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 شهادة                                 
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 شكـــر وتقديـــــر

 

إبػػػراىيـ  الفاضػػػؿ ا سػػػتاذ الػػػدكتكر مأتقػػػدـ بأسػػػمى كممػػػات الشػػػكر كالتقػػػدير إلػػػى أسػػػتاذ
 عممػو دي جحى فضمو كال يي  نكىري يي  , الذل ال حمبجامعة بأستاذ القانكف العاـ بكمية الحقكؽ  اليندم

لػػـ تكػػف لتبمػػر مػػا أرجػػكه مػػف سػػداد كتكفيػػؽ إال  يعمػػى الرسػػالة كالتػػ باإلشػػراؼ يأكرمنػػ مالػػذ, 
,  و ػلقا بحسػف ي, كأكرمن مف كقتو رغـ كارة مشاغمو ي, فقد أفسح ل بفضؿ تكجيياتو الرشيدة

  . مف فيض عممو يٌ كأسبر عم

كليد الفاضؿ الدكتكر  مإلى أستاذ يكعظيـ امتنان مأف أتكجو بخالص شكر  يكيطيب ل
نا ػػب عميػػد كميػػة الحقػػكؽ الاانيػػة  , حمػػبجامعػػة  , القػػانكف العػػاـ بكميػػة الحقػػكؽ مػػدرس عػػرب

, كعمػى  الرسػالة عمػى اإلشػراؼ يعمى تفضمو بقبكؿ المشػاركة فػ,  لمشؤكف اإلدارية كالطالبية
تمػػاـ ىػػذا إ يرشػػاد كػػاف ليمػػا أبمػػر ا اػػر فػػا  مػػف نصػػح ك  ي, كمػػا قدمػػو لػػ مػػف عنايػػة يمػػا شػػممن
 .العمؿ 

 .إتماـ ىذه الرسالة  يكأتقدـ بخالص الشكر كالتقدير لكؿ مف أسيـ ف
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 إهـــداء

 
 

 مامي ا عمى ... كالدم العظيـ. يإلى أبػػػػ
 رحمو اهلل كأسكنو فسيح جناتو.                                                        

    
 .                                   دعت لي فاستجاب اهلل ليا كالدتي الغاليةك  مف أعطتني كلـ تبخؿإلى 

    .أدعك ليا بالصحة كالعافية                                                      
يمانيا كؿ لحظات عممي رفيقة كفاحيمف شإلى   . اركتني بصبرىا كا 

 ...رنا.زكجتي                                                                         
 إلى نكر قمبي كميجة فؤادم.....        

 
 الذيف تحممكا الكاير مف أعباء إعداد ىذه ا طركحة.                   

 
 أبنا ي أييـ , باسؿ , محمد.                                                  

 
 . إلى كؿ مف آزرني كمد يد العكف لي كلك بالكممة أك الدعاء
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  ـةمقدم
 

في مسار كمسيرة القضاء اإلدارم بعراقتو كعمك قامتو ممػاالن بمجمػس الدكلػة كاليي ػات         
 ساف المتتبر يرفر قبعتو كيحني رأسو لمحصاد الكفير كلمجنى الغني .ا خرل ما يجعؿ اإلن

كبػػرغـ غنػػى ىػػذا اإلرث ككفرتػػو فػػإف المػػتفحص المتػػابر يمحػػظ فػػي غيػػر مكقػػر بعػػض   
كىػػػف كاعػػػتالؿ يسػػػتكجب بعػػػد تشػػػخيص كتكصػػػيؼ قػػػراءة نقديػػػة تحميميػػػة تكشػػػؼ ىػػػذه المكاقػػػر 

كج مػف حالػة يعتكرىػا بعػض الػكىف كتسمط الضكء عمييا مف أجؿ اجتػراح السػبؿ الناجعػة لمخػر 
 إلى حالة أكار عافية كأكار تماسكان في بنيتيا كنيجيا .

في كنؼ مجمس الدكلة  -كال أقكؿ أفنيت  -لقد أغنيت خمسة عشر عامان مف عمرم 
عشت كعايشت التجربة كشاقني بعض مػا , كالقضاء اإلدارم جنديان في ميداف الحؽ كالحقيقة 

نقػػص يشػػكب سػػبيؿ اإلجػػراءات كأصػػكليا ممػػا يتػػرؾ آاػػاره عمػػى  عانيػػت مػػف فػػراغ كسػػككت أك
 نظاـ التقاضي شكالن كمكضكعان .

كعمػػػى ىػػػذا ا سػػػاس آاػػػرت الكلػػػكج فػػػي مكضػػػكع اإلجػػػراءات فػػػي ظػػػؿ غيػػػاب قػػػانكف 
اإلجػػراءات اإلداريػػة غيػػر المسػػكغ كغيػػر الجػػا ز, كأمػػاـ ىػػذا التراخػػي فػػي إصػػدار ىػػذا القػػانكف 

أف أركػػب المركػػب الخشػػف كأف أحػػاكؿ سػػمكؾ سػػبيؿ البحػػث  كأمػػاـ الفػػراغ الػػذم يتركػػو عزمػػت
 العممي رغـ قمة الزاد كبعد الطريؽ كمشقة السفر .

ذا كانت حدا ؽ الفقو اإلدارم ليست كارفة كال ظميمة بمػا فيػو الكفايػة فػإف ىػذا ا مػر  كا 
كػػاف دافعػػي إلػػى ىػػذا الخيػػار كحػػافزم لمتصػػدم ليػػذا المكضػػكع جاىػػدان مػػا كسػػعني الجيػػػد إلػػى 

سػػاىمة أرجػػك أف تكػػكف عمػػى قػػدر المرتجػػى كالمبتغػػى ميتػػديان بػػالقكؿ المأاػػػكر " ال تسػػتكحش م
 الدرب كلك قؿ سالككه " .

انطالقان مما تقدـ كتأسيسان عميو كبعد مراجعة كتفحص أزعـ أنني تكصمت إلى مقاربة 
 تساىـ في كضر مدماؾ في البناء الذم أطمح أف يككف شاىقان منيعان .

نيػػة لمكضػػكع البحػػث أكصػػمتني إلػػى خالصػػات تتماػػؿ فػػي ترسػػيـ الصػػكرة إف قػػراءة متأ
 القا مة ليصار في ضكء ذلؾ إلى اقتراح ما يجعميا أكار كسامة كأكار كضكحان كتميزان .



11 

 

ىػػػػذه الخالصػػػػات كالنتػػػػا ر أتكجػػػػو إلػػػػى رجػػػػاؿ العمػػػػـ كالفقػػػػو كالبػػػػاحايف  ضػػػػعيا أمػػػػاـ 
كرعايتيػا, كمػا أقدمػو ال يماػؿ إحاطػة شػػاممة غناءىػا كمػدىا بػالعكف إاىتمػاميـ كعنػايتيـ راجيػان 

فيػػذا ال يحػػيط بػػو سػػعي سػػاعو كحيػػد بػػؿ يحتػػاج إلػػى جيػػد جمػػاعي يػػنيض بػػو رجػػاؿ لكػػؿو مػػنيـ 
باعه طكيؿ في ميداف الفقو كالقضاء اإلدارم ليتكمؿ ىذا بكالدة تشرير طاؿ انتظػاره ليسػد فراغػان 

 ياقؿ كاىؿ العامميف في مجاؿ القضاء كالفقو اإلدارم .

 عتقد تتجمى بالتالي :أإف الصكرة فيما 
غيػػاب قػػانكف مسػػتقؿ نػػاظـ لوجػػراءات كأصػػكؿ التقاضػػي أمػػاـ القضػػاء اإلدارم عمػػى مػػا  -أولً 

ىك عميو الحاؿ في القضاء العادم حيث تماؿ قكاعػد اإلجػراءات آليػة ناظمػة كضػابطة 
سػػػير لقكاعػػد االختصػػاص كأصػػكؿ التقاضػػي يتكجػػب عمػػى القضػػاء المػػدني كالجزا ػػي ال

عمى ىدييا كاتباعيا باعتبارىا مف متعمقات النظاـ العاـ ممػا يكجػب التقيػد بيػا كااللتػزاـ 
الكامؿ بسننيا عفكان مف قبؿ القضاء العادم كتحت طا مة البطالف كاالنعداـ , كفي ىذا 
السػػياؽ كػػاف قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات المدنيػػة كقػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات الجزا يػػة , 

مكؿ اختصػاص القضػاء اإلدارم مػف حيػث مكضػكعاتيا كأطرافيػا ىػي كىنا فإف دا رة ش
عمى درجة مف ا ىمية التػي ال يجػكز أف تتػرؾ قكاعػد اإلجػراءات كا صػكؿ فييػا لمػكاد 

 . متناارة ىنا كىناؾ بما في ذلؾ استنباط بعضيا اقتباسان مف قكاعد اإلجراءات المدنية

كاليػة القضػاء اإلدارم تشػمؿ فػكؽ مػا كانػت إننا كالحاؿ عمى ما ىك عميو فقد صارت         
تشممو مف قضايا المنازعات اإلدارية بيف الجيات العامة كا فراد كبيف الجيات العامة ذاتيا , 
النظر في المنازعات بػيف العػامميف الػذيف تشػمميـ أحكػاـ النظػاـ ا ساسػي لمعػامميف فػي الدكلػة 

ذا نجػػد أف صػػدكر قػػانكف خػػاص لوجػػراءات كالجيػػات العامػػة التػػي يعممػػكف لػػدييا, إننػػا أمػػاـ ىػػ
بالقضاء اإلدارم ىك مسألة عمى غاية بالغة مف ا ىمية ال تعرب عف نفسػيا بكصػفيا مسػألة 
تتعمؽ بالشكؿ فحسب بؿ ىي اإلطار الذم ال يمكف فػي غيابػو ضػماف يسػر كسالسػة كسػرعة 

 الحؽ كالعدؿ . النظر في قضايا المنازعات اإلدارية كاقترانيا بالقرار القضا ي عنكاف

إف ما نشير إليو في ىذا الشأف كمػا أسػمفنا دفعنػا إلػى ىػذا البحػث الػذم أكلينػاه أىميػة 
 بالغة تجمت فيما بسطناه في متف ىذه ا طركحة .

, أك التزامػات  تعدد الجيات القضا ية التي تنظر فػي القضػايا اإلداريػة منازعػات كانػت -ثانياً 
ؽ الشخصية كالكاجبات أك كانػت تماػؿ تعسػفان فػي تعاقدية كسكاء كانت متصمة بالحقك 
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ؿ في رأينا ازدكاجية في نظاـ كأصكؿ امأك تطبيقان غالطان لمقانكف مما ياستعماؿ الحؽ 
التقاضػػي اإلدارم كمػػا فػػي حالػػة عقػػد اختصاصػػات المحكمػػة اإلداريػػة لمحػػاكـ البدايػػة 

مزاكجػة مػا ينػكؼ كىنا فإننا نرل كقد مر عمػى ىػذه ال, المدنية في مركز كؿ محافظة 
, فػػػإف الكقػػػت قػػػد حػػػاف لصػػػياغة ىيكميػػػة متكاممػػػة متناسػػػقة لمقضػػػاء  عمػػػى الربػػػر قػػػرف

اإلدارم عمكديػػػػػان كأفقيػػػػػان فػػػػػي المركػػػػػز حيػػػػػث المحكمػػػػػة اإلداريػػػػػة العميػػػػػا كفػػػػػي مراكػػػػػز 
إداريػػة مسػػتقمة فػػي كمحػػاكـ , لمقضػػاء اإلدارم المحافظػػات مػػف خػػالؿ إنشػػاء محػػاكـ 

ما أجازه كنػص عميػو قػانكف مجمػس الدكلػة  القمة كىذا تراتبية كاضحة مف القاعدة إلى
فمـ يعد ىذا التشتت ممبيان لكحدة النير فػي القضػاء اإلدارم كلػـ يعػد ليػذا التراخػي فػي 

جػراءات , لػـ يعػد ليػذا  بناء منظكمة مستقمة لمقضػاء اإلدارم تسػكدىا قكاعػد أصػكؿ كا 
 ية ذلؾ كدعكاه .آالتراخي مف مسكغ ميما كانت 

 بنية مجمس الدكلة تتككف مف : إف -ثالثاً 

 القسـ القضا ي . -1

القسػػـ االستشػػارم لمفتػػكل كالتشػػرير كىنػػا فػػإف ضػػركرة التمييػػز بػػيف ىػػذيف القسػػميف مسػػألة  -2
 بالغة ا ىمية.

فالقسػػـ االستشػػارم لػػو ميػػاـ يسػػتجيب فييػػا عنػػد اسػػتفتا و فػػي مسػػا ؿ تتكجػػو إليػػو فييػػا 
 رأيان في مسألة أك مسا ؿ معركضة عميو .السمطة التنفيذية كالقسـ االستشارم ىنا يقدـ 

كأما القسػـ القضػا ي فيػك مكػكف مػف مككنػات القضػاء الػكطني لػو كاليتػو كاختصاصػو 
كلكنػػػو يمػػػارس ميامػػػو باسػػػتقاللية يضػػػمنيا لػػػو الدسػػػتكر فػػػي مباد ػػػو كنصكصػػػو التػػػي تضػػػمف 

 عمييا غير القانكف كالضمير . ية السمطة القضا ية التي ال سمطافاستقالل
قسػػـ القضػػا ي ال يقػػدـ آراءن بػػؿ يقػػرر كينطػػؽ بقراراتػػو باسػػـ الشػػعب كىػػك ىنػػا مػػف إف ال

 السػمطة التنفيذيػة , خالؿ مبدأ فصؿ السمطات مستقؿ عف السػمطة التنفيذيػة ينظػر فػي قػرارات
عنػػدما تغػػالي أك تتعسػػؼ أك تتسػػبب فػػي اخػػتالؿ التػػكازف العقػػدم فيصػػكب مػػا اختػػؿ كيقػػـك مػػا 

 ممزمان مف خرج عف جادة الصكاب كالرشد القانكني العكدة إلييا .أعكج مقرران الحؽ  صحابو 

ــاً  كفػػي السػػياؽ ذاتػػو فإننػػا ال نجػػد غضاضػػة فػػي التككيػػد عمػػى أف مػػا يصػػبك إليػػو  تالي
الناس ىك قضاء مستقؿ يضمف العدالػة فػي النزاعػات الناشػبة مػا بػيف ا فػراد بعضػيـ كبعػض 

 مػػف أطػػراؼ النػػزاع أفػػرادان كػػانكا أـطػػرؼ  كبيػػنيـ كبػػيف الدكلػػة كيتحقػػؽ ىػػذا فػػي أف تكػػكف لكػػؿ
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,  جيات عامة فرص متساكية تضمف لكؿ منيـ عرض دفكعو كحججو دكف تمييز أك محابػاة
فالدكلػػػة فػػػي المنازعػػػات اإلداريػػػة تماػػػؿ كيجػػػب أف تماػػػؿ أمػػػاـ القضػػػاء اإلدارم بكصػػػفيا طرفػػػان 

ء اإلدارم كىػذا مػا يجػب أف اػؿ لقػرارات القضػاتم, كمػا عمييػا أف ت عاديان ال متميزان عف ا فػراد
 تنيض بو قكاعد إجراءات كأصكؿ إدارية ال لبس فييا كال غمكض .

إف القػػرارات التػػي يصػػدرىا القضػػاء اإلدارم ىػػي حجػػة عمػػى أطرافيػػا كبمكاجيػػة الكافػػة 
إشػاحة النظػر كليست عبارة عف فضكؿ أك لغك لكف الصكرة في كاير مف الحاالت تشكك مػف 

يسػتكجب تسػميط الضػكء  ممػاتنفيػذىا , ل كرفػضو أ كمماطمػةلتنفيػذىا  رو مف تعا عف تمؾ القرارات
الدكلػة بالتنفيػذ الجبػرم عمى ذلؾ كالتكجو إلى السمطة التشػريعية بغيػة سػف قكاعػد تضػمف إلػزاـ 

 .اإللزامي
ــاً  ر بمكجبيػػا الػػكزراء كالمػػديريف لقػػد أعطػػى القػػانكف  حكػػاـ مجمػػس الدكلػػة قػػكة تنفيذيػػة يػػأم -رابع

العمػػؿ بمقتضػػاىا كفػػؽ منطكقيػػا أيػػان كػػاف مكضػػكعيا كأيػػان ح المختصػػيف سػػاء المصػػالكرؤ 
 كاف أطرافيا.

اف مسػػػألة تنفيػػػذ ا حكػػػاـ القضػػػا ية ىػػػي بيػػػت القصػػػيد فالعدالػػػة ال تتحقػػػؽ مػػػف خػػػالؿ 
عػػالف ذلػػؾ فحسػػب , بػػؿ إف غايػػة العدالػػة ال تصػػؿ  الكشػػؼ عػػف الحػػؽ كمكطنػػو كأصػػحابو كا 

خػػالؿ تمكػػيف صػػاحب الحػػؽ مػػف الحصػػكؿ  مبتغاىػػا مػػف خػػالؿ تحديػػد صػػاحب الحػػؽ بػػؿ مػػف
عادة الحاؿ إلى ما ينسجـ مر قكاعد الحؽ كالعدالة .  عمى حقو كا 

يعنػػػي ضػػػركرة أف تتمتػػػر ا حكػػػاـ بمؤيػػػدات تنفيػػػذىا ال أف يتػػػرؾ ا مػػػر عمػػػى  ااف ىػػػذ
غاربو ككأف الحكـ بماابة رجاء أك التماس مكجو إلى السمطة التنفيذية تتحكـ بو كفػؽ ا ىػكاء 

فػػي الكقػػت الػػذم تصػػدر فيػػو ا حكػػاـ باسػػـ الشػػعب مصػػدر السػػمطة كمصػػدر الشػػرعية كاليػػكل 
 كالتشرير .

ف إليػػو إذا مػػا مػػس عػػارض أك ضػػامف انمػػف لمنػػاس يمتج ػػك إف القضػػاء ىػػك المػػالذ ال
متعسػػػؼ حقػػػكقيـ الماديػػػة أك المعنكيػػػة باعتبػػػار القضػػػاء المرجػػػر النيػػػا ي لتمكػػػيف النػػػاس مػػػف 

بقضػاء عػادؿ عػالـ يحػؽ الحػؽ كيرسػي دعػا ـ العدالػة تحػت  حقكقيـ حيث ال قيامػة لػكطف إال
 رايتو الخفاقة " العدؿ أساس الممؾ " .

لػػزاـ عمييػػا إلسػػباغ صػػفة اا  ف فػػي إعالنيػػا كتحديػػد أصػػحابيا ك ف ضػػماف الحقػػكؽ يكمػػإ
كىذا ما استدعى منا اىتمامان بالغان كتركيزان شديدان عمى ضػركرة مأسسػة تنفيػذ ا حكػاـ الصػادرة 
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نشاء منظكمة ىيكمية لمتنفيػذ خاصػة بػو عمػى غػرار مػا  عف القضاء اإلدارم مف حيث آليتيا كا 
 ىك عميو القضاء العادم .

اف افتقاد مؤسسة القضاء اإلدارم لجية محددة تنيض بػإجراءات التنفيػذ كتتبػر مسػار 
تمكػػيف أصػػحاب الحقػػكؽ مػػف حقػػكقيـ مسػػألة قػػادت كتقػػكد إلػػى تراخػػي السػػمطة التنفيذيػػة اف لػػـ 

ى عزكفيا عف تنفيذ ا حكاـ الصادرة بمكاجيتيا ,  لقػد صػارت ا حكػاـ تتػراكـ كتتػزاحـ نقؿ إل
مجراىػا الطبيعػي  في ا دراج حبيسة ينتظر أصحابيا فػؾ أسػرىا كمػدىا بعناصػر الحيػاة لتأخػذ

كىك التنفيذ ال احتباسيا بدعكل مساس ىذه ا حكاـ بالمصمحة العامة مما يعطؿ مسار الحؽ 
ؿ السػػمطة التنفيذيػػة تفػػرض نفسػػيا رقيبػػان عمػػى السػػمطة القضػػا ية كىػػذا مػػا عػػيجكالحقيقػػة كممػػا 

 يقكض ا سس كالمبادئ الدستكرية التي يكرسيا دستكر البالد بماابتو قانكف القكانيف .
عػالء رايػة العدالػة نػرل أنػو قػد          انطالقان مف ىذا االضطراب فػي ميػداف إحقػاؽ الحػؽ كا 
حػػداث مؤسسػػة تنفيػػذ  ة التشػػريعية لممػػ قػػت إلػػى تصػػدم السػػمطحػػاف الك  ىػػذا الفػػراغ كقكننػػة كا 

خاصة بالقضاء اإلدارم ليشمؿ مجمػس الدكلػة إضػافة إلػى القسػـ القضػا ي كالقسػـ االستشػارم 
 القسـ التنفيذم فمـ يعد امة ما يبرر استمرار ىذا الفراغ .

ا نعانيػػػو مػػػف لقػػػد تناكلنػػػا ىػػػذه المسػػػألة فػػػي بحانػػػا تنػػػاكالن جػػػديران بأىميتيػػػا مػػػف خػػػالؿ مػػػ
دراج لتأخػذ  صرخات قرارات القضاء اإلدارم الكايرة الكايرة التي تستغيث لتحريرىا مف أسر ا

سبيميا إلى التنفيذ كلكف ال مغيث كال شفير لمعديد منيا كخاصة في القػرارات الصػادرة بػدعاكل 
لعافيػة مػف اإللغاء كلذلؾ نؤكد مػرة كمػرات عمػى ضػركرة إكسػاء قػرارات القضػاء اإلدارم اػكب ا

خػػالؿ إحػػداث قسػػـ مسػػتقؿ لمتنفيػػذ فػػي مجمػػس الدكلػػة يتكفػػؿ بضػػماف مؤيػػدات التنفيػػذ ل حكػػاـ 
 الصادرة بصيغتيا النيا ية القطعية .

إضافة إلى ما عرضت فػإنني أشػير إلػى أف ىاجسػي كشػاغمي لتجشػـ العنػاء فػي ىػذا 
ة كالحدااػػػػة بكػػػػؿ البحػػػػث اإلشػػػػكالي , كػػػػاف عػػػػدـ مكاكبػػػػة التشػػػػرير اإلدارم لمتطػػػػكر كالمعاصػػػػر 

معطياتيػػػا رغػػػـ أف عالقػػػات النػػػاس ببعضػػػيـ كعالقػػػاتيـ بالجيػػػات العامػػػة تطػػػكرت مػػػف حيػػػث 
تنػػامي النشػػاط االجتمػػاعي كاالقتصػػادم فػػي المجػػاؿ الػػكطني كالعػػالمي غيػػر أف ىػػذا التطػػكر 

 مازاؿ يعاني مف فراغ إجرا ي ال يكاكب ىذا التطكر كال يدانيو .
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ف الػػػػدعاكل المتعمقػػػػة بااللتزامػػػػات كدعػػػػاكل أىػػػػك  كىنػػػػا فػػػػإف مػػػػا تجػػػػدر اإلشػػػػارة إليػػػػو
المكضػكعية التػي ىػي مػف ذات الطبيعػة التعكيض عمى أىميتيػا ال تتسػؽ مػر دعػاكل اإللغػاء 

 متعمقات مبدأ الشرعية المرتكز عمى قكاعد الحؽ الطبيعي كالتشرير النافذ .

 ىك كذلؾ في ف الحياة ال تككف إال في التجدد فاليكـ ال يستطير أف يككف ا مس كالإ
كؿ المناحي كعميو أف يككف عتبة العبكر إلى المستقبؿ , كلذا ففي ىذا العالـ المتغير في كؿ 
جكانػػب الحيػػػاة فإنػػػو ال يسػػػتقيـ أف يتبقػػػى نظػػػاـ التقاضػػي كأصػػػكؿ اإلجػػػراءات فػػػي حالػػػة ركػػػكد 

 كجمكد ال تكاكب العصر كمستجداتو .

يػػا كأكليػػت ىػػذا المكضػػكع بسػػطان جػػراءات دعػػكل اإللغػػاء كمػػا ىػػك جػػدير بإلقػػد تناكلػػت 
قػػان بتقديمػو لرجػػاؿ  كتكصػيفان كعرضػان كقػػراءة نقديػة , كمػػا أننػي سػػعيت إلػى أف يكػػكف بحاػي  ال

الفكر القػانكني كالفقيػاء طامحػان أف يجػد لػو مكانػان  فػي رحػاب المكتبػة الحقكقيػة كأف يرقػى إلػى 
 .مص إليو مف نتا ر جديرة بالعنايةالمستكل المطمكب بما خ

أخيران أقكؿ لـ يكف دافعي إلػى ىػذا البحػث ىػك تػرؼ مجػرد , بػؿ ىػدفت إلػى التصػدم         
لمػا يالمػػس حيػػاة النػػاس كلسػػت أدعػي أننػػي أحطػػت بكػػؿ الجكانػػب بػؿ لعمنػػي أضػػفت لبنػػة إلػػى 
صرح البنياف الذم نطمح جميعان إلى إعالء شأنو كشأكه , كما آمؿ أف أككف قد سػاىمت بسػد 

 كالقضا ية . ية كفي متطمباتنا الفقييةاممة في المكتبة الحقكق

 واهلل أرجو العون والسداد                                                              
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 إشكالية البحث: -أوًل 

شػػكالية البحػػث أم بحػػث تكمػػف فػػي جدتػػو كحيكيتػػو كمػػا يحمػػؿ عمػػى كاىمػػو مػػف إف إ         
 ص أك سككت أك التباس .سعي لمكشؼ عف قصكر أك فراغ أك نق

 

إننا نرل أف ارتقاء البحػث كجدارتػو إلػى مسػتكل المسػاىمة الجديػة فػي معالجػة معانػاة 
القضاء اإلدارم يستكجب أف يككف إشكاليان  مااالن ماكالن متكاتران  كمتكاصالن كعمى ىذا ا ساس 

 الصارخ : كاف اختيارنا لمكضكعو ككاف ىاجسنان متماالن في محاكلة الرد عمى السؤاؿ
كيػػؼ نسػػد الفػػراغ الػػذم تعػػاني منػػو إجػػراءات دعػػكل اإللغػػاء كمػػا خطػػكرة إلباسػػيا اكبػػان 

  ؟ ليس اكبيا

اػػـ ألػػيس ىػػذا الفػػراغ مػػف الخطػػكرة بمكػػاف تخػػتمط فيػػو المسػػارات بحيػػث يجعػػؿ مسػػاءلة 
  ؟ إعالف الحؽ كالكشؼ عنو كتمكيف صاحبو منو مسألة محفكفة بالمخاطر

كاسػػػتحانا عمػػػى محاكلػػػة المسػػػاىمة فػػػي سػػػده منطمقػػػيف مػػػف أف لقػػػد أقمقنػػػا ىػػػذا الفػػػراغ 
القضػاء إذا مػا كجػد نفسػو أمػاـ فػراغ قػػانكني فػي الشػكؿ أك المكضػكع فإنػو مػدعك تحػت طا مػػة 

كالمنازعات  ان عف إحقاؽ الحؽ إلى إيجاد القكاعد التي تتالءـ مر طبيعة القضاياعاعتباره ممتن
 و .عرضيا عمي دالتي تدخؿ في صمب اختصاصو عن

فػػإف قػػانكف مجمػس الدكلػػة الصػػادر منػذ أكاػػر مػػف خمسػيف عامػػان قػػد , مػف جيػػة أخػرل 
كىػذا اإلغفػاؿ  , أتى عمى بعض اإلجػراءات كلكنػو أغفػؿ فػي حسػبانو إجػراءات دعػكل اإللغػاء

يجػاد اإلجابػة  كالتراخي كعدـ مكاكبػة جدليػة التطػكر كاالرتقػاء يماػؿ إشػكاليةن تسػتدعي كشػفيا كا 
كمعارفيػػا فػػي تطػػكر كتقػػدـ يسػػتكجب  اسػػ مة , إف الحيػػاة بكػػؿ مشػػتمالتيعمػػى مػػا تطرحػػو مػػف أ

 مكاكبة تداعياتيا كتحدياتيا .

غريػػػؽ ىيػػػرقميط   كػػػؿ شػػػيء يتقػػػدـ كػػػؿ شػػػيء يتطػػػكر ق كمػػػا أف إللقػػػد قػػػاؿ فيسػػػمكؼ ا
جدليػػػة الحيػػػاة تؤكػػػد أنػػػو   ال يمكنػػػؾ أف تسػػػتحـ فػػػي النيػػػر ذاتػػػو مػػػرتيف ق كفػػػي جدليػػػة الحيػػػاة 

 رسكخان مقكلة   الحؽ مطمؽ كالقانكف متغير ق االجتماعية تزداد 

شكالية تستكجب التصدم ليا بحاان كتعميالن ككشػفان إف الجمكد كالفراغ كالنقص مسا ؿ إ
 لسبؿ التصدم كتحديد أطره .
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بػالكاير مػف ا سػ مة كىػػي إف لػـ تكػف قػد قػػدمت  بيػا لقػد زخػرت ا طركحػة التػي أتقػػدـ       
البحػػث  باتجػػاهتايػػر حػػكارات كنقاشػػات البػػد أف تحػػرض كتػػدفر  كػػؿ اإلجابػػات فإنيػػا كمػػا أعتقػػد

الجمعي لمكصكؿ إلى اإلجابات الشافية في مسيرة يجب أف تبقػى حاياػة الخطػى  يكاكػب فييػا 
 المشرع كالمجتيد كالفقيو حاجات العصر كتطمعاتو المستقبمية .

ل ككجػػدت أنػػو مػػف الضػػركرة كا ىميػػة بمكػػاف تمييػػز دعػػك  لقػػد شخصػػت مكمػػف العمػػة
صػيتيا كاليػدؼ الػذم تسػعى  اإللغاء عف غيرىا مػف الػدعاكل بػإجراءات تتمػاىى كطبيعتيػا كخا

, كبما أنيا ال تزاؿ في راىف الحاؿ تخضر في الكاير مػف إجراءاتيػا لالقتبػاس مػف قكاعػد إليو 
المحاكمات المدنية الناظمة لسير كمسار التقاضي في الػدعاكل المدنيػة بػرغـ طبيعتيػا  أصكؿ

المتميػػػزة فػػػإف ىػػػذا يسػػػمبيا ىػػػذه الخاصػػػية المتميػػػزة كىػػػذه الطبيعػػػة الخاصػػػة , كيماػػػؿ الخاصػػػة 
 إشكاليةن بالغة ا ىمية تستكجب صياغة منظكمة إجرا ية منسػجمة كمتناسػقة تسػد الفػراغ الػذم

 و إجراءات دعكل اإللغاء كعمى ىدم ذلؾ كانت غاية البحث كمراميو .تعاني

حيصػان فػي الدراسػات كا بحػاث الحقكقيػة فكجػدتيا لػـ لقد فتشػت كايػران كنقبػت بحاػان كتم  
أسػ مة كايػرة فػي الكاقػر  كاسػتكقفتنيتقترب مف مكضكع بحانػا كمػا يميػؽ بػو ككػذلؾ اعترضػتني 

 العممي كأماـ منصات القضاء لكنيا بقيت دكف إجابات ناجعة .

 ا تعػػػرضممػػػقأنػػػو لقػػػد فتشػػػت كنقبػػػت فػػػي ا كراؽ الصػػػفراء كا كراؽ البيضػػػاء فكجػػػدت         
ػػػ ذا مػػػا كجػػػدت مصػػػادفةن مى  فٍ باحػػػث لبحػػػث إجػػػراءات دعػػػكل اإللغػػػاء دراسػػػةن كافيػػػة كتمحيصػػػان كا 

تعرض ليذا البحث فقد كاف تعرضان عابران أك تمميحان باقتضػاب دكف إسػياب كىػذا مػا يؤكػد أف 
 بحانا يتسـ بجدتو كطرافتو كبالتالي تتجمى إشكاليتو البالغة البميغة .

بدراسػػتنا ىػػذه كمحاكلػػة جػػادة لممسػػاىمة فػػي صػػياغة منظكمػػة فػػي كػػؿ ا حػػكاؿ نتقػػدـ 
 إجرا ية تسد الفراغ الذم يعتكر إجراءات دعكل اإللغاء أماـ القضاء اإلدارم .
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 : أهمية البحث -ثانيًا 
أف  –كػػاف ىػػذا البحػػث  ان أيػػ –مػػف البػػدىي  م متػػابر أك متتبػػر يطالعػػو عنػػكاف بحػػث 

 ة الباحث عف الحقيقة إلى السؤاؿ :فأك بحصا يبادر بعفكية الشغكؼ إلى المعرفة
 كما أىمية ىذا البحث ؟

إف السؤاؿ بماابتو الشؾ العممي المنظـ ىك السبيؿ إلى الكشؼ عف جدارة البحث مف  
 حيث غايتو كمراميو كىنا .

مف كاف  ان كا ن –إذا جاز لي أف أتباسط مر السا ؿ كأحاكره بكصفو المتمقي حيث ىك  
 حقؽ النص عنده تجمياتو كيتجسد معنىن كمبنى .انخر الذم ي –

إذا جاز لي ذلؾ أقكؿ إف ىذا الجيد المتماؿ في إجراءات دعكل اإللغاء أمػاـ مجمػس  
لقكاعد أصكؿ أتصكرىا تتكامؿ كما عرضت في  –بكؿ تكاضر  –عتقد أالدكلة يؤسس في ما 

نػػى المكضػػكعية التػػي   مجمكعػػة مػػف البنػػى كا سػػاليب التػػي تحفػػظ الحقػػكؽ , مجمكعػػة مػػف الب
تخمػػؽ إجػػراءات كافيػػة تيسػػر عمميػػة الحػػػؿ غيػػر الجز ػػي لمحقػػكؽ كالمصػػالح المشػػركعة كلكػػػف 

 . (1)المتعارضة ق

 : إف مكضكع بحانا منصب عمى 

إجراءات دعػكل اإللغػاء حيػث تتبػر أىميػة مكضػكع إجػراءات دعػكل اإللغػاء أمػاـ مجمػس   -1
كىػػدؼ ىػػذه الػػدعكل إذ أف ىػػذه الػػدعكل  الدكلػػة السػػكرم مػػف أىميػػة دعػػكل اإللغػػاء ذاتيػػا

جػػذريان عػػف بقيػػة الػػدعاكل حيػػث أنيػػا تنتمػػي إلػػى قضػػاء المشػػركعية أم  ان تختمػػؼ اختالفػػ
مطابقة قرارات اإلدارة لمقكاعد القانكنية كتيدؼ إلى إعداـ القػرارات اإلداريػة المخالفػة ليػذا 

المشػػركعية  أحتػػراـ مبػػدالمبػػدأ فيػػي الكسػػيمة الكحيػػدة بيػػد المتقاضػػيف لجبػػر اإلدارة عمػػى ا
 الذم كضر لحماية ا فراد .

كمما ال شؾ فيو أف اإلجراءات تمعب دكران كبيران في دفر ا فراد أك إحجاميـ عػف رفػر   
رة كبسػيطة ,  كممػا زاد لجػكء ا فػراد لرفػر يدعكل اإللغاء إذ أنو كمما كانت ىذه اإلجراءات يسػ

ف إيػػػالء ا ىميػػػة البالغػػػة لمعالجػػػة ىػػػذا ليػػػذا كػػػاف ال بػػػد مػػػ , ىػػػذه الػػػدعكل كالعكػػػس صػػػحيح
 المكضكع الياـ كالحساس جدان الذم لو أار كبير في حماية المصمحة العامة .

                                           
 . 747ترجمة د. محمد عضكر ص 062عمـ المعرفة رقـ  –تكبي أ.ىؼ : فجر العمـ الحديث  ق1 
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تعتبر قكانيف اإلجراءات مف أكار القكانيف التي تصب في مصمحة ا فػراد كذلػؾ لمػا ك 
اـ التػي تكفره ليـ مف ضمانات عديدة لممحافظة عمى حقكقيـ كمنعان لمتسرع في إصػدار ا حكػ

 قد تحمؿ تعسؼ إتجاىيـ .

نمػا حمايػة  كبما أف دعكل اإللغػاء ىػي دعػكل اليػدؼ منيػا لػيس حمايػة ا فػراد فقػط كا 
أف تكػػػكف أعماليػػػا فػػػي مصػػػمحتيا  تتماػػػؿمبػػػدأ المشػػػركعية ال بػػػؿ كحمايػػػة اإلدارة نفسػػػيا التػػػي 

  حكاـ القكانيف , فإف اإلجراءات ىي العمكد الفقرم ليذه الدعكل . ةمطابق

تحصيف القرار القضا ي الصادر عف مجمس الدكلة ليككف حجة عمى النػاس كافػة أفػرادان   -2
 كمؤسسات فالمشركعية دكف ىذه الحصانة تبقى أمنيات كأضغاث أحالـ .

فػي أف يكػكف قػد تكصػؿ إلػى  ع بكؿ ميابة أماـ رجاؿ البحث يطمحإف بحانا المكضك  
ؽ اليػػػػكل الػػػػذاتي كالمصػػػػمحة الضػػػػيقة مؤسسػػػػات الحػػػػؽ مػػػػف التعامػػػػؿ مػػػػر قراراتيػػػػا كفػػػػ تجنيػػػػب

المتكىمػػة حيػػث ال مصػػمحة كال مشػػركعية يؤسػػس عمييػػا إذا مػػا تمػػت مجانبػػة قكلػػة الحػػؽ مػػف 
 مؤسسة الحؽ .

لقػػػد تحػػػدات عنػػػدما قاربػػػت مقكلػػػة إشػػػكالية البحػػػث عػػػف أسػػػباب اختيػػػارم ىػػػذا البحػػػث  
يػػػنظـ قكاعػػػد مؤكػػػدان أف ىػػػذا الخيػػػار محاكلػػػة حاياػػػة لسػػػد الفػػػراغ بسػػػبب غيػػػاب قػػػانكفو خػػػاص 

 إجراءات ناظمة في دعكل اإللغاء .

كحيػػػػث أف الفػػػػراغ كالػػػػنقص ينتميػػػػاف إلػػػػى القصػػػػكر كالعجػػػػز أم إلػػػػى الخطػػػػأ ال إلػػػػى  
 الصكاب كالنجاعة .

كحيػػػث أف البحػػػث العممػػػي فػػػي ىػػػذا الميػػػداف باعتبػػػاره مػػػف ا نشػػػطة النظريػػػة المنتجػػػة  
لمجػكء إذا مػا سػعى لمتجديػد كالػتخمص لتجأ إلى كنؼ العمـ فإنو يستحؽ ىػذا االممعرفة فإنو إذا 

 مف الخطأ باستمرار .

لقد حاكلت سد فراغ يعاني منو القضاء اإلدارم كالفقػو الحقػكقي كمعشػر العػامميف فػي  
ميػداف الحػػؽ كالنػػاس كالمؤسسػػات التػػي ال مرجػػر ليػػا كال مرجعيػػة فػػي إعػػالف حقكقيػػا كتمكينيػػا 

اعػدة حقكقيػة كأخالقيػة تتجسػد بػأف القػرار مف ىذه الحقػكؽ إال بقكاعػد إجػراءات ممزمػة ترسػي ق
 القضا ي كحده عنكاف الحؽ كالحقيقة كال خيار  حد في ىذا الشأف .
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إف ا ميػػر قػػد يصػػنر القػػكانيف كلكنػػو ممػػـز فػػي الكقػػت نفسػػو     كػػكينياإللقػػد قػػاؿ تكمػػا  
 .(1)قق  بالقكة المكجية لمقانكف الطبيعي الذم يجب أف يخضر لو بإرادتو

عػػػرض إلجػػػراءات  نطمػػػؽ كانػػػت أىميػػػة البحػػػث متمامػػػة فػػػي التركيػػػز عمػػػىمػػػف ىػػػذا الم 
 . كار مف نصؼ قرف  بيا سكت المشرع عنيا رغـ كعده

ضػركرة تنفيػذ القػرارات الصػادرة فػي دعػكل اإللغػاء طكعػان باعتبارىػا حقكقػان  إضافة إلى        
كالتغاضػي كالمماطمػة  صحابيا ككاجبان عمى المحككـ عمييـ ال منػةن مػنيـ كفػي حالػة التراخػي 

مف ىؤالء فمقد تقدمت بمشركع لمجمكعة مف البنى كا ساليب التي تحفظ الحؽ كتعميػو كتػدعـ 
 بنيانو كما عرضت في انايا ا طركحة كمتنيا .

كعمى ىذا ا ساس تجمت أىمية البحث مف خالؿ تصديو ليػـ مػؤرؽ كلخطػأ كقصػكر  
 ال يجكز تجاىميما .

: ثسبب اختيار البح -ثالثًا   
ىناؾ العديد مف ا سباب التي دفعتني الختيار مكضكع إجراءات دعكل اإللغػاء أمػاـ 

 ي : ػالقضاء اإلدارم كى

رغبتػػي فػػي تقػػديـ دراسػػة متكاممػػة حػػكؿ ىػػذا المكضػػكع إذ الحظػػت قمػػة إف لػػـ أقػػؿ انعػػداـ  .1
 الدراسات القانكنية المتخصصة في ىذا المكضكع عمى الرغـ مف أىميتو  البالغة .

فػػي تقػػديـ مقترحػػات بشػػأف كضػػر قػػانكف خػػاص بػػاإلجراءات اإلداريػػة أمػػاـ مجمػػس  رغبتػػي .2
الدكلػػة السػػكرم إذ مػػا يػػزاؿ ىػػذا المجمػػس يرجػػر إلػػى قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات المدنيػػة فػػي 
حاؿ سككت المشرع في قانكف مجمس الدكلة كمعمـك أف المشرع في ىذا القانكف لػـ يػنص 

ـ متخصص في القضاء اإلدارم كعمى اطالع إال عمى بعض اإلجراءات سيما كأنني محا
 . اإلدارية بسبب النقص في القانكف بالحاجة إلى كضر قانكف لوجراءات

ىػدفي فػي تقػػديـ دراسػة تػػذلؿ المصػاعب أمػػاـ المػكطنيف الػػراغبيف فػي المجػػكء إلػى القضػػاء  .3
ة اإلدارم عف طريؽ دعكل اإللغاء إذ ما يزاؿ الجيؿ الكبيػر يكتنػؼ ىػذا المكضػكع بالنسػب

 ف أغمب المكاطنيف يجيؿ دعكل اإللغاء نفسيا . إلممتقاضيف إف لـ نقؿ 
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 : مراجع األطروحة -رابعًا 

     , إعػػداد ككتابػػة ا طركحػػة فػػي  الباحػػثلقػػد تعػػددت كتنكعػػت المراجػػر التػػي اسػػتخدميا 
إلػػػػػى : الكتػػػػب كا بحػػػػػاث كالمقػػػػػاالت كالنػػػػػدكات  هك تنقسػػػػـ ىػػػػػذه المراجػػػػػر كجميعيػػػػا تحػػػػػت يػػػػػد

" اإلنترنػت "  ة باإلضافة إلى المكاقػر القانكنيػة المتخصصػة عمػى الشػبكة العالميػة المتخصص
 : كىذه المراجر ىي

 ., إضافة إلى الكتب المترجمة  كاإلنجميزية كالفرنسية الكتب بالمغة العربية  1-
 ا بحاث كالمقاالت بالمغة العربية. -2
 الندكات.  -3
 لسكرم كالمقارف.التشريعات كأحكاـ القضاء اإلدارم ا -4
 . كاإلنكميزية الفرنسيةالمراجر كا بحاث بالمغة   -5
 .The Internetالمكاقر القانكنية عمى الشبكة العالمية اإلنترنت   -6

 : منهج الدراسة -خامسًا 
جػػراءات دعػػكل االلغػػاء أمػػاـ مجمػػس إل التحميمػػي الكصػػفيالمػػنير  ةدراسػػال فػػي تاتبعػػ
 .كأصكلو العمميلؾ مناىر البحث ذ في, مراعيان  الدكلة السكرم

 : خطة الدراسة -سادسًا 
عمػػى كػػؿ بػػاب حيػػث يحتػػكم  , كبػػابيفكفصػػؿ تمييػػدم  مقدمػػةإلػػى  البحػػثـ يقسػػتػػـ ت 

 يىػػذا التقسػيـ أف تػػأت فػي, مراعيػػان  تبمػػكر فييػا مػػا انتيػت إليػػو الدراسػة, كخاتمػة  االاػة فصػػكؿ
 . يث الشكؿ كالمنيرفصكؿ الدراسة جميعيا متكازنة كمترابطة مكضكعان مف ح

 بدأنا بفصؿ تمييدم تحدانا فيو عف نشأة كتككيف مجمس الدكلة السػكرم ك ماىيػة دعػكل     
 . اـ تعرفنا عمى القرار اإلدارم الذم تنصب عميو دعكل اإللغاء لغاءإلا

حيػػػث قسػػػمت إلػػػى بعػػػد اإلنتيػػػاء مػػػف الفصػػػؿ التمييػػػدم بػػػدأنا بمعالجػػػة مكضػػػكع الرسػػػالة      
 :بابيف
ا كؿ تحت عنكاف إجراءات رفر كتحضير دعكل اإللغاء كقد قسـ إلػى االاػة  الباب          

 .فصكؿ كذلؾ لضركرة البحث
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حيػػػػث ,   دعػػػػكل اإللغػػػػاء فػػػػي الفصػػػػؿ ا كؿ طبيعػػػػة اإلجػػػػراءات ك شػػػػرط الميعػػػػاد فػػػػي       
دعػكل اإللغػاء كفػػي المبحػث الاػاني ميعػػاد نتعػرض فػي المبحػػث ا كؿ لطبيعػة اإلجػراءات فػػي 

 عكل االلغاء.د
لغػاء حيػث نتعػرض فػي المبحػث إلفي الفصؿ الااني نتنػاكؿ فيػو إجػراءات رفػر دعػكل ا       

ر المترتبػػة عمػػى رفػػر دعػػكل ا كؿ إلجػػراءات رفػػر الػػدعكل , كفػػي المبحػػث الاػػاني نتنػػاكؿ اناػػا
 .  كقؼ تنفيذ القرار المطعكف فيو ق اإللغاء 
كل اإللغػاء لػدل ىي ػة المفكضػيف كقػد تناكلػت إجػراءات تحضػير دعػ في الفصؿ الاالػث       

مػػس الدكلػػة السػػكرم فػػي إجػػراءات تحضػػير دعػػكل اإللغػػاء لػػدل ىي ػػة المفكضػػيف أمػػاـ مج فيػػو
ر الدعكل في فرنسا في المبحث الااني اـ تحضير الدعكل في ياـ اجراءات تحضمبحث أكؿ 
 االث .المبحث الانجمترا في 

فقػد كاف إجػراءات المرافعػة كالحكػـ فػي دعػكل اإللغػاء الذم يحمػؿ عنػ الباب الاانيأما       
إلػى كذلػؾ لتحقيػؽ اإلنسػجاـ مػف حيػث الشػكؿ بػيف البػابيف تـ تقسيمو عمى غػرار البػاب ا كؿ 

 أيضان كىي :االاة فصكؿ 
الفصػػؿ ا كؿ نتنػػاكؿ فيػػو إجػػراءات سػػير الػػدعكل كالمرافعػػة أمػػاـ القضػػاء مػػف ناحيػػة          

ابػػات ىػػذه الػػدعكل كانتيا يػػا أك تركيػػا إككػػذلؾ , ة النقضػػاء الػػدعكل الطمبػػات كالػػدفكع المؤديػػ
 كانقطاعيا .

 إلػػى لغػاء مػػف خػالؿ التعػرؼ إلإجػراءات الحكػـ فػػي دعػكل ا وفيػػ نتنػاكؿ الفصػؿ الاػاني       
ك سػػمطات القاضػػي فػػي دعػػكل  , مبحػػث أكؿمقكمػػات الحكػػـ الصػػادر فػػي دعػػكل اإللغػػاء فػػي 

, لػث مبحػث الاافػي ال دعكل اإللغػاء لطعف بالحكـ الصادر فياإللغاء في المبحث الااني اـ ا
 الرابر. المبحث  ا اار المترتبة عمى الحكـ الصادر في دعكل اإللغاء في كأخيران 
مف  دعكل اإللغاء تنفيذ الحكـ الصادر في تـ تخصيصو لمحديث عفالفصؿ الاالث          

تعػػرض إلػػى نفػػي المبحػػث الاػػاني اػػـ  , كمػػف خػػالؿ كيفيػػة تنفيػػذ حكػػـ اإللغػػاء فػػي مبحػػث أكؿ
طرؽ الزاـ  المبحث الاالث نتناكؿ فيوكفي  , ظاىرة امتناع اإلدارة عف تنفيذ ا حكاـ القضا ية
 : كعميو كانت خطة الدراسة كانتي اإلدارة بتنفيذ الحكـ الصادر في دعكل اإللغاء
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 إجراءات دعوى اإللغاء أمام مجمس الدولة السوري

  :  فصل تمهيدي
 إجراءات رفع وتحضير دعوى اإللغاء -الباب األول                          

 .و شرط الميعاد في دعوى اإللغاء طبيعة اإلجراءات - الفصل األول
 . المبحث ا كؿ : طبيعة اإلجراءات في دعكل اإللغاء

 .: ميعاد دعكل اإللغاء مبحث الاانيال
 .اء إجراءات رفع دعوى اإللغ - الفصل الثاني
 .:  إجراءات رفر الدعكل  المبحث ا كؿ
 ق. فيو اناار المترتبة عمى رفر دعكل اإللغاء  كقؼ تنفيذ القرار المطعكف:  المبحث الااني
 . إجراءات تحضير دعوى اإللغاء لدى هيئة المفوضين - الفصل الثالث

   السكرم الدكلة جمسم أماـ المفكضيف ىي ة لدل اإللغاء دعكل تحضير إجراءاتالمبحث ا كؿ : 
 المبحث الااني : إجراءات تحضير الدعكل في فرنسا .

 المبحث الاالث : تحضير الدعكل لدل النظاـ القضا ي إلنجمترا .
 إجراءات المرافعة والحكم في دعوى اإللغاء -الباب الثاني

 .إجراءات السير و المرافعة في دعوى اإللغاء - الفصل األول
 ات في دعكل اإللغاء .الطمب المبحث ا كؿ :
 الدفكع في دعكل اإللغاء.:  المبحث الااني

 اإلابات في دعكل اإللغاء.المبحث الاالث : 

نتيا يا .المبحث الرابر :  نقطاعيا كا   ترؾ الخصكمة كا 
 .إجراءات الحكم في دعوى اإللغاء - الفصل الثاني

 مقكمات الحكـ الصادر في دعكل اإللغاء.المبحث ا كؿ : 
 الااني :  سمطات القاضي في دعكل اإللغاء .  المبحث

 . دعكل اإللغاء الطعف بالحكـ الصادر في :لث المبحث الاا
 .ا اار المترتبة عمى الحكـ الصادر في دعكل اإللغاء: الرابر المبحث 

 تنفيذ الحكم الصادر في دعوى اإللغاء. - الفصل الثالث

 المبحث ا كؿ : كيفية تنفيذ حكـ اإللغاء .
 لمبحث الااني : ظاىرة امتناع اإلدارة عف التنفيذ .ا

 المبحث الاالث : طرؽ الزاـ اإلدارة بتنفيذ الحكـ الصادر في دعكل اإللغاء .
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 ديــل تمهيــفص
 

  بما أف مكضكع ا طركحة ىك إجراءات دعكل اإللغاء لدل مجمس الدكلة السكرم      
 : لتاليلذلؾ سنقسـ الدراسة في ىذا الفصؿ عمى النحك ا

 نشأة القضاء اإلدارم كتككيف مجمس الدكلة السكرم. : المبحث ا كؿ
 مبحث الااني : تعريؼ دعكل اإللغاء .ال

 .معنى القرار اإلدارم مكضكع دعكل اإللغاءالمبحث الاالث : 

 نشأة القضاء اإلداري وتكوين مجمس الدولة السوري  -المبحث األول 

في شػأف تنظػيـ مجمػس الدكلػة فػي سػكرية  1959/ لسنة 55يعتبر القانكف ذم الرقـ /       
أحدث القكانيف التي تنظـ القضاء اإلدارم في ىذا القطر مف حيث التاريخ كلكنو ليس أحدايا 

الفرنسي مف حيث المضمكف , كقد يككف الكقت الحاضر ىك العصر الذىبي لمقضاء اإلدارم 
 .ية مف حيث التطبيؽ القانكني كاتساع الفعالأكالمصرم 

 1941ىك بػال ريػب عػاـ السكرم العصر الذىبي لمتشرير في القضاء اإلدارم  إال أف        
عػػػاـ صػػػدكر المرسػػػـك  1947/ؿ.ر كحتػػػى عػػػاـ 72حيػػػث صػػػدر المرسػػػـك االشػػػتراعي رقػػػـ /

 .(1)/72/ كأخيو الػ/71التشريعي /

ي انتباىػػو , تسػػترع خػػالؿ ىػػذه الفتػػرة ف مػػف يتصػػفح تػػاريخ القضػػاء اإلدارم السػػكرمإ      
 ىاتاف المالحظتاف : حتمان 
كعػػػاـ  1918إف مجمػػػس الشػػػكرل السػػػكرم, خػػػالؿ المػػػدة القصػػػيرة الكاقعػػػة مػػػا بػػػيف عػػػاـ  -أولً 

 .كمدل الدكر الذم لعبوتطكر تطكران كبيران مف حيث تشكيالتو كاختصاصاتو  1941
ــاً  لسياسػػية التػػي بسػػبب التقمبػػات كالظػػركؼ ا ف ىػػذا المجمػػس كػػاف دكمػػان ميػػددان بػػالزكاؿإ -ثاني

 . عاشتيا سكريا 

,  1941كعػاـ  1918, فإنػو خػالؿ الفتػرة الكاقعػة مػا بػيف عػاـ  تطـور  فأما مف حيث 
 تطكر تطكران سريعان حتى أصبح صكرة مصغرة لمجمس الدكلة الفرنسي . 

                                           
 . 157ص ., بدكف سنة نشر, القضايا اإلدارية7القانكف اإلدارم عممان كعمالن كمقارنان, المجمد –د.الخاني عبد اإللو  (1)
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اختصاصػو  جانػب  , يجمػر إلػى كفي الكاقر كاف مجمس الشػكرل فػي العيػد الفيصػمي 
كمػا , أم أنػو كػاف يركػز كػؿ السػمطات بيػده كتشػريعية فػي آف كاحػد  ةتنفيذيالقضا ي كظا ؼ 

كانػت بمعنػى أف أحكامػو القضػا ية   justice retenueأنو لـ يكف يتمتر إال بالقضاء المقيػد 
 بحاجة إلى تصديؽ اإلدارة العامة لتعتبر نافذة .

جمػػػس لػػػـ يعػػػد م 1925كفػػػي عػػػاـ  ,ككػػػاف قضػػػاؤه مقصػػػكران عمػػػى بعػػػض الػػػدعاكم فقػػػط      
نمػػاتسػػاعد الحككمػػة , ستشػػارية ا الشػػكرل ىي ػػة أصػػبح محكمػػة إداريػػة فحسػػب , تممػػؾ حػػؽ  كا 

, أم أف أحكاميػػا كانػػت نافػػذة بػػدكف تصػػديقيا مػػف  justice delegueeالقضػػاء المفػػكض 
لمطعػػػػف بػػػػالتمييز أمػػػاـ مجمػػػػس القضػػػػاء ا عمػػػػى فػػػػي المفكضػػػػية  قابمػػػػةلكنيػػػػا  ر ػػػيس الحككمػػػػة

, كأصػبحت أحكامػو  أصبح مجمس الشكرل محكمة إداريػة عميػا 1934, اـ في عاـ الفرنسية 
كمػا كانػت فػي السػابؽ  –غير تابعة لمتمييز أماـ مجمس القضاء ا عمى في المفكضػية العميػا 

صػػػفة  1934كػػػانكف الاػػػاني  2المؤرخػػػاف فػػػي  11ك11كقػػػد منحػػػو المرسػػػكماف التشػػػريعياف  -
 المحكمة ا صمية في القضايا  اإلدارية . 

أعطي صالحية البت في القضايا اإلداريػة ذات الصػمح ا جنبػي,  1941 اـ في عاـ
كقػػد كانػػت ىػػذه القضػػايا مػػف قبػػؿ , مػػف صػػالحية المحػػاكـ المدنيػػة المختمطػػة , كبيػػذا أصػػبح 

 فرنسي . ال يقؿ عف اختصاص مجمس الدكلة الاختصاصو القضا ي 

خػػالؿ  يلغػػأشػػكرل , فػػإف مجمػػس ال عــدم الســتقراركأمػػا مػػف الناحيػػة الاانيػػة , ناحيػػة  
, كالاانيػػة عػػاـ  1925حتػػى عػػاـ  1923, ا كلػػى مػػف عػػاـ  ىػػذه الفتػػرة القصػػيرة اػػالث مػػرات

كتـ إحالة إختصاصاتو إلى الغرفة اإلدارية المحداة لدل محكمة التمييػز , إال أف ىػذا  1938
 31, كالاالاػة فػي  1941عػاـ أعاد المشرع العمػؿ بمجمػس الشػكرل حتى ا مر لـ يدـ طكيالن 
 . (1) 1951كانكف الااني عاـ 

 ف المصرم كالسكرمقميميإل, صدر عدد مف القكانيف تشمؿ ا 1959في شير شباط ك 
لغػػى قػػانكف مجمػػس أ , الػػذم 1959لعػػاـ  55الدكلػػة الصػػادر بػرقـ قػػانكف مجمػػس  , كمػف بينيػػا

نة سػػل 57 رقػػـ  القػػانكف ىلغػػأكمػػا  , بالنسػػبة لوقمػػيـ المصػػرم 1955لسػػنة  165 رقػػـ الدكلػػة 

                                           
 . 82-79الكجيز في الحقكؽ اإلدارية, الجزء الاالث, مرجر سابؽ, ص –عدناف  د. العجالني ق1 
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فأصبح القضػاء اإلدارم فػي اإلقميمػيف خاضػعان  ام, كحؿ محمي بالنسبة لوقميـ السكرم 1952
 .  1959لسنة  55 حكاـ القانكف رقـ 

 ػة مسػتقمة تمحػؽ بر اسػة : يككف مجمس الدكلة ىي أف نصت المادة ا كلى منو عمىفقد       
 . الجميكرية

 يتككف مف : أف  منو عمى اانيةنصت المادة القد  ك       

أنيطػػػت بػػػو كبنػػػاء عميػػػو فقػػػد  ,  القضػػػا ي كالقسػػػـ االستشػػػارم لمفتػػػكل كالتشػػػريرـ القسػػػ
كقاضػػػييا فػػػي المنازعػػػات ,  فيػػػك مستشػػػار الدكلػػػة فػػػي الفتػػػكل كالتشػػػرير: ميمتػػػيف أساسػػػيتيف 

 . اإلدارية
المػػػكاد بينػػػت تكػػػكيف ىػػػذا المجمػػػس كاختصاصػػػاتو كاإلجػػػراءات  عػػػدد مػػػف كمػػػا تضػػػمف

فػػػي دعػػػاكل القضػػػاء اإلدارم  يترتػػػب عمػػػى المػػػدعيحيػػػث ,  أعضػػػاءه كنظػػػاـالمتبعػػػة أمامػػػو 
 . الن كابط تحت طا مة رد الدعكل شكلتزاـ بيذه اإلجراءات كالضاال

د مػػػف تعػػػديؿ , كػػػاف ال بػػػ ية عػػػف الجميكريػػػة العربيػػػة المتحػػػدةبعػػػد اف انفصػػػمت سػػػكر       
 51ذم الرقـ  تشريعيالمرسـك ال 25/11/1961, فقد صدر بتاريخ  1959لسنة  55القانكف 

 الذم قضى بالتعديالت انتية عمى تنظيـ مجمس الدكلة : 

 .مجمس الدكلة ىي ة مستقمة تمحؽ بمجمس الكزراء  .1

ف كبذلؾ أصبحت السمطة التنفيذية تييمف عمى مجمس نكما يزاؿ ىذا الكضر قا مان حتى ا
مجمػػس الدكلػػة تػػدفر  الدكلػػة فػػي قضػػايا التعيػػيف كالترفيػػر , كمػػا أف ركاتػػب القضػػاة كمػػكظفي

 مف ميزانية مجمس الكزراء .

عػػدد مػػف الػػككالء كالمستشػػاريف كالمنػػدكبيف يحػػدد فػػي  ك نػػكابك يشػػكؿ المجمػػس مػػف ر ػػيس  .2
 الميزانية . 

 . كيمحؽ بالمجمس مندكبكف مساعدكف كتسرم عمييـ ا حكاـ الخاصة بالمندكبيف   

رم كالمحػاكـ اإلداريػة فػي دمشػؽ يككف مقر المحكمة اإلداريػة العميػا كمحكمػة القضػاء اإلدا .3
س أ, كيػػر  , كيجػكز إنشػػاء محػػاكـ إداريػػة فػػي المحافظػػات بمرسػـك يتخػػذ فػػي مجمػػس الػػكزراء

حكمة اإلدارية العميا ر يس المجمس أك أقدـ الككالء , كتككف بيا دا رة لفحػص الطعػكف مال
الء س محكمػػػة القضػػػاء اإلدارم أحػػػد ككػػػأ, كتصػػػدر أحكاميػػػا مػػػف االاػػػة مستشػػػاريف , كيػػػر 
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المجمػػػس أك أقػػػدـ المستشػػػاريف , كتصػػػدر أحكاميػػػا مػػػف دكا ػػػر تشػػػكؿ كػػػؿ منيػػػا مػػػف االاػػػة 
مستشاريف , كتشكؿ المحكمة اإلدارية بر اسة مستشار مساعد عمػى ا قػؿ كعضػكية اانػيف 

 مف النكاب عمى ا قؿ . 

تفصػػؿ المحػػاكـ اإلداريػػة فػػي طمبػػات إلغػػاء القػػرارات المنصػػكص عمييػػا فػػي البنػػكد   االاػػان  -
مػػػا يتعمػػػؽ منيػػػا بمػػػكظفي الحمقػػػة ا كلػػػى , كفػػػي دا / عػػػ 8كرابعػػػان كخامسػػػان ق مػػػف المػػػادة / 

ختصاصػػػػيا قاصػػػػران عمػػػػى النظػػػػر اأم أف طمبػػػػات التعػػػػكيض المترتبػػػػة عمػػػػى ىػػػػذه القػػػػرارات 
 . بطعكف المكظفيف في الحمقتيف الاانية كالاالاة فقط المعددة في المادة المذككرة 

ية العميا كمحكمة القضاء اإلدارم كر يس المحكمة اإلدارية تجتمر كؿ مف المحكمة  اإلدار  -
بيي ػػػة جمعيػػػة عمكميػػػة لمنظػػػر فػػػي المسػػػا ؿ المتعمقػػػة بتكزيػػػر العمػػػؿ فػػػي القسػػػـ القضػػػا ي 

 بمجمس الدكلة . 

مػس جيشكؿ مجمس خاص لمشؤكف اإلدارية لمنظر في جميػر مػا يتعمػؽ بشػؤكف أعضػاء الم -
 ة أعضاء مف الككالء كالمستشاريف . مف ر يس مجمس الدكلة ر يسان كعضكية أربع

 .  (1) تشكؿ لجنة التأديب كالتظممات مف أعضاء المجمس الخاص  -

عمػػى أف القسػػـ  1959لسػػنة  55رقػػـ قػػانكف مجمػػس الدكلػػة  ق مػػف3نصػػت المػػادة   كمػػا      
 : القضا ي يتألؼ مف

 .المحكمة اإلدارية العميا .1
 .محكمة القضاء اإلدارم .2
 .المحاكـ اإلدارية .3
  مفكضي الدكلة. ىي ة .4

 كمػػؼ  1985/ لسػػنة 1/ مػػف قػػانكف العػػامميف ا ساسػػي رقػػـ /175المػػادة / بمكجػػبك 
 بمػػػا يخػػػصمحػػػاكـ البدايػػػة المدنيػػػة بػػػالنيكض بػػػبعض أعبػػػاء محػػػاكـ القضػػػاء اإلدارم  المشػػػرع

 أضاؼاـ  , تشكيؿ محاكـ إدارية تابعة لمجمس الدكلةقتان لحيف ؤ دعاكل العامميف المذككريف م
 ػة ألػؼ ليػرة سػكرية فمػا دكف االمنازعات الخاصة بالضرا ب كالرسػكـ التػي قيمتيػا م إلييا نظر

المشػػرع كفػػػؽ أحكػػػاـ كأكػػػده سػػػار عميػػو  كىػػذا مػػػا , 1993/ لسػػػنة 1بالمرسػػـك التشػػػريعي رقػػـ /
ننػػا  نظػػاـ العػامميف ا ساسػي فػػي الدكلػة , 2114/ لعػاـ 51/ مػف القػػانكف رقػـ /161المػادة / كا 

                                           
دمشػػؽ , بػػدكف سػػنة –الػػكجيز فػػي الحقػػكؽ اإلداريػػة , الجػػزء الاالػػث , مطػػابر دار الجامعػػة –عػػدناف  د. العجالنػػي ق1 

 . 117-116مرجر سابؽ, ص نشر
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كذلػػػػؾ بإنشػػػػاء محػػػػاكـ إداريػػػػة فػػػػي  ليػػػػذا التكميػػػػؼ المؤقػػػػت أف ينتيػػػػي افنػػػػرل أنػػػػو قػػػػد آف ا ك 
 لتشمؿ كؿ الطعكف في المنازعات اإلدارية .المحافظات كتكسير إختصاصيا 

/ 7كمػا أضػاؼ المشػرع إلػى القسػـ القضػا ي المحػاكـ المسػمكية يمكجػب القػانكف رقػـ /
اه العػػامميف المحػػاليف التػػي منحيػػا صػػالحية فػػرض العقكبػػات التأديبيػػة تجػػ 25/2/1991تػػاريخ 
 أماميا.
ف الػػدعاكل التػػي ترفػػر أمػػاـ محػػاكـ مجمػػس الدكلػػة بكصػػفو جيػػة القضػػاء اإلدارم فػػي إ      

 . سكريا ىي إما دعاكم إلغاء أك دعاكم القضاء الكامؿ أم قضاء التعكيض
لغػػاء كطكرىػػا فػػي العصػػر الحػػديث مجمػػس الدكلػػة الفرنسػػي كقػػد كلقػػد ابتػػدع دعػػكل اإل         

بيا مجمس الدكلة السكرم إباف الكحدة مر مصر كىي عمكمان دعاكم ترفػر مػف ا فػراد أك  أخذ
 .مف المكظفيف أك اليي ات التي اعترؼ ليا المشرع بأىمية التقاضي 

بينمػػػا فػػػي دعػػػاكم القضػػػاء الكامػػػؿ حيػػػث يتقػػػدـ الفػػػرد بػػػدعكاه بيػػػدؼ الحصػػػكؿ عمػػػى          
أك مػػػف عمػػػؿ فػػػردم كعقػػػد إدارم يربطػػػو بػػػاإلدارة حقكقػػػو المسػػػتمدة مػػػف الدسػػػتكر أك القػػػكانيف 

المدعى عمييا كغالبان ما يكػكف جػكىر الخػالؼ لمحصػكؿ عمػى التعكيضػات أك المطالبػة بمبمػر 
مالي , كما تشمؿ منازعات القضػاء الكامػؿ تسػكية أكضػاع المػكظفيف كالركاتػب كالتعكيضػات 

ء إدارم بمنازعات الضرا ب كالترفير , ىذا باإلضافة إلى اختصاص مجمس الدكلة بيي ة قضا
.  كالرسـك
 : عمى درجتيف السكرم محاكـ مجمس الدكلةيتـ التقاضي أماـ        
 اء اإلدارم فػػي مجمػػس الدكلػػة كمحػػاكـتتكػػكف مػػف المحكمػػة اإلداريػػة كمحكمػػة القضػػ -ا كلػػى

دعاكل العػػػػػامميف بػػػػػ بػػػػػالنظرالتػػػػػي كمفيػػػػػا المشػػػػػرع  البدايػػػػػة المدنيػػػػػة فػػػػػي المحافظػػػػػات
كالمحػاكـ المسػمكية التػي انشػ ت بالقػانكف  2114/ لعػاـ 51انكف رقـ /لمقالخاضعيف 

 . 25/2/1991/ تاريخ 7رقـ /
كىػػي مرجػػر الطعػػف بأحكػػاـ المحػػاكـ المػػذككرة تقتصػػر عمػػى المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا  -الاانيػػة 

 .تساعدىا دا رة فحص الطعكف 
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 المحكمة اإلدارية :
ا مف دا رة االاية بر اسة مستشار مساعد عمى ا قؿ اإلدارية أحكامي تصدر المحكمة       

 كعضكية اانيف مف النكاب عمى ا قؿ . 
 تخػػتص ىػػذه المحكمػػة بالفصػػؿ فػػي دعػػاكل إلغػػاء القػػرارات اإلداريػػة النيا يػػة الصػػادرة      

كالمعاشػػػػات ككػػػػذلؾ بالمرتبػػػػات بػػػػالتعييف فػػػػي الكظػػػػا ؼ العامػػػػة أك الترقيػػػػة أك مػػػػنح العػػػػالكات 
كقػػػػػرارات السػػػػػمطات التأديبيػػػػػة كاإلحالػػػػػة عمػػػػػى المعػػػػػاش أك لػػػػػكراتيـ  مػػػػػكظفيف أكت لمآكالمكافػػػػػ

/ مػف قػانكف المػكظفيف 85لممػادة / ان سػتناديصػدر ااالستيداع أك الفصؿ غير التأديبي عدا ما 
المرتبػػػػػػات كالمعاشػػػػػػات كالمكافػػػػػػآت الخاصػػػػػػة كػػػػػػذلؾ بك  1945/ لسػػػػػػنة 135رقػػػػػػـ /ا ساسػػػػػػي 

 ف .مكظفيالب
الحمقتػيف الاانيػة  ختصاص ىذه المحاكـ يقتصر عمى مكظفيكتجدر اإلشارة إلى أف إ

تخضر قرارات ىذه المحكمة لمطعف أماـ المحكمة اإلدارية العميا خػالؿ سػتيف يكمػان ك  ,كالاالاة 
  (1) مف تاريخ صدكرىا دكنما حاجة لتبميغيا

يجػػػكز إنشػػػاء محػػػاكـ .…"  ومػػػف قػػانكف مجمػػػس الدكلػػػة عمػػػى أنػػ 4كقػػد نصػػػت المػػػادة       
 .ية في المحافظات  بمرسـك يتخذ في مجمس الكزراء " إدار 

يظيػػر لنػػا مػػف الػػنص أف المشػػرع أجػػاز إنشػػاء محػػاكـ إداريػػة فػػي بػػاقي المحافظػػات ,       
 .المشرع بإنشا يا منذ أكار مف نصؼ قرف  إجازةكذلؾ لـ يتـ رغـ 

ظػػات لػػذلؾ أضػػحى مػػف الضػػركرم إنشػػاء محػػاكـ قضػػاء إدارم كمحػػاكـ إداريػػة فػػي محاف     
القطػػر كافػػة كالسػػيما كمػػا يمكػػف أف يتكبػػده المػػدعي فػػي ىػػذه الخصػػكمة مػػف مشػػقة كمصػػاريؼ 

 .بانتقالو إلى العاصمة كتككيؿ محاـ فضالن عف تكدس الدعاكل با لكؼ في دمشؽ 

ككػػػاف عػػػدد سػػػكاف سػػػكرية بحػػػدكد خمسػػػة  1959لقػػػد صػػػدر قػػػانكف مجمػػػس الدكلػػػة عػػػاـ       
كبالتػالي فػإف قػانكف مجمػس الدكلػة أصػبح ,  ان كعشريف مميكنػ االاةمالييف كانف أصبحكا قرابة 

عػػاجزان عػػف تمبيػػة مصػػالح النػػاس فػػي كافػػة اختصاصػػاتو  ف النمػػك السػػكاني يػػؤدم إلػػى ازديػػاد 
 تضخـ الخالفات بيف المكاطنيف كالدكلة. 

 

                                           
  . 9151لعاـ  55ذم الرقـ  قانكف مجمس الدكلة السكرممف  15المادة  (1)
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 : محكمة القضاء اإلداري
تشاريف , كتصدر , كيرأسيا أحد ككالء المجمس أك أقدـ المس مقرىا في دمشؽ       

بيف قضاء اإللغاء  أحكاميا مف دكا ر تشكؿ كؿ منيا مف االاة مستشاريف بدكف تمييز
 كقضاء التعكيض.

مػػػػف قػػػانكف مجمػػػػس الدكلػػػػة  11ك 11ك 9ك 8تخػػػتص ىػػػػذه المحكمػػػة بمكجػػػػب المػػػكاد         
 بالفصؿ في دعاكل :

 الطعكف الخاصة بانتخابات اليي ات اإلقميمية كالبمدية . -1

كالقػػػػرارات النيا يػػػػة المتعمقػػػػة  لمنازعػػػػات الخاصػػػػة بالمرتبػػػػات كالمعاشػػػػات كالمكافػػػػآتا -2
بػػػػػالتعييف كالترقيػػػػػة أك مػػػػػنح العػػػػػالكات كالسػػػػػمطات التأديبيػػػػػة كاإلحالػػػػػة عمػػػػػى المعػػػػػاش أك 
االسػػػتيداع أك الفصػػػؿ عػػػف غيػػػر الطريػػػؽ التػػػأديبي باسػػػتاناء المراسػػػيـ الصػػػادرة باالسػػػتناد 

الخاصة بمكظفي الحمقة ا كلى ذكم المراتب ف ا ساسي / مف قانكف المكظفي85لممادة /
 . 1945/ لسنة 135الخامسة فما فكؽ الخاضعيف لقانكف المكظفيف ا ساسي رقـ /

 الطمبات التي يقدميا ا فراد كاليي ات بإلغاء القرارات اإلدارية النيا ية . -3

ي منازعػػػػات الضػػػػرا ب الطعػػػكف فػػػػي القػػػػرارات النيا يػػػػة الصػػػػادرة مػػػف الجيػػػػات اإلداريػػػػة فػػػػ -4
لحػيف صػدكر كقد ظمت ىذه المنازعات مف اختصاص محاكـ القضاء العادم  , كالرسكـ

ىػػػػذه  إلػػػػى إحالػػػػةق 2المػػػػادة   حيػػػػث نصػػػػت  1993/ لسػػػػنة 1المرسػػػػـك التشػػػػريعي رقػػػػـ /
 ػػة االمنازعػػات إلػػى مجمػػس الدكلػػة كعيػػد لمحػػاكـ البدايػػة المدنيػػة بنظػػر مػػا كانػػت قيمتػػو م

لى محكمة القضاء اإلدارم فيما زاد عف ذلؾ .ألؼ ليرة سكرية فما   دكف كا 

حيػث يخػػتص المجمػس بػالنظر بكػػؿ المنازعػات المتعمقػة بالجنسػػية  ف  : دعػاكم الجنسػية -5
الػػػدعاكل المتعمقػػة بالتجريػػد مػػف الجنسػػية السػػكرية المكتسػػػبة بمػػا فييػػا الػػنص أتػػى مطمقػػان 

كأيضػان  1969/ لعػاـ 276رقػـ // مػف قػانكف الجنسػية 21بالغش كالتدليس عمالن بالمادة /
 الصادرة عف كزير الداخمية .التجريد مف الجنسية العربية السكرية  الطعف بقرارات

 كا شػػغاؿ العامػػة كالتكريػػد أك االلتػػزاـالمتعمقػػة بعقػػكد المنازعػػات الخاصػػة بػػالعقكد اإلداريػػة  -6
ف اختصػػػاص مجمػػػس  ,ميمػػػا كانػػػت قيمػػػة ىػػػذه العقػػػكد خػػػر آبػػػأم عقػػػد إدارم  الدكلػػػة " كا 

بيي ة قضػاء إدارم فػي مجػاؿ العقػكد اإلداريػة يشػمؿ جميػر المنازعػات الناشػ ة عػف تنفيػذ 
 .            (1)اإلجراءات التمييدية كالمرحمية التي تسبؽ عممية التعاقد" بما فييا تمؾ العقكد 

                                           
 .78ـ 728ص 1984مر  – 877/1984/ ع /125حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ  (1)
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 القرارات النيا يػػة الصػػادرة مػػف جيػػات إداريػػة ليػػا اختصػػاص قضػػا يبػػالطعػػكف الخاصػػة  -7
االختصػاص أك كجػكد عيػب فػي الشػكؿ أك مخالفػة القػكانيف  كاف مرجر الطعػف عػدـ متى

فيما عدا القرارات الصادرة مف ىي ات التكفيؽ  , كتأكيميا أك المكا ح أك الخطأ في تطبيقيا
كالقػرارات الصػادرة مػف لجػاف قيػد المحػاميف بالجػدكؿ العػاـ  كالتحكػيـ فػي منازعػات العمػؿ

 . لمحاكـ كتأديبيـا كقبكليـ لممرافعة أماـ
كتخضر قرارات ىذه المحكمػة لمطعػف أمػاـ المحكمػة اإلداريػة العميػا خػالؿ سػتيف يكمػان 

 .مف قانكف مجمس الدكلة 15المادة  مف تاريخ صدكرىا دكنما حاجة لتبميغيا بمقتضى
 

 : محكمة البداية المدنية في المحافظات
 2114/ لعػاـ 51لمقػانكف رقػـ /ف تختص بنظر دعػاكم العػامميف فػي الدكلػة الخاضػعي       

يتعمػػػؽ بشػػػؤنيـ كعػػػف جميػػػر  نظػػػاـ العػػػامميف ا ساسػػػي فػػػي الدكلػػػة حيػػػث تخػػػتص فػػػي كػػػؿ مػػػا
كمػػا تخػػتص بنظػػر , المنازعػػات الناشػػ ة عػػف تطبيػػؽ ىػػذا القػػانكف كبغػػض النظػػر عػػف ف ػػاتيـ 

ـ تخضػر أحكػػا, ك دعػاكم الرسػـك كالضػػرا ب التػي تبمػػر قيمتيػا ما ػػة ألػؼ ليػػرة سػكرية فمػػا دكف 
ىػػذه المحكمػػة فيمػػػا يتعمػػؽ بشػػؤكف العػػػامميف فػػي الدكلػػػة لمطعػػف أمػػاـ المحكمػػػة اإلداريػػة العميػػػا 

مف قػانكف  175مف المادة  5خالؿ االايف يكمان مف اليكـ التالي لتاريخ تبمغيا بمقتضى الفقرة 
أما أحكاميا الصادرة بشؤكف الضرا ب كالرسػـك فإنيػا ,  1985لسنة  1العامميف ا ساسي رقـ 

متكميػػؼ كتخضػػر لمطعػػف أمػػاـ المحكمػػة ا سػػاس القػػانكني لقتصػػر عمػػى المنازعػػات المتعمقػػة بت
مػف المرسػـك التشػريعي  4اإلدارية العميا خالؿ االاػيف يكمػان مػف تػاريخ تبمغيػا بمقتضػى المػادة 

مر مالحظة أف ىذه المحكمة تتبر تنظيميان لمقضاء العػادم , بمعنػى آخػر  1993لعاـ  1رقـ 
 .ؿ جزءن مف محاكـ مجمس الدكلة تنظيميان تشك أنيا ال

 

 المحكمة المسمكية :
الصػادر بالمرسػـك التشػريعي رقػـ  قانكف إنشاء المحاكـ المسمكية / مف1المادة / نصت       
تحدث فػي دمشػؽ كحمػب كالالذقيػة كديػر الػزكر محػاكـ مسػمكية تمحػؽ  عمى أف 1991لعاـ  7

فػػي مراكػػز أخػػرل أك زيػػادة عػػددىا فػػي المركػػز إحػػداث محػػاكـ مسػػمكية  بمجمػػس الدكلػػة كيجػػكز
كنقؿ اختصاصاتيا إلى محكمة أخرل بقرار مف ر يس مجمػس الػكزراء  الكاحد أك إلغاء بعضيا
  .مجمس الدكلة بناء عمى اقتراح ر يس

  : المحكمة المسمكية مف أف تشكؿو عمى من 2المادة نصت  كما
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  مستشار مف مجمس الدكلة ر يسان  •

  مف مجمس الدكلة عضكان  مستشار مساعد •

  عضكان  أحد العامميف في الدكلة مماالن  •

  .يككف لكؿ مف ر يس المحكمة كعضكييا, عضك مالـز - 

ق بقرار مف ر يس مجمس -  الػكزراء  يسمى ر يس المحكمة ك عضكىا ا كؿ  ا صيؿ كالمالـز
ق  بنػاء عمػػى اقتػراح مػػف ر ػػيس مجمػس الدكلػػة كمػػا يسػمى العضػػك الاػػاني  ا صػيؿ كالمػػالـز

العػاـ لنقابػات  بقػرار مػف ر ػيس مجمػس الػكزراء بنػاء عمػى ترشػيح المكتػب التنفيػذم لالتحػاد
  .العماؿ

بقػرار  يتكلى ميمة المقرر لدل ىذه المحكمة أحد أعضاء مجمس الدكلة برتبة نا ب يسمىك  - 
  .مف ر يس مجمس الدكلة

 عمػػػى أف السػػػابؽ الػػػذكر مكيةقػػػانكف إنشػػػاء المحػػػاكـ المسػػػ / مػػػف4كقػػػد نصػػػت المػػػادة /      
القػػانكف ا ساسػػي المػػذككر  تخػػتص المحكمػػة المسػػمكية بمحاكمػػة العػػامميف الخاضػػعيف  حكػػاـ

/ مػػف القػػانكف ا ساسػػي 73مػػر مراعػػاة أحكػػاـ الفقػػرة /ب/ مػػف المػػادة / مػػف الناحيػػة المسػػمكية
لقػػانكف رقػػـ اسػػار عميػػو أيضػػان المشػػرع فػػي  كىػػذا مػػا 1985/ لعػػاـ 1الدكلػػة رقػػـ / لمعػػامميف فػػي

 منو عمى أف : / 72المادة //أ / مف الفقرة حيث نصت  2114/ لعاـ 51/

/ عمػػػػػػى ف ػػػػػػات العػػػػػػامميف 25/2/1991/ تػػػػػػاريخ / 7تطبػػػػػػؽ احكػػػػػػاـ القػػػػػػانكف رقػػػػػػـ /       
اذا خمػػت القػػكانيف   حكامػوىػػذا القػانكف كمػػا تطبػػؽ عمػى غيػػر الخاضػػعيف   حكػػاـالخاضػعيف 

 ليـ. يتأديبالخاصة بيـ مف تحديد مرجر 

مطعػف أمػاـ المحكمػة اإلداريػة العميػا خػالؿ مػدة االاػيف كتخضر أحكاـ ىػذه المحكمػة ل
 منو . 22نصت عميو المادة  كفؽ ما تاريخ التبمير مف يكمان 
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 المحكمة اإلدارية العميا :
أناط المشرع المحكمة اإلدارية العميا ميمة النظر بالطعكف الصادرة عف محاكـ القضاء       
 كمحاكـ البدايػة المدنيػة فػي المحافظػات المسمكية رم كالمحاكـ اإلدارية كالمحاكـ التأديبيةاإلدا

بما  1985لسنة  1مف قانكف العامميف ا ساسي رقـ  175المادة  بمكجب  التي كمفيا المشرع
كدعػاكم الرسػـك كالضػرا ب  2114/ لعاـ 51لمقانكف رقـ /يخص دعاكل العامميف الخاضعيف 

 كذلؾ في ا حكاؿ انتية : تيا ما ة ألؼ ليرة سكرية فما دكف , يمالتي تبمر ق
 في تطبيقو , أك تأكيمو .  إان عمى مخالفة القانكف أك خطإذا كاف الحكـ المطعكف فيو مبني -1
 إذا كقر بطالف في الحكـ أك بطالف في اإلجراءات أار في الحكـ .  -2
لشيء المحكـك فيو سكاء أدفر بيذا الدفر أـ إذا صدر الحكـ خالفان لحكـ سابؽ حاز قكة ا -3

 لـ يدفر . 
يككف لذكم الشأف كلر يس ىي ة مفكضي الدكلة أف يطعف في تمؾ ا حكاـ خالؿ ستيف     

, كذلؾ مر مراعاة ا حكاؿ التي يكجب القانكف فييا الطعف في  يكمان مف تاريخ صدكر الحكـ
 الحكـ . 

 في دمشؽمقرىا المشرع  جعؿلقضاء اإلدارم التي تتربر عمى سدة ا إف ىذه المحكمة    
أف ىذه المحكمة ىي أعمى درجة مف درجات التقاضي كأناط بيا  باعتباركىك محؽ في ذلؾ 

  . ميمة تنسيؽ كتكحيد كتأصيؿ ا حكاـ الصادرة عف القضاء اإلدارم

يرأس  , كفف تنظراف في كافة الطعدا رتيالسكرية مف المحكمة اإلدارية العميا تتككف     
, كيرأس الدا رة الاانية نا ب الر يس مر نفس  فشاراالدا رة ا كلى ر يس مجمس الدكلة كمست

المستشاريف الذيف يشارككا أحكاـ الغرفة ا كلى إضافة لمياميـ في القضاء اإلدارم 
, كتككف بيا دا رة فحص  االث ر يس المحكمة المسمكية بحمبكمساعدتيـ مف مستشار 

 .در أحكاميا مف االاة مستشاريف الطعكف كتص

 2111لعاـ  السكرية ماـ المحكمة اإلدارية العمياأ كقد بمر عدد الطعكف المنظكرة
مف القضاة الخمسة فقط,  2111ق طعف خالؿ عاـ 5547ق طعف, كتـ حسـ  11161 

حيث تعقد الجمسات كعمى قكس المحكمة ما يزيد عف أربعما ة دعكل حيث تؤجؿ الدعكل 
 زيد عمى االاة أشير.عف ما ي

ق 9949إلى   2111بينما كصؿ عدد الدعاكل لدل محاكـ القضاء اإلدارم لعاـ 
ننا نمتمس العذر ليذا المجمس 2111ق دعكل لعاـ  3251, ك تـ حسـ  دعكل إذ كجدنا  , كا 
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بعض ا حكاـ المتناقضة كالمخالفة لما استقرت عميو المبادئ القانكنية كالنظر في دعاكل 
سنبينو حيف التعرض لمدفكع في دعكل اإللغاء في المبحث  , كىذا ما ف اختصاصوخارجة ع

اإلدارية التي تصدر  يجد الكقت الكافي لدراسة المنازعاتفأيف  , الااني مف الباب الااني
, كخصكصان إذا ما نظرنا إلى عدد القضاة  أحكاميا في حدكد طاقتيا كبكفاءة متميزة

  .ق قاضيان فقط 21يذه الميمة  كالمستشاريف الذيف ينيضكف ب

نقالن كىـ ىـ بالسنة الرابعة لمتمديد قبؿ خركجيـ لممعاش اف ر يس المجمس كنا بو 
ىـ بمرتبة مستشار مساعد كىـ , كستة عشر قاضيان يصدركف أحكامان ك  مف القضاء العادم

مف قانكف  4 نص الفقرة الاانية مف المادةأف رغـ  ف تكميفان بمحاكـ القضاء اإلدارم مكمفك 
المحكمة اإلدارية بر اسة مستشار  عمى اف تشكؿقد نص صراحة مجمس الدكلة السكرم 

, مما يعني أف ر اسة محكمة القضاء اإلدارم يجب أف تككف مف  مساعد عمى ا قؿ
 . القضاء العادم بمرتبة أكلى اانيةق, كاالاة قضاة نقالن مف  مستشار عمى ا قؿ

كصؿ  2111اة مجمس الدكلة المصرم عاـ عدد قضبينما نجد في مصر 
 قاضيان كؿ عاـ . ق51 نا بان كما يتـ تعييف  ق51 كلر يس مجمس الدكلة  اضو قق 1651 إلى

العادية بالنظر  الصدد إننا نقترح لممشرع التدخؿ لمنر قياـ قضاة المحاكـىذا  فيك  
يصمحكف لمفصؿ في  قد ابت أف قضاة المحاكـ العادية ال نوإفي منازعات اإلدارة , حيث 

 le, كالبد الستكماؿ أسباب القضاء الصحيح , مف تقسيـ العمؿ القضا ي الدعاكم اإلدارية

tavail juridictionnel : بيف المحاكـ العادية كالمحاكـ اإلدارية كذلؾ ل سباب التالية 
لذم انتشر : فالتخصص ا تقسيـ العمؿ إإف كجكد المحاكـ اإلدارية إنما ىك تطبيؽ لمبد -أولً 

, زد عمى ذلؾ أف القضاء  , لمس الجمير فكا ده في كؿ ناحية مف نكاحي الحياة
, كىذا ما ال يمكف  اإلدارم يستكجب معرفة القكانيف كا نظمة اإلدارية الكايرة المبعارة

تكميؼ القضاة العادييف اإلحاطة بو إحاطة تامة , عالكة عمى القكانيف ا خرل التي 
يا : مف قانكف مدني كتجارم كجزا ي كقكانيف ا صكؿ... كىـ يجب عمييـ معرفت

بسبب عدـ تخصصيـ بالحقكؽ اإلدارية , ربما طبقكا قكاعد الحقكؽ العادية عمى 
 القضايا اإلدارية .

ف القضاء اإلدارم يممؾ حؽ إلغاء القرارات اإلدارية غير المشركعة , بينما ال تممؾ إ -ثانياً 
مف  –سالح اإللغاء  –الحؽ , كال يخفى ما ليذا السالح المحاكـ العادية ماؿ ىذا 
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أار فعاؿ في حماية القانكف , كفي تقكيـ اإلدارة كحمميا عمى انتياج السبؿ القكيمة , 
 أم السبؿ القانكنية .

إف اإلدارة تقبؿ بأحكاـ المحاكـ اإلدارية كتنفذىا بدكف تردد, عمى اعتبار أنيا صادرة  -ثالثاً 
كقد استفاد القضاة اإلداريكف مف  , , كمرتبطة بيا إلى حد ما نياعف سمطة قريبة م

 نصاؼ ا فراد كفي الحكـ عمى اإلدارة .إىذا الكضر, فكاف مجمس الدكلة جري ان في 
لقد اعتاد القضاة العاديكف أف يتقيدكا بالقكانيف المدكنة, كأف يطبقكىا دكف االنحراؼ  -رابعاً 

حقكؽ    لحقكؽ اإلدارية ليست حقكقان مقننة, بؿ ىي, غير أف ا عنيا أك التحرر منيا
 أم حقكؽ مف صنر القضاة . Droit pretorienقق  بريتكرية

كال يصح سد ىذه  ,, قد أغفمت كايران مف ا مكر فالنصكص اإلدارية عمى كارتيا
,  ف  كما قد يفعؿ القضاة العاديكف –الاممات عف طريؽ الرجكع إلى القكانيف العادية 

 .  قات ما بيف اإلدارة كا فراد تختمؼ كايران عف عالقات ا فراد فيما بينيـالعال

, بؿ إلى  , ال تخضر إلى القكانيف العامة فاإلدارة إذ ىي تقـك بتسيير المرافؽ العامة
ق مف  Les regles du droit public, ىي قكاعد الحقكؽ العامة    قكاعد خاصة

 . ضركرات المرافؽ العامة كمقتضياتيا

فالفصؿ في الدعاكم اإلدارية يقتضي إذف اإلحاطة بالحقكؽ العامة مف جية, 
كمعرفة دقيقة لحاجات اإلدارة كمقتضياتيا مف جية أخرل, كىذا ال يتيسر إال لمقضاة 
اإلدارييف دكف غيرىـ,  نيـ قد اكتسبكا بسبب قربيـ مف اإلدارة, خبرة خاصة في تنظيـ 

 .المرافؽ العامة كقكاعد سيرىا 

فالسبب في كجكد القضاء اإلدارم المستقؿ , أك في كجكد قضاة مخصكصيف غير 
 Droitيرجر إذف إلى كجكد حقكؽ عامة  –القضاة العادييف لمبت في الدعاكم اإلدارية 

public  إلى جانب الحقكؽ الخاصةDroit prive (1). 

                                           
, , مرجر سابؽ الكجيز في الحقكؽ اإلدارية, الجزء الاالث, القضاء اإلدارم كمجمس الدكلة –عدناف  العجالنيد.  (1)

 . 17-16-15ص



35 

 

زعات اإلدارية ,  ف فصؿ المنا كجكد قضاة أخصا ييف فالحقكؽ اإلدارية تقتضي إذان 
مة كمستمزماتيا, معرفة دقيقة لحاجات المرافؽ العا –عدا معرفة التشرير اإلدارم  –يستكجب 

 .(1)كىذا ما ال يمكف أف نطمبو مف القاضي العادم, البتعاده عف اإلدارة 

صػػدار تشػػرير  لػػذلؾ أضػػحت الحاجػػة ممحػػة كضػػركرية لتعػػديؿ قػػانكف مجمػػس الدكلػػة كا 
  ىو  ػػػة قاضػػػااإلدارم كذلػػػؾ بإصػػػدار مسػػػابقة لتعيػػػيف ال يقػػػؿ عػػػف ميكسػػػر مػػػف ىيكميػػػة القضػػػاء 

يدخؿ في مالؾ مجمس الدكلة يػزيح عػف كاىػؿ القضػاء اإلدارم عب ػان اقػيالن كمسػؤكلية تنػاقض 
االجتيػػاد ل حكػػاـ الصػػادرة عنيػػا كيعطػػي الكقػػت الكػػافي لكػػؿ غرفػػة لدراسػػة الػػدعكل بكػػؿ دقػػة 

ريح المكاطنيف المتقاضيف في متابعة حقػكقيـ كاستيعاب كامؿ ليا كيكبشكؿ مكضكعي عممية 
يفػػػاد / / قضػػػاة إلػػػى فرنسػػػا 11المجمػػػدة فػػػي ا ضػػػابير المتكدسػػػة فػػػي دكاكيػػػف مجمػػػس الدكلػػػة كا 

لمحصػػكؿ عمػػى درجػػة الػػدكتكراه فػػي قسػػـ القػػانكف العػػاـ لمتعػػرؼ عمػػى مجمػػس الدكلػػة الفرنسػػي 
 .كأحكامو كنقؿ الخبرة كالتطكر إلى مجمس الدكلة السكرم 

يفا  / قضػاة إلػى مصػر لمحصػكؿ عمػى الػدكتكراه فػي قسػـ القػانكف العػاـ كنقػؿ 11د /كا 
 .المصرم دكلةآخر ما تكصؿ إليو مجمس ال

/ قضػػاة إلػػى ألمانيػػا لمتعػػرؼ عمػػى البنػػاء ا ساسػػي لمقػػانكف اإلدارم 11ككػػذلؾ إيفػػاد / 
جمػس الدكلػة ا لماني كمدل التطكر التي كصمت إليو المحكمة اإلدارية ا لمانية كنقميػا إلػى م

/ قضاة إلى إنجمتػرا لمتعػرؼ عمػى الػدعكل اإلداريػة كاجراءاتيػا كاف 11, ككذلؾ إيفاد / السكرم
يسػػػػتياف بيػػػػا فػػػػي مجػػػػاؿ  ف خبرتػػػػو الأ, إال  كػػػػاف القضػػػػاء اإلنجميػػػػزم مػػػػف القضػػػػاء المكحػػػػد

 المنازعات التي تككف اإلدارة طرفان فييا .

مػف قػانكف  55مػف المػادة الخامسـة  إلغاء الفقـرةالرجكع عػف  لكف كقبؿ ىذه المسابقة
التػػي تػنص عمػػى ,  1992لعػاـ  1الممغػػاة بالقػانكف رقػػـ  1959ق لعػاـ 55مجمػس الدكلػة رقػػـ  

شركط التعييف في مجمس الدكلة بأف يككف حاصػالن عمػى دبمػكـ معيػد العمػكـ اإلداريػة كالماليػة 
لقػػػانكف العػػاـ إذا كػػػاف بكميػػة الحقػػكؽ أك دبمػػػكميف مػػف دبمكمػػػات الدراسػػات العميػػا أحػػػدىما فػػي ا

 بأف تصبح عمى الشكؿ التالي :  التعييف في كظيفة مندكب أك مندكب مساعد
متعيػػيف فػػي مجمػػس الدكلػػة أف يكػػكف حاصػػالن عمػػى الماجسػػتير فػػي القػػانكف يشػػترط ل" 

, كما يشترط في مف يتكلى ر اسة  العاـ إذا كاف التعييف في كظيفة مندكب أك مندكب مساعد
 "  في القانكف العاـ هالدكتكراشيادة يحمؿ مجمس الدكلة أف 

                                           
 . 01سابؽ, صالمرجر ال, الجزء الاالث,  الكجيز في الحقكؽ اإلدارية –عدناف  العجالنيد. 
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ق قاضػػػيان مػػػف حممػػػة الػػػدكتكراه فػػػي القػػػانكف العػػػاـ لتقػػػديـ المشػػػكرة 25ككػػػذلؾ تعيػػػيف    
السػيما مػف خريجػي فرنسػا كمصػر  كالخبرة كدعـ القضاة العامميف لػدل مجمػس الدكلػة السػكرم

 .كألمانيا 

 هيئة مفوضي الدولة :
 رالقضا ي بمجمػس الدكلػة ىػي اليي ػة المنػكط بيػا تحضػي ىي ة مفكضي الدكلة بالقسـ     

 ئالنػػزاع عمػػى أسػػاس المبػػادبطمبػػات اإلعفػػاء مػػف الرسػػـك القضػػا ية كتسػػكية  الػػدعاكل كالنظػػر
تكمفيػػػا بػػػو المحكمػػػة أانػػػاء نظرىػػػا  التػػػي اسػػػتقرت عمييػػػا المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا , كتنفيػػػذ مػػػا

ف المحػاكـ اإلداريػة كمحكمػة القضػاء اإلدارم لمدعكل , كما تقكـ بمراجعة ا حكػاـ الصػادرة مػ
ة المفكضيف أماـ المحكمة اإلدارية العميا كمتابعة نظر الدعكل  لمطعف فييا مف قبؿ ر يس ىي

 أماـ ىذه المحكمة.

تؤلػػػػؼ ىي ػػػػػة مفكضػػػػػي الدكلػػػػة مػػػػػف أحػػػػػد ككػػػػػالء المجمػػػػس ر يسػػػػػان كمػػػػػف مستشػػػػػاريف ك      
  .مساعديف كنكاب كمندكبيف كمستشاريف

كف مفكضػػػك الدكلػػػة لػػػدل المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا كمحكمػػػة القضػػػاء اإلدارم مػػػف كيكػػػ     
مػػف قػػانكف مجمػػس  7المػػادة نصػػت عميػػو  كذلػػؾ كفػػؽ مػػا مستشػػار مسػػاعد عمػػى ا قػػؿ درجػػة

 .1959لعاـ  55الدكلة السكرم رقـ 

ف مػف قػانك  1كتماػؿ إدارة قضػايا الدكلػة الجيػات اإلداريػة حكمػان بمقتضػى المػادة كما          
فيػي تماػؿ الحككمػة كالمصػالح العامػة فيمػا  17/12/1977تػاريخ  55رقػـ  إدارة قضايا الدكلة

, كلػدل الجيػات  يرفر منيا أك عمييا مف قضايا لدل المحاكـ عمى اختالؼ أنكاعيا كدرجاتيػا
 . ا خرل التي خكليا القانكف اختصاصان قضا يان 

إلييػا  تكجػو الخصػكمةك ,  كانػت درجتػو كينكب عف ر يس إدارة القضايا أم مف أعضػا يا أيػان  
 .في استدعاء الدعكل  كمماؿ قانكني

, يػػأمر   حكػػاـ مجمػػس الدكلػػة قػػكة تنفيذيػػة مجمػػس الدكلػػة السػػكرم قػػانكفكقػػد أعطػػى       
جراء مقتضػاىا إذا كانػت صػادرة فػي  بمكجبيا الكزراء كرؤساء المصالح المختصكف بتنفيذىا كا 

 . في غير ذلؾ مف الدعاكلة , كيمزمكف بالمبادرة إلى تنفيذىا إلغاء القرارات اإلداري لدعاك 

ف كانػت بصػفة عامػة تكجػو مػف الفػرد ضػد اإلدارة       إف الدعكل أماـ القضػاء اإلدارم كا 
 .إال أنو في بعض الحاالت يمكف أف تقدـ مف اإلدارة ضد الفرد
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ى الكضر العادم الػذم يماػؿ لذلؾ سنبتعد في دراستنا ىذه الحالة االستانا ية كنعكد إل        
, أمػػاـ  ا صػػؿ العػػاـ لممنازعػػة اإلداريػػة فػػي دعػػكل اإللغػػاء حيػػث تكجػػو مػػف الفػػرد ضػػد اإلدارة

ككذلؾ سنقـك  باستبعاد اإلجراءات أمػاـ المحػاكـ التأديبيػة التػي تحتػاج إلػى , القضاء اإلدارم 
 دراسة مستقمة. 
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 تعريف دعوى اإللغاء   -المبحث الثاني 

اإللغػػػاء ىػػػي طريػػػؽ قضػػػا ي فػػػي مراقبػػػة مشػػػركعية القػػػرارات اإلداريػػػة النافػػػذة ,  دعػػػكل      
يمارسػػيا ا شػػخاص المتضػػرركف مػػف القػػرارات اإلداريػػة غيػػر المشػػركعة , ليحصػػمكا بكاسػػطتيا 

 .(1)عمى إلغاء القرارات المذككرة 

مػػة مػػف ىػػذا التعريػػؼ المسػػتمد مػػف مجمػػؿ قػػانكف مجمػػس الدكلػػة , نسػػتنتر الصػػفات العا      
 انتية لدعكل اإللغاء :

أم مراجعػػػة السػػػمطة اإلداريػػػة  recours administrativeنيػػػا ليسػػػت مراجعػػػة إداريػػػة إ .1
 recoursالعميػػا بصػػدد قػػرار إدارم صػػادر عػػف السػػمطة الػػدنيا, بػػؿ ىػػي مراجعػػة قضػػا ية

juridictionnel . مقدمة إلى قضاء إدارم 

 الية :تختمؼ عف دعكل القضاء الكامؿ في ا مكر الت نياإ .2

 ال ضد ا شخاص اإلدارييف . –أنيا تقاـ ضد القرار الذم يطمب إلغاؤه  .أ 

 ال أعماؿ منفذة كحقكؽ شخصية كتعكيضات . –مكضكعيا قرار إدارم نافذ  إف .ب 

بينما ييدؼ القضاء الكامؿ إلى  –تيدؼ فقط إلى إلغاء القرارات غير المشركعة نيا إ .ج 
 االعتراؼ بحؽ ميضـك كالتعكيض عنو .

راجعػػػة قضػػػا ية بشػػػأف إلغػػػاء قػػػرار إدارم صػػػرؼ, كمػػػف ىنػػػا تختمػػػؼ عػػػف الطعػػػف م نيػػػاإ .3
بػػالنقض الػػذم يسػػتيدؼ إلغػػاء أك نقػػض حكػػـ قضػػا ي, كمػػا ىػػي الحػػاؿ بالنسػػبة لمطعػػكف 
المقدمػػػة إلػػػى المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا بشػػػأف ا حكػػػاـ الصػػػادرة عػػػف المحػػػاكـ التأديبيػػػة أك 

 .المحاكـ اإلدارية أك محكمة القضاء اإلدارم 

إف ىػذه الػدعكل ىػي أنجػح كسػيمة لضػػبط اإلدارة ضػمف نطػاؽ المشػركعية كحمايػة ا فػػراد  .4
, كمػػػػا ىػػػػي أنجػػػػر كسػػػػيمة إليجػػػػاد إدارة صػػػػالحة عػػػػف طريػػػػؽ تقػػػػكيـ  مػػػػف تعسػػػػؼ رجاليػػػػا

 . (2)اعكجاجيا

الػذم يتماػؿ بطمػب إلغػاء القػرارات اإلداريػة  إلى القضػاء العينػيتنتمي دعكل اإللغاء إف       
بػػدعكل دعػػكل إلغػػاء القػػرارات اإلداريػػة فػػي فرنسػػا كليػػذا سػػميت , بػػدأ المشػػركعية لمخالفتيػػا م

 الفقيػاءانبػرل العديػد مػف كلقػد   le recou sr pour  excès de pouvoirجػاكز السػمطةت

                                           
 .050جزء الاالث, مرجر سابؽ, ص, الالكجيز في الحقكؽ اإلدارية –عدناف  العجالنيد.  (1)
 .057سابؽ, صالمرجر الالكجيز في الحقكؽ اإلدارية, الجزء الاالث,  –عدناف  العجالنيد.  (2)
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مسػػػػتنديف إلػػػػى مكضػػػػكع ىػػػػذه الػػػػدعكل نظػػػػران  دعػػػػكل اإللغػػػػاءإلػػػػى تعريػػػػؼ  الفرنسػػػػييف كالعػػػػرب
 .العامة كالخاصة  ىميتيا كدكرىا في حماية المصمحة 

 عمى النحك التالي : سكؼ نقـك بتقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف  تقدـ عمى مابناء        

 . دعكل اإللغاءل الفقو المطمب ا كؿ: تعريؼ -
 المطمب الااني: أىمية دعكل اإللغاء كنشأتيا. -
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 دعوى اإللغاءل الفقه تعريف -المطمب األول
 

 اتجاىاف لتعريؼ دعكل اإللغاء : ىناؾ 

: كىػػػذا االتجػػػاه يركػػػز عمػػػى القػػػرار اإلدارم مكضػػػكع دعػػػكل اإللغػػػاء كمػػػف ىػػػذه التجـــا  األول
 التعريفات: 
: ىػػي الػػدعكل التػػي يقػػـك كػػؿ ذم مصػػمحة برفعيػػا أمػػاـ المحكمػػة  دعــوى اإللغــاء فإ

يػة بسػبب مخالفػة ىػذه المختصة مف محاكـ مجمس الدكلة بطمػب إلغػاء القػرارات اإلداريػة النيا 
القػػرارات لمقػػانكف أك تجػػاكز السػػمطة أك غيػػر ذلػػؾ مػػف أسػػباب الطعػػف باإللغػػاء المحػػددة عمػػى 

الحتكا ػػو عمػػى غيػػر دقيػػؽ , إال أف ىػػذا التعريػػؼ (1)سػػبيؿ الحصػػر فػػي قػػانكف مجمػػس الدكلػػة 
ة كغيػر كممة النيا ية فيك اختيػار غيػر مكفػؽ  ف القػرار قػد يكػكف نيا يػان بالنسػبة لسػمطة معينػ

نيػػا ي بالنسػػبة لغيرىػػا فػػالقرارات الصػػادرة مػػف مجمػػس التأديػػب تحتػػاج إلػػى تصػػديؽ مػػف سػػمطة 
ىي قرارات نيا ية بالنسبة إلػى السػمطات التػي أصػدرتيا كلكنيػا غيػر نيا يػة فػي دعػكل ك أعمى 
د. سػػػػميماف الطمػػػػاكم أف يسػػػػتبدؿ باصػػػػطالح القػػػػرار اإلدارم النيػػػػا ي  , كليػػػػذا يػػػػؤار اإللغػػػػاء

 لقرار اإلدارم التنفيذم أك القابؿ لمتنفيذ.اصطالح ا

 .(2)فالقرار اإلدارم يصبح قابالن لمطعف باإللغاء مف لحظة صيركرتو قابالن لمتنفيذ

عرفت بأنيا   تمؾ الدعكل القضا ية التي ترفػر إلػى القضػاء إلعػداـ قػرار إدارم قد ك        
 . (3)صدر عمى خالؼ ما تقضي بو مجمكعة القكاعد القانكنية ق 

ككػػذلؾ عٌرفػػت دعػػكل اإللغػػاء بأنيػػا   دعػػكل يرفعيػػا صػػاحب المصػػمحة إلػػى القضػػاء        
 . (4)اإلدارم كيطمب فييا إلغاء قرار إدارم غير مشركع ق 

أحػػد ا فػػراد إلػػى القضػػاء اإلدارم بطمػػب  أيضػػان بأنيػػا الػػدعكل التػػي يرفعيػػاعرفػػت كمػػا 
 .(5)إعداـ قرار إدارم مخالؼ لمقانكف

                                           
 .  59, ص 1988د. شكقي أحمد محي: ا حكاـ اإلجرا ية لمدعكل اإلدارية,  (1)
 2003قػػػاىرة , طبعػػػة دار الفكػػػر العربػػػي, ال , قضػػػاء اإللغػػػاء,1: القضػػػاء اإلدارم, الكتػػػابسػػػميماف الطمػػػاكمد.  (2)

 .   512,  511ص
 . 29ـ , ص 1989قضاء اإللغاء , دار المطبكعات الجامعية , اإلسكندرية  ,   - د. خميؿ محسف (3)
 .184, ص  1997,  ردف,  1طبعة  أحمد عكدة مكسى , قضاء اإللغاء في ا ردف , د. الغكيرم (4)
 . 368ص ,, دار الفكر العربي 1967إللغاء, سميماف: قضاء ا الطماكمد.  (5)
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يػػؼ ضػػيؽ الحتكا ػػو عمػػى كممػػة إعػػداـ  نػػو يكجػػد فػػي فرنسػػا دعػػكل تقريػػر كىػػذا التعر 
تنػػدرج تحػػت قضػػاء اإللغػػاء كمكضػػكع ىػػذه الػػدعكل ىػػك تقريػػر التػػي انعػػداـ القػػرارات اإلداريػػة 

االنعػػداـ القػػانكني لمقػػرار اإلدارم بسػػبب جسػػامة العيػػب الػػذم يشػػكبو, كتتميػػز ىػػذه الػػدعكل فػػي 
ء فػي أف دكر القاضػػي يقتصػر عمػى التقريػػر بػأف القػػرار نظػر الفقػو الفرنسػػي عػف دعػكل اإللغػػا

باطػػؿ ككأنػػو لػػـ يكػػف أك لػػيس لػػو أاػػر كال يقػػكـ بإلغا ػػو فقػػط  ف اإللغػػاء ال يػػرد عمػػى مػػا ىػػك 
 .(1)معدكـ

 :  أيضان مف ىذه التعريفات
بأنيا دعكل قضا ية بمقتضاىا يمكف لكؿ صاحب مصمحة أف يطمب مف المحكمة اإلدارية  -

 .(2)أف تقضي بإلغاء قرار إدارم بسبب عدـ مشركعيتوبمجمس الدكلة 
 .(3)دعكل قضا ية مكضكعيا إلغاء قرار إدارم -
الػػدعكل التػػي يختصػػـ فييػػا القػػرار اإلدارم لذاتػػو كيسػػتيدؼ المػػدعي مػػف كرا ػػو إلغػػاء ذلػػؾ  -

 .(4)القرار
راد أك الػدعكل القضػػا ية التػي يرفعيػػا أصػػحاب الشػأف مػػف المػػكظفيف العمػكمييف أك مػػف ا فػػ -

اليي ػػػات أمػػػاـ القضػػػاء اإلدارم المخػػػتص بطمػػػب إلغػػػاء القػػػرارات اإلداريػػػة بسػػػبب مخالفتيػػػا 
 .(5)لمقانكف

الدعكل التي يرفعيا صاحب المصمحة إلى القضػاء اإلدارم كيطمػب فييػا إلغػاء قػرار إدارم  -
 . (6)غير مشركع

                                           
, دار النيضػػة  2000دعػػكل اإللغػػاء,  ,عبػػد المطيػػؼ محمػػد محمػػد: قػػانكف القضػػاء اإلدارم, الكتػػاب الاػػاني  د. (1)

 . 35العربية, ص
: مجمػػس الدكلػػة, المبػػادئ العامػػة لمقضػػاء اإلدارم, شػػرح قػػانكف مجمػػس الدكلػػة, مكتبػػة النيضػػة مصػػطفى كامػػؿد.  (2)

   215المصرية, ص
 .  160, ص 1957 – 1956دارة, اإلابة القضا ية عمى أعماؿ فؤاد: الرق د. مينا (3)
 طبعػة اانيػة , مطبعػة ا مانػة, القػاىرة,  أصػكؿ إجػراءات القضػاء اإلدارم, -الرفاعي مصطفى كماؿ كصػفي  د.. (4)

 .  51, ص .1987/1988, 2حػ
لنيضػػػػة العربيػػػػة , القػػػػاىرة , طعيمػػػػة , رقابػػػػة القضػػػػاء  عمػػػػاؿ اإلدارة العامػػػػة, قضػػػػاء اإللغػػػػاء, دار ا د. الجػػػػرؼ (5)

 .12ـ, ص 1977
 .   573, ص 1985, دار النيضة العربية,  دراسة مقارنة –حافظ محمكد محمد: القضاء اإلدارم  د. (6)
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دارم المطعػكف ىػي دعػكل مشػركعية تيػدؼ إلػى بحػث مشػركعية القػرار اإل دعوى اإللغاء: -
فيػػو أمػػاـ القضػػاء كمػػف اػػـ ىػػي خصػػكمة قضػػا ية يرفعيػػا كػػؿ ذم مصػػمحة كيطالػػب بإلغػػاء 

 . (1)قرار إدارم غير مشركع
كمػػف ىػػذه التعريفػػات فػػي الفقػػو الفرنسػػي كىػػي تتنػػاكؿ تعريػػؼ الطعػػف لتجػػاكز السػػمطة كىػػك 

 يقابؿ دعكل اإللغاء في سكريا : 
م بمكجبػو يسػػتطير كػؿ شػخص ذك مصػػمحة أف ف الطعػف لتجػاكز السػمطة "ىػػك الطعػف الػذإ -

يطمػػػػػب إلغػػػػػاء قػػػػػرار إدارم تنفيػػػػػذم بكاسػػػػػطة القاضػػػػػي اإلدارم بسػػػػػبب عػػػػػدـ شػػػػػرعية ىػػػػػذا 
 .(2)القرار"

أك الػػػدعكل التػػػي تيػػػدؼ إلػػػى إلغػػػاء قػػػرار إدارم كتؤسػػػس عمػػػى مخالفػػػة ىػػػذا القػػػرار لقاعػػػدة 
 . (3)قانكنية

ب مػػف المحػػاكـ اإلداريػػة دعػػكل قضػػا ية بكاسػػطتيا كػػؿ شػػخص ذك مصػػمحة يطمػػ أك ىػػك " -
 . (4)إلغاء كؿ قرار مخالؼ لمشرعية"

كأخيػػران عيرفػػت بأنيػػا دعػػكل قضػػا ية يطمػػب الطػػاعف بمقتضػػاىا مػػف القضػػاء اإلدارم مراقبػػة  -
 . (5)مشركعية قرار إدارم كالحكـ بإلغا و إذا تبيف لو أنو غير مشركع

لشػأف كذلػؾ  نػو يبػرز في ىػذا ا التي قيمتكال شؾ أف ىذا التعريؼ أفضؿ التعريفات 
الطبيعػػة القضػػػا ية لػػدعكل اإللغػػػاء كبصػػكرة تسػػػمح بإقامػػة التفرقػػػة بينيػػا كبػػػيف الػػػتظمـ اإلدارم 

 بأنكاعو المختمفة. 

كما يبرز ىذا التعريػؼ الشػركط الكاجػب تكافرىػا فػي القػرار اإلدارم الػذم يكػكف محػالن 
عػف اإلدارة بإرادتيػا المنفػردة  لدعكل اإللغاء خصكصان الصفة االنفراديػة فػي القػرار أم صػدكره

مما يميزىا عف دعاكل المس كلية اإلدارية كيركز ىػذا التعريػؼ عمػى محػؿ الغايػة كاليػدؼ مػف 
كأخيػػػران  لمشػػػركعية تحقيقػػان لسػػػيادة القػػانكف ,دعػػكل اإللغػػاء كالمتماػػػؿ فػػي تحقيػػػؽ احتػػراـ مبػػدأ ا

قػػديـ ىػػذه الػػدعكل كقبكليػػا يكضػػح ىػػذا التعريػػؼ النيايػػة االحتماليػػة ليػػذه الػػدعكل بمعنػػى أف ت

                                           
دراسػػػة مقارنػػػة  صػػػكؿ رقابػػػة القضػػػاء عمػػػى أعمػػػاؿ اإلدارة كعماليػػػا, دار  -القضػػػاء اإلدارم  -فػػػؤاد  د. العطػػػار (1)

 .  361ص.1968النيضة العربية, 
(2) Vedel et Delvolve,  "Droit administratif" – Tome 2, PUF, 1992, P. 240. 
(3) Auby (J.M) et Drago (R), Traité de contentieux administratif, LGDJ, 3

ème
 édit. 1984 . 

Tome 2, P. 24 

(4) Waline (M), Précis de "Droit administratif montchrestien", 1969 .P.113. 

(5) F. Benoit , Droit administratif français. Paris, Ed, DALLOZ, 1968. P.103. 
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ء إذا كػػاف , بػؿ يقػػرر القضػاء اإللغػػا شػكالن ال يػػؤدم بالضػركرة إلػػى إلغػاء القػػرار المطعػكف فيػػو
إال أنػػػو يؤخػػػذ عمػػػى ىػػػذا التعريػػػؼ تجاىمػػػو لطبيعػػػة دعػػػكل اإللغػػػاء القػػػرار غيػػػر مشػػػركع فقػػػط , 
 . (1)باعتبارىا دعكل القانكف العاـ

ل القانكف العاـ القضا ية التي يطمػب الطػاعف كىذا ما جعؿ البعض يعرفيا بأنيا دعك 
بمقتضػاىا مػف القضػاء اإلدارم مراقبػة مشػركعية قػرار إدارم كالحكػـ بإلغا ػو كميػان أك جز يػػان إذا 

 تبيف لو أنو غير مشركع. 

: كىػػػذا االتجػػػاه يركػػػز عمػػػى الجيػػػة اإلداريػػػة المكجػػػو إلييػػػا الطعػػػف كمػػػف ىػػػذه  التجـــا  الثـــاني
 التعريفات: 

غاء ىي الدعكل القضا ية التي يرفعيا صاحب المصمحة فرد أـ ىي ػة أمػاـ دعكل اإلل
ه ران إداريػان نيا يػان طالبػان إلغػاءى محاكـ القضاء اإلدارم ضػد إحػدل اليي ػات اإلداريػة مختصػمان قػرا

 . (2)أك إعدامو لمخالفتو لمقانكف أك عدـ مشركعيتو

دعكل كيتالشػػى الجانػػػب إال أف ىػػذا التعريػػؼ منتقػػد  نػػػو يبػػرز الجانػػب الشخصػػػي لمػػ
المكضكعي كىك عصب دعكل اإللغاء فالدعكل تختصـ القرار اإلدارم في ذاتو بيدؼ إلغا ػو 
كليس اختصاـ الجية اإلدارية  ف اختصاـ الجية اإلدارية كسيمة إللغاء القرار ليس أكار مػف 

كػػاف  ذلػػؾ فػػدعكل اإللغػػاء ليسػػت دعػػكل بػػيف أطػػراؼ كلكنيػػا دعػػكل مكجيػػة ضػػد قػػرار كأنػػو إذا
عميو كنظران  ىىناؾ مدع في إجراءات دعكل اإللغاء فإنو ال يكجد بالمعنى الدقيؽ لمكممة مدعن 

 . (3)ف عف القرارى عميو فإنو يكجد مدافر أك مدافعكف عديدك لعدـ كجكد مدعن 

فصػػمب دعػػكل اإللغػػاء مخاصػػمة القػػرار اإلدارم بينمػػا دعػػكل القضػػاء الكامػػؿ تنصػػب 
الشػػأف يسػػتمد حقػػو فييػػا مػػف القػػانكف مباشػػرة أك يسػػتند  عمػػى حػػؽ شخصػػي بمعنػػى أف صػػاحب

فييا إلى سند ذاتي كيطالب فييا بأار مف آاار المركز القانكني الذم أنشأىا ذلؾ السند كالسند 
العمػػؿ غيػػر المشػػركع أك الحكػػـ القضػػا ي الصػػادر فػػي ,  ي ىػػك العقػػد أك الكاقعػػة القانكنيػػةالػػذات

 . (4)منازعة ذاتية
                                           

 36د. عبد المطيؼ محمد محمد: قانكف القضاء اإلدارم, الكتاب الااني, دعكل اإللغاء, مرجر سابؽ , ص (1)
, دار 1996عػػػكل اإللغػػػاء, د –, د. اػػػركت عبػػػد العػػػاؿ: "قػػػانكف القضػػػاء اإلدارم, الكتػػػاب الاػػػاني محسػػػف د. ريػػػاف  (2)

 7النيضة العربية, ص
 .  79, صلدكتكراة , رسالة ا 1981نظرية المصمحة في دعكل اإللغاء ,  –د. مخمص محمد عبد السالـ  (3)
 .  59ص القاىرة,  , دار النيضة العربية, 1999,  المرافعات اإلدارية - د. بسيكني عبد الرءكؼ ىاشـ (1)
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نكيو إلى أف فقو القانكف اإلدارم قد درج عمى تكصيؼ دعكل اإللغاء كأخيران يجدر الت 
/ منو نص 85ف القانكف المدني السكرم في المادة /إبأنيا دعكل عينية مكضكعية , كحيث 

 عمى أنو :

" يعتبر عقاران كؿ حؽ عيني يقر عمى عقار, ككذلؾ كؿ دعكل تتعمؽ بحؽ عيني    
زالة  م إلتب اس يذىب إلى النظر بدعكل اإللغاء عمى أنيا تنصب مف عمى عقار " كدفعان كا 

حيث مكضكعيا عمى الحؽ العيني كحده بامتيازىا عف دعاكم الحؽ الشخصي, كحيث أف 
دعكل اإللغاء قد تنطكم عمى التصدم لقرارات إدارية مشكبة بعيكب تنحدر بيا إلى درجة 

أك التصرؼ أك االرتفاؽ أك  االنعداـ سكاء مست تمؾ القرارات حقكقان عينية كحؽ الممكية
االستيالء أك حقكقان شخصية كحؽ السفر فإننا نرل أف تكصيؼ دعكل اإللغاء بأنيا دعكل 
عينية مكضكعية ىك تفسير قانكني كفقيي ممتبس كنرل بأف تكصؼ بأنيا دعكل مكضكعية 

 كحسب .
 :  دعوى اإللغاءمف جانبنا فإننا نرل أف 

أمـــام الشخصـــية والمباشـــرة رفعهـــا صـــاحب المصـــمحة هـــي الـــدعوى القضـــائية التـــي ي     
من شأنه عن جهة إدارية  صادرطمب إلغاء قرار إداري المحكمة المختصة بمجمس الدولة ب

عـدم  عيوبمشوبًا بأحد  لصاحب الحق المدعى به لعمة كونهفي المركز القانوني  المساس
   .  التي تستوجب إلغاء  المشروعية األربعة 
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 أهمية دعوى اإللغاء ونشأتها -لثانيالمطمب ا
 

يسكد الدستكر في الجميكرية العربية السكرية كما يسكد الدستكر الفرنسي     
, أم  كالدستكر المبناني, مبدأ أساسي أك فكرة عامة ىي أف القانكف ممـز لمجمير عمى السكاء

ا ساسي يحد مف نشاط , كىذا المبدأ  أنو ممـز لرجاؿ اإلدارة كلمقضاء كما ىك ممـز ل فراد
 , إذ يكجب عمييا أف تجعؿ نشاطيا مكافقان ل حكاـ القانكنية اإلدارة كيحصره في نطاؽ معيف

, كلكف يكجد لدل أغمب رجاؿ اإلدارة ميؿ طبيعي إلى  , كأال تتجاكز عمى نطاؽ القانكف
لى إساءة استعماؿ سمطاتيـ , فمضبط تجاكز الحدكد المرسكمة ليـ بالقكانيف يـ عف , كا 

, أخذ المشرع بأسمكب  كبتعبير أصح, لردىـ إلى جادة المشركعية –تجاكز حدكد سمطتيـ 
 رات اإلدارية, كىذه المراقبة إنما تستيدؼ أمكران االاة : االمراقبة القضا ية لمشركعية القر 

:  ف ىذه المراقبة مف شأنيا أف تقكـ اإلدارة كأف تحمميا عمى انتياج  مصمحة اإلدارة .1
 ؿ القكيمة, كال شؾ أف مصمحة اإلدارة تقضي بأف تككف أعماليا مشركعة . السب

:  ف المراقبة المذككرة تحمييـ كتحمي مصالحيـ ضد تحكـ رجاؿ  مصمحة ا فراد .2
 اإلدارة كتصرفاتيـ التعسفية . 

 . (1):  ف مراقبة المشركعية تساعد عمى تطبيؽ القانكف تطبيقان صحيحان  مصمحة القانكف .3

 سنقسـ الدراسة في ىذا المطمب عمى النحك التالي:ذلؾ ل     
 .أىمية دعكل اإللغاء -الفرع ا كؿ 
 . نشأة كتطكر دعكل اإللغاء -الفرع الااني 

 
 
 
 
 

                                           
 . 051جيز في الحقكؽ اإلدارية, الجزء الاالث, مرجر سابؽ, صالك  –د. العجالني عدناف  (1)
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 أهمية دعوى اإللغاء -الفرع األول 

 
المشػػركعية ىػػي المبػػدأ الػػذم تقػػـك عميػػو الدكلػػة الحدياػػة كال يعنػػي ىػػذا المبػػدأ فػػي مدلكلػػو       
, فيػك يقتضػي أف تخضػر الدكلػة لمقػانكف القػا ـ كأف تكػكف  أكار مف سػيادة حكػـ القػانكف العاـ

أم أنػػو , يؤخػػذ القػػانكف ىنػػا بمدلكلػػو العػػاـ , ك  جميػػر تصػػرفات اإلدارة فػػي حػػدكد ىػػذا القػػانكف
غير مكتكبة كأيان كػاف مصػدرىا  أكانت مكتكبة أـيشمؿ جمير القكاعد الممزمة في الدكلة سكاء 

 . (1)التدرج في قكتيامر مراعاة 

 كمف المسمـ بو أف مبدأ الشرعية يقتضي سيادة حكـ القانكف , كسيادة حكـ القانكف ال
تتحقؽ إال بتمكيف المحاكـ مف السير عمى تمؾ الميمة عف طريؽ رقابة دستكرية القكانيف 

 .  (2)كشرعية أعماؿ اإلدارة

الشرعية سكاء عمى  إمبد كتتجو أنظار العالـ في الكقت الحاضر نحك كفالة تطبيؽ
عمى مستكل كؿ دكلة داخؿ إقميميا فأصبحت  كل العالقات بيف الدكؿ كالشعكب أـمست

الشرعية أك المشركعية شعار المرحمة الحالية في تطكر البشرية كسعييا نحك عالـ أفضؿ 
 تظممو الحرية كترفرؼ عميو أعالـ السالـ. 

كبالنسبة لكافة الشعكب ال يزاؿ يكاجو  عمى المستكل الدكلي إكل ف كاف تطبيؽ المبد
معكقات كصعكبات مختمفة تحد مف التزاـ كؿ الدكؿ بو كتطبيقو بالنسبة لكؿ الشعكب كعمى 

أك السعي  إقدـ المساكاة كفي مختمؼ المناطؽ دكف تفرقة أك تحيز إال أف التمسؾ بالمبد
و الجمير كيتنادكف بو في لتحقيقو يزداد لدل كؿ الشعكب فأصبح ىدفان معمنان كشعاران يرفع

تكفير المناخ المال ـ لتحقيؽ التنمية كالتقدـ بما يتفؽ كأماني الشعكب كتطمعاتيا عمى مشارؼ 
المشركعية ىدفان قكميان  إالداخمي أصبح تطبيؽ مبد لالقرف الحادم كالعشريف كعمى المستك 

ف بعض إ لمجمير يسعى كؿ شعب لفرض االلتزاـ بو كعدـ الخركج عمى مقتضياتو بؿ
تقرره صراحة في دساتيرىا لتككف لو ذات  إالشعكب مف شدة حرصيا عمى االلتزاـ بالمبد

, كتعتبر دعكل اإللغاء ضمانة مف ضمانات  القيمة القانكنية المقررة لمقكاعد الدستكرية

                                           
المشػػركعية اإلداريػػة كحػػدكد رقابػػة المالءمػػة ـ إدارة قضػػايا الدكلػػة ع ا كؿ, السػػنة الاامنػػة  -د. أيمػػف محمػػد حسػػف (1)

 .    82ص 1984كالعشركف, يناير, مارس 
 .383دار الفكر العربي,مرجر سابؽ ,  ص  د. الطماكم سميماف: قضاء اإللغاء, الطبعة السابعة , القاىرة , (2)
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الشرعية بؿ لعميا مف أىـ ىذه الضمانات فيي كسيمة ناجحة كفعالة لكفالة عدـ خركج 
  .(1)لشرعية كالتزاميا بأحكاـ القانكفاإلدارية عمى ا –كبالتالي  –ذية السمطة التنفي

 فكا د جمة سكاء لممصمحة العامة أـفال شؾ في أىمية دعكل اإللغاء لما تحققو مف         
 لمصمحة ا فراد. 

عالء فدعكل اإللغاء مف أنجح الكسا ؿ حكـ القانكف  القانكنية لتحقيؽ الشرعية كا 
ير لو حكامان كمحككميف مف إدارة كمكاطنيف فيمتـز الجمير بحدكد القانكف بحيث يخضر الجم
 . (2)كيحترمكف أحكامو

فالقاضي اإلدارم مف خالؿ دعكل اإللغاء يقر عمى عاتقو عبء استيعاب المشاكؿ 
اإلدارية كخمؽ الحمكؿ المال مة ليا كضماف سيادة القانكف, بإجباره السمطات اإلدارية عمى 

كتكقيره مر المصالح التي تايرىا أنشطة اإلدارة كالمكازنة بيف مصالح اإلدارة  إلمبداحتراـ ىذا ا
, لذلؾ لـ يكف ىذا القضاء مجرد قضاء تطبيقي تييمف عميو  كالمصالح الفردية الخاصة

تمد البصر إلى ما ىك أبعد مف ذلؾ بكاير فيبتدع الحمكؿ  نمااك  شركعية ,مصادر الم
 . (3) تعرض عميو مراعيان في ذلؾ تحقيؽ العدالة المكضكعيةالمناسبة لممنازعات التي 

, لذلؾ فيك  كقاضي اإللغاء عمى عكس قاضي النقض ىك قاضي قانكف ككقا ر      
يستنبط المبادئ مف مصادر أكار اتساعان كأبعد غكران مف تمؾ التي يستنبط منيا القاضي 

لفقو المبادئ العامة لمقانكف فيك العادم كينيؿ مف منابر ال تنضب ىي تمؾ التي أسماىا ا
يستند إلييا في حكمو كيمنحيا قكة االلتزاـ مف خالؿ ما يحكـ بو كىك بذلؾ يحدد مضمكف 

 .  (4)المشركعية

                                           
الخصا ص المميزة لدعكل اإللغاء عف الدعكل العادية, دار النيضة العربية, القاىرة,  -عمي صافي أحمد قاسـ   (1)

 .23ص  2008
المشػػػركعية كالرقابػػػة القضػػػا ية, الكتػػػاب ا كؿ, دار النيضػػػة  -كسػػػيط القضػػػاء اإلدارم د. رسػػػالف أنػػػكر أحمػػػد: " (2)

 .  343ص ,  1997العربية, 
المشػػػركعية اإلداريػػػة كحػػػدكد رقابػػػة المال مػػػة ـ إدارة قضػػػايا الدكلػػػة ع ا كؿ, السػػػنة الاامنػػػة أيمػػػف محمػػػد حسػػػف,  (3)

 .  86, ص 1984كالعشركف , يناير . مارس 
 .   25الخصا ص المميزة لدعكل اإللغاء عف الدعكل العادية, مرجر سابؽ , ص  -عمي صافي أحمد قاسـ  (4)
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كعمى ذلؾ فإف اليي ات العامة تمتـز بأحكاـ القضاء اإلدارم فيما استقر عميو       
تند إلى قكاعد قانكنية مكتكبة حيث خاصةن فيما يتعمؽ بالمبادئ الصادرة في أحكاـ ال تسبك 

 . (1) تيعد مصدران رسميان في خصكصية المنازعات الصادرة في شأنيا
 

                                           
 .   761, ص 1973,  ة: "مبدأ المشركعية كضكابط خضكع اإلدارة العامة لمقانكف"د. الجرؼ طعيم
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 نشأة وتطور دعوى اإللغاء -الفرع الثاني 
 

تعػػػد دعػػػكل اإللغػػػاء أك دعػػػكل تجػػػاكز السػػػمطة كالتػػػي تماػػػؿ قضػػػاء اإللغػػػاء , دعػػػكل       
أنيػػػا تماػػػؿ الطريػػػؽ ا ساسػػػي لمطعػػػف فػػػي تمػػػؾ  القػػػانكف العػػػاـ إللغػػػاء القػػػرارات اإلداريػػػة , ذلػػػؾ

القرارات لعدـ المشركعية , كليذا السبب فيي تعتبر ضػمانة قضػا ية ميمػة لػيس فقػط لصػيانة 
ا كجدت لحماية كصػيانة حقػكؽ ا فػراد , بمػا فػي  إكحماية مبد نما أيضن المشركعية فحسب , كا 

 .(1)ذلؾ حماية مصالحيـ ضد اعتداءات اإلدارة كتعسفيا
نتناكؿ دراسػػػة نشػػػأة كتطػػػكر دعػػػكل اإللغػػػاء مػػػف خػػػالؿ التعػػػرؼ عمػػػى دعػػػكل لػػػذلؾ سػػػ        

نجمترا فرنسا كؿ مف  في اإللغاء في قضاء المظالـ اإلسالمي ك نشأة كتطكر دعكل اإللغاء  كا 
 عمى النحك التالي : كذلؾكسكريا 

 : دعوى اإللغاء في قضاء المظالم اإلسالمي - أولً 

لفقيػػاء إلػػى القػػكؿ بػػأف دعػػكل اإللغػػاء ىػػي مػػف خمػػؽ كابتػػداع مجمػػس تػػذىب غالبيػػة ا         
الدكلػػػة الفرنسػػػي كىػػػك قػػػكؿ محػػػؿ نظػػػر , كالػػػدقيؽ ىػػػك القػػػكؿ بػػػأف دعػػػكل اإللغػػػاء فػػػي العصػػػر 
الحديث مف ابتداع مجمس الدكلة الفرنسػي , أمػا إذا أطمػؽ المعنػى بحيػث يشػمؿ كػؿ العصػكر 

ية , حيػػػث عػػػرؼ التػػػاريخ اإلسػػػالمي فكػػػرة ففيػػػو إجحػػػاؼ لتاريخنػػػا كحضػػػارتنا العربيػػػة اإلسػػػالم
دعػػػػكل اإللغػػػػاء دكف اسػػػػتخداـ المصػػػػطمحات المعاصػػػػرة , كلكػػػػف كفقػػػػان لالصػػػػطالحات الذاتيػػػػة 

كىػك  (2)الخاصة بالفقو اإلسالمي كىك مسمى كالية المظالـ التي كاف يمارسيا ديػكاف المظػالـ 
غيرىما مف الدكؿ التػي  كمصر كفيكسكريا ما يعبر عنو حدياان باسـ مجمس الدكلة في فرنسا 

 . أخذت بيذا ا سمكب لمرقابة القضا ية عمى أعماؿ اإلدارة العامة

كظيفػػة ممتزجػػة مػػف سػػطكة السػػمطة كنصػػفة القضػػاء,  بأنيػػا " عٌرفيػػا ابػػف خمػػدكفك قػػد 
 .(3)كيحتاج الكالي فييا إلى عمك يد كعظيـ رىبة, تقمر الظالـ مف الخصميف كتزجر المعتدم"

                                           
, ص   1987 ,الكتاب الاالػث, قضػاء التأديػب, دار الفكػر العربػي القضاء اإلدارم ,  -رمضاف  د. محمد بطيخ (1)

349   
 كما بعدىا. 020رم, مرجر سابؽ , صد. رسالف أنكر , القضاء اإلدا (2)
كافػػػي, مكتبػػػة ا سػػػرة, القػػػاىرة,  د, مقدمػػػة ابػػػف خمػػػدكف, تحقيػػػؽ كشػػػرح د. عمػػػى عبػػػد الكاحػػػ فلػػػرحممحمػػػد عبػػػد ا (3)

 .627, ص0226ط
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المتظالميف إلى التناصؼ بالرىبة كزجر المتنػازعيف عػف  " قكد أنيابكعرفيا الماكردم 
 .(1) التجاحد بالييبة, كىي تحتاج إلى سطكة الحماة كتابت القضاة"

المظػػالـ بأنيػػا" الػػدعاكل كالشػػكايات أم معرفػػة مػػا تشػػكك منػػو ا مػػة  (2)كعػػرؼ الػػبعض
 مف ظمـ كالتيا".

يػػػا" ككاليػػػة القضػػػاء كككاليػػػة الحػػػرب أمػػػا العالمػػػة الشػػػيخ محمػػػد أبػػػك زىػػػرة فعرفيػػػا بأن
, كيقػػيـ نا بػػان عنػػو فيػػو مػػف يكػػكف فيػػو  ـ, جػػزء ممػػا يتػػكاله كلػػي ا مػػر ا عظػػ كككاليػػة الحسػػبة

ف كػػاف لػػو  , كيسػػمى المتػكلي  مػػر المظػػالـ نػاظران كال يسػػمى قاضػيان  الكفايػة كاليمػػة  دا ػو , كا 
 , كلكػف عممػو لػيس قضػا يان  اؿفي كاير مف ا حػك  إجراءاتوماؿ سمطاف القضاء كماؿ سمطاف 

خالصان بؿ ىك قضا ي تنفيذم فقد يعالر ا مكر الكاضحة بالتنفيذ أك بالصمح أك بالعمؿ الذم 
 (3)يرد لطالب الحؽ حقو فيك, قضاء أحيانان كتنفيذ إدارم أحيانان أخرل".

اء ككاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يتكلى بنفسو كالية المظالـ إلى جانب كالية القضػ
, باعتبارىا مػف الكاليػات المتخصصػة كالمتفرعػة عػف الكاليػة العامػة فػي حراسػة  ككالية الحسبة

, كنظػػران لبسػػاطة الدكلػػة  , أم الكاليػػة الدينيػػة كالكاليػػة الحككميػػة كاإلداريػػة الػػديف كسياسػػة الػػدنيا
ػصي  , كلـ تكف ا مكر المتعمقة بالمظالـ مػف ا ىميػة بحيػث كقكة إيماف المسمميف حين ذ ييخىصى
نظرىػا, كعنػدما كاػر عػدد  محددة يتكلى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسػمـ ليا إدارة مستقمة أك أياـ

داراتيا بدأ الخميفة أك الحاك يخصص لنظػر  ـالعامميف في الدكلة كترامت أطرافيا كمصالحيا كا 
لـ يكمػان , ككاف ذلؾ عمى يد عبد الممؾ بف مركاف الػذم حػدد لنظػر المظػا المظالـ أيامان معينة

 .(5), كاإلماـ عمي بف أبى طالب رضي اهلل عنو أكؿ مف جمس بانتظاـ لممظالـ (4)معينان 

ظػػالـ ىػي نػػكع مػف القضػػاء كيفصػػؿ فػي التظممػػات كالخصػكمات التػػي يكػػكف مفكاليػة ال
سػػتمد ذلػػؾ مػػف عممػػو الػػكظيفي أاكالىمػػا مػػف ذكم القػػكة كالجػػاه كالنفػػكذ سػػكاء  أحػػد طرفييػػا أك

                                           
 .57ت, القاىرة, صػ_الماكردم ابف الحسف عمي بف محمد, ا حكاـ السمطانية, مطبعة السعادة, د (1)

 .150, ص1979قارنة, دار الشركؽ, أكـر رسالف , الحكـ كاإلدارة في اإلسالـ, دراسة تحميمية م د. ديرانية (2)
الشيخ محمد , كالية المظالـ في اإلسالـ, منشػكر بالحمقػة الدراسػية ا كلػى لممجمػس ا عمػى لرعايػة الفنػكف  أبكزىرة (3)

 .757, ص1962أكتكبر  07_00كانداب كالعمـك االجتماعية, القاىرة مف 
اسػػة تحميميػػة فػػي الػػنظـ الكضػػعية كاإلسػػالـ, د.ت.ف, د. فػػتح البػػاب ربيػػر أنػػكر , العالقػػة بػػيف السياسػػة كاإلدارة در  (4)

 .085صػ

 .59الماكردم, مرجر سابؽ, صػ  (5)
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آخػػر, فمنػػر الظمػػـ كالحكػػـ بالعػػدؿ بػػيف النػػاس مػػف أىػػـ بػػأم سػػبب  بسػػببو أـبػػو أـ الػػذم يقػػـك 
أسػس الحكػـ اإلسػالمي كىػك أمػر كاجػب يمتػـز بػو الحكػاـ كالمحككمػكف عمػى حػدو سػكاء إعمػػاالن 

 . (1)لمتكجيو اإلليي لمرسكؿ الكريـ 

ؿ اليجػرم كقد نشأت كالية المظالـ فػي حػكالي العقػديف السػابر أك الاػامف مػف القػرف ا ك       
ىػ ق حيث تكػاد تجمػر المصػادر عمػى أنػو أكؿ  86ػ  65خالؿ خالفة عبد الممؾ بف مركاف   

مػػف جمػػس لمنظػػر فػػي المظػػالـ مػػر قاضػػيو أبػػي إدريػػس الخػػكالني, كال يكػػاد يعػػرؼ الفقيػػاء عػػف 
ىػػذه البدايػػة سػػكل مػػا أشػػار إليػػو كػػؿ مػػف المػػاكردم كأبػػي يعمػػى مػػف أف عبػػد الممػػؾ ىػػك انمػػر 

 . (2)لمباشر, ككأف ا مر مجرد إضفاء القكة عمى أحكاـ القاضيكقاضيو ىك ا

كيرجػػر السػػبب الر يسػػي لنشػػكء قضػػاء المظػػالـ الحاجػػة إلػػى بسػػط سػػمطاف القػػانكف عمػػى       
كبار الكالة كرجاؿ الدكلة ممف قد يعجز القضاء عف إخضاعيـ لحكـ القانكف , لػذا فػإف نظػاـ 

 .(3)حد كبير, نظاـ القضاء اإلدارم بمدلكلو الحديث المظالـ في الدكلة اإلسالمية يشبو إلى 

كىػذه النشػأة لكاليػة المظػالـ جػاءت خػالؿ العيػد ا مػكم اسػتجابة مػف الحكػاـ لمطالػػب        
, كقػد كانػػت االسػػتجابة  النػاس كشػػكاكاىـ التػي قػػدمت  عمػى سػػمطة فػي الدكلػػة , كىػك الخميفػػة

, كلعمػو إنمػا كػاف  لمنظر في المظالـ عفكية دكف أف يككف في مقصدىا تأسيس قضاء مستقؿ
بكاقر مف إحساس الخميفة في ىذه المرحمة بمسؤكليتو تجاه أفراد المجتمر كنشر العدؿ بينيـ , 

, بػػؿ إف عميػػو متػػى كجػػد ذلػػؾ  بالقضػػاة الػػذيف أنػػابيـ عنػػو لتػػكلي ذلػػؾ يكأف عميػػو أف ال يكتفػػ
مية خالصػة منطمقػة مػف مسػؤكلية , إف ىذه النشأة كانت إسػال ضركرينا أف يتكلى ا مر بنفسو

 . (4), غير متأارة بالنظـ ا خرل  الحاكـ اإلسالمي في الحكـ بيف الناس بالعدؿ

كما أف كالية المظالـ تطكرت مف بدايتيا البسيطة فػي العيػد ا مػكم عبػر سمسػمة مػف        
مظػػػالـ فػػػي اإلجػػػراءات كالخطػػػكات التػػػي اتخػػػذتيا السػػػمطة اإلسػػػالمية لتحقيػػػؽ العدالػػػة كرفػػػر ال

                                           
 .  747, صرم, مرجر سابؽ أنكر , القضاء اإلدا د. رسالف (1)

د. الحميداف حميداف بف عبداهلل , النظر في المظالـ نشأتو كتطكره كاختصاصػو القضػا ي دراسػة فػي تػاريخ الػنظـ  (2)
ة كالقػػانكف , كميػة الشػريعة كالقػػانكف بجامعػة اإلمػارات العربيػػة المتحػدة , العػدد الاػػامف , اإلسػالمية , مجمػة الشػريع

 . 119ـ , ص 1994نكفمبر 
السمطات الاالث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر السياسي اإلسالمي , دار الفكر  –د الطماكم سميماف  (3)

 .434, ص  1996العربي , القاىرة , الطبعة السادسة , 

 . 133, 132, النظر في المظالـ نشأتو كتطكره ,  مرجر سبؽ ذكره, ص الحميداف حميداف بف عبداهلل د.  (1)
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, كتعرض عمى  , حتى أصبح لممظالـ ديكاف مستقؿ تقدـ إليو طمبات التظمـ أزمنتيا المتعاقبة
مػػػف يتػػػكلى النظػػػر فييػػػا كمػػػا تحفػػػظ فيػػػو سػػػجالت لكػػػؿ القػػػرارات الصػػػادرة بشػػػأف القضػػػايا التػػػي 

, ككاف ىناؾ مسؤكؿ كبير مف مسؤكلي الدكلػة ظالـ كيدكف حكمو فيياعرضت عمى ناظر الم
دارة مكظفيو, كالحفاظ عمى سجالتو يعيف صاح  . (1)بنا لمديكاف يتكلى اإلشراؼ عمى أمكره كا 

فمنر الظمـ كالحكـ بالعدؿ بيف الناس مف أىـ أسس الحكـ اإلسالمي, كىك أمر         
, كذلؾ ف عمى حد سكاءكاجب يمتـز بو جمير أفراد المجتمر اإلسالمي مف حكاـ كمحككمي

فاحكـ بينيـ بما أنزؿ اهلل كال    -صمى اهلل عميو كسمـ  -رسكؿ محمد تنفيذنا لمتكجيو اإلليي لم
ك ف ا صؿ العاـ في اإلسالـ ىك العدؿ   إف اهلل  (2)تتبر أىكاءىـ عما جاءؾ مف الحؽ ق

يتاًء ذم القربى ..يأمر بالعدؿ كا كامتااالن لقكؿ الحؽ سبحانو كتعالى  إف اهلل  (3)..قإلحساف كا 
ذا حكمتـيأمركـ أف تؤدكا ا   .(4)قبيف الناس أف تحكمكا بالعدؿ مانات إلى أىميا كا 

كأخيران نقكؿ لقد كاف قضاء المظالـ القضاء الكحيد في حينو الذم اختص بالفصؿ        
ف ىذا النكع (5)في المنازعات التي كانت تحدث بيف ا فراد كأصحاب السمطات في الدكلة , كا 

, بؿ كاف (6)ء في التصرؼ الخارج عف المشركعيةمف القضاء لـ يكف يتكقؼ عند اإللغا
لؾ فإف قضاء يحكـ بالتعكيض لممتضرر عف أعماؿ كتصرفات أشخاص السمطة , كبذ

 . (7) اإللغاء كالتعكيض مً المظالـ قد أخذ بقضاءى 

 

 

                                           
 . 133المرجر السابؽ , ص  (2)
 مف سكرة الما دة . 48انية  (3)
 مف سكرة النحؿ . 92انية  (4)
 مف سكرة النساء . 58انية  (5)
, ص 1980, , الطبعػة الاانيػػةنيػة, جامعػة الككيػتتػاريخ القػانكف كالػنظـ القانك  الكسػيط فػي –الترمينػي عبػد السػالـ (6)

066. 
, 1999القضػاء اإلدارم كقضػاء المظػالـ , دار كا ػؿ لمنشػر , عمػاف , الطبعػة ا كلػى ,  –إعاد عمػي  د. القيسي (7)

 .07ص
,   0211إجراءات إقامة الدعكل اإلدارية فػي دعػكتي اإللغػاء كالتعػكيض, الطبعػة ا كلػى,   -عمي عاماف ياسيف  (1)

 .16ص ,  ت الحمبي بيركت, لبنافمنشكرا
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 : شأة وتطور دعوى اإللغاء في فرنسان - ثانياً 
كظػػػركؼ تاريخيػػػػة كسياسػػػػية  إف نشػػػأة القضػػػػاء اإلدارم فػػػي فرنسػػػػا تعػػػػكد إلػػػى أسػػػػباب       

   خاصػػػة بيػػػذا البمػػػد كقػػػد نشػػػأ بشػػػكؿ تػػػدريجي كبطػػػيء أم لػػػـ يكػػػف نتيجػػػة نظريػػػات فمسػػػفية أك
 فقيية .

حاديػة القضػاء  القضػاء المكحػدق ألقد كانت فرنسا قبؿ قياـ الاكرة الفرنسية تتبػر نظػاـ        
ارة كعرقمػػػػػت نشػػػػػاطيا تجػػػػػاه اإلدق تعسػػػػػفت اإال أف البرلمانػػػػػات   المحػػػػػاكـ القضػػػػػا ية العاديػػػػػة 

ف تصػػرفاتيا كانػػت تتسػػـ بالرجعيػػة كاالسػػتبداد كالتعسػػؼ بعيػػدان إكاإلصػػالحات اإلداريػػة بحيػػث 
ف ا مػػر كصػػؿ بيػػا إلػػى حػػد معاقبػػة رجػػاؿ اإلدارة كفػػرض عقكبػػات شػػديدة إعػػف القػػانكف حتػػى 

 بحقيـ .

القديمة التي الاكرة بإنشاء محاكـ جديدة بديمة لممحاكـ ت بناء عمى ىذه الظركؼ قام      
 . (1), فضالن عف االستبداد  كانت متيمة بالفساد كالتدخؿ المستمر في ش كف اإلدارة

بإقصاء دكر المحاكـ العادية عف الفصؿ في أم منازعة تككف اإلدارة كما قامت 
 طرفان فييا , ىذا مف جية .

 ( 2)كمف جية أخرل منعت أيضان مف استدعاء اإلدارييف لمحاسبتيـ أماميا

 Le        كف الفرنسي باصطالح ػي القانػرؼ فػاء القرارات اإلدارية تيعػدعكل إلغإن       

recours pour exes de pouvoir  امػرة كػاف أم الطعف لتجاكز السمطة كىذا الطعف إنمػا
بإنشػػاء دعػػكل اإللغػػاء تػػرتبط  حيػػث ,  1789كقػػا ر تاريخيػػة ممامػػة فػػي الاػػكرة الفرنسػػية سػػنة 

ج المسػػتقؿ عػػف نظػػاـ القضػػاء العػػادم , فرنسػػي ككجػػكد نظػػاـ القضػػاء المػػزدك مجمػػس الدكلػػة ال
  , كذلؾ عمى النحك التالي : مراحؿ تطكر المجمسلنعرض لذلؾ فإننا 

 
 
 

                                           
مجػد المؤسسػة  –ترجمػة منصػكر القاضػي  -القػانكف اإلدارم الجػزء ا كؿ كالاػاني  -فكداؿ جكرج كبيػار دلفكلفيػة  (2)

 كما بعدىا. 71, ص 0228الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزير , لبناف , بيركت , 

لقضا ية مستقمة كستبقى دكمان مستقمة كليس الكظا ؼ ا –ـ 1972أغسطس سنة  04-16مف القانكف رقـ  17ـ  (3)
التدخؿ في عمؿ اإلدارة أك استدعاء رجاليا لمماكؿ  –تحت طا مة اإلجراـ  –لمقضاة بأم شكؿ مف ا شكاؿ 

 .أماميـ
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 : نظام اإلدارة القاضية  -11
المبدأ ا ساسي لمتنظيـ القضا ي في ظؿ النظاـ الفرنسي القديـ كاف ال يتفؽ مر ف إ         

لمقضاء فالممؾ ىك القاضي ا عمى كالذم كػاف ينتقػؿ شخصػيان فػي بعػض  فكرة كجكد نظاميف
ا حياف ليتكلى جمسات المحاكمة كيصدر حكمو عمنان بحضكر مستشاريو كىذا ما كاف ييعرؼ 

 بالقضاء العمني. 

صػػدار الحكػػـ        كفػػي أحػػكاؿ أخػػرل كػػاف ال ينتقػػؿ الممػػؾ شخصػػيان لحضػػكر الجمسػػات كا 
الممكػػػي ممػػػؼ القضػػػية كالتػػػي بشػػػأنيا يصػػػدر حكمػػػو بمسػػػاعدة  كلكػػػف يرفػػػر إليػػػو فػػػي القصػػػر

, كىػذا مػا كػاف يطمػؽ عميػو نظػاـ التصػدم أك االسػتدعاء غيػر أنػو  مستشارم مجمسو الممكػي
غالبػػان كػػاف يحكػػـ الممػػؾ عػػف طريػػؽ قضػػاة يعينػػكف ليػػذا الشػػأف كذلػػؾ مػػر إمكانيتػػو فػػي تغييػػر 

ا مف اختصػاص مػف يعيػنيـ نظاـ االختصاص بخصكص قضية أك قضايا معينة مف القضاي
مف المفكضيف كليس مف اختصاص القضػاة العػادييف كىػذا مػا كػاف ييعػرؼ بنظػاـ الحكػـ عػف 

 . (1)طريؽ المفكضيف

تخػػاذ عػػدة إجػػراءات مػػف أجػػؿ تكحيػػد النظػػاـ اإلدارم اتػػـ قامػػت التػػي بعػػد نجػػاح الاػػكرة       
, كمػف أجػؿ إعطػاء  فرنسػيةفي الدكلة كتقكية السمطة المركزية مف أجؿ ضػماف كحػدة ا مػة ال

 . كاف البد مف إبعاد القضاء عف اإلدارةلذلؾ اإلدارة سمطة أكسر لمقياـ بتحقيؽ ىذا اليدؼ 

نصػت  ـ الذم1791أغسطس سنة  24-16ف رقـ فأصدرت الجمعية التأسيسية القانك        
ا عمػاؿ , كأف القضػاة ال يسػتطيعكف عرقمػة  عمى اسػتقالؿ الكظػا ؼ القضػا ية 13مادتو رقـ 

, كفػػي السػػنة الاالاػػة صػػدر مرسػػـك يؤكػػد مػػرة  اإلداريػػة ك إال ارتكبػػكا جريمػػة الخيانػػة العظمػػى
 أخرل مبدأ حرماف القضاء مف التعرض ل عماؿ اإلدارية كذلؾ بأم كجو مف الكجكه. 

, سػػػكاء عػػػف  كبالتػػػالي أصػػػبحت المحػػػاكـ العاديػػػة ممنكعػػػة نيا يػػػان مػػػف التعػػػرض لػػػودارة
 عف طريؽ الدفكع التي تطرح أانػاء نظػر الػدعاكل العاديػة ي ترفر ضدىا أـالت طريؽ الدعاكل

 ., كقد أصبحت اإلدارة ىي الحكـ كالخصـ في الكقت نفسو
ىػػذا المنػػر لممحػػاكـ العاديػػة مػػف التػػدخؿ أك الفصػػؿ فػػي منازعػػات اإلدارة أاػػار فػػي إف  

, إذ كما  ارة مر ا فرادفرنسا تساؤالن أك جدالن حكؿ مف سيتكلى ميمة الفصؿ في منازعات اإلد
 ىك معمكـ ال تكجد إدارة بدكف منازعات .

                                           
(1)  Waline (M) RIVERO(J), Droit administratif,  2002,19 . P.23.. 
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تدخؿ المشرع الفرنسي كأعطى إلى اإلدارة نفسيا سمطة الفصؿ في المنازعػات الػدا رة  
المشػػػرع سػػػمطة  يػػػامنححيػػػث   14/11/1791-7, بمكجػػػب القػػػانكف رقػػػـ  بينيػػػا كبػػػيف ا فػػػراد

دارة المركزيػػة إلػػى االمبراطػػكر أك الػػكزير حسػػب الفصػػؿ فػػي المنازعػػات الػػدا رة بػػيف ا فػػراد كاإل
 االختصاص .

أمػػا المنازعػػات الػػدا رة بػػيف إدارة اإلقمػػيـ كا فػػراد فقػػد أعطػػى سػػمطة الفصػػؿ فييػػا إلػػى  
 . 1791-9-11-6حاكـ اإلقميـ كذلؾ بمكجب القانكف 

 أف المشػػرع جعػػؿ اإلدارة خصػػمان كحكمػػان فػػي المنازعػػات اإلداريػػة كاللنػػا  يظيػػركبػػذلؾ  
يخفى أف ىذا ا مر ال يحقؽ العدالة بمعنى أف مساكئ نظاـ اإلدارة القاضية ىي التي ميدت 

 الطريؽ لنشكء مجمس الدكلة الذم كاف يسمى سابقان   مجمس الممؾ ق .

الحيػػػاد كاالسػػػتقالؿ إذ ال إ تػػػتمخص ىػػػذه المسػػػاكئ بعػػػدـ تحقيػػػؽ اإلدارة القاضػػػية لمبػػػد 
 و خصمان قكيان في مكاجية طرؼ ضعيؼ .يعقؿ أف يككف الخصـ حكمان سيما كأن

إف ىػػػذا المبػػػدأ يماػػػؿ اعتػػػداءن عمػػػى فصػػػؿ السػػػمطات  نػػػو لػػػ ف كػػػاف عمػػػى القضػػػاء أال  
 يتدخؿ في عمؿ اإلدارة كلكف في المقابؿ عمى اإلدارة أال تفصؿ في منازعات قضا ية .

في  ًدئى ا بي , ليذلـ يكف يتصكر في ظؿ اكرة فرنسا الحرة أف يدـك  ىذا الكضر الشاذإف 
 .(1)التفكير في إنشاء مجمس الدكلة الفرنسي

  : إنشاء مجمس الدولة -21
إف المسػػػاكئ سػػػالفة الػػػذكر ىػػػي التػػػي دفعػػػت بالمشػػػرع الفرنسػػػي إلػػػى ضػػػركرة التػػػدخؿ         

إلنشاء مجمس الدكلة حيث قػاـ االمبراطػكر نػابميكف بكنػابرت فػي دسػتكر السػنة الاامنػة بإنشػاء 
عمػػى مسػػتكل اإلدارة المركزيػػة كبإنشػػاء مجػػالس ا قػػاليـ عمػػى مسػػتكل  مجمػػس الممػػؾ  الدكلػػةق

 .اإلدارة المحمية

                                           
(1) Dupuis(G), Les  motifs des actes administratifs  ;op cit., p.47.           

 .www.ao-academy.orgكراجر أيضان: د. مازف ليمك راضى, الكجيز في القانكف اإلدارم عف مكقر:  

إال  رصدكعرفت تمؾ الحقبة مف الزمف باسـ القضاء المحجكز حيث كاف تعديؿ أم تصرؼ قانكني إدارم أك نحكه ال ي
, عف 2119عف اإلدارة انظر مقاؿ د. بف أحمد حككا, مفيـك القرار اإلدارم في الفقو التقميدم كاالجتيادات القضا ية, 

 www.al-alam.ma مكقر:

http://www.ao-academy.org/
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بمعنى أنيا كانت تقـك بإبداء  يز ىذه المجالس بأف دكرىا ىك دكر استشارمكانت تتم        
عداد مشركع حكـ في المنازعات التي ترفر إلييا كلكف ال ينفذ إال بعد مصادقة اإلدارة  الرأم كا 

 ة   االمبراطكر أك حاكـ اإلقميـ ق .العامم

إنشػػاء مجمػػس الدكلػػة  أىػػـ إصػػالحات نػػابميكف بكنػػابرت عنػػدما جػػاء إلػػى الحكػػـ كانػػت         
 يقػـك إلػى جانػب اإلدارة العاممػة ان كذلؾ في دستكر السنة الاامنة , ككاف دكر المجمس استشػاري

ـك بشػػأنيا عمػػى أف يصػػدر , كتعػػرض عميػػو المنازعػػات اإلداريػػة لفحصػػيا كتقػػديـ مشػػركع مرسػػ
 . المرسكـ مف ر يس الدكلة متضمنان القرار النيا ي الحاسـ لمنزاع

كبيػػذا كػػاف يسػػمى ىػػذا النظػػاـ بنظػػاـ" القضػػاء المقيػػد", كفػػي نفػػس العػػاـ أنشػػأ نػػابميكف        
, كمػػنح تمػػؾ المجػػالس  بكنػػابرت مجػػالس ا قػػاليـ كجعميػػا خاضػػعة لممحػػافظيف كتحػػت ر اسػػتيـ

  أم بكنابرتق بالكممػة ا خيػرة  تظممات ا فراد ضد رجاؿ اإلدارة مر احتفاظو حؽ النظر في
 .(1)في ىذا الشأف  ف قرارات ىذه المجالس تستأنؼ أماـ مجمس الدكلة

كانػت  ف دعكل اإللغاء في ىذه المرحمػة التػي أقرىػا لنفسػو مجمػس الدكلػة غػداة إنشػا و إ      
طمبػػػات عػػػدـ  , كالػػػذم بمقتضػػػاه 1791أكتػػػكبر  13 – 7تجػػػد مصػػػدرىا فػػػي القػػػانكف الاػػػكرم 

فيػي , االختصاص بالنسبة لميي ات اإلدارية ال تتعمؽ بأم حاؿ مػف ا حػكاؿ بالقضػاء العػادم
لػػـ تكػػف دعػػكل قضػػا ية مػػف الناحيػػة الشػػكمية , ترفػػر إلػػى الممػػؾ باعتبػػاره ر ػػيس اإلدارة العامػػة 

 . (2)كلكف طعف ر اسي في شكؿ قضا ي

القكؿ في ىذه المرحمة أف دعكل اإللغاء لـ تكف تكتسب الطابر القضػا ي لذلؾ نستطير       
نما كانت بماابة تظمـ إدارم يرفر أماـ المجمس الذم كاف يأخػذ طػابر اليي ػة اإلداريػة كلػيس  كا 

 . القضا ية

 :القضاء البات أو المفوض -31
ككػاف دكر الممػؾ لقد تبيف عمميان أف مجمس الدكلػة ىػك الػذم كػاف يفصػؿ فػي القضػية         

ف الحكػػـ يصػػدر بصػػيغتو النيا يػػة فػػي مجمػػس فػػإبمعنػػى آخػػر , ك يقتصػػر عمػػى التصػػديؽ فقػػط 
 . ة كلـ يكف تصديؽ الممؾ سكل إجراءو شكميالدكل

                                           
(1) Odent (R);conttenticux administratif LES COURS de droit,1977-1981 .p.776 

 Eisenmann (CH); Cours de droit administratif, LGDJ, paris, 1983.p.56..  

(2) De Laubadère (A) et Gaudemet (Y), Traité de droit administratif: l'action 

administrative, les juridictions administratives, les actes administratifs, les régimes 

administratifs, 16
ème

 édit. LGDJ, 2001. P.530. 
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مجمس الدكلة الفرنسػي سػرعاف مػا أصػبح قضػاء بمعنػى الكممػة فبكنػابرت كمػف خمفػو ف        
كةن عمػػى ذلػؾ قػػد اعتقػد فػػي قضػاء مجمػػس الدكلػػة , عػال لػـ يكػػف متفرغػان ليػػذه الكاػا ؽ اإلجرا يػػة

ر يس الدكلة عمى اقتراح مجمس الدكلػة مجػرد إجػراء شػكمي كأصػبح  كعدالتو ليذا أصبح تكقير
 .نظاـ القضاء المحجكز مجرد كىـ كخياؿ 

لجنة قضا ية  1816يكليك  23فقد أنش  داخؿ مجمس الدكلة بمقتضى أمر         
جد ىذا ا مر قكاعد إجرا ية تكفؿ حياد القضاء أم أف كما أك متخصصة بفحص القضايا 

مجمس الدكلة الفرنسي أصبح مف الناحية العممية يقرر بمفرده القضايا اإلدارية ككفقان لقكاعد 
 .(1) إجرا ية فمـ يبؽ أمامو إال التقرير الرسمي ليذه الصفة القضا ية

, مجمس الدكلة بصكرة رسمية ير عميوليقر ما يس 1872ليذا تدخؿ المشرع في عاـ        
بمعنى إعطاء مجمس الدكلة سمطة الفصؿ النيا ي بالمنازعات اإلدارية كدكف حاجة إلى 

نما عمى العكس يتكجب عمى اإلدارة ا نصياع لتنفيذ الحكـ التصديؽ حكمو مف قبؿ اإلدارة كا 
 الصادر مف مجمس الدكلة .

قضػػػاء المقيػػػد أك المحجػػػكز ـ انتيػػػت مرحمػػػة ال1872مػػػايك سػػػنة  24بصػػػدكر قػػػانكف ك   
, حيث لػـ تعػد أحكػاـ المجمػس فػي حاجػة لتصػديؽ أك  لتبدأ مرحمة القضاء البات أك المفكض

نمػػا تكػػكف نافػػذة بمجػػرد صػػدكرىا مكافقػػة مػػف السػػمطة اإلداريػػة ذا أردنػػا أف نعكػػس ىػػذا , ك  , كا  ا 
 ان أجػرل تغييػر  التطكر التشريعي في فرنسا عمى دعكل اإللغاء فإننا نسػتطير القػكؿ بػأف المشػرع

 لنظرة إلى ىذه الدعكل أنيا تظمػـ إدارمبمعنى آخر لـ تعد ا , ك في طبيعة ىذه الدعكل ان كبير 
نما اكتسبت الطابر القضا ي  نيا ترفر أماـ جية قضا ية تصدر فييػا حكمػان نيا يػان يتكجػب  كا 

 ليا مناقشتو أك االعتراض عميو . عمى اإلدارة كما ذكرنا تنفيذه كليس

كبذلؾ اكتممػت سػمطة المجمػس كأصػبحت أحكامػو المصػدر الر يسػي لمقػانكف اإلدارم,         
 باإلضافة إلى دكره في مجاؿ اإلفتاء كصياغة التشريعات.

أصبح قضاء مجمس الدكلة الفرنسي قضاءن مفكضان مستقالن فمـ يعد يقدـ لر يس لقد       
نما قضاء عمى نفس الدرجة كالمستكل كالقضاء المدني العادم فمـ يعد  الدكلة اقتراحات, كا 

 24ىكذا بمقتضى قانكف  ,االستشارية لة سكاء في اختصاصاتو القضا ية أـيتدخؿ ر يس الدك 
كبصفة خاصة المادة التاسعة كالتي أعيدت صياغتيا في القكانيف المتعاقبة  1872مايك سنة 

                                           
(1) Waline (M): PRECIS de "Droit administratif montchresteen montchrestien1969 .P.23. 
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تنتيي بحكـ حا ز المتعمقة بالقضاء اإلدارم أصبح الطعف لتجاكز السمطة دعكل قضا ية 
 . (1)بحجية ا مر المقضى

كمنذ ذلؾ الكقت كبناءن عمى ما أخذ بو مجمس الدكلة مف تكسير دا رة دعكل اإللغاء 
أصبحت تمؾ الدعكل ىي دعكل القانكف العاـ بالنسبة لكافة القرارات اإلدارية بمعنى أنو 

ف حصف يطعف أماـ القضاء اإلدارم في أم قرار تصدره اإلدارة بدعكل اإل لغاء حتى كا 
 . القانكف ذلؾ القرار مف جكاز الطعف فيو

ذلؾ أف مجمس الدكلة في فرنسا قبؿ دعكل اإللغاء بالنسبة لماؿ ىذه القرارات ما داـ          
أف المشرع لـ يستبعدىا صراحةن كذلؾ عمى اعتبار أنيا دعكل القانكف كأنيا الطريؽ الطبيعي 

 . (2)المشركعةإللغاء القرارات اإلدارية غير 

   :تنظيم مجمس الدولة الفرنسي -41
 مجمػػػػس الدكلػػػػةالمحكمػػػػة اإلداريػػػػة فػػػػي نالحػػػػظ أف  1872بعػػػػد تػػػػدخؿ المشػػػػرع عػػػػاـ        

الكاليػػػة العامػػػة لمنظػػػر فػػػي جميػػػر المنازعػػػات  ةصػػػاحب الكحيػػػدة فػػػي فرنسػػػا أضػػػحت المحكمػػػة
 .المشركعية إماية مبدمة كفعالة لحاإلدارية بما فييا دعكل اإللغاء باعتبارىا كسيمة ىا

إال أف عجػز مجمػػس الدكلػػة آنػػذاؾ عػف النظػػر فػػي جميػػر المنازعػات التػػي ترفػػر أمامػػو        
كذلػؾ بإحػداث ـ 1953سػبتمبر لسػنة  31خالؿ مدة معقكلة أجبرت المشػرع عمػى التػدخؿ فػي 

ة محكمػػة إداريػػة منتشػػرة عمػػى إقمػػيـ الدكلػػ 33يكجػػد انف فػػي فرنسػػا حيػػث المحػػاكـ اإلداريػػة   
 الفرنسية ق .

بحيػػث  ذريػػة فػػي دكر مجمػػس الدكلػػة الفرنسػػيىػػذا التػػدخؿ التشػػريعي أحػػدث تغييػػرات ج 
ف ىػذه المحػػاكـ أصػػبحت ىػي صػػاحبة الكاليػػة العامػة فػػي النظػػر بالمنازعػات اإلداريػػة كتحػػكؿ إ

مجمػػػس الدكلػػػة إلػػػى محكمػػػة اسػػػت ناؼ كنقػػػض إضػػػافة إلػػػى بعػػػض االختصاصػػػات اليامػػػة فػػػي 
 نظر فييا باعتباره قاضي أكؿ كآخر درجة .دعكل اإللغاء التي ي

محػػػاكـ اسػػت ناؼ إداريػػػة  كأحػػدثـ 1987ديسػػمبر  31فػػػيتػػدخؿ المشػػرع مػػػرة أخػػرل          
بجػػػكار مجمػػػس الدكلػػػة , كأصػػػبحت ىػػػذه المحػػػاكـ تخػػػتص بنظػػػر الطعػػػكف ضػػػد ا حكػػػاـ التػػػي 

                                           
(1) Debbasch(ch) ET Licci (J. C): Le contentieux administratif 8

ème
 ED, DALLOZ, 2001, 

P.543. 

(2) De Laubadère (A) et Gaudemet (Y), Traité de droit administratif: l'action 

administrative, les juridictions administratives, les actes administratifs, les régimes 

administratifs, 16
ème

 édit. LGDJ, 2001, P.554 
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كتقػػػػػدير تصػػػػػدرىا المحػػػػػاكـ اإلداريػػػػػة , كذلػػػػػؾ باسػػػػػتاناء الطعػػػػػكف المتعمقػػػػػة بتجػػػػػاكز السػػػػػمطة 
المشػػركعية كاالنتخابػػات المحميػػة كالتػػي ترفػػر ضػػد ا عمػػاؿ الال حيػػة كالتػػي ظػػؿ االختصػػاص 

ىػػذا التػدخؿ انعكػس أيضػػان عمػى دكر مجمػس الدكلػػة , (1) بنظػر االسػت ناؼ فييػػا لمجمػس الدكلػة
 ىذا المجمس انقمب إلى محكمة نفض فقط . فإالفرنسي بحيث 

أف التقاضػػي فػػي فرنسػػا أمػػاـ القضػػاء اإلدارم أصػػبح كبيػػذا التطػػكر نسػػتطير القػػكؿ بػػ         
, بمعنػى التقاضػي عمػى درجتػيف باإلضػافة إلػى محكمػة  لعػادمممااالن لمتقاضي أماـ القضاء ا

 النقض .

داريػةكىنا تجدر اإلشارة إلى أف مجمس الدكلػة الفرنسػي    يتكػكف مػف ىي ػات قضػا ية كا 
كالداخميػة كا شػغاؿ العامػة الشػ كف الماليػة  , كيعيد ل خيرة بكظيفة االستشارة كتتماؿ في قسـ

 .(2)ـ1963بعض اليي ات ا خرل التي أنش ت عاـ  ىف االجتماعية باإلضافة إلكالشؤ 

ت ىي ة جديدة أطمؽ عمييا لجنة التقرير ككانت تختص بإبداء الرأم ـ أنش 1975كفي        
 .(3)حكؿ مشركعات القكانيف كالمكا ح

ر بحانػػػا ىػػػك القسػػػـ القضػػػا ي ككنػػػو المخػػػتص بالفصػػػؿ فػػػي إال أف مػػػا ييمنػػػا فػػػي إطػػػا 
الػذم يتػألؼ مػف عػدة دكا ػر باإلضػافة إلػى ىي ػة , المنازعات اإلدارية بما فييا دعػكل اإللغػاء 

 عامة مؤلفة مف ىذه الدكا ر .
  L’assemblé démêrole de La section Contentieuseحيث تقر في القمػة        

 قضا ي. إلتقرير مبدنظر كالبت في القضايا الميمة أك لم كتتألؼ مف سبعة عشر قاضيان 
الػذم يتػألؼ مػف أحػد عشػر   La Section Contentieuseكيمييػا القسػـ القضػا ي        

قضػػػاء اإللغػػػاء ماػػػؿ   إحػػػدل الػػػدكا ر بعػػػض المنازعػػػات التػػػي تحيميػػػا إليػػػو قاضػػػيان لمفصػػػؿ فػػػي
sous – section ةالتي يتألؼ منيا محاكـ مجمس الدكل ق .  

كالػذم الفرنسػي تماػؿ مجمػس الدكلػة القضا ية أك التشػكيالت القضػا ية التػي اليي ات  إف      
 :ـ اختصاصاتو باعتباره أكؿ درجة عمى سبيؿ الحصر1953حدد مرسـك 

                                           
(1) Chapus (R), Droit de  Contentieux administratifs, p.775-776.  

(2) Silvera(V), La réforme du conseil d'Etat, Sirey, 1963.P. 56  

(3) Debbasch, (Ch); Institutions et droit administratif, Tome II, L'action administrative et 

le contrôle de l'administration, 5
ème

 PUF, 1999, p.54   
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ىػػػي الطعػػػكف بسػػػبب تجػػػاكز السػػػمطة كالمنازعػػػات المتعمقػػػة بػػػالمراكز الفرديػػػة لممػػػكظفيف       
 . المعينيف بمرسكـ

طعػػكف المكجيػػة ضػػد أعمػػاؿ إداريػػة يتجػػاكز نطػػاؽ تطبيقيػػا دا ػػرة اختصػػاص محكمػػة كال      
إداريػػة كالمنازعػػات التػػي تنشػػأ خػػارج دا ػػرة اختصػػاص المحػػاكـ اإلداريػػة كمحػػاكـ المسػػتعمرات 

 . كالمنازعات التي تنشأ في دكلة أجنبية أك في إحدل الدكؿ التابعة لمحماية الفرنسية

المجمػػػػس باعتبػػػػاره محكمػػػػة اسػػػػت نافية فيخػػػػتص بػػػػالنظر فػػػػي أمػػػػا بالنسػػػػبة الختصػػػػاص        
 الطعكف المكجية ضد أحكاـ المحاكـ اإلدارية اإلقميمية كالمحاكـ اإلدارية لما كراء البحار.

كيخػػػتص المجمػػػس بػػػالنظر باعتبػػػاره محكمػػػة نقػػػض فػػػي ا حكػػػاـ النيا يػػػة الصػػػادرة مػػػف       
لميزانيػة كالمحكمػة الخاصػة بمنازعػات محكمة المحاسبات كالمحكمة الخاصة باإلشراؼ عمػى ا
, كيػػذكر أف جميػػر المحػػاكـ السػػابقة  التجنيػػد أك بمنازعػػات التعمػػيـ أك بالمسػػاعدات االجتماعيػػة

 .(1)لـ ينص القانكف عمى الطعف ضد أحكاميا باالست ناؼ حيث تصدر بصفة نيا ية

 : نشأة وتطور دعوى اإللغاء في إنجمترا - ثالثاً 
لقضا ية في إنجمترا ليا جذكرىا الضاربة في أعماؽ التاريخ , كالتػي تػرتبط إف الرقابة ا       

فػػي نشػػأتيا بنشػػأة القػػانكف اإلدارم اإلنجميػػزم نفسػػو , فمنػػذ القػػرف السػػابر عشػػر كانػػت المحػػاكـ 
العادية تفحص شرعية أعماؿ السمطة التنفيذية كمكظفييا, كذلؾ مف أجؿ إبقا يا ضمف حػدكد 

ي عدـ خركجيا عف القانكف , كىذا ما حػدث فػي قضػية  كيجمػيق اختصاصيا, كضماف بالتال
ـ , كقضػػػية   بػػػر ق ضػػػد بمديػػػة 1614ـ, كقضػػػية  ىتمػػػيق ضػػػد   بػػػكير ق سػػػنة 1619سػػػنة 

ـ حيػث قضػت المحكمػة بإلغػاء قػرارات اإلدارة المطعػكف فييػا كأمرتيػا 1615 باليمكث ق سػنة 
 .  (2) بكضر ا مكر في نصابيا الصحيح

ر اإلدارم غػػػػاء فػػػػي إنجمتػػػػرا ىػػػػي دعػػػػكل عينيػػػػة , تسػػػػتيدؼ مخاصػػػػمة القػػػػراكدعػػػػكل اإلل      
, بسػبب عػدـ مشػركعيتو , كمػا تسػتيدؼ منػر اإلدارة مػف القيػاـ بعمػؿ  قضا ينا مف أجؿ إلغا و

                                           
(1) Gohin(O), Contentieux administratif, 2002, 3

ème
 ED, pp.98 et 99 .; chapus(R);Droit de 

 Contentieux - administratif,2006ç;op cit, p. 776 + 779 Pacteau(B);Contentieux 

dministratif,2002;6.ED, , p.u.f. p.59-68. 

د. الشكبكي عمر محمد مرشد , رقابة القضاء عمى قرارات اإلدارة العامة في إنجمترا مر المقارنة بالنظاـ ا ردني  (1)
 . 0, ص   0221 -ا ردف -دار الاقافة - كلىالطبعة ا  ,
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غير مشركع أك االستمرار فيو , باإلضػافة إلػى إلزاميػا بالقيػاـ بكاجػب محػدد أنػاط القػانكف بيػا 
 تأديتو لمطاعف .

إنجمتػػرا تعػػرؼ دعػػكل اإللغػػاء باسػػـ   دعػػكل تجػػاكز حػػدكد السػػمطة ق , غيػػر أف  كفػػي         
المفيكـ التقميدم لتجاكز حػدكد السػمطة فػي القػانكف اإلنجميػزم يتضػمف أربعػة أكجػو أك أسػباب 

 لولغاء , ىي :
 عيب عدـ االختصاص . .1
 عيب مخالفة الشكؿ كاإلجراءات . .2
 عيب مخالفة مبادئ العدالة الطبيعية . .3
 ساءة استعماؿ السمطة .عيب إ .4

القػانكني الظػاىر, كرغػـ  دل الفقػو اإلنجميػزم كىػك عيػب الخطػإكما يكجد عيب آخر ل       
أف ىذا العيػب أسػبؽ فػي الظيػكر مػف بقيػة أكجػو اإللغػاء ا خػرل , كذلػؾ كأسػاس لمطعػف فػي 

ػػا فػػي ىػػذا القػػرارات اإلداريػػة , إال أف الغالبيػػة العظمػػى فػػي الفقػػو اإلنجميػػزم تفػػرد لػػو بابنػػا  خاصن
المجاؿ نظرنا لتميزه عػف كافػة أكجػو اإللغػاء, ذلػؾ  ف القػرار الػذم يشػكبو خطػأ قػانكني ظػاىر 

يكػكف  ىك قرار قابؿ لوبطاؿ , كعند إلغا و يتكقػؼ عػف إنتػاج آاػاره بالنسػبة لممسػتقبؿ دكف أف
قػرار , أما القرار المشػكب بػأم عيػب مػف عيػكب تجػاكز حػدكد السػمطة فيػك لولغاء أار رجعي

باطػػؿ مػػف أساسػػو , غيػػر أف ىنػػاؾ قمػػة نػػادرة جػػدنا مػػف الفقػػو اإلنجميػػزم أصػػبحت تػػرل إدخػػاؿ 
 القانكني تحت مظمة تجاكز حدكد السمطة . الخطإ

كبغػػض النظػػر عػػف العيػػكب التػػي تعتػػرم القػػرارات اإلداريػػة , فػػإف الحػػديث عػػف إلغػػاء 
كذلػؾ بصػرؼ النظػر عػف  القرارات اإلدارية ينصػرؼ عػادة إلػى دعػكل تجػاكز حػدكد السػمطة ,

 العيب الذم يشكب القرار المطمكب إلغاؤه .

كمػػا أف سػػمطة محكمػػة العػػدؿ العميػػا فػػي إنجمتػػرا بالنسػػبة لػػدعكل اإللغػػاء تنصػػرؼ إلػػى        
صػػدار أكامػػػر قضػػػا ية إلػػػى ىػػذه الجيػػػات مػػػف أجػػػؿ القيػػػاـ  إلغػػاء قػػػرارات الجيػػػات اإلداريػػػة , كا 

القياـ بأم عمؿ يتجػاكز حػدكد اختصاصػيا أك االسػتمرار  بكاجباتيا المحددة قانكننا كمنعيا مف
 . (1)فيو 

                                           
عمر محمد مرشد , رقابة القضاء عمى قرارات اإلدارة العامة في إنجمترا مر المقارنة بالنظاـ  د. الشكبكي (1)

 . 181ا ردني, مرجر سبؽ ذكره , ص 
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 دعوى اإللغاء في سوريا : -رابعًا 
بتتبػػر المراحػػؿ المختمفػػة لنشػػأة كتطػػكر دعػػكل اإللغػػاء يتضػػح أنيػػا قػػد نشػػأت فػػي فرنسػػا       

كػػدعكل مػػف صػػنر مجمػػس الدكلػػة الفرنسػػي , حيػػث يرجػػر الفضػػؿ لمجمػػس الدكلػػة الفرنسػػي فػػي 
, فقػػػد ظيػػػرت الػػػدعكل قبػػػؿ  عكل كتطكيرىػػػا لتصػػػبح دعػػػكل القػػػانكف العػػػاـ فػػػي فرنسػػػانشػػأة الػػػد

, كحتى عندما تناكلتيا بعض النصكص التشػريعية فػإف مجمػس الدكلػة  النص التشريعي عمييا
, بؿ كاف دا مان يطكر مف كضػر دعػكل اإللغػاء  الفرنسي لـ يكتؼ بما كرد في ىذه النصكص

 . بحت دعكل القانكف العاـ في فرنساكيضيؼ إلييا باجتياداتو حتى أص
كبالتػػالي فػػإف ا حكػػاـ التفصػػيمية لػػدعكل اإللغػػاء مػػا تػػزاؿ مترككػػة لقضػػاء مجمػػس الدكلػػة     

الفرنسي كمعو انف المحاكـ اإلقميمية كليذا امتازت أحكاـ دعكل اإللغاء في القضاء الفرنسػي 
لمقتضػػيات اإلدارة الفرنسػػية  بمركنتيػا التامػػة كتطكرىػا المسػػتمر مػف كقػػت نخػر لكػػي تسػتجيب

(1) . 
كل ف كاف كضر دعكل اإللغاء في سكريا يختمؼ عنو في فرنسا حيث نشػأت الػدعكل  

إال أف مجمػػػس الدكلػػػة السػػػكرم قػػػد لعػػػب كال يػػػزاؿ دكران ر يسػػػيان  , بمقتضػػػى نصػػػكص تشػػػريعية
نشا يان   .كا 

ما أنشأ الفرنسيكف عند 1925عرفت دعكل اإللغاء في سكريا  كؿ مرة في عاـ  حيث       
مجمس الشكرل الااني حيث منح سمطة النظر في دعاكل إلغاء القرارات الصادرة عف الكزراء 

أما دعكل إلغاء قرارات ر يس الجميكرية فكانت مف , كرؤساء المصالح كالدكا ر العامة 
, إال أف المجمس أصبح صاحب  اختصاص مجمس القضاء ا عمى في المفكضية الفرنسية

 .  1934ية العامة في نظر دعكل إلغاء القرارات اإلدارية في عاـ الكال
ذلؾ دـ سمطة الفصؿ في دعاكل اإللغاء طكيالن في يد مجمس الشكرل حيث ألغي لـ ت      
, حيث منح المشرع سمطة النظر في دعاكل اإللغاء إلى المحكمة اإلدارية  1938عاـ 

ة  نظر بإلغا يا الييت تالجميكرية التي كان المحداة لدل محكمة التمييز عدا قرارات ر يس
 العامة لمحكمة التمييز . 

إار إعادة المشرع العمؿ بنظاـ  1941عاد االختصاص إلى مجمس الشكرل في عاـ      
القضاء اإلدارم الذم منح ليذا المجمس , كبقي ىذا المجمس مختصان بيذه الدعكل حتى 

                                           
الخصا ص المميزة لدعكل اإللغاء عف الدعكل العادية, دار النيضة العربية,  - 0228,  أحمد قاسـ عمي صافي (2)

 .80ص  القاىرة
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لذم جعؿ النظر في دعاكل إلغاء ا عماؿ إار انقالب الشيشكمي ا 1951صدكر دستكر 
مف  122كالقرارات اإلدارية مف اختصاص المحكمة العميا كذلؾ بمكجب الفقرة /ىػ/ مف المادة 

حيث جعؿ  28/12/1951/ تا 57الدستكر المذككر كالذم صدر تنفيذان لو القانكف رقـ 
  النظر بيذه الدعكل مف اختصاص دا رة االاية مف المحكمة العميا .

 1951كػػانكف الاػػاني  31كػػاف قضػػاء المشػػركعية فػػي سػػكرية يمػػارس حتػػى تػػاريخ  لقػػد       
  تاريخ إلغاء مجمس الشكرلق مف قبؿ مجمس الشكرل السكرم ا سبؽ بالطرؽ التالية : 

الػػػدعكل التمييزيػػػة   أم الطعػػػف بػػػالنقض با حكػػػاـ الصػػػادرة عػػػف محػػػاكـ إداريػػػة بالدرجػػػة  .1
 ق .النيا ية أك ما ىك بحكميا 

 دعكل اإللغاء . .2

 رات اإلدارية كتقدير مشركعيتيا .ادعكل تفسير القر  .3

ع قضاء مشركعية القرارات اإلدارية ز ك  1951كبعد إلغاء مجمس الشكرل في مطمر عاـ       
بػػيف المحكمػػة العميػػا كمحكمػػة التمييػػز   أم محكمػػة الػػنقض ق , فأصػػبحت الػػدعاكم التمييزيػػة 

, كدعكل اإللغاء مف اختصاص المحكمة العميا , كقد  مييزاإلدارية مف اختصاص محكمة الت
سػػكت الدسػػتكر كالقػػانكف عػػف دعػػكل تقػػدير مشػػركعية القػػرارات اإلداريػػة , كاعتبػػرت المحكمػػة 

 العميا , ىذه الدعكل خارجة عف اختصاصيا .
بنظر دعاكل اإللغاء حتى زمف الكحدة بيف سكريا كمصر التػي المحكمة العميا استمرت       
رت عػػف صػدكر قػػانكف يػنظـ القضػػاء اإلدارم فػي كػػال البمػديف ممػػاالن بمجمػس الدكلػػة كذلػػؾ أامػ

قػػد نظػػـ ىػػذا القػػانكف إجػػراءات كشػػركط قبػػكؿ دعػػكل اإللغػػاء , ك  1959لعػػاـ  55بالقػػانكف رقػػـ 
كأسػػباب الطعػػف باإللغػػاء فػػي قػػرارات اإلدارة كنػػص أيضػػان عمػػى حجيػػة الحكػػـ الصػػادر فػػي ىػػذه 

 الدعكل . 

م  لػػػيس اختصاصػػػو فػػػي دعػػػكل بيي ػػػة قضػػػاء إدار السػػػكرم مجمػػػس الدكلػػػة إف و فػػػعميػػػك       
, عامان شامالن جمير الطعكف في القرارات اإلداريػة , كمػا كػاف عميػو الحػاؿ فػي مجمػس  اإللغاء

 .الشكرل ا سبؽ كالمحكمة العميا السابقة في سكرية 

مجمػػػس الدكلػػػة  مػػػف قػػػانكف 8بػػػؿ حصػػػر اختصاصػػػو فػػػي الطعػػػكف المعػػػددة فػػػي المػػػادة       
 .(1) 1959لسنة  55السكرم رقـ 

                                           
 .054-057الكجيز في الحقكؽ اإلدارية, الجزء الاالث, مرجر سابؽ, ص –عدناف  العجالنيد.  ق1 
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صالحية النظر بطعكف اإللغاء عمى  السكرم مجمس الدكلة منحالمشرع إال أننا نرل أف      
نص عمى اختصاص محكمة البند السادس مف المادة الاامنة يف إسبيؿ الكالية العامة إذ 

إلغاء القرارات اإلدارية النيا ية , القضاء اإلدارم في الطعكف المقدمة مف ا فراد كاليي ات ب
كىذا ما يؤكد كجية نظرنا أف ىذا البند جاء مطمقان بمعنى دعكل اإللغاء ضد القرارات 
اإلدارية كلـ يحصر ذلؾ بقرارات معنية في مكاضير محددة أك جيات معنية كبالتالي المطمؽ 

لغاء في طعكف يجرم عمى إطالقو عدا ما يتعمؽ باختصاص المجمس في نظر دعاكل اإل
, حيث تختص ىنا المحاكـ اإلدارية كمحكمة القضاء  1945لعاـ  135الخاضعيف لمقانكف 

/ مف المادة الاامنة مف 1اإلدارم بنظر دعاكل اإللغاء في القرارات المعددة حصران في البند /
 قانكف مجمس الدكلة السكرم .

النصػػػكص الخاصػػػة بػػػدعكل لقػػػد تكسػػػر مجمػػػس الدكلػػػة السػػػكرم فػػػي تفسػػػير كتطبيػػػؽ         
اإللغػػاء كذلػػؾ فضػػالن عػػف ابتداعػػو الحمػػكؿ المناسػػبة  مػػكر لػػـ تػػرد فػػي النصػػكص ماػػؿ نظريػػة 
العمػػـ اليقينػػي كالتمييػػز بػػيف اإلجػػراءات غيػػر الجكىريػػة , كامتيػػازات اإلدارة , كضػػكابط الرقابػػة 

 عمى السمطة التقديرية لودارة... الخ .

اإللغػػػاء فػػػي كػػػؿ مػػػف التشػػػريعيف الفرنسػػػي كبػػػالرغـ مػػػف النصػػػكص الخاصػػػة بػػػدعكل  
كالسكرم في الكقت الحاضر فال يػزاؿ القضػاء اإلدارم يمعػب دكران ر يسػيان فػي تحديػد الضػكابط 

 . (1)العامة كالقكاعد التي تحكـ دعكل اإللغاء

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 . 779, صرم , مرجر سابؽ , القضاء اإلداد. رسالف أنكر  (2)
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 معنى القرار اإلداري موضوع دعوى اإللغاء  -المبحث الثالث 

فػػػػإذا انتفػػػػى القػػػػرار اإلدارم  القػػػػرار اإلدارممػػػػر  تػػػػدكر دعػػػػكل اإللغػػػػاء كجػػػػكدان كعػػػػدمان       
اإللغػػاء غيػػر مقبكلػػة شػػكالن دكف أف يتطػػرؽ القاضػػي إلػػى بحػػث شػػركط قبػػكؿ  أضػػحت دعػػكل

ف كانػػػت شػػػركط قيػػػاـ  الخصػػػكمة تسػػػبؽ بحػػػث  كانعقػػػادالػػػدعكل ا خيػػػرة كالمصػػػمحة كالصػػػفة كا 
 . (1)عدـ كجكد القرار اإلدارم محؿ دعكل اإللغاء كجكد أك

كيتعػيف لقبػكؿ الػدعكل أف يكػكف القػرار قا مػان  فيك مكضكع الخصكمة في دعكل اإللغػاء         
كػػػاف القػػػرار  فػػػإذا زاؿ القػػػرار اإلدارم قبػػػؿ رفػػػر الػػػدعكل أك اػػػاره عنػػػد إقامػػػة الػػػدعكل نكمنتجػػػان 
 . (2) تككف غير مقبكلةلـ يصدر بعد فإف الدعكل النيا ي 

زا رم إذا تعمؽ ا مر بدعكل اإللغػاء فإنػو ففي القضاء اإلدارم الفرنسي كالمبناني كالج
ال يمكػػف قبػػكؿ طمػػب إلغػػاء القػػرار اإلدارم إال بعػػد لجػػكء رافػػر الػػدعكل إلػػى اإلدارة الستصػػدار 

 .قرار إدارم 
ذا كانػػػت الػػػدعكل اإلداريػػػة ىػػػي دعػػػكل القضػػػاء الكامػػػؿ أك دعػػػكل التعػػػكيض فػػػإف   كا 

اإلدارة بيدؼ إصالح الضرر الالحؽ قبكليا أماـ القضاء اإلدارم يتطمب لجكء المتضرر إلى 
طمػػػب كػػاف لػػػو الحػػػؽ فػػي التكجػػػو إلػػػى القضػػػاء البػػو , فػػػإذا مػػػا رفضػػت اإلدارة االسػػػتجابة إلػػػى 

اإلدارم , كأصػػػبح ىػػػذا القػػػرار اإلدارم الػػػذم يكػػػكف محػػػالن لػػػدعكيي اإللغػػػاء كالتعػػػكيض قاعػػػدة 
 .(3)تسمى بقاعدة القرار اإلدارم السابؽ

اإلدارم السػػابؽ كشػػرط لقبػػكؿ الػػدعكل اإلداريػػة, بمنػػاط كتتعمػػؽ مسػػألة كجػػكد القػػرار  
, بحيػػث  كلػػة تػػدكر مػػر كجػػكد القػػرار اإلدارماختصػػاص القضػػاء اإلدارم  ف كاليػػة مجمػػس الد

إذا قػػاـ نػػزاع بخصػػكص نشػػاط إحػػدل اليي ػػات اإلداريػػة ككػػاف ىػػذا النشػػاط متجػػردان عػػف القػػرار 

                                           
تطػكر قضػاء اإللغػاء كدكر القاضػي اإلدارم فػي حمايػة الحقػكؽ كالحريػات كحقػكؽ  -محمػد مػاىر  د. أبك العينػيف (1)

 .  180, ص  منشأة المعارؼ باإلسكندرية, الجزء ا كؿ ,  0212اإلنساف 
  71س –  18/1/1986جمسػػة  –ؽ  71لسػػنة   1787حكػـ المحكمػػة اإلداريػة العميػػا المصػػرية فػي  الطعػػف رقػـ  (2)

 . 898ص
 .177, ص0225شادية إبراىيـ , اإلجراءات في الدعكل اإلدارية, االسكندرية,  حركقيمال (3)
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دار ىػذا القػرار سػمفان حتػى يمكػف اإلدارم الذم ىك مناط االختصاص القضا ي , كجب استصػ
 . (1)أف تنعقد الكالية لمجمس الدكلة كىذا ما عرؼ في الفقو اإلدارم الفرنسي بالقرار السابؽ

حيث تنص المادة ا كلػى مػف المرسػـك الخػاص بمجمػس الدكلػة الفرنسػي الصػادر فػي 
ـ جيػػات عمػػى أنػػو   فيمػػا عػػدا منازعػػات ا شػػغاؿ العامػػة ال يمكػػف الطعػػف أمػػا 11/1/1965

القضاء اإلدارم , إال ضد قرار إدارم خالؿ مدة شيريف مف تاريخ تبمير كنشر القػرار اإلدارم 
المطعػػػكف فيػػػو بالػػػدعكل , كفػػػي حالػػػة سػػػككت السػػػمطات اإلداريػػػة المختصػػػة عػػػف الػػػرد عمػػػى 
الشػػػػككل أك الػػػػتظمـ اإلدارم لمػػػػدة أربعػػػػة شػػػػيكر كاممػػػػة يعتبػػػػر القػػػػرار اإلدارم ضػػػػمنيان بػػػػرفض 

 (2)اردة في التظمـ..ق .الطمبات الك 

, كلكف اختمؼ الفقو فػي مصػر  أما القضاء اإلدارم المصرم فال يأخذ بالقرار السابؽ
اختالفػػػان كبيػػػران بيػػػذا الشػػػأف , كيرجػػػر ىػػػذا االخػػػتالؼ إلػػػى عػػػدـ كجػػػكد نػػػص تشػػػريعي يشػػػترط 

 .استصدار قرار إدارم سابؽ لقبكؿ الدعكل اإلدارية 

دارم المصػػػرم ضػػػركرة كجػػػكد ىػػػذا الشػػػرط كيػػػرل جانػػػب كبيػػػر مػػػف فقػػػو القضػػػاء اإل 
 ف مكضػػكع الطعػػف باإللغػػاء يجػػب أف يكػػكف قػػراران إداريػػان حتػػى  (3)خاصػػة فػػي دعػػكل اإللغػػاء

 . (4)يمكف قبكؿ دعكل اإللغاء أماـ مجمس الدكلة بيي ة قضاء إدارم

ار اإلدارم مكضػػػػكع الطعػػػػف كبمػػػػا أف المشػػػػرع السػػػػكرم لػػػػـ يحػػػػدد تعريفػػػػان معينػػػػان لمقػػػػر       
تعريػؼ القػرار  نتناكؿيتعيف عمينا لمكقكؼ عمى تعريؼ دقيؽ لمقرار اإلدارم أف  , لذلؾإللغاءبا

 .  اإلدارم لدل الفقو , كمف اـ تعريؼ القرار اإلدارم في القضاء
 :اإلدارم بتعريفات كايرة منياالقرار  وعرنؼ الفق : تعريف القرار اإلداري في الفقهأوًل: 
, كيتضػػمف اسػػتعماالن  نػػب كاحػػد يتصػػؿ بالكظيفػػة اإلداريػػةأنػػو" تصػػرؼ قػػانكني مػػف جا  

 ", كقػد عرفػو مػف الفقيػاء الفرنسػييف العميػد " ليػكف دكجػي " بأنػو  (5)المتيازات السمطة العامة"
                                           

ات القػانكف اإلدارم, الطبعػة ا كلػى, مكتبػو القػاىرة الحدياػػة, طعيمػة , مشػرط قبػكؿ الػدعكل فػي منازعػ د. الجػرؼ (1)
 .142, ص  1984

جكرج كبيار الفكلفية, القانكف اإلدارم, الجزء ا كؿ, ترجمة فيد القاضي, مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات  فكداؿ (2)
 . 125, ص0228كالنشر, بيركت, 

زاء المرافؽ العا - د. مينا محمد فؤاد (3)  .775, ص1972مة كالمشركعات العامة بدكف مكاف النشر, حقكؽ ا فراد كا 
 .476, ص0226, 7القضاء اإلدارم, منشأة المعارؼ باإلسكندرية, ط -د. بسيكني عبد الغني عبد اهلل (4)
المبػػادئ ا ساسػػية لمقػػانكف اإلدارم, المؤسسػػة الجامعيػػة لمدراسػػات كالنشػػر , بيػػركت ,  -حسػػف محمػػد  د. عكاضػػو (5)

 .177, ص1997
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ىػك كػؿ عمػؿ إدارم يصػدر بقصػد تعػديؿ ا كضػػاع القانكنيػة كمػا ىػي قا مػة كقػت صػػدكره أك 
ىك كؿ عمؿ إدارم  "و العميد " بكنار " بأنو كما عرف "ة معينة يكما ستككف في لحظة مستقبم

 . (1)" يحدث تغييرنا في ا كضاع القانكنية القا مة 
كعرفػو الػبعض بأنػػو" عمػؿ قػانكني يصػػدر مػف جانػب كاحػػد كىػك جانػب اإلدارة العامػػة       

كفػػي مجػػاؿ كظا فيػػا اإلداريػػة عمػػى أسػػاس اسػػتعماؿ سػػمطات القػػانكف العػػاـ, مػػر ترتيػػب آاػػار 
 . عينة تتماؿ في إنشاء كضر قانكني جديد أك تعديؿ أك إلغاء كضر قانكني قا ـقانكنية م
صػكر العمػؿ كالعمػؿ  لذلؾ يختمؼ القرار اإلدارم بكصفو عمالن إداريػان عػف غيػره مػف         

 .(2)الحككمي كالعمؿ التشريعي كالعمؿ القضا ي
مػا  ىدتيػا الممزمػة بمقتضػكيرل جانب آخر مف الفقو أنو" إفصاح جية اإلدارة عػف إرا      

, بقصػػد إنشػػاء أك تعػػديؿ أك إلغػػاء أحػػد المراكػػز  ليػػا مػػف سػػمطة عامػػة تقررىػػا القػػكانيف كالمػػكا ح
 .(3)القانكنية متى كاف ذلؾ ممكنان عمالن كجا زان قانكنان ككاف اليدؼ منو تحقيؽ مصمحة عامة"

دة يصػػدر مػػف سػػمطة كيػػرل فقيػػو آخػػر أف" القػػرار اإلدارم ىػػك إفصػػاح عػػف إرادة منفػػر      
 .(4)"إدارية كيرتب آااران قانكنية

ف مفيكـ القرار اإلدارم في عمػـ اإلدارة أكاػر شػمكالن كأكسػر داللػة مػف إالبعض  قكؿكي      
,  نو يعني االختيار المدرؾ لكاحد مػف البػدا ؿ المتاحػة لمكاجيػة  مفيكمو في القانكف اإلدارم
ة االاػػة ينبغػػي اجتماعيػػا يامػػو عمػػى أركػػاف ر يسػػا فضػػالن عػػف ق, ىػػذ مكقػػؼ أك مشػػكمة معينػػة

سػػكيان حتػػى يكػػكف القػػرار اإلدارم صػػحيحان بػػالمعنى الحقيقػػي, كىػػي االختيػػار ا فضػػؿ مػػف بػػيف 
البػػػػدا ؿ كأف يكػػػػكف اختيػػػػار البػػػػديؿ لتحقيػػػػؽ ىػػػػدؼ أك أىػػػػداؼ محػػػػددة أك أف تحػػػػدد إجػػػػراءات 

 . (5)التنفيذ

                                           
مكسػػكعة القػػرار اإلدارم فػػي قضػػاء مجمػػس الدكلػػة , الجػػزء ا كؿ, دار الفجػػر لمطباعػػة  -مػػدم ياسػػيف عكاشػػة ح  (1)

 . 19, ص  0212كالنشر , القاىرة , 

, كد. عبػػد 091, ص 0227محمػػد عبػػد الحميػػد , المرجػػر فػػي القػػانكف اإلدارم, دار النيضػػة العربيػػة,  د. أبكزيػػد (2)
  .147, ص  1979مكتبة الجالء الجديدة, المنصكرة, ,  الفتاح حسف, مبادئ القانكف اإلدارم

كفػػي نفػػس المعنػػى د. عبػػد  31, ص1999عناصػػر كجػػكد القػػرار اإلدارم, دار النيضػة العربيػػة,  - رأفػػت دهد. فػك  (3)
 31, ص2117, القرارات اإلدارية, منشأة المعارؼ,  العزيز خميفة

 .462, ص0224عة الجديدة لمنشر, ماجد راغب , القانكف اإلدارم, دار الجام د. الحمك  (4)

. 1995عبد العظيـ , القيادة اإلدارية كدكرىا في صنر القرار , الجزء ا كؿ,  دار النيضة العربية, د. عبد السالـ (5)
 .774ص
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مػػػؿ قػػػانكني نيػػػا ي يصػػػدر عػػػف أف القػػػرار اإلدارم ىك"عبػػػكذىػػػب الػػػبعض إلػػػى القػػػكؿ 
 ق1 ة"نيردة كيترتب عميو آاار قانكنية معسمطة إدارية كطنية بإرادتيا المنف

الػدكتكر محمػد إسػماعيؿ عمػـ الػديف بأنػو " ممارسػة سػمطة البػت أك التقريػر  كما عرفو       
بصػػفة قاطعػػة مػػف جانػػب كاحػػد كالتػػي تمارسػػيا اإلدارة بمقتضػػى كظيفتيػػا فػػي المحافظػػة عمػػى 

دارة المرافػػؽ العامػػة, أك يمارسػػيا شػػخص مػػف أشػػخاص القػػانكف الخػػاص بنػػاءن ال صػػالح العػػاـ كا 
 .  (2)عمى نص قانكني لمقياـ بميمة تتعمؽ بالصالح العاـ " 

كأخيران إف القرار اإلدارم ىك إفصاح جية اإلدارة في الشكؿ الػذم يحػدده القػانكف عػف 
القػكانيف كالمػكا ح كذلػؾ بقصػد إحػداث مركػز إرادتيا الممزمة بما ليا مف سػمطة عامػة بمقتضػى 

 .ف الباعث عميو ابتغاء مصمحة عامةكجا زان قانكنان ككا قانكني معيف متى كاف ممكنان 

فمػػف أركػػاف القػػرار اإلدارم أف يكػػكف لػػو محػػؿ كىػػك المركػػز القػػانكني الػػذم تتجػػو إرادة 
اشػػرة كفػػي الحػػاؿ كىػػذا مصػػدر القػػرار إلػػى إحدااػػو كا اػػر القػػانكني الػػذم يترتػػب عميػػو يقػػـك مب

ا ار ىك إنشاء حالة قانكنية جديدة أك تعديؿ مركز قانكني قديـ أك إلغاؤه كبيذا يغاير المحػؿ 
 .(3)في العمؿ القانكني المحؿ في العمؿ المادم الذم يككف نتيجة مادية ككاقعية

 تعريف القرار اإلداري في قضاء محكمة القضاء اإلداري: -ثانيًا 
إفصػػػاح قضػػػاء اإلدارم لفتػػػرة طكيمػػػة عمػػػى تعريػػػؼ القػػػرار اإلدارم بأنػػػو" لقػػػد اسػػػتقر ال  

الجية اإلدارية المختصة عف إرادتيا الممزمة بما ليا مف سمطة بمقتضى القػكانيف كالمػكا ح فػي 
الشكؿ الذم يتطمبو القانكف بقصد إحداث أار قانكني معيف متى كاف ىذا ممكنان كجا زان قانكنػان 

 .(4)ابتغاء مصمحة عامة 

                                           
 -كث كالدراسات دعكل اإللغاء في القضاء اإلدارم الفمسطيني ,رسالة دكتكراه, معيد البح -عمى سالـ  صادؽ د. ق1 

 .120, ص 0227 –ة القاىر 
, مػػاـ مجمػػس الدكلػػة المصػػرم كالفرنسػػي, معنػػى القػػرار اإلدارم مكضػػكع دعػػكل اإللغػػاء أ اهلل ناديػػة محمػػد . فػػرجد ق2 

 . 44, ص  1994 -جامعة القاىرة  -دكتكراه  رسالة مرجر سبؽ ذكره
,  منشػػػأة  2111حمػػػدم ياسػػػيف , مكسػػػكعة القػػػرار اإلدارم فػػػي قضػػػاء مجمػػػس الدكلػػػة , الجػػػزء ا كؿ , عكاشػػػة ق3 

 . 21 -21ص المعارؼ باإلسكندرية ,
   252ـ 314ص  1961/1964مر  – 3/1/1961حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ ع  ق4 

  252ـ 314ص  1961/1964مر  – 4/1/1961حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ ع 
  252ـ 314ص  1961/1964مر  – 24/2/1961حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ ع 
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كقد تعرض ىذا التعريؼ لالنتقاد  نو تعريؼ غير دقيؽ الشتراطو في القػرار اإلدارم 
, كأف يكػكف المركػز القػانكني الػذم  أف يصػدر فػي الشػكؿ الػذم يحػدده القػانكف لكي يعد كذلؾ

, فػالتعريؼ  , كأف يكػكف الباعػث عمػى القػرار ابتغػاء مصػمحة عامػة ينتجو ممكنان كجا زان قانكنان 
 ك السابؽ لـ يفرؽ بيف أركاف القرار اإلدارم كشركط صحتو مف جانب آخر.عمى النح

, فػالقرار إذا  كىذه الشركط الاالاة سػالفة الػذكر تشػترط "لصػحة القػرار اإلدارم" ال لكجػكده
ذا  صدر معيبان لعيب في الشكؿ أك أنتر مركزان قانكنيان غير جا ز قانكنان كاف معيبػان بعيػب المحػؿ, كا 

ؽ المصمحة العامة فيككف معيبان بعيػب االنحػراؼ بالسػمطة, كأنػو إف صػدر مشػكبان انحرؼ عف طري
بيذه العيكب الاالاة فإنو يعػد مكجػكدان, كلكنػو مشػكب بعيػكب تجعمػو مسػتحقان لوبطػاؿ لػدل مجمػس 

دعامػات لصػحة القػرار كليسػت دعامػات لكجػكده كمػف ىنػا فإنيػا ال  , فيذه الػدعامات الػاالثالدكلة
 .(1)فحسب تعريفو كالتعريؼ ينصب عمى الكجكدتكضر كعناصر ل

يعػػاب عمػػى ىػذا التعريػػؼ أنػػو مػازاؿ يشػػترط لكجػػكد القػرار اإلدارم أف يصػػدر فػػي  كمػا     
, ذلػؾ إف كػاف القػرار مشػكبان  , كأف يصػدر ابتغػاء مصػمحة عامػة الشكؿ الذم يتطمبػو القػانكف

داـ الكجػكد المػادم أك انعػداـ بعيب في الشكؿ أك عيب االنحراؼ بالسػمطة ال يترتػب عميػو انعػ
ف القػػرار إاسػػتقاـ التعريػػؼ كىكػػذا يقػػاؿ الكجػػكد, فػػإذا مػػا حػػذفت مػػف التعريػػؼ ىاتػػاف العبارتػػاف 

اإلدارم النيػػػا ي تنظيمػػػان كػػػاف أك فرديػػػان ىػػػك "عمػػػؿ قػػػانكني مػػػف جانػػػب كاحػػػد يصػػػدر بػػػاإلرادة 
 .(2)يف"الممزمة إلحدل الجيات اإلدارية في الدكلة بقصد إنشاء كضر قانكني مع

لمقػرار اإلدارم فإنػو ال يخػرج دكلػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة كأما تعريػؼ القضػاء فػي 
عػػػف تعريػػػؼ مجمػػػس الدكلػػػة السػػػكرم أك الفقػػػو العربػػػي فػػػي مجمكعػػػو, حيػػػث تعرضػػػت بعػػػض 

متحػػدة فيػػو لتعريػػؼ ا حكػػاـ الصػػادرة مػػف المحكمػػة االتحاديػػة العميػػا بدكلػػة اإلمػػارات العربيػػة ال
 : القرار اإلدارم

                                           
ص  – 2115 –اإلسػكندرية ,  دار الجامعػة الجديػدة –الكسيط في القانكف اإلدارم  –مصطفي أبك زيد  د. فيمي ق1 
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 .771, 769مصطفي أبك زيد , الكسيط في القانكف اإلدارم, مرجر سابؽ ص د. فيمي (2)
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ككؿ  -م يجب أف يتجسد دار حيث قضت المحكمة بأف " القرار اإلدارم ىك عمؿ إ       
في مظير خارجي ذم داللة قاطعة عمى صدكر إعالف مف جانب اإلدارة,  -عمؿ قانكني 

 .(1)"انكني معيف بالنسبة ل فرادتعبر بو عف إرادة ممزمة تستيدؼ بيا تحقيؽ أار ق
نو " مف المقرر ػ في قضاء ىذه المحكمة ػ أف القرار إ كفي حكـ ليا آخر قالت      

اإلدارم ىك إفصاح جية اإلدارة في الشكؿ الذم يتطمبو القانكف عف إرادتيا الممزمة بماليا 
مف سمطة بمقتضى القكانيف كالمكا ح كذلؾ بقصد إحداث أار قانكني معيف يككف ممكننا ابتغاء 

ا إصداره كفؽ الكقا ر الصحيحة الاابتة في مصمحة عامة, كيجب أف يككف القرار مال من 
قانكننا ...."   ا كراؽ كعف المرجر المختص بإصداره ضمف الحدكد كالصالحيات المقررة لو

(2) . 

أما في دكلة الككيت فقد عٌرؼ القضاء اإلدارم الككيتي القرار اإلدارم نفس تعريؼ   
بأنو " ىك ذلؾ القرار الذم تفصح بو القضاء السكرم السالؼ الذكر , فعرؼ القرار اإلدارم 

الجية اإلدارية عف إرادتيا الممزمة في الشكؿ الذم يتطمبو القانكف بماليا مف سمطة مستمدة 
مف القكانيف كالمكا ح بقصد إحداث أار قانكني يككف ممكننا كجا زنا ككاف الباعث عميو ابتغاء 

 .   (3)مصمحة عامة "

كف أف يككف محالن لمطعف باإللغاء أماـ القضاء اإلدارم كفقان فالقرار اإلدارم الذم يم       
ىك إفصاح اإلدارة عف إرادتيا الذاتية فإذا السكرم لمتعريؼ المعتمد مف قبؿ مجمس الدكلة 

اقتصر عمميا عمى مجرد تنبيو ا فراد إلى حكـ القانكف فإف تصرفيا ىذا ال يعد قراران بؿ ىك 
المراكز القانكنية ل فراد كما أنو ال يستحدث بذاتو أم أار ذك طبيعة تنفيذية كال يؤار في 

 . (4)جديد

إف اختصاـ القرار اإلدارم كطمب إلغا و رىف بتكافر أحد العيكب المنصكص عمييا         
كىي عدـ االختصاص أك كجكد عيب  1959/ لسنة 55في المادة الاامنة مف القانكف رقـ /

                                           
مشار إليو ـ 1975/  7/  9عميا مدني بتاريخ  القضا ية 2لسنة  2حكـ المحكمة االتحادية العميا في الطعف رقـ  (1)

 د. ماجد راغب الحمك , القرار اإلدارم كالحد الفاصؿ بيف بطالنو كانعدامو .في مؤلؼ 
فبراير مف  21القضا ية , جمسة ا ربعاء المكافؽ  21لسنة  89حكـ المحكمة االتحادية العميا في الطعف رقـ  (2)

 .المرجر السابؽ ـ    مدني ق , مشار إليو في  2111سنة 
ـ , مكسكعة مبادئ القضاء اإلدارم التي أقرتيا محكمة 1987/  5/  6ـ إدارم جمسة 1987لسنة  9الطعف رقـ  (3)

 ـ .1999ـ ػ 1982التمييز الككيتية في سبعة عشر عامنا 
 . 47ص 15ـ 1972مر  – 48/77/1972حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ ع  (4)
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كا ح أك الخطأ في تطبيقيا كتأكيميا أك إساءة استعماؿ في الشكؿ أك مخالفة القانكف كالم
السمطة فإذا لـ ينطك القرار المطعكف فيو عمى عيب أك أكار مف تمؾ العيكب يظؿ حصينان 

 . (1)مف اإللغاء

إف قضاء اإللغاء في مجمس الدكلة ال يستيدؼ إال طمبات إلغاء القرارات اإلدارية       
رات تحضيرية أك مبد ية أكلية أك تنفيذية فال تصح  ف تككف النيا ية أما ما عداىا مف قرا

محالن لطمب اإللغاء فإذا ما رفعت الدعكل بطمب الطعف في كاحد مف ىذه ا نكاع كاف 
في  1959/ لسنة 55ق مف قانكف مجمس الدكلة رقـ /8مصيرىا عدـ القبكؿ طبقان لممادة  

 . (2)فقرتيا السادسة

ف دعكل اإللغاء كماك       قد تيدؼ إلى إلغاء القرار اإليجابي فإنيا في بعض ا حكاؿ  ا 
تتناكؿ القرارات السمبية التي كاف مف المفركض عمى اإلدارة أف تصدرىا طبقان لمقكانيف 
كالمكا ح فامتناع اإلدارة عف إصدارىا يصمح أف يككف محالن لمطعف باإللغاء طبقان  حكاـ 

يي أف يبدك ,  1959 / لسنة55مس الدكلة رقـ /ق مف قانكف مج8ق مف المادة  9الفقرة  
تصدم المحكمة لولغاء في ماؿ ىذه الحالة ال يحمؿ معنى إلزاـ اإلدارة بفعؿ شيء معيف أك 

 . (3)االمتناع عنو طالما أف ا مر بقي في إطار اإللغاء المحدد

يجب أف يرقى إلى  إف المتفؽ عميو فقيان كاجتيادان لكي يقبؿ الطعف بالقرارات التنفيذية       
اإلدارة منتحمة لنفسيا حرية التقدير كاممة كبالمخالفة  ل القرار اإلدارم كذلؾ بأف تصدرهمستك 

لمتشرير أك لمقرارات التنظيمية الصادرة بتفكيض مف المشٌرع عند ذو تستعيد ىذه القرارات 
 . (4)شخصيتيا كقرارات إدارية

كػػاف الزمػػان تسػػبيبو كػػإجراء شػػكمي أـ لػػـ يكػػف أكاء إف أم قػػرار إدارم تتخػػذه اإلدارة سػػ        
أم فػػػي الكاقػػػر كفػػػي , ىػػػذا التسػػػبيب الزمػػػان يجػػػب أف يقػػػكـ عمػػػى سػػػبب يبػػػرره حقػػػان كمشػػػركعية 

القػػانكف كذلػػؾ كػػركف مػػف أركػػاف انعقػػاده كباعتبػػار القػػرار اإلدارم تصػػرفان قانكنيػػان كال يقػػكـ أم 

                                           
  .114ص 45ـ 1974مر  – 106/148/1974العميا السكرية رقـ ع  حكـ المحكمة اإلدارية (1)
 . 145ص 67ـ 1977مر  – 176/050/1977حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ ع  (2)
 . 41ص 61ـ 1977مر  – 707/094/1977حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ ع  (3)
 ص     59ـ 1977مر  – 160/800/1977حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ ع  (4)
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دارم ىػك حالػة كاقعيػة أك قانكنيػة تحمػؿ كالسبب في القػرار اإل , تصرؼ قانكني بغير ما سبب
 . (1)اإلدارة عمى التدخؿ بقصد إحداث أار قانكني ىك محؿ القرار

القرارات ا خيرة , فال بد مف التمييز بيف القرارات الباطمة كالقرارات المعدكمة نو أكما       
 قانكنيةىي التي تصدر عف سمطة ليس ليا اختصاص قانكني في إصدارىا كفقان لمنصكص ال

القرار الباطؿ يعتبر صحيحان  بينما,  رتب أم أار مف اناار القانكنيةال تأنيا  كما,  (2)
 . (3)بانقضاء الميؿ المحددة لمطعف

القرارات  فيف صدكر قانكف جديد يعدؿ أك يمغي أحكاـ قانكف سابؽ ال يؤار ا  ىذا ك      
لقانكنية النافذة إذا لـ يشبيا عيب جسيـ أك اإلدارية الصادرة عف اإلدارات العامة كفقان ل حكاـ ا

ف القرار اإلدارم في حد ذاتو يحدث مركزان قانكنيان متميزان  انحراؼ في تطبيؽ القانكف النافذ, كا 
لمف شممو القرار المذككر كبالتالي فإنو ال يجكز تعديؿ ىذا المركز القانكني إذا لـ ينص القانكف 

 .(4)المركز القانكني الناجـ عنوذاتو عمى إلغاء اإلجراء أك تعديؿ 

إف المكاطف الذم يكتسب مركزان قانكنيان في ضكء ا نظمة النافذة يبقى لو ىذا الحؽ        
, فمشركعية القرار اإلدارم مناطيا  (5)كال يجكز المساس بو في ضكء ا نظمة المستجدة

 . (6)القكانيف القا مة كقت صدكره

أف تكػػكف حالػػة مباشػػرة مػػا لػػـ يكػػف امػػة نػػص بالقػػانكف يشػػترط بػػالقرارات اإلداريػػة كمػػا 
 . (7)يخكؿ اإلدارة تضمينيا مفعكالن رجعيان 

عمػػى جػػكاز الطعػػف بعػػدة قػػرارات فػػي دعػػكل كاحػػدة كلػػك أنيػػا  االجتيػػاد اسػػتقرىػػذا كقػػد      
صػػدرت عػػف مػػرجعيف مختمفػػيف طالمػػا أف الػػكزير المخػػتص ىػػك المشػػرؼ بمكجػػب التشػػريعات 

 . (8)التي صدرت عنيا القرارات النافذة عمى اإلدارة

                                           
  283ص 1972مر  – 1/96/1972حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ ع  (1)
  1ج 1983سمر  – 15/43/1983حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ ع  (2)

  231ص 188ـ 1961/1964مر  – 1963لسنة  11حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ ع  (3)

  1ج 1981سمر  – 41/156/1981إلدارية العميا السكرية رقـ ع حكـ المحكمة ا (4)

  527ص 145ـ 1984مر  – 272/91/1984حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ ع  (5)

  71ص 56ـ 1961/1964مر  – 1963لسنة  31حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ ع  (6)
  84ص 63ـ 1961/1964مر   – 1963نة لس 9حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ ع  (7)
  144ص 59ـ 1971مر  – 93/115/1971حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ  (8)
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 :   (1)كؿ قرار إدارم يتضمف عناصر االاةف كعميو فإ

فتخػػػػرج عػػػػف نطػػػػاؽ القػػػػرارات اإلداريػػػػة , فيػػػك تصػػػػرؼ قػػػػانكني أم يرتػػػػب أاػػػػران قانكنيػػػػان مػػػا  -
ا عماؿ المادية البحتة كالكقا ر المادية أم ا عماؿ المادية التي ييتـ بيا القػانكف كيرتػب 

ار كتخرج كذلؾ ا عماؿ التمييديػة التػي كانػت لتصػير تصػرفات قانكنيػة عمييا بعض انا
 لك سارت حتى نياية الشكط. 

 كىك تصرؼ قانكني مف جانب كاحد فتخرج بذلؾ العقكد اإلدارية.  -
كىك تصرؼ قػانكني يغػاير مػا يصػدر عػف ا فػراد عػادةن مػف تصػرفات إذ يتميػز بػأف جيػة  -

مػػػا تتمتػػػر بػػػو مػػػف مركػػػز خػػػاص فتخػػػرج بػػػػذلؾ التػػػي تممػػػؾ إصػػػداره باإلدارة كحػػػدىا ىػػػي 
تصػػػرفات اإلدارة التػػػي تنػػػزؿ عنػػػد إجرا يػػػا إلػػػى مسػػػتكيات ا فػػػراد أم التصػػػرفات العاديػػػة, 

 كأعماؿ اإلدارة الخاصة. 

تقبػػؿ الطعػػف باإللغػػاء يجػػب أف تتػػكافر تقػػدـ فػػإف القػػرارات اإلداريػػة التػػي  بنػػاءن عمػػى مػػا
 : (2)فييا الشركط التالية

 رار المطعكف فيو إداريان.يجب أف يككف الق -1
كىػػذا شػػرط  :كبكصػػفيا سػػمطة عامػػة  يجػػب أف يصػػدر القػػرار مػػف سػػمطة إداريػػة كطنيػػة  -2

أساسػػي فػػي تحديػػد طبيعػػة القػػرار اإلدارم الػػذم يمكػػف الطعػػف فيػػو باإللغػػاء , فمكػػي يمكػػف 
يجػػب أف يصػػدر عػػف ىػػذه  -قػػرارنا إدارينػػا يقبػػؿ الطعػػف فيػػو باإللغػػاء  -اعتبػػار ىػػذا القػػرار 

ا مػف  ة أك اليي ة باعتبارىا سمطة عامةالجي , كالسبب في ذلؾ أف اإلدارة قد تباشر بعضن
نمػػػػػا باعتبارىػػػػػا شخصػػػػػ   ان عاديػػػػػان اختصاصػػػػػاتيا أك أنشػػػػػطتيا ال بكصػػػػػفيا سػػػػػمطة عامػػػػػة كا 

, ففػػي ىػػذه الحالػػة ال ينطبػػؽ كصػػؼ القػػرار  صػػرؼ فػػي حػػدكد قكاعػػد القػػانكف الخػػاصيت
يػػػػػػػذه االختصاصػػػػػػػات أك تمػػػػػػػؾ ا نشػػػػػػػطة اإلدارم عمػػػػػػػى أم مػػػػػػػف ا عمػػػػػػػاؿ المتعمقػػػػػػػة ب

" فمف المقرر في الفقو كالقضاء اإلدارييف أف منػاط اختصػاص القضػاء ,  (3)كالممارسات
القضاء اإلدارم بالفصؿ في طمبات إلغاء القرارات اإلدارية, ىػك أف يكػكف القػرار اإلدارم 

                                           
ص  ,2113,القاىرة ,  دار الفكر العربي, د الطماكم  سميماف: القضاء اإلدارم, الكتاب ا كؿ, قضاء اإللغاء (1)

386. 
 .386ص  ؽ,المرجر الساب, د الطماكم  سميماف: القضاء اإلدارم (2)
ربية , التأديبق , دار النيضة الع–قضاء اإللغاء -القضاء اإلدارم  مبدأ المشركعية -د. بطيخ رمضاف محمد  (3)

 . 117,  116, ص  1994القاىرة , الطبعة االكلى ,
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يكػكف  , تطبؽ قكانيف البالد كتستمد سمطتيا منيػا , بحيػث صادرنا مف جية إدارية كطنية
معبرنا عف اإلرادة الذاتية ليػذه الجيػة بكصػفيا سػمطة عامػة كطنيػة " 
كىػي بصػدد إدارة  (1)

 مرفؽ عاـ كطني .

        قػػػػو أف اسػػػػتعماؿ اصػػػػطالح حيػػػػث يػػػػرل جانػػػػب مػػػػف الفيجػػػػب أف يكػػػػكف القػػػػرار تنفيػػػػذيان :  -3
 -تصػبح ق بػدالن مػف النيػا ي أكفػى بػالغرض كبالتػالي فػإف القػرارات اإلداريػة ال   التنفيذم

قابمػػػة لمطعػػػف باإللغػػػاء إال منػػػذ لحظػػػة صػػػيركرتيا قابمػػػة  -مػػػف خػػػالؿ كجيػػػة النظػػػر ىػػػذه 
 . (2)لمتنفيذ 

كيرل الدكتكر مصطفى أبك زيد فيمي مػر تفضػيمو ا خػذ  بمصػطمح نيػا ي بػدالن مػف        
     , أف القػػرار لكػػي يعتبػػر نيا ينػػا أك غيػػر نيػػا ي ال ينظػػر فيػػو إلػػى الجيػػة التػػي أصػػدرتو تنفيػػذم

نما ينظر فيو بالنسػبة    فحتى القرار التحضيرم يمكف أف يككف نيا ينا بالنسبة ليذه الجية ق كا 
لصاحب المصمحة في مكضكع معيف فالقرار الصادر بتشكيؿ لجنة لفحص ا عماؿ التي قػاـ 
بيػػا مكظػػؼ معػػيف خػػالؿ مػػدة معينػػة ال يعػػد قػػرارنا نيا ينػػا بالنسػػبة ليػػذا المكظػػؼ فػػي مكضػػكع 

مف كجية نظر الدكتكر مصطفى أبك زيد ىك القرار ا خير الصادر  يب , فالقرار النيا التأدي
مػف اإلدارة فػػي المكضػكع , كالػػذم ينفػػذ بغيػر حاجػػة إلػػى صػدكر قػػرار آخػػر يصػدر مػػف سػػمطة 

 . (3)أعمى

بينمػػا يػػرل الػػدكتكر رمضػػاف محمػػد بطػػيخ أف منػػاط  اعتبػػار كعػػدـ اعتبػػار ىػػذا القػػرار       
يكػكف ليػذا القػػرار بمجػرد صػدكره أاػر قػانكني ممكػػف كجػا ز قانكننػا , فػي المركػػز  نيا ينػا ىػك أف

اءن بكضػعو إلى إحداث تغيير في المركز القانكني لو , سك  مالقانكني لمطاعف , كذلؾ بأف يؤد
فػإذا لػـ يحػدث القػرار  بتعػديؿ أك تغييػر فػي مركػزه القػانكني القػا ـ , في مركػز قػانكني جديػد أـ

 . (4), كاف غير نيا ي كال تقبؿ بالتالي دعكل اإللغاء في خصكصو  مف ذلؾ اإلدارم شي ان 

                                           
,  76ص  00ـ س 5/1977/ 08ؽ جمسة  00لسنة  507المحكمة اإلدارية العميا حكميا في الطعف رقـ  (1)

 9ـ س 1954/  10/  08ؽ جمسة  7لسنة  4755حكمة القضاء اإلدارم في القضية رقـ نظر كذلؾ حكـ ماك 
 .  19سابؽ , ص ر  د. محمد ماىر أبك العينيف , مرجر . راج 197ص 

 . 428,  424سميماف محمد , قضاء اإللغاء , مرجر سبؽ ذكره , ص  د. الطماكل (2)
, 0224قضاء اإللغاء , دار الجامعة الجديدة ,  -القضاء اإلدارم كمجمس الدكلة  -د. فيمي مصطفى أبك زيد  (3)

 . 570ص 

 .  771بؽ , ص اد. بطيخ رمضاف محمد , القضاء اإلدارم , مرجر س (4)
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في إنجمترا فإف القػرار الػذم يقبػؿ الطعػف باإللغػاء ال يشػترط فيػو أف يكػكف نيا ينػا بػؿ ك        
يمكف الطعف فيو بمجرد قياـ اإلدارة باتخاذ بعض اإلجراءات التمييدية بشػأنو أك إعالنيػا أنيػا 

 (1)فاتخاذ قرار معي تعقد العـز عمى

فػػإذا كػػاف ىػػذا , فػػي المركػػز القػػانكني لمطػػاعف  ف القػػرار اإلدارم مػػف شػػأنو التػػأايرأف يكػػك  -4
 .القرار الصادر مف اإلدارة لـ يحدث أارنا قانكنينا , فإنو ال يمكف الطعف فيو باإللغاء

 يككف المشرع قد عيد بإلغاء القرار إلى جية أخرل . يجب أال  -5

القرار اإلدارم مستكمالن  ركانو كعناصره ال يعني بصفة مطمقة أف صدكر  رلكأخيران ن       
اختصػػػاص مجمػػػس الدكلػػػة بػػػال منػػػازع بنظػػػر طمػػػب إلغا ػػػو بػػػؿ إف ىنػػػاؾ طا فػػػة مػػػف القػػػرارات 

 . اإلدارية أخرجيا المشرع مف اختصاص مجمس الدكلة كأدخميا في اختصاص جيات أخرل
العػػػادم القضػػػاء ك رع مػػػف رقابػػػة القضػػػاء اإلدارم المشػػػكمػػػا أف ىنػػػاؾ قػػػرارات حصػػػنيا         
قػػرار  أم تحصػػيف يجػػكز ال حيػػث الشػػرعية مبػػدأ تنػػافي ظػػاىرة كىػػي السػػيادة أعمػػاؿ طا فػػة كمنيػػا

 . متى كاف القرار الذم يحصنو ىذا القانكف قراران إداريان  ,دعكل اإللغاء مف إدارم معيب 
النص عمى تحصيف أعماؿ السػيادة كتػرؾ  كبناءن عميو نرل أف يبادر المشرع إلى إلغاء       

عمػػى ا قػػؿ  ا مػػر لمقضػػاء فػػي تحصػػيف العمػػؿ اإلدارم الػػذم يػػرل أنػػو مػػف ىػػذه ا عمػػاؿ أك
 .تحديد ىذه ا عماؿ 

سػػنتعرؼ عميػػو مػػف خػػالؿ دراسػػتنا لميعػػاد دعػػكل االلغػػاء , فػػالنص عمييػػا فػػي  كىػػذا مػػا      
الدسػتكر التػي تجعػؿ حػؽ  مػف 28مف المػادة  4الفقرة قانكف مجمس الدكلة فيو مخالفة  حكاـ 

مػر المظيػػر  فيالتقاضػي مصػكنان كمكفػكالن لمنػػاس كافػة, كمػا أف الػػنص عمييػا فػي التشػػرير يتنػا
 . الحضارم كالديمقراطي لمدكلة

تعبيــر عــن إرادة منفــردة ممزمــة بأنػػو "  تعريــف القــرار اإلداريكعمػػى ذلػػؾ نميػػؿ إلػػى 
 . (2)" أثر قانوني لسمطة إدارية وطنية تؤدي إلى إحداث 

 
 

                                           
د. الشكبكي عمر محمد مرشد, رقابة القضاء عمى قرارات اإلدارة العامة في إنجمترا مر المقارنة بالنظاـ ا ردني,  (1)

 . 404مرجر سبؽ ذكره , ص 
تطكر قضاء اإللغاء كدكر القاضي اإلدارم في حماية الحقكؽ كالحريات العامة  –محمد ماىر د أبك العينيف   (2)

 .024منشأة المعارؼ باإلسكندرية , ص  0212كحقكؽ اإلنساف, الجزء ا كؿ , 
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 الباب األول
 دعوى اإللغاء وتحضير إجراءات رفع

 
تتميز إجراءات رفر دعكل اإللغاء في العديد مف الدكؿ بأنيا مستقمة عػف إجػراءات رفػر 

المدنيػػة كىػػي بيػػذا ال تشػػكؿ  أصػػكؿ المحاكمػػاتالػػدعاكل ا خػػرل المنصػػكص عمييػػا فػػي قػػانكف 
مسػتقالن كأساسػيان ال يعتػد فيػو القاضػي اإلدارم  اػؿ نظامػان استاناء عف ىذه اإلجػراءات بقػدر مػا تم

فػػي حالػػة عػػدـ كجػػكد الػػنص أك غمكضػػو إنمػػا  أصػػكؿ المحاكمػػاتبضػػركرة الرجػػكع إلػػى قػػانكف 
 .يستمد قكاعده مف طبيعة المنازعات اإلدارية كضركرات سير المرافؽ العامة

لقكاعػػد التػػي تتعمػػؽ كمػػف المعػػركؼ أف القضػػاء اإلدارم يمعػػب دكران ىامػػان فػػي تحديػػد ا 
, كىػػك فػػي ذلػػؾ يأخػػذ مػػا يتناسػػب مػػر المنازعػػة اإلداريػػة المطركحػػة أمامػػو,  بػػاإلجراءات أمامػػو

 , كيسػتبعد مػا يتعػارض مػر خصػا ص ىػذه المنازعػات مف قكاعد اإلجراءات المدنية كالتجارية
. 

لغػػاء غيػػر جػػراءات خاصػػة لرفػػر دعػػكل اإلفػػإف المشػػرع لػػـ يػػنص عمػػى إ  فػػي سػػكريا ك
مف خالؿ بعض القكاعد المتعمقة باإلجراءات في قػانكف عمييا التي كرد النص لنصكص ا تمؾ

كاشتمؿ ىذا « اإلجراءات في »فقد ذكرت في الفصؿ الاالث منو تحت عنكاف ,  مجمس الدكلة
 . 37إلى  22الفصؿ عمى المكاد مف 

مػف  رفػر الػدعكل المحػدد بسػتيف يكمػان  يعػاد/ م22النصكص في المػادة / كتناكلت ىذه
 كمػػا , القػػرار اإلدارم فػػي الجريػػدة الرسػػمية المطمػػكب إلغػػاؤه ككػػذلؾ لقػػرار الػػرفض تػػاريخ نشػػر

تقػدـ إلػى  :فعمػى أ فقد نصػت التي تقدـ الدعكل اإلدارية إليياحددت المادة التي تمتيا الجية 
المحػاميف المقبػكليف أمػاـ  قمـ كتاب المحكمة المختصة عريضة مكقعة مف محػاـ مقيػد بجػدكؿ

 .  س الدكلةمجم

منيا العريضػة العامة كالخاصة التػي يجػب أف تتضػ كحددت المادة التي تمتيا البيانات
لى ذكم الشأف ككيفية اإلعالف كالمػدة المحػددة  فقاتياكميعاد إعالنيا كمر  إلى الجية اإلدارية كا 

ؿ االسػتعجا اإلداريػة بػالرد عمػى الػدعاكل التػي ترفػر عمييػا كسػمطة ر ػيس المحكمػة فػي لمجيػة
ا طػراؼ كذلػؾ بغيػة بػت  بخصكص تقصير مكعد رد اإلدارة عمى الدعكل كتبادؿ المكا ح بػيف

 الدعكل عمى كجو السرعة.
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مفكضي الدكلة في تحضػير الػدعكل كتيي تيػا كتنظػيـ  دكر ىي ة 31اـ حددت المادة   
 دم رأيػو فييػافيو كقا عيا كالمسا ؿ القانكنية التي يايرىا النزاع كيب المفكض لتقريره الذم يحدد

,  مفػكض الدكلػة كأجاز القانكف لذكم الشأف االطالع عمى تقريػر , إلييا كا سباب التي يستند
الممػػؼ عمػػى ر ػػيس المحكمػػة  عػػرضلاػػة أيػػاـ مػػف تػػاريخ إيػػداع التقريػػر اػػـ حػػدد القػػانكف مػػدة اال

تنظػػر فييػػا ىػػذه الػػدعكل لتعيػػيف تػػاريخ الجمسػػة التػػي ر ىػػذا كيقػػـك ر ػػيس قمػػـ المحكمػػة بتبميػػ , ُي
امانيػػة أيػػاـ عمػػى ا قػػؿ كيجػػكز عنػػد الضػػركرة  المكعػػد ل طػػراؼ كيكػػكف مكعػػد الحضػػكر بعػػد

 . إنقاصو إلى االاة أياـ

صػػدار ا حكػػاـ  كحػػددت المػػكاد الالحقػػة سػػمطة ر ػػيس المحكمػػة فػػي نظػػر الػػدعكل كا 
الرسػػـك  التنفيذيػػة ليػػذه ا حكػػاـ اػػـ حػػددت المػػادة ا خيػػرة مػػف ىػػذه ا صػػكؿ تعرفػػة كالصػػيغة

 .كاإلجراءات المتعمقة بيا كأكجو اإلعفاء منيا

كالػػذم  دعػػكل اإللغػػاء كتحضػػير إجػػراءات رفػػر فػػي ىػػذا البػػاب الدراسػػة سػػنتناكؿ  لػػذلؾ       
 عمى النحك التالي :قسـ إلى االاة فصكؿ 

 . دعكل اإللغاء طبيعة اإلجراءات ك شرط الميعاد في :الفصؿ ا كؿ  -
 .االلغاء إجراءات رفر دعكل  : الفصؿ الااني -

 . إجراءات تحضير دعكل اإللغاء أماـ ىي ة المفكضيف :الفصؿ الاالث  -
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 الفصل األول
 دعوى اإللغاء طبيعة اإلجراءات و شرط الميعاد في

  
قػػانكف  غيػػابظػػؿ  يالػػدعاكل اإلداريػػة بأىميػػة خاصػػة فػػ يفػػ يتتسػػـ إجػػراءات التقاضػػ        

جػػراءات اإلداريػػػة مكضػػػكع غايػػة فػػػي ا ىميػػػة الرتباطػػػو , فالمرافعػػػات كاإل اإلجػػراءات اإلداريػػػة
, فمػػكال سػػالمة  بالجانػػب اإلجرا ػػي فػػي الػػدعكل كالػػذم يعػػد مػػدخالن لبحػػث جانبيػػا المكضػػكعي

 اإلجراءات المقدرة إلقامة الدعكل كالسير فييا لما تطرقت المحكمة لبحث مكضكعيا . 

,  كل اإللغػػػػاء بصػػػػفة خاصػػػػةكتمتػػػػاز إجػػػػراءات الػػػػدعاكم اإلداريػػػػة بصػػػػفة عامػػػػة كدعػػػػ      
, كذلػؾ  بمجمكعة مػف السػمات أك الخصػا ص التػي تميزىػا عػف اإلجػراءات القضػا ية ا خػرل

 أك بالميعاد الذم يجب أف تقدـ دعكل اإللغاء خاللو .سكاء فيما يتعمؽ بالشكؿ الذم تقدـ بو 

 قسمت الدراسة في ىذا الفصؿ إلى مبحايف : لذلؾ      

 . يعة اإلجراءات في دعكل اإللغاءالمبحث ا كؿ :  طب -
 . المبحث الااني : ميعاد دعكل االلغاء -
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 طبيعة اإلجراءات في دعوى اإللغاء -المبحث األول 

 

 ص كطبيعػة تميزىػا عػف إف إجراءات الدعكل اإلدارية كمنيا دعػكل اإللغػاء تتسػـ بخصػا     
 . ـ القضاء العادمتبعة بالنسبة لمدعاكل المنظكرة أمااإلجراءات الم

ف القكاعػد اإلجرا يػة لمسػػير فػي المنازعػة اإلداريػة عمكمػػان كدعػكل اإللغػاء خصكصػػان أ كمػا     
تشػكؿ حمايػػة لممتقاضػيف كصػػكالن إلػى حقػػكقيـ فيػػي التػي تػػنظـ ليػـ كيفيػػة المجػكء إلػػى القضػػاء 

دعكل كىػػي ككيفيػػة تسػػيير منازعػػاتيـ كصػػكالن إلػػى الغايػػة التػػي يسػػعكف إلييػػا مػػف كراء رفػػر الػػ
 الحصكؿ عمى حكـ قضا ي حاسـ .

لذلؾ فمف الضركرم التعرؼ عمى ىذه اإلجراءات خاصة كأنو ال يكجد حتػى انف قػانكف      
إجرا ي يبيف ىذه اإلجراءات بالرغـ مف كعد المشرع منذ أكار مف نصؼ قػرف بإصػدار قػانكف 

كالتػػي نكف مجمػػس الدكلػػة مػػف قػػا 3اإلجػػراءات الخاصػػة بالقسػػـ القضػػا ي إعمػػاالن لحكػػـ المػػادة 
تطبػػػؽ اإلجػػػراءات المنصػػػكص عمييػػػا فػػػي ىػػػذا القػػػانكف كتطبػػػؽ أحكػػػاـ قػػػانكف  تػػػنص عمػػػى أف

أصػػػكؿ المحاكمػػػات فيمػػػا لػػػـ يػػػرد فيػػػو نػػػص كذلػػػؾ إلػػػى أف يصػػػدر قػػػانكف اإلجػػػراءات الخاصػػػة 
 بالقسـ القضا ي. 

 عمى النحك التالي :لذلؾ سكؼ نقسـ الدراسة في ىذا المبحث      
 .ماىية اإلجراءات اإلدارية : كؿالمطمب ا  -
 . مصادر اإلجراءات اإلدارية : المطمب الااني -

 . الخصا ص العامة لوجراءات  اإلداريةالمطمب الاالث :  -
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 ماهية اإلجراءات اإلدارية  –المطمب األول 

اإلجراءات ىي مجمكعة القكاعد ا صكلية التي تنظـ القضاء كالتقاضي بيف  
 , تشمؿ جمير القكاعد ا صكلية التي تتبر أماـ المحاكـ اإلجراءات بيذا التعريؼك  ,(1)الناس

 .دستكرية , إدارية أـ تأديبية , جزا ية أـ تجارية ـ, مدنية كانت أ , عمى اختالؼ أنكاعيا

كما يقكؿ عمماء أصكؿ القانكف  –ككما أف القانكف المدني كاف أصؿ جمير القكانيف         
, تستقؿ عنو تحت  القكاعد القانكنية التي تنظـ أنكاعان معينة مف الركابط اـ أخذت بعض –

 . (2), كالقانكف التجارم كقانكف اإلجراءات أسماء مختمفة

, كانت أصؿ جمير قكاعد  كذلؾ فإف قكاعد اإلجراءات التي تتبر أماـ المحاكـ المدنية       
عف القكاعد ا صمية  د جديدة مستقمة, إال أف عكامؿ متعددة أكجبت قياـ قكاع اإلجراءات

, كاإلجراءات  بصفات تحدد نكع القضاء الذم تنظمو ىذه القكاعد كتنظـ التقاضي أمامو
, إذا ىي أطمقت فتعني قكاعد  , كتبعان ليذا فإف كممة إجراءات الجزا ية كاإلجراءات اإلدارية

راءات ا خرل فالبد مف تميزىا , أما قكاعد اإلج اإلجراءات التي تتبر أماـ المحاكـ المدنية
لمداللة عمى قق  اإلجراءات الجزا ية    بكصؼ منسكب إلى القضاء الذم تتبر أمامو, فيقاؿ

قق  اإلجراءات اإلدارية               , أك يقاؿ القكاعد ا صكلية التي تتبر أماـ القضاء الجزا ي

 . (3)إلدارملمداللة عمى القكاعد ا صكلية التي تتبر أماـ القضاء ا

يقصد بإجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم مجمكعة القكاعد اإلجرا ية التي حيث        
 تتبر أماـ جية القضاء اإلدارم لمفصؿ في المنازعات اإلدارية التي تنجـ عف النشاط اإلدارم

 .(4) 

                                           
, مشػػػار إليػػػو بمؤلػػػؼ د. الخطيػػػب 1957, دمشػػػؽ 7الػػػكجيز فػػػي أصػػػكؿ المحاكمػػػات ص – د. الخطيػػػب عػػػدناف (1)

 . 11ص , مرجر سابؽ ,نظرية الدعكل في القضاء اإلدارم –اإلجراءات اإلدارية 
 مشار إليو بالمرجر السابؽ . 1967, دمشؽ 190الكجيز في الحقكؽ المدنية ص  – القكتمي عدناف (2)
دراسػػة نظريػػة كعمميػػة مقارنػػة, نظريػػة الػػدعكل فػػي القضػػاء اإلدارم,  –اإلجػػراءات اإلداريػػة  – د. الخطيػػب عػػدناف (3)

, جامعػة الػدكؿ العربيػة, معيػد البحػكث كالدراسػات 1968قسػـ الدراسػات القانكنيػة, محاضرات ألقيت عمى طالب 
 . 10العربية, ص

, دار النشػر 2119إشكاليات إجراءات التقاضػي أمػاـ القضػاء اإلدارم سػنة النشػر  –محمد عبد الحميد  د مسعكد (1)
 .3اإلسكندرية, ص  , منشأة المعارؼ
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 د يعتقػػدكمػػا قػػ –ىػػذه القكاعػػد التػػي كضػػعت فػػي ا صػػؿ تحقيقػػان لمعدالػػة , ليسػػت إف       
لتػأميف , فػإلى جانػب قكاعػد الشػكؿ كىػي ضػركرية  مجمكعػة مػف الشػكميات فحسػب –الػبعض 

تكجػػد فػػي ا صػػكؿ قكاعػػد جكىريػػة تتعمػػؽ بحقػػكؽ االدعػػاء كحقػػكؽ  , النظػػاـ فػػي سػػير القضػػاء
 . ةالدفاع كحؽ المراجعة الذم يعكد لممتقاضيف ضد أحكاـ القضا

ا قكاعػػػػد أساسػػػػية فػػػػي اصػػػػكؿ مػػػػا تخفػػػػي كراءىػػػػ اػػػػـ ال ننسػػػػى أف قكاعػػػػد الشػػػػكؿ كايػػػػران        
,  ف النصػػكص التشػػريعية المتعمقػػة با صػػكؿ ال تػػذكر عػػادة إال قسػػمان ضػػ يالن مػػف  المحاكمػػة

, كتتػػرؾ القسػػـ ا كبػػر منيػػا إلػػى اجتيػػاد القضػػاء كآراء الفقيػػاء  القكاعػػد المتعمقػػة بأسػػاس الحػػؽ
 كىذا ىك السر في أىمية بحث ا صكؿ . 

ؿ كاحػػػدة ىػػػي أصػػػك  –بكصػػػفيا قكاعػػػد ضػػػركرية لبػػػذؿ العػػػدؿ  –حاكمػػػات كأصػػػكؿ الم      
, كاخػػتالؼ درجاتيػػا فػػي التسمسػػؿ القضػػا ي , كاخػػتالؼ ا نظمػػة  كلكػػف تعػػدد أنػػكاع المحػػاكـ

كػػؿ ذلػػؾ أدل إلػػى ايجػػاد  –, كاخػػتالؼ أنػػكاع الػػدعاكم التػػي تقػػاـ أماميػػا  الخاصػػة بكػػؿ منيػػا
المدنيػػػة كا صػػػكؿ التجاريػػػة كا صػػػكؿ  فػػػركع تشػػػعبت عػػػف ا صػػػؿ الكاحػػػد , فكانػػػت ا صػػػكؿ

 .  (1)الجزا ية .. كأخيران ا صكؿ اإلدارية في البالد التي يكجد فييا قضاء  إدارم

ف كػػؿ فػػرع مػػف فػػركع ا صػػكؿ المػػذككرة ينقسػػـ بػػدكره إلػػى أصػػكؿ بدا يػػة كأصػػكؿ إاػػـ   
 است نافية كأصكؿ أخرل تتعمؽ بالطعف أماـ القسـ القضا ي في مجمس الدكلة . 

,  , ال بػػد أف يتػػرؾ اممػػات كايػػرة فػػي قػػكانيف ا صػػكؿ كالتشػػرير ميمػػا بمػػر مػػف الكمػػاؿ
 صكؿ المحاكمات اإلدارية . أكلعؿ أكار ىذه القكانيف نصيبان مف الاممات ىي 

كل ف كاف يجكز استكماؿ نكاقص بعض ا صكؿ الخاصة , كا صكؿ التجارية مػاالن 
باعتبارىػا ا صػكؿ العاديػة التػي يرجػر إلييػا فػي عف طريؽ الرجكع إلػى ا صػكؿ المدنيػة ,  –

 نيػا مسػتقمة  –حاؿ السككت عف بعض اإلجػراءات , فيػذا ال يسػرم عمػى ا صػكؿ اإلداريػة 
تمامػػان عػػػف ا صػػكؿ المدنيػػػة , فػػال تطبػػػؽ ىػػػذه ا صػػكؿ عمػػػى المحاكمػػات اإلداريػػػة ل سػػػباب 

 :  (2) انتية

                                           
 . 10دراسة نظرية كعممية مقارنة, مرجر سابؽ , ص –ية اإلجراءات اإلدار  –عدناف  د. الخطيب( 2)
 .106الكجيز في الحقكؽ اإلدارية, الجزء الاالث, مرجر سابؽ, ص –عدناف  د. العجالني (1)
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فػراد فػال يمكػف تجاىػؿ ىػذا الكضػر بالنسػبة إلييػا ف الدكلة في كضر ممتاز بالنسبة ل إ – أولً 
ُن  كال يجكز لمقاضػيصكؿ الأفي  إصػدار ا كامػر أك  محاكمة , فيي ال تحاكـ غيابياى
 مف أم نكع كانت , كال أف ينفذ بحقيا ا حكاـ جبران .  إلييا نكاىيال

 ,راد فيمػػا بيػػنيـ فػػراد تختمػػؼ كايػػران عػػف عالقػػات اإلفػػ إف العالقػػات مػػا بػػيف اإلدارة كا –ثانيــاً 
 ال تخضر إلى القكانيف العادية –في معرض قياميا بتسيير المرافؽ العامة  –فاإلدارة 

, بؿ تخضر إلػى قكاعػد خاصػة مسػتمدة مػف ضػركرات المرافػؽ العامػة كمقتضػياتيا , 
كمف ىذه المقتضيات أف تككف اإلدارة خاضعة  صكؿ مسػتقمة عػف ا صػكؿ المدنيػة 

 . 

ات ماىي إال مجمكعة مف القكاعد اإلرشادية التي تعيف ا فراد المتقاضػيف إف اإلجراء      
أنكاعػػػو كدرجاتػػػو كتبػػػيف ليػػػـ كيفيػػػة السػػػير فػػػي  اخػػػتالؼعنػػػد لجػػػك يـ لمقضػػػاء اإلدارم عمػػػى 

 اتصاؿببعضيـ البعض منذ  الدعكل لحماية حقكقيـ المكضكعية بتنظيـ عالقتيـ بالقضاء أك
,  ا ي فييػػػا كتبػػػيف ليػػػـ كيفيػػػة تنفيػػػذه كالطعػػػف عميػػػوالػػػدعكل بالقضػػػاء كحتػػػى صػػػدكر حكػػػـ نيػػػ

يجػب أف تكػكف أداة شػريفة لمحصػكؿ عمػى الحػؽ كلػيس لمكيػد كتػأخير الفصػؿ فػي  فاإلجراءات
تمػس أصػؿ الحػؽ سػكاء بطريػؽ الدعكل , فيي بذلؾ تككف في جكىرىا متعمقة بالشكؿ كلكنيا 

ا ييػدد بضػياع الحػؽ , كمػا غير مباشر كعند مخالفتيػا تعػرض المخػالؼ لمجػزاء ممػ مباشر أـ
فيػػي  أيضػػان تبػػاع لػػيس فقػػط لممتقاضػػيف بػػؿ كلمقاضػػي اإلدارم أف إجػػراءات التقاضػػي كاجبػػة اال

تيسػػػػير الفصػػػػؿ فػػػػي  تعػػػػد ضػػػػمانة أساسػػػػية ل فػػػػراد المتقاضػػػػيف سػػػػكاء مػػػػف تحكػػػػـ القاضػػػػي أك
 . (1)الدعكل

عمػى اإلطػالؽ فيػي  مف المعمكـ أف دعكل اإللغاء تماؿ أكار المنازعات اإلدارية أىميػةك      
الغيػػر مشػػركع الصػػادر عػػف  ذاتػػوبدعػػكل ذات طبيعػػة عينيػػة حيػػث تكجػػو ضػػد القػػرار اإلدارم 

سػػػمطة إداريػػػة بيػػػدؼ حمايػػػة مبػػػدأ المشػػػركعية الػػػذم كرسػػػو المشػػػرع كالقضػػػاء لحمايػػػة حقػػػكؽ 
نمػػػا حمايػػػة مبػػػدأ  كحريػػػات ا فػػػراد , فػػػدعكل اإللغػػػاء لػػػيس اليػػػدؼ منيػػػا حمايػػػة ا فػػػراد فقػػػط كا 

ية كحمايػػة اإلدارة كمصػػمحتيا فػػي أف تكػػكف أعماليػػا مطابقػػة  حكػػاـ القػػكانيف كيقػػـك المشػػركع
القاضي اإلدارم بفحص مشركعية القرار المطعكف فيو بصرؼ النظر عف الحقكؽ الشخصػية 

 . لمخصكـ
                                           

, دار الجامعػة الجديػدة اإلسػكندرية, 2116بطالف إجػراءات التقاضػي سػنة النشػر  –مصطفي محمكد  د الشربيني (2)
 .87ص 
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ا لػػػذلؾ فػػػإف ىػػػذه الػػػدعكل تخضػػػر إلجػػػراءات تختمػػػؼ عػػػف اإلجػػػراءات التػػػي تخضػػػر ليػػػ      
كمػػف غيػػر ,  ي يحكميػػا قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات المدنيػػةادم التػػالػػدعاكم أمػػاـ القضػػاء العػػ

الصػػكاب القػػكؿ بتطبيػػؽ قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات المدنيػػة عمػػى المنازعػػة فػػي دعػػكل اإللغػػاء 
الػدعكل  عػفختالفػان جػذريان ا, فالػدعكل اإلداريػة تختمػؼ  دكف تقيد ذلؾ بقيكد أك تحديده بحدكد

اإلجػػػراءات أمػػػاـ القضػػػاء اإلدارم كالمرافعػػػات خػػػتالؼ يمػػػا أدل الػػػى االمدنيػػػة كىػػػذا التبػػػايف بين
 :  يرجر إلى عدة أسبابكىذا التبايف  (1)عف قكاعد المرافعات المدنيةاإلدارية 

إف أحد أطراؼ المنازعة في دعكل اإللغاء ىك اإلدارة التي ليا مف االمتيازات ما يمكنيا  .1
ر أف تصدر مف القرارات مف حؽ التنفيذ المباشر دكف المجكء إلى القضاء فيي تستطي

اإلدارية التي تؤار في مركز ا فراد أك المكظفيف لدييا دكف أف تستند في ذلؾ إلى حكـ 
 قضا ي . 

تختمؼ الجية القضا ية التي تنظر بيف دعكل اإللغاء كالدعكل المدنية حيث تنظر  .2
 إبدكتفصؿ بدعكل اإللغاء محكمة القضاء اإلدارم في النظـ القضا ية التي تأخذ بم

القضاء المزدكج كفرنسا كمصر كسكريا كمف المعمكـ أف القاضي بصفة عامة يتمتر 
بحرية التقدير إال أف القاضي اإلدارم يتمتر بحرية أكبر كذلؾ الستنباط الحمكؿ كتككيف 
المبادئ القانكنية التي تظير أىميتيا في ظؿ غياب النصكص القانكنية لمحالة التي 

 .تعرض عمى القضاء اإلدارم

مف حيث تنظيـ الجية التي تنظر دعكل اإللغاء كىي مجمس الدكلة بيي ة قضاء إدارم   .3
كىك يختمؼ تمامان عف تشكيؿ القضاء العادم, فتكجد ىي ة مفكضي الدكلة في القضاء 
اإلدارم, بينما تكجد النيابة العامة التي تنظر في بعض القضايا التي ال ينظر بيا 

بمحكمة  العميا قياس بينيما كال يمكف مقارنة المحكمة اإلداريةالقضاء اإلدارم كال يمكف ال
النقض كال محكمة القضاء اإلدارم بمحكمة االست ناؼ, كال قياس كذلؾ مف حيث كالية 
القاضي, فالقاضي الذم ينظر بدعكل اإللغاء ال يمكف أف يحؿ محؿ اإلدارة فال يحكـ 

يتو تقكـ عمى كالك  , والمطمقة بإلغا ة الشيء المقضي بو إال باإللغاء كحكمو يحكز حجي
مدل مطابقة القرارات اإلدارية مر القانكف أك القكاعد التنظيمية فيحكـ إما برد الدعكل أك 
باإللغاء كاستبعاد القرار المعيب بأحد عيكب المشركعية المحددة بمكجب المادة الاامنة 

في الشكؿ كمخالفة  االختصاص كالعيب مف قانكف مجمس الدكلة كالتي تنحصر في عدـ
                                           

 . 431ص  مرجر سابؽ ,صا ص المميزة لدعكل اإللغاء عف الدعكل العادية, الخ -أحمد قاسـ عمي صافي (1)
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القكانيف كالمكا ح  أم ا نظمةق أك الخطأ في تطبيقيا كتأكيميا كبإساءة استعماؿ السمطة , 
كىي عمى ما يراه الفقو كالقضاء ال تشمؿ إال القرارات اإلدارية النيا ية الصادرة عف 

 .اإلدارة بكصفيا سمطة تدير مرفؽ عاـ 

, كلما كانت السمطة  صة محددة بالقانكفإف القضاء اإلدارم , قضاء ذك كالية خا 
فصؿ السمطات  قضاء اإلدارم كىي تتمتر بحكـ مبدإاإلدارية طرفان في أية منازعة ترفر إلى ال
, فال يستطير يرىا محميا فيما يعد مف اختصاصيا, بميزات تحكؿ دكف حمكؿ أم سمطة غ

يف مكظؼ يكجب القانكف , كفي دعكل رفعت إليو أف يحكـ بترقية أك بتعي القاضي اإلدارم
, كما أنو ال يستطير الترخيص لمدع بمزاكلة عمؿ لـ تسمح اإلدارة لو  ترقيتو أك تعيينو

, كىك ال يستطير أيضان أف يتكلى سمطة التقدير بنفسو في الحاالت  بمزاكلتو خالفان لمقانكف
 . التي ترؾ القانكف, فييا التقدير المطمؽ لمسمطة اإلدارية

, ىك أف يمغي القرار الذم  يستطير القاضي اإلدارم في ماؿ ىذه الحاالتككؿ ما       
, أك يمزميا بالكفاء المادم أك يأمر بتسكية كضر  أصدرتو السمطة اإلدارية مخالفان القانكف

معيف كفقان لما يكجبو القانكف تحت طا مة الحكـ عمييا بالتعكيض المالي عمى المتضرر, إذا 
 تسكية المحكـك بيا .ما استنكؼ عف إجراء ال

, تستتبر اختالؼ  , في كؿ قضاء إف ىذه االختالفات في طبيعة الكالية القضا ية 
اإلجراءات التي تتبر أمامو عف اإلجراءات التي تتبر أماـ قضاء آخر, كبالتالي تستكجب 

 . (1)استقالؿ كؿ مف اإلجراءات اإلدارية عف اإلجراءات المدنية
 
 
 
 
 

                                           
 .16اإلجراءات اإلدارية, مرجر سابؽ ص –د. الخطيب عدناف  ق1 
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 در اإلجراءات اإلداريةمصا -المطمب الثاني
 

مقػػػػػانكف الكضػػػػػعي المنشػػػػػ  لممراكػػػػػز القانكنيػػػػػة لا ساسػػػػػي مصػػػػػدر اليعتبػػػػػر التشػػػػػرير  
ذا كػاف لمحػؽ مصػادر متعػددة فػي , كالمؤسس لمقكاعد الحقكقية آمرة كانػت أـ مكممػة مفسػرة  كا 

ير , فػػإف القػػانكف ال يجػػد مصػػدران لػػو غيػػر التشػػر  رأسػػيا كمقػػدميا القػػانكف نتػػاج عمميػػة التشػػرير
الذم يؤسس لقكاعد الحؽ كالكاجب كيرسـ الطريؽ كالػنير القػكيـ لمقضػاء العػادم كاإلدارم بمػا 

 حيػثفي ذلؾ قكاعد اإلجراءات كنظاـ التقاضي كأصكلو بماابتيا مف متعمقات النظػاـ العػاـ , 
عمػى  1949لعػاـ  84المرسكـ رقػـ ب الصادر السكرم نصت المادة ا كلى مف القانكف المدني

 :أف 

سػرم النصػكص التشػريعية عمػى جميػر المسػػا ؿ التػي تتناكليػا ىػذه النصػكص فػي لفظيػػا ت .1
 أك في فحكاىا.

فػػػػإذا لػػػػـ يكجػػػػد نػػػػص تشػػػػريعي يمكػػػػف تطبيقػػػػو, حكػػػػـ القاضػػػػي بمقتضػػػػى مبػػػػادئ الشػػػػريعة  .2
ذا لػػـ يكجػػد اإلسػػالمية, فػػإذا لػػـ تكجػػد, فبمقتضػػى العػػرؼ , فبمقتضػػى مبػػادئ القػػانكف  , كا 

  . الطبيعي كقكاعد العدالة

/ مػػف دسػػتكر الجميكريػػة العربيػػة السػػكرية 29نصػػت المػػادة / كعمػػى ىػػذا ا سػػاس فقػػد 
/ مف الدستكر ذاتو 138كما نصت المادة / " ال جريمة كال عقكبة إال بنص قانكني "عمى أنو 

عمػػى أف يمػػارس القضػػاء اإلدارم فػػي سػػكرية مجمػػس الدكلػػة الػػذم يعػػيف القػػانكف شػػركط تعيػػيف 
 يـ كعزليـ.يـ كتأديبفيعقضاتو كتر 

ذا كاف التشرير قد نيض في تككيف أحكاـ القانكف اإلدارم   , فػإف العػرؼ سػاىـ فػي  كا 
تمػػػؾ ا حكػػػاـ التػػػي اسػػػتقاىا القضػػػاء اإلدارم فيمػػػا استخمصػػػو مػػػف مبػػػادئ فيمػػػا ال نػػػص عميػػػو 

فالقضػػػاء اإلدارم كمرجػػػر فػػػي تفسػػػير القػػػانكف بنصػػػو أك  , ليكػػػكف مصػػػدران رديفػػػان ليػػػذا القػػػانكف
مػػػؿ المصػػػدر الرسػػػمي المتماػػػؿ فػػػي القػػػانكف اإلدارم كىػػػذا مػػػا يكسػػػبو أىميػػػة خاصػػػة فحػػػكاه يك

كمصدر لقكاعد الحؽ كأصكؿ التقاضي كاإلجراءات في حالة عدـ كجكد نص تشريعي أك فػي 
 حالة نقص أك سككت أك إبياـ .

ف كانػػػت تعػػػاني مػػػف قصػػػكر   إف قكاعػػػد كمصػػػادر اإلجػػػراءات أمػػػاـ القضػػػاء اإلدارم كا 
ع اإلجرا يػػػػػة ا خػػػػػرل إال أف القضػػػػػاء اإلدارم درءان لمفػػػػػراغ يطبػػػػػؽ نػػػػػكعيف مػػػػػف مقارنػػػػػة بػػػػػالفرك 
 المصادر :
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, كمػػػػا أف الال حػػػػة المصػػػػادر المكتكبػػػػة كالمدكنػػػػة فػػػػي الدسػػػػتكر كقػػػػانكف مجمػػػػس الدكلػػػػة:  أولً 
تعػػد إحػػدل المصػػادر اإلجرا يػػة لمقضػػاء  1955الداخميػػة لمجمػػس الدكلػػة الصػػادر عػػاـ 

ديميا بقػرار الجمعيػة العمكميػة لمجمػس الدكلػة كلكػف اليػزاؿ اإلدارم السػكرم كالتػي تػـ تعػ
 . العمؿ بيا ساريان حتى ا ف

ــاً  :  كمػػا يعتمػػد مصػػادر أخػػرل رسػػخيا قضػػاء مجمػػس الدكلػػة مػػف خػػالؿ المبػػادئ العامػػة  ثاني
كا حكاـ القضا ية التي استقرت عمييا المحكمة اإلداريػة العميػا رأس اليػـر كالتػي تعتبػر 

لمقكاعػػػد اإلجرا يػػػة , كمػػػا يمجػػػأ القضػػػاء اإلدارم فػػػي غيػػػر ذلػػػؾ كبمػػػا المرجػػػر ا ساسػػػي 
يتناسب مر المنازعة اإلدارية قيد النظر أمامو إلػى قكاعػد اإلجػراءات فػي قػانكف أصػكؿ 

 المحاكمات المدنية .
إف المصادر غير المدكنة لوجراءات تكتسب أىمية بالغة في مجػاؿ القضػاء اإلدارم  

ءات القضػػاء اإلدارم بصػػفة خاصػػة, نظػػران لعػػدـ تقنينيػػا كعػػدـ بصػػفة عامػػة كفػػي مجػػاؿ إجػػرا
كتابػػة القكاعػػد اإلجرا يػػة المكجػػكدة لتغطيػػة سػػا ر الحػػاالت المعركضػػة عمػػى القضػػاء اإلدارم, 

ف ىذه المصادر غير المكتكبة تتماؿ في المبادئ العامة لوجراءات كالقضاء  . (1)كا 
عد أك المبادئ المسػتمدة مػف القػانكف إف المبادئ العامة لوجراءات ىي مجمكعة القكا 

عالنات حقكؽ اإلنساف كالدسػاتير كالتػي باإلمكػاف جمعيػا فػي االاػة أنػكاع  الطبيعي كمكاايؽ كا 
 : (2)كىي

, كما تتضػمنو مػف ضػركرة تقػديـ الطمػب كحػؽ القاضػي فػي  تتعمؽ بحؽ مباشرة التقاضي -1
 , كالتقاضي عمى درجتيف . تسيير الخصكمة

قاعػػدة المكاجيػػة , كمػػا يتفػػرع عنيػػا مػػف قكاعػػد إطػػالع الخصػػـ عمػػى كافػػة  تتعمػػؽ بتػػدعيـ -2
, لمعرفػػة  ا كراؽ التػػي يتقػػدـ بيػػا الخصػػـ انخػػر إلػػى المحكمػػة كاتصػػالو بممػػؼ القضػػية

 الخصـ بما يدكر في القضية.
تتعمػػػؽ بػػػالحكـ كمرحمػػػة نيا يػػػة لمخصػػػكمة , كمػػػا تتضػػػمنو مػػػف الشػػػكميات الضػػػركرية فػػػي  -3

 ركرة تسبيبيا كالنطؽ بيا عمنان .إصدار ا حكاـ كض

                                           
دراسة مقارنة , دار الجامعة  –الشربيني مصطفى محمكد كامؿ , بطالف إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم ق 1 

 . 167, صالجديدة , اإلسكندرية 
 . 78محمكد محمد , مصدر سابؽ, ص د. حافظق 0 
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كالمقصكد مف الػدكر اإلنشػا ي لمقضػاء اإلدارم ىػك البحػث عػف حػؿ لمنػزاع المعػركض        
عميو بإنشػاء قاعػدة صػالحة لمتطبيػؽ أمامػو, فيػك يضػطر لػذلؾ خشػية االتيػاـ بإنكػار العدالػة, 

ليػا صػفة العمكميػة  , أم لكػؿ حالػة عمػى حػدة كلػيس كىكذا ينش  القضاء قاعدة فردية لمنػزاع
, فإنيا تصبح  , كلكف إذا نص المشرع عمى ىذه القاعدة لسا ر المنازعات التي تنشأ مستقبالن 

 . (1)قاعدة مجردة كليست قاعدة فردية مف إنشاء القضاء

كبالنسبة لمقضاء اإلدارم فإف حؽ القاضي ليس مقصػكران عمػى إنشػاء المبػادئ العامػة 
كلكنػػو يشػػمؿ أيضػػان إنشػػاء ,  (2)اء المبػػادئ القانكنيػػة العامػػةبمقتضػػى مػػا يممكػػو مػػف سػػمطة إنشػػ

قكاعد القانكف اإلدارم كتطبيؽ تمؾ المبادئ كالقكاعد عمى أساس افتػراض أنػو يعبػر بػذلؾ عػف 
, أم أف القضػػاء اإلدارم فػػي  إرادة المشػرع التػػي يفصػػح عنيػػا فػػي نصػكص تشػػريعية صػػريحة

 . لمكاضير التي لـ يسبؽ لو التدخؿ فيياإنشا و لممبادئ العامة يحؿ محؿ المشرع في ا

كفػػي ىػػذه الحالػػة يفعػػػؿ القضػػاء مػػا كػػػاف يتعػػيف عمػػى المشػػػرع أف يفعمػػو لػػك أنػػػو أراد  
, كبذلؾ فالقضاء اإلدارم كىك يفصؿ  اإلفصاح عف إرادتو بإصدار تشرير في نفس المكضكع

, كذلػػؾ  إجرا يػػة لمبػػادئ القانكنيػػة مكضػػكعية كانػػت أـفػػي الخصػػكمة اإلداريػػة لػػو حػػؽ إنشػػاء ا
طبعػان حسػػب مػػا يػراه متفقػػان مػػر المبػادئ الدسػػتكرية العامػػة كمػر ا سػػس التػػي يقػكـ عمييػػا نظػػاـ 
الحكػػـ فػػي الدكلػػة كاتجاىػػات المشػػرع الدسػػتكرم كالعػػادم كفػػي إرسػػاء قكاعػػد الحكػػـ فػػي الدكلػػة 

 .(3)كتنظيـ العالقات كالركابط اإلدارية

ف االعتػػػػػراؼ بالػػػػػدكر اإلنشػػػػػا ي لمقضػػػػػاء اإل دارم فػػػػػي مجػػػػػاؿ اإلجػػػػػراءات ال يعنػػػػػي كا 
 نو يجب العمؿ بمكجب المصػادر المدكنػة  (4)اإلىماؿ أك التقميؿ مف شأف النصكص المدكنة

, كفػػػي حالػػػة عػػػدـ كجػػػكد مػػػا يتطمػػػب تطبيقػػػو فػػػي الحالػػػة  كالبحػػػث عػػػف القكاعػػػد المطبقػػػة فييػػػا

                                           
 . 169, مصدر سابؽ, صأماـ القضاء اإلدارم  بطالف إجراءات التقاضي ,مصطفى محمد كامؿ الشربيني (1)
 . 71العرؼ كمصدر لمقانكف اإلدارم, دار النيضة العربية, القاىرة, بدكف سنة نشر , ص –د. القباني بكر  (2)
 . 58لقانكف اإلدارم في جميكرية مصر العربية, مصدر سابؽ, صمبادئ كأحكاـ ا –د. مينا محمد فؤاد  (3)
 . 175محمد عبد الحميد , الطابر القضا ي لمقانكف اإلدارم, مصدر سابؽ, ص د. أبك زيد (4)
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لمعػركض المعركضة عنػد ذلػؾ عمػى القاضػي أف يبحػث خػارج النصػكص إليجػاد حػؿ لمنػزاع ا
 . (1)أمامو

, سػكاء كانػت منشػأة مػف  كفي ذلؾ اعتراؼ بسمطة القاضي فػي كضػر قكاعػد إجرا يػة
صػػنعو أمػػا أنػػو قػػاـ بالكشػػؼ عنيػػا مػػف مصػػادر أخػػرل كطبقيػػا أمامػػو كبالتػػالي أصػػبح ليػػا قػػكة 

, لػػػذا يقػػػـك القضػػػاء اإلدارم بػػػدكر ممحػػػكظ فػػػي إيجػػػاد الحمػػػكؿ اإلجرا يػػػة  ممزمػػػة بتطبيقػػػو ليػػػا
كعميػػو  (2)لطبيعػػة المنازعػػات اإلداريػػة كذلػػؾ فػػي الحػػاالت التػػي تعػػكزه فييػػا النصػػكصالمناسػػبة 

, بيػد  فممقاضي اإلدارم أف يضر مبادئ قانكنية مف إنشا و عمى الػرغـ مػف عػدـ ككنػو مشػرعان 
 . (3)أنو ال يعني بذلؾ التعدم عمى سمطة المشرع إنما يمجأ مضطران تحت تيديد إنكار العدالة

, بػؿ ىػك  بأنو ليس مجرد قضػاء تطبيقػي كالقضػاء المػدني يتميز دارمالقضاء اإل اف 
, يبتػػدع الحمػػكؿ المناسػػبة لمػػركابط القانكنيػػة التػػي تنشػػأ بػػيف اإلدارة  فػػي ا غمػػب قضػػاء إنشػػا ي

 .في تسييرىا لممرافؽ العامة كبيف ا فراد, كىي ركابط تختمؼ عف ركابط القانكف الخاص
إلدارم نظرياتػػو التػػي اسػػتقؿ بيػػا فػػي ىػػذا الشػػأف كذلػػؾ كمػػو كمػػف اػػـ ابتػػدع القضػػاء ا         

يقتضػػػي مػػػف القػػػا ميف بػػػأمر القضػػػاء اإلدارم مجيػػػكدان شػػػاقان مضػػػنيان فػػػي البحػػػث كالتمحػػػيص 
كالتأصػػيؿ , كنظػػران ااقبػػان بصػػيران باحتياجػػات المرافػػؽ العامػػة لممكاءمػػة بػػيف حسػػف سػػيرىا كبػػيف 

 . (4)المصالح الفردية الخاصة

ا القضػػػػػػاء فػػػػػػي إنشػػػػػاء نظريػػػػػػات كابتكػػػػػػار الحمػػػػػكؿ المناسػػػػػػبة لممنازعػػػػػػات إف دكر ىػػػػػذ     
حدا بالكاير مف الفقو إلى اعتباره مصدران رسميان لقكاعد القػانكف اإلدارم يسػتمد منػو  (5)اإلدارية

, بؿ يمتد إلى إنشػاء القكاعػد  , حيث ال يقؼ عند تفسير النصكص الغامضة مباد و كأحكامو
ة ذاتيػػا, كمػػف ىنػػا يكػػكف لمقضػػاء اإلدارم مكػػاف بػػارز كأىميػػة خاصػػة كابتكػػار المبػػادئ القانكنيػػ

                                           
محمػػػد مصػػػطفى , دكر القضػػػاء اإلدارم فػػػي تنميػػػة قكاعػػػد القػػػانكف اإلدارم, منشػػػكر فػػػي مجمػػػة قضػػػايا  د. حسػػػف (1)

مشػػار إليػو بمؤلػػؼ د. مصػطفى محمػػد كامػؿ الشػػربيني, مصػدر سػػابؽ,  77صالعػدد ا كؿ,  05الحككمػة السػػنة 
 .169ص

 . 050, ص1985ماجد راغب , القضاء اإلدارم, دار المطبكعات الجامعة, اسكندرية,  د. الحمك (2)
 .172مصطفى محمد كامؿ , مصدر سابؽ, ص د. الشربيني (3)
 . 15-14د. الخطيب عدناف , مرجر سابؽ, ص (4)
 . 174زيد, الطابر القضا ي لمقانكف اإلدارم, مصدر سابؽ, ص د. محمد عبد الحميد أبك (5)
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 –بعػػػػد النصػػػػكص اإلجرا يػػػػة –كبالتػػػػالي مصػػػػدران ميمػػػػان  (1)كمصػػػػدر ر يسػػػػي لمقػػػػانكف اإلدارم
 إلجراءات التقاضي اإلدارية .   

إف دكر القضػػػػاء المتجسػػػػد فػػػػي ككنػػػػو مػػػػالذ النػػػػاس فػػػػي حمايػػػػة حقػػػػكقيـ فػػػػي أمػػػػكاليـ  
ـ كالنظػػر فػػي منازعػػاتيـ مػػر اإلدارات عمػػى اختالفيػػا ال يسػػتطير أمػػاـ كحريػػاتيـ كشػػؤكف حيػػاتي

ميامػػو الجميمػػة أف يقػػؼ مغمػػكالن عنػػد سػػككت الػػنص بػػؿ يجػػد نفسػػو مػػدفكعان إلػػى ابتكػػار الحمػػكؿ 
الحاسمة لمنزاع الماػار أمامػو أيػان تكػف أطرافػو كمكضػكعاتو حيػث تصػدؽ القاعػدة التػي تقػكؿ : 

 الحؽ مر القكاعد المؤيدة . القاضي يصنر القانكف كيعمف راية

 

 

 

 

 

 

                                           
طعيمة , القضاء مصدر إنشا ي لمقػانكف اإلدارم, مجمػة إدارة قضػايا الحككمػة, السػنة السادسػة, العػدد  د. الجرؼ ق1 

 . 174, مشار إليو بمؤلؼ د. محمد عبد الحميد أبك زيد, مصدر سابؽ, ص5ص 1967, سنة الرابر
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 الخصائص العامة لإلجراءات  اإلدارية  –المطمب الثالث

 إف إجراءات الدعكل اإلدارية ال تعتبر مجرد تطبيؽ بسيط  حكاـ قانكف أصكؿ        
 . ة كدعكل اإللغاء بصفة خاصةالمحاكمات المدنية بالنسبة لممنازعات اإلدارية بصفة عام

ف اإلجراءات في دعكل اإللغاء تتسـ بطابر خػاص تسػيطر عميػو بعػض السػمات بؿ إ        
كالخصػػا ص المميػػزة ليػػا كالمصػػيقة بيػػا كالتػػي تعتبػػر بالنسػػبة لممتقاضػػيف ضػػمانة قكيػػة لعدالػػة 
الحكػػـ الصػػادر فػػي دعػػكل اإللغػػاء كبالنسػػبة لمقاضػػي الػػذم ىػػك الكسػػيمة لتحقيػػؽ التػػكازف بػػيف 

المنازعػة اإلداريػة مػف ناحيػة  ةمة لتحقيػؽ العدالػة تبعػان لطبيعػالطرفيف فيذه اإلجراءات ىي كسػي
 . كقمة التشريعات الخاصة باإلجراءات اإلدارية مف ناحية أخرل

الدعكل اإلدارية  الخصا ص العامة إلجراءات كالسمات  أىـكفيما يمي سنستعرض         
 : كىي  دعكل اإللغاء أماـ القضاء اإلدارم كمنيا

 اإلجراءات اإلدارية يكجييا القاضي. :الفرع ا كؿ  -
 .اإلجراءات اإلدارية إجراءات كتابية : اانيالفرع ال -
 .البساطة كاالقتصاد في النفقات :الفرع الاالث  -
 .الفرع الرابر : اإلجراءات اإلدارية ىي إجراءات سرية -
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 القاضياإلجراءات اإلدارية يوجهها  – الفرع األول
         
القاضي اإلدارم ىك الذم  تميز اإلجراءات اإلدارية عف اإلجراءات المدنية بأفت

منذ أف ترفر إليو بإيداعيا قمـ كتاب كيقكدىا يكجو إجراءات الدعكل كيتحكـ في سيرىا 
المحكمة, فيك الذم يأمر بالسير في إجراءاتيا كيفحص ا كراؽ كالكاا ؽ المقدمة مف المدعي 

ييا, كيطمب استكماؿ المذكرات كالمستندات كا كراؽ الناقصة كيأمر كمف اإلدارة المدعى عم
ك يقرر متى تككف الدعكل كيفحص الكاا ؽ كا كراؽ المقدمة, , كضركاف لو م ذابالتحقيؽ إ

ك يأمر  يقدـ إلييا مف كسا ؿ إابات في حرية كاممة,  , كيقدر مااإلدارية صالحة لمفصؿ فييا
 (1)ؾ مف اإلجراءاتكغير ذل بإدخاؿ خصـ في الدعكل

. 

كإجراء  ال يمنر الخصكـ مف أف يقترحكا عمى القاضي اتخاذ إجراءات معينة كىذا       
 رفضيا كلكنو يحتفظ بكامؿ الحرية بإجابة ىذه االقتراحات أك  غير ذلؾ الخبرة الفنية أك

ف عمييا المدنية التي يييماإلجراءات  كىذا عمى خالؼ,  حسب ما يراه مال مان لسير الدعكل
بطمبات الخصكـ في  متـز, مر مالحظة أف القاضي اإلدارم كأم قاض آخر ي الخصكـ

يبني حكمو إال عمى أساس  كال مكضكع الدعكل كليس لو أف يحكـ بأكار مما يطمبو الخصكـ
 . تمؾ الطمبات

كالشؾ أف الدكر اإليجابي لمقاضي كىيمنتو عمى إجراءات الدعكل اإلدارية يتسؽ مر        
  خاصةو قاضي مشركعية في دعكل اإللغاء كنك

كما يكمؿ الدكر اإليجابي لمقاضي اإلدارم الذم يكجو الخصكـ إلى النقص القا ـ فييا        
أنو مف المتعيف أال يطغى  إال , يبطؿ اإلجراءات طالما كاف النقص ال استيفا وكيدفعيـ إلى 

  .(2) قرر لمخصـك في الدعكلذلؾ الدكر اإليجابي لمقاضي اإلدارم عمى الدكر الم

 

 
                                           

مكسػػػكعة المرافعػػػات اإلداريػػػة كاإلابػػػات فػػػي قضػػػاء مجمػػػس الدكلػػػة , الكتػػػاب الاػػػاني  -ياسػػػيف  حمػػػدم د. عكاشػػػة (1)
 . 078, 075إجراءات الدعكل اإلدارية, منشأة المعارؼ باإلسكندرية, ص 

إجػػراءات الػػدعكل اإلداريػػة كالػػدفكع أمػػاـ محػػاكـ مجمػػس الدكلػػة بػػيف قضػػاء الػػنقض كقضػػاء  - مػػاىر د أبػػك العينػػيف ق0 
 .770ص  , , الطبعة الاامنة , منشأة المعارؼ باإلسكندرية0212ية العميا ,  المحكمة اإلدار 
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 كتابيةاإلجراءات اإلدارية إجراءات  – ثانيالفرع ال

تقكـ اإلجراءات اإلدارية عمى أساس الصيغة الكتابية فطمبات الخصكـ كدفكعيـ       
سكاء مف عريضة الدعكل كتقديميا كتحضيرىا كمف تقرير مفكض كمستنداتيـ كميا مكتكبة 
بحيث يككف ممؼ الدعكل ىك اإلطار المكتكب لكؿ ,  لصادر فيياالدكلة فييا كحتى الحكـ ا

 . بناءن عمييا بإصدار حكمويقـك القاضي التي الطمبات كالدفكع كالمستندات كا دلة 
فدكرىا اانكم كمحدكد  عمييا القضاء اإلدارم استقركفؽ ما  أما المرافعات الشفكية  

يضاح ما ىك مدكف في   رفقة بالدعكلالمذكرات المالعريضة ك فيي تقتصر عمى مجرد شرح كا 
كقد ترتب عمى ىذه ,  , كىذا عمى عكس الكضر في المرافعات المدنية دكف إضافات جديدة

, أنو ال تكجد مفاجآت شفكية في  الصيغة الكتابية لوجراءات أماـ محاكـ القضاء اإلدارم
كجية نظر ,  ف كؿ طرؼ في الدعكل مف الخصـك يعمـ  الجمسات بالنسبة  م خصـ

الطرؼ انخر مف خالؿ المذكرات المكتكبة السابؽ تقديميا كالذم قاـ بالرد عمييا بمذكرات 
 .(1)مقابمة مف كجية نظره ىك انخر

عداد الرد عمييا فاإلجراءات الكتابية تعطي الفرصة لودارة لدراسة الدعكل بعمؽ "  كا 
 .عف المالحظات كا قكاؿ الشفيية  بعيدان بيدكء كدقة 
كالماكؿ عف طريؽ مكظفييا , كما تريح  االنتقاؿىي بذلؾ تكفر عمييا مؤكنة ك  

ا طراؼ بعدـ الحاجة إلى كارة التنقالت مما يؤدم بالتالي إلى التخفيؼ مف النفقات , كما 
تضمف دراسة كافية كعميقة مف جانب القاضي لممؼ الدعكل حيث تمكنو مف اإللماـ بالكقا ر 

عمى الذاكرة كتضمف كجكد كؿ البيانات بالممؼ, كبذلؾ تعطي  ساسان أ االعتمادكعدـ  كالحجر
عف  بعيدان المكضكع كدراستو في ىدكء دراسة مكضكعية  الستيعابالفرصة لمقاضي نفسو 

 .(2) "أجكاء الجمسة كظركفيا الطار ة انفعاالت
 جراءات أف أصبحت ا كراؽ كالمستندات الكتابيةترتب عمى الصفة الكتابية لوكقد   

ذ تحكز اإلدارة عادة المستندات اإلداريك  ابات في القانكف اإلدارملو الر يسية ىي الكسيمة ة ا 
, فقد تطمب تحقؽ التكازف العادؿ بيف الطرفيف تخكيؿ القاضي  كىي الدليؿ الر يسي في اإلابات

                                           
ص  بيػركت, , منشػكرات الحمبػيطبعػة أكلػى القضاء اإلدارم, الكتاب الااني, -2115,  محمد رفعت الكىاب عبدق 1 

354. 

, الكتػػػاب الاػػػاني مكسػػػكعة المرافعػػػات اإلداريػػػة كاإلابػػػات فػػػي قضػػػاء مجمػػػس الدكلػػػة  -د. عكاشػػػة حمػػػدم ياسػػػيف ق 2 
 .238, منشأة المعارؼ باإلسكندرية,  إجراءات الدعكل اإلدارية



93 

 

تكميؼ إلى ال باالستجابة التزامياما في حكزتيا مف مستندات مر سمطة تكميفيا بتقديـ اإلدارم 
, كبذلؾ تضفي  في تنظيـ عبء اإلابات اعتبارحيث يككف مسمكيا في ىذا الشأف مكضكع 

 .(1) جكىرية عمى عبء كسا ؿ اإلابات. آااران الصفة الكتابية 
كرغـ ضآلة أىمية كنطاؽ المالحظات كالمناقشات الشفيية , فإف كجكدىا يعتبر مف 

نيا شكمية جكىرية إمكفكلة ل طراؼ حيث الكجية القانكنية المجردة , مف حقكؽ الدفاع ال
 .(2)كتقديرىـ بحيث يترتب عمى إىدارىا بطالف اإلجراءات. مترككة إلرادتيـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .سابؽالمرجر بالأشار إليو د. حمدم ياسيف عكاشة ,  123د. مكسى أحمد كماؿ الديف ص  (1)
 إجػػراءات الػػػدعكل اإلداريػػة كالػػدفكع أمػػػاـ محػػاكـ مجمػػس الدكلػػػة بػػيف قضػػاء الػػػنقض –د أبػػك العينػػيف محمػػػد مػػاىر (2)

  . 564ص  الطبعة الاامنة, منشأة المعارؼ باإلسكندرية ,  2111المحكمة اإلدارية العميا ,  قضاءو 



94 

 

 في النفقات والقتصادالبساطة  –الفرع الثالث 

المدنية أماـ القضا ية باإلجراءات قكرنت  تمتاز اإلجراءات القضا ية اإلدارية إذا ما     
ف القاضي   نظران كالبعد عف التعقيد,  كقمة التكاليؼتتسـ بالبساطة  بأنيا ء العادمالقضا

بي مباشر منذ إيداع صحيفة الدعكل اإلدارم يييمف عمى ىذه اإلجراءات كيكجييا بشكؿ إيجا
"مما  , , فالقاضي يقتصر عمى اإلجراءات المفيدة في الكشؼ عف الشرعية حتى الفصؿ فييا

, كما أف اإلعالف يتـ  إرىاؽ الخصـ كأ أك اإلطالة تعطيؿ يراد بو ال يجردىا مف كؿ ما
 . نسبيان بالطريؽ اإلدارم كالرسـك القضا ية أقؿ 

نو إكبالنسبة لدعكل اإللغاء في فرنسا فإف المشرع قد خصيا بميزة إضافية حيث        
 (1)". محاـو  أعفى رافعيا مف دفر الرسـك القضا ية مقدمنا , كفي إمكاف رفعيا مف غير 

اإلدارية في أحكامو إلى خصا ص اإلجراءات المصرم القضاء اإلدارم  كقد أشار
الذم الحكـ الصادر مف المحكمة اإلدارية العميا  , كمف ذلؾ في ىذا الصددالمتبعة أمامو 

, كمنر التعقيد  التبسيط كالسرعة في اإلجراءات "بأنيا تيدؼ إلى اإلجراءات اإلدارية  يصؼ
لة كالبعد بالمنازعة اإلدارية عف لدد الخصكمة الفردية كتيي ة الكسا ؿ لتمحيص كاإلطا

القضايا تمحيصان دقيقان كلتأصيؿ ا حكاـ تأصيالن يربط بيف شتاتيا ربطان محكمان بعيدان عف 
التناقض كالتعارض متجيان نحك الابات كاالستقرار متكيفان مر مقتضى الخصا ص المميزة 

نو إمعانان مف المشرع في تقديره ىذه الخصا ص إنكف اإلدارم.. كمف حيث لممنازعات في القا
المميزة قد استشعر ضركرة التشرير بما تستمزمو الركابط اإلدارية مف كضر قانكف متكامؿ 

مف  3لوجراءات التي تتسؽ مر تنظيـ القضاء اإلدارم كىك ما نبو إليو في ختاـ المادة 
 لة عمى قكاعد المرافعات في شأف ما لـ يرد فيو نص خاصالقانكف فيما تقضي بو مف اإلحا

, كذلؾ فقط بصفة مؤقتة إلى أف يصدر قانكف اإلجراءات الخاصة بالقسـ القضا ي لمجمس 
 (2)الدكلة". 

ف اعتماد اإلجراءات اإلدارية عمى تكجيو القاضي يحكؿ في الغالب دكف إطالة أمػد ك          ا 
, ممػػػا يػػػنجـ عنػػػو الطػػػابر المميػػػز  ومنػػػال طا ػػػؿ ارة بمػػػا المحاكمػػػة , كدكف إرىػػػاؽ خصػػػـ اإلد

                                           
  815ص قضاء اإللغاء, دار الفكر العربي, الطبعة السابعة, القاىرة , مرجر سابؽ, -2117سميماف,  الطماكم( 1)

أشػار 1787, مجمكعػة أبػك شػادم, ص: ـ07/11/1967حكـ المحكمػة اإلداريػة العميػا المصػرية الصػادر بتػاريخ ( 2)
 إليو د.الطماكم مرجر سابؽ. 
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لوجػػراءات أمػػاـ القضػػاء اإلدارم كىػػك السػػرعة كالبعػػد عػػف التعقيػػد , كذلػػؾ فػػي سػػبيؿ الكصػػكؿ 
نياء المنازعة في أقصر مدة ممكنة  . (1)إلى الحقيقة كا 

أف اإلدارة تعني سرعة اإلجراءات اإلدارية عمى كجو الدكاـ , ذلؾ  إف ىذه البساطة ال       
تمتػػػـز بالمكاعيػػػد المحػػػددة لتقػػػديـ ردكدىػػػا كالمسػػػتندات المطمكبػػػة  سػػػباب  فػػػي حػػػاالت كايػػػرة ال

 . عديدة تختمؼ مف حالة إلى أخرل

زكد القاضػي في إجػراءات التقاضػي اإلداريػة  كفي سبيؿ معالجة ىذا البطء الممحكظ         
يو اإلنذار إلػى الطػرؼ المتقػاعس بحيػث ىي إمكاف تكج نسبيان اإلدارم في فرنسا بكسيمة فعالة 

عف دعػكاه إذا كػاف ىػك  متنازالن  اعتبارهإذا لـز الصمت حتى فكات ميعاد اإلنذار المحدد أمكف 
  (2)بالكقا ر إذا كاف ىك المدعى عميو". مسممان  اعتباره , أك المدعي

ف كنػػػػػا نػػػػػرل ضػػػػػركرة أف يحػػػػػذك القضػػػػػاء اإلدارم السػػػػػكرم حػػػػػذك القضػػػػػاء اإلدارم  كا 
 رنسي لما في ذلؾ مف فا دة كيسر إلجراءات التقاضي .الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .08اإلجراءات اإلدارية, مرجر سابؽ ص –د. الخطيب عدناف  ق1 
مكسػػػكعة المرافعػػػات اإلداريػػػة كاإلابػػػات فػػػي قضػػػاء مجمػػػس الدكلػػػة , الكتػػػاب الاػػػاني  -د. حمػػػدم ياسػػػيف عكاشػػػة ق0 

 .079إجراءات الدعكل اإلدارية, منشأة المعارؼ باإلسكندرية, 



96 

 

 اإلجراءات اإلدارية هي إجراءات سرية  -الفرع الرابع  
 

 , أما بالنسبة يقصد بالسرية ىنا أف اإلجراءات تككف سرية لغير الخصـك في الدعكل       
 (1)جو الدفاع في الدعكلبجمير المستندات كالكاا ؽ كأك  لمخصكـ فإنيـ بالطبر يحاطكا عممان 

نرل أف ا صكؿ  –بينما تقضي ا صكؿ المدنية أف تككف المحاكمات عمنية   
 .اإلدارية تقكـ عمى مبدأ سرية المحاكمات , الميـ إال في جزء يسير منيا 

كيرل مجمس الدكلة الفرنسي أف العمنية ال لزـك ليا في القضاء اإلدارم , كال محؿ ليا        
 .ريح بدكف نص ص

فال تطبؽ العمنية في ا صكؿ اإلدارية إال بالنسبة لممحاكـ اإلدارية التي أكجدت ىذه        
 .  (2)العمنية مف أجميا , كفي الحدكد التي نصت عمييا القكانيف

كمػػا كأف ىنػػاؾ حػػاالت قػػد تعتػػذر فييػػا جيػػة اإلدارة عػػف تقػػديـ أم كايقػػة رأل القاضػػي   
المحافظػة عمػى سػريتيا, فػإف لمقاضػي أف يصػر عمػى طمبيػا, , بحجة  ضركرة االطالع عمييا

عمى أف يقدر بعد االطالع عمييا, ما إذا كانت المصػمحة العامػة تكجػب حقيقػة بقاءىػا سػرية, 
 . كما إذا كاف ضميا إلى ممؼ الدعكل قد يسيء إلى سريتيا

, عمػػى أف  ؼ, أمػػر بإعادتيػػا إلػػى جيػػة اإلدارة دكف أف تضػػـ إلػػى الممػػ فػػإذا رأل ذلػػؾ        
عػف الػذم ال يحرمػو مػف أم فرصػة لمػدفاع يبيف ىذه الكاقعػة إلػى خصػـ جيػة اإلدارة, بالشػكؿ 

 .( 3)حقو
كدكر  الخصػػػػا ص العامػػػػة لوجػػػػراءات اإلداريػػػػة فػػػػي بإيجػػػػاز نسػػػػتطير القػػػػكؿ أخيػػػػران  

 القاضي فييا بالكممات التالية :

كىػػي ضػػماف لمسػػاكاتيـ أمػػاـ ,  , ممػػؾ الخصػػكـ إف اإلجػػراءات أمػػاـ القضػػاء المػػدني         
 كالقاضي خفيرىا .                               , القانكف

, كىػي ضػماف لحريػات النػاس  ا تحقيؽ العدالةراءات أماـ القضاء الجزا ي, تتغيكاإلج        
 كالقاضي أسيرىا .                  ككرامتيـ ,

                                           
 . 815سميماف محمد , قضاء اإللغاء , مرجر سابؽ , ص  د. الطماكم (1)
 .109الكجيز في الحقكؽ اإلدارية, الجزء الاالث, مرجر سابؽ, ص –عدناف  د. العجالني (2)
 .07اإلجراءات اإلدارية, مرجر سابؽ ص –عدناف  د. الخطيب (3)
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, كضػماف لسػيادة  ة إلعالف الحقيقية, فيي كسيم أما اإلجراءات أماـ القضاء اإلدارم
 . (1) كالقاضي أميرىا                    , القانكف

ف ىػػذا القػػكؿ ال يعنػػي أف القاضػػي اإلدارم يحكػػـ بسػػمطاف ال حػػد لػػو كال نيػػر فيػػو  ,  كا 
, إنمػا يعنػي بػالكاقر العممػي  , كمتمػرد ال تيمػو نصػكص القػانكف فيك مستبد يفعؿ ما يحمك لػو

, سمطاف كبير, ال تحده  , دكف سكاه مف القضاة م يتمتر بو القاضي اإلدارمأف السمطاف الذ
إال قدرتػػو عمػػى إبػػداع الحمػػكؿ المناسػػبة كالعادلػػة التػػي تكفػػؽ بػػيف المصػػمحة العامػػة كالمصػػالح 

, فػػإذا مػػا بمػػر حػػد المبػػادئ التػػي اسػػتقرت فػػي نفػػكس النػػاس عنكانػػان لمحػػؽ أك ضػػػمانان  الفرديػػة
 .يقؼ دكنيا, كجب عميو أف  لمعدالة

القاضػػػػي اإلدارم فػػػػي اإلجػػػػراءات , ىػػػػي مظيػػػػر سػػػػمطانو العظػػػػيـ فػػػػي قق  أمػػػػارة    كأف 
لفف الحكـ ا صيؿ الذم قق  اإلجراءات    , كال تعني أكار مف حريتو في إخضاع أصكؿ الحكـ

 .(2)ال يتغيا إال الكصكؿ إلى تحقيؽ العدالة التامة كتأميف المصمحة العامة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .77اإلجراءات اإلدارية, مرجر سابؽ ص –عدناف  الخطيبد.  ق1 
 .74سابؽ صالمرجر الاإلجراءات اإلدارية,  –عدناف  لخطيباد. ق 0 
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 اإللغاءميعاد دعوى   - الثاني المبحث
 

يقصد بميعاد رفر دعػكل اإللغػاء ا جػؿ الػذم يتعػيف إتمػاـ الطعػف خاللػو , أك ا جػؿ        
الذم يحدده القانكف لكي ترفر دعكل اإللغػاء خاللػو , بحيػث يترتػب عمػى انقضػاء ىػذا ا جػؿ 

نسػػبينا مقارنػػة مػػر  سػػقكط الحػػؽ فػػي رفػػر ىػػذه الػػدعكل , كتتميػػز مػػدة الطعػػف باإللغػػاء بقصػػرىا
المػػػدد المحػػػددة لمطعػػػف بالػػػدعاكل اإلداريػػػة ا خػػػرل , ماػػػؿ دعػػػاكل القضػػػاء الكامػػػؿ كدعػػػاكل 
التسػػػكية المتعمقػػػة بالمزايػػػا الماديػػػة لممػػػكظفيف كالمرتبػػػات , ككػػػذلؾ دعػػػاكل الطعػػػكف الخاصػػػة 

عػاد يحػدده ميعػاد رفػر الػدعكل ىػك ميف ,  (1)كالمنازعات المتعمقة بالعقكد اإلدارية  إلنتخاباتبا
الشػػارع السػػتعماليا باعتبارىػػا كسػػيمة قانكنيػػة إلػػى طمػػب الحمايػػة القضػػا ية لمحػػؽ كيترتػػب عمػػى 

 . (2)عدـ مراعاة ىذا الميعاد عدـ قبكؿ الدعكل
صػػػػالح لرفػػػر دعػػػكل اإللغػػػاء م د مكعػػػدو يعتػػػرض المشػػػرع كالقضػػػاء بشػػػأف تحديػػػػ حيػػػث        

نػػرل أف طبيعػػة كىػػدؼ دعػػكل , مػػف جيػػة , ف التكفيػػؽ بينيػػا مػػامتعارضػػة كمتباينػػة يجػػب عميي
اإللغػػػاء تبػػػرر عػػػدـ ضػػػركرة اشػػػتراط مػػػدة معينػػػة لرفػػػر الػػػدعكل ككنيػػػا تيػػػدؼ إلػػػى حمايػػػة مبػػػدأ 

, فطالمػػا كػاف القػػرار اإلدارم المعيػب قا مػػان يجػب أف يبقػػى الميعػاد مفتكحػػان لمطعػػف  المشػركعية
مػف جيػة أخػرل فػإف  ك,  عيبػةبو مف أجؿ التكصؿ إللغا و كتنقية النظاـ القانكني لمقػرارات الم

 حديػػدتنػػادم بضػػركرة تز القانكنيػػة التػػي ترتبيػػا اإلدارة بمكجػػب القػػرارات اإلداريػػة اسػػتقرار المراكػػ
 .فترة معينة يجب خالليا رفر دعكل اإللغاء تحت طا مة سقكطيا

المشرع في ىذا المجاؿ مسمكان قكامػو التكفيػؽ بػيف ىػذه المصػالح المتعارضػة  اتبركقد        
نمػا سػمح ليػؤالء فيمػا إ ذ لـ يفتح المجاؿ كاسعان كلـ يترؾ ا فراد دكف حؽ في المجكء لمطعف كا 

ف ك إذا رغبػػكا بػػالطعف أف يتقػػدمكا بػػدعكل اإللغػػاء خػػالؿ المػػدة المحػػددة مػػف المشػػرع كىػػي سػػت
نمػػا مػف تػػاريخ نشػػره أك إعالنػػو, عممػػان بػػأف ىػػذا الميعػػاد  يكمػان, لػػيس مػػف تػػاريخ صػػدكر القػػرار كا 

, كمػػا أنػػو ال يعمػػؿ بػػو فػػي بعػػض الحػػاالت إذا كػػاف  يكػػكف عرضػػة لمكقػػؼ كالقطػػرأف يمكػػف 
لػػودارة سػػمطة مقيػػدة أك كػػاف قرارىػػا مشػػكبان بأحػػد العيػػكب الجسػػيمة التػػي تيػػكم بػػو إلػػى درجػػة 

مضػػػي الميعػػػاد دكف أف يقػػػـك الطػػػاعف برفػػػر دعػػػكل  إفىنػػػا فػػػك  , أم العمػػػؿ المػػػادم  االنعػػػداـ

                                           
, التأديػبق , دار النيضػة العربيػة –قضػاء اإللغػاء -القضػاء اإلدارم  مبػدأ المشػركعية -ق د. بطػيخ رمضػاف محمػد 1 

 424, ص   1994الطبعة االكلى 
 . 107, صدكف سنة نشر, بآماؿ أحمد: " مكاعيد المرافعات ", منشأة المعارؼ باالسكندرية د. الفزايرم ق0 
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رار مػف اإللغػاء كاعتبػاره بحكػـ القػرارات اإلداريػة المشػركعة رغػـ اإللغاء ينتر عنػو تحصػيف القػ
 .قانكنان  أنو غير ذلؾ

 نيػػا منازعػػات يسػػػتمد  ان بػػارز  ان يمعػػب الميعػػاد فػػي دعػػكل اإللغػػاء دكر  مػػف ناحيػػة أخػػرل 
, فػػدعكل اإللغػػاء تنتمػػي إلػػى قضػػاء المشػػركعية أم  صػػاحب الشػػأف حقػػو فييػػا مػػف قػػرار إدارم

 ت اإلداريػة المخالفػة ليػذا المبػدأرة لمقكاعد القانكنيػة كتيػدؼ إلػى إعػداـ القػرارامطابقة قرارات اإلدا
مبػػدأ المشػػركعية الػػذم كضػػر  اعتمػػادالمتقاضػػيف لجبػػر اإلدارة عمػػى  , فيػػي الكسػػيمة الكحيػػدة بيػػد

 فػػي دفػػر ا فػػراد أك ان كبيػػر  ان , كممػػا الشػػؾ فيػػو أف ميعػػاد دعػػكل اإللغػػاء يمعػػب دكر  ة ا فػػرادلحمايػػ
 . عف رفر الدعكل إحجاميـ

طبيعػػة خاصػػة  إجرا يػػة كمكضػػكعية فيػػك ميعػػاد ذك ان فميعػػاد دعػػكل اإللغػػاء يرتػػب آاػػار 
الخصػػـك  يممػػؾ القضػػاء أك متعمػػؽ بالنظػػاـ العػػاـ فػػالر فػػىػػك دالميعػػاد  بانقضػػاء,كمػا أف الػػدفر 
ك كيبنى عمى ذلؾ أنو يجكز إبداؤه في أم حاؿ تكػكف عمييػا الػدعكل كلػ ان نقص تعديمو زيادةي أك

 ف  ان  كؿ مػػرة أمػػػاـ المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا , فميعػػػاد دعػػكل اإللغػػػاء مػػػف النظػػػاـ العػػػاـ نظػػػر 
يفسػر  بسرعة كىػذا مػا استقرار المراكز التي ترتبياالمشرع أراد حماية القرارات اإلدارية كتكفير 

 في مدتو. ان جعؿ ميعاد الطعف قصير 

لمطعػػف  ان ريػػة سػػيبقي البػػاب مفتكحػػإف عػػدـ تحديػػد بػػدء ميعػػاد الطعػػف فػػي القػػرارات اإلدا
يا فػػي المراكػػز القانكنيػػة التػػي تنشػػ  االسػػتقرارفػػي تمػػؾ القػػرارات كبالتػػالي يػػؤدم ذلػػؾ إلػػى عػػدـ 

أنػو لػـ  , إال , كبالرغـ مف أىمية كخطػكرة ىػذا المكضػكع كالحاجػة الماسػة لػو القرارات اإلدارية
  .الفقو  باىتماـيحظ 

 مف أىمية الػدعكل التػي يجػب أف ترفػر خالليػا تنبر أىمية ميعاد دعكل اإللغاءحيث 
, فيػػذا الميعػػاد محػػدد لرفػػر دعػػكل اإللغػػاء المكجػػو ضػػد القػػرارات اإلداريػػة المعيبػػة كالتػػي تخػػرؽ 

 . فييا اإلدارة مبدأ المشركعية الذم كرسو المشرع كالقضاء لحماية حقكؽ كحريات ا فراد

نمػػا حمايػػة مبػػدأ فػػدعكل اإللغػػاء ىػػي دعػػكل لػػيس اليػػدؼ منيػػا حمايػػة ا فػػر  اد فقػػط كا 
لػػذلؾ ,  المشػػركعية كحمايػػة اإلدارة كمصػػمحتيا فػػي أف تكػػكف أعماليػػا مطابقػػة  حكػػاـ القػػكانيف

يجػب أف يرفعػكا خاللػو دعػكل اإللغػاء  الميعاد الػذمب عمى معرفة كعمـ ا فراد  يجب أف يككف
حقػػػكقيـ  القضػػػاء لحمايػػػة ابتػػػدعياكذلػػػؾ كػػػي ال تضػػػير مػػػف بػػػيف أيػػػدييـ أىػػػـ كأفضػػػؿ دعػػػكل 

القػػػرارات  اكتسػػػابكحريػػػاتيـ إذ يترتػػػب عمػػػى فػػػكات ميعػػػاد الطعػػػف باإللغػػػاء نتيجػػػة خطيػػػرة ىػػػي 
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تقبػؿ دعػػكل اإللغػاء التػػي  اإلداريػة حصػانة نيا يػػة ضػد اإللغػػاء كلػك كانػػت مخالفػة لمقػانكف فػػال
لػػػيس  ف  ةتكجػػػو إلييػػػا كتػػػرد الػػػدعكل شػػػكالن كبالتػػػالي حرمػػػاف ا فػػػراد مػػػف دعػػػكل ىامػػػة كفعالػػػ

رة لػػـ تعتػػًد عمػػييـ كلكػػف بسػػبب جيميػػـ بالميعػػاد الػػذم يتكجػػب عمػػييـ رفػػر الػػدعكل خاللػػو اإلدا
السػػيٌما كأف ليػػذه الػػدعكل خصكصػػية معينػػة كىػػي أنيػػا تختمػػؼ عػػف بقيػػة الػػدعاكم فيمػػا يتعمػػؽ 

 .بشرط الميعاد

ميعػػاد دعػػكل اإللغػػاء كمػػا يكتنفػػو مػػف كقػػؼ كقطػػر كمػػا يترتػػب عمػػى ضػػياعو مػػف ف إ       
ية الخطكرة بالنسبة لمفرد إذ كايران ما لمسنا مف أحكاـ القضاء كقكع ا فراد في فخ نتا ر في غا

 حػػد الشػػركط الشػػكمية  اسػػتيفاءىاانقضػػاء الميعػػاد ممػػا يترتػػب عميػػو عػػدـ دراسػػة الػػدعكل لعػػدـ 
 مف القاضي. شرط الميعاد مما يترتب عميو رد الدعكل شكالن  كىك

خاصػػػػة فػػػػي القػػػػانكف المقػػػػارف مػػػػف حيػػػػث مدتػػػػو دعػػػػكل اإللغػػػػاء لػػػػو أحكػػػػاـ  ف ميعػػػػادإ      
 تخضر لمميعاد  , كما أف امة قرارات إدارية الكاالمتداد  كاالنقطاعكتعرضو لمكقؼ  كاحتسابو

بحػػػث إلػػػى أربعػػػة مطالػػػب كذلػػػؾ عمػػػى النحػػػك مبنػػػاءن عمػػػى مػػػا تقػػػدـ سػػػكؼ نقسػػػـ ىػػػذا ال         
 التالي:

 تحديد ميعاد دعكل اإللغاء. –المطمب ا كؿ 
 .الميعاد  انقطاعحاالت  – الااني المطمب
 كامتداده . حاالت كقؼ الميعاد – الاالث المطمب

 . القرارات التي يجكز الطعف فييا دكف التقيد بالميعاد - المطمب الرابر
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 تحديد ميعاد دعوى اإللغاء –المطمب األول 
 

قػػرارات اإلداريػػة , بمضػػيو لمطعػػف بإلغػػاء ال ان حػػدد قػػانكف مجمػػس الدكلػػة السػػكرم مكعػػد         
 . تكتسب حصانة ضد اإللغاء

إعالف صاحب الشأف بو ,  مف تاريخ نشر القرار أك يكمان ىذا المكعد ىك ستكف إف   
 / عمى أف:1959/ لعاـ /55/ مف قانكف مجمس الدكلة السكرم رقـ /22قضت المادة / حيث
نشر  ء ستكف يكمان مف تاريخميعاد رفر الدعكل إلى المحكمة فيما يتعمؽ بطمبات اإللغا" 

القرار اإلدارم المطعكف فيو في الجريدة الرسمية أك في النشرات التي تصدرىا المصالح أك 
اإلدارية التي  كينقطر سرياف ىذا الميعاد بالتظمـ إلى اليي ة , إعالف صاحب الشأف فيو

ستيف يكمان مف  أصدرت القرار أك إلى اليي ات الر يسية كيجب أف يبت في التظمـ قبؿ مضي
ذا صدر القرار بالرفض كجب أف يككف مسببان, كيعتبر تاريخ تقديمو فكات ستيف يكمان  , كا 

كيككف ميعاد رفر  عمى تقديـ التظمـ دكف أف تجيب عنو السمطات المختصة بماابة رفضو,
 ككرةالستيف يكمان المذ الدعكل بالطعف في القرار الخاص بالتظمـ ستيف يكمان مف تاريخ انقضاء

 " 

, بيػذا الميعػاد القصػير حػرص مػزدكج  فالحكمة مػف تحديػد ميعػاد لرفػر دعػكل اإللغػاء
ييػدؼ إلػى عػػدـ تػرؾ أعمػػاؿ اإلدارة عرضػة لمطعػػف فييػا زمنػان طػػكيالن كفػي نفػػس الكقػت تػػكفير 
,  عنصػػػر الابػػػات كاالسػػػتقرار لممراكػػػز القانكنيػػػة التػػػي ترتبػػػت ل فػػػراد بنػػػاءن عمػػػى أعمػػػاؿ اإلدارة

ي في تحديد الميعاد خدمة المصمحة العامة كالمصمحة الخاصة فػي آف كاحػد دكف كبذلؾ ركع
 (1) إضرار بالطاعنيف "

أنػػو فيمػا يتعمػػؽ بطمبػات إلغػػاء القػرارات اإلداريػػة  , الػنص سػػالؼ الػذكرنسػتخمص مػػف 
فػػػإف رفػػػر الػػػدعكل ضػػػد القػػػرار اإلدارم مقيػػػدة بسػػػتيف يػػػـك مػػػف تػػػاريخ نشػػػر القػػػرار اإلدارم فػػػي 

,  رسمية أك في النشرات التي تصدرىا المصالح العامة أك إعالف صاحب الشأف بػوالجريدة ال
كىػك نفسػو فػي مصػر  ,  لرفر دعكل اإللغػاء ىػك سػتكف يكمػان  ان إذان فالمشرع السكرم حدد ميعاد

/زق مػف ان /اانيػ7المػادة  ىػك نفسػو كفػؽ ك  , مف قانكف مجمس الدكلة المصػرم 24حسب المادة 

                                           
, القاىرة,  2114ميعاد رفر دعكل اإللغاء, الطبعة الاانية, المركز القكمي لوصدارات القانكنية,  -عامر فؤاد  (1)

    .249ص  21ص 
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, ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمقضاء اإلدارم اإليطػالي حسػب المػادة  راقيقانكف مجمس الشكرل الع
, أمػػا فػػي القضػػاء اإلدارم ا لمػػاني فػػإف ميعػػاد الطعػػف  1924مػػف القػػانكف الصػػادر عػػاـ  36

كذلػػؾ بمكجػػب المػػادة  بإلغػػاء القػػرار اإلدارم ىػػك شػػير مػػف تػػاريخ تبميػػر صػػاحب الشػػأف بػػالقرار
  أما  في لبناف فقد حدد بشيريف.  ,(1) مف قانكف المحكمة اإلدارية 71

مػػدة ميعػاد رفػػر دعػػكل اإللغػاء فػػي النظػػاـ القػانكني الفرنسػػي بقيػػت بػػدكف فػي حػػيف أف  
ـ , حيػػث كػػاف يسػػرم عمػػى إجػػراءات رفعيػػا نفػػس 1816ميعػاد معػػيف تباشػػر خاللػػو حتػػى عػػاـ 

 المكاعيػػػد الخاصػػػة بػػػدعاكل الحقػػػكؽ, أم أف مػػػدة الػػػدعكل ىػػػي مػػػدة تقػػػادـ الحػػػؽ الػػػذم رفعػػػت
لممطالبػػػة بػػػو, اػػػـ تػػػدخؿ المقػػػنف الفرنسػػػي كفػػػرض ميعػػػادنا حػػػدده باالاػػػة أشػػػير لمباشػػػرة دعػػػكل 

 . ـ 1816يكليك سنة  22اإللغاء أماـ مجمس الدكلة كذلؾ بالمرسـك الصادر في 

الػنص عميػو فػي المػادة  ى, فػأت اـ تتابعت بعد ذلؾ التشريعات التي قػررت ىػذا الميعػاد       
, كالتػػي أنقصػػتو مػػف االاػػة أشػػير إلػػى  ـ1911أبريػػؿ سػػنة  13فػػي مػػف القػػانكف الصػػادر  24

ـ  1945يكليػك سػنة  13مف ا مر بقانكف الصادر فػي 49شيريف, اـ نصت عميو المادة رقـ 
, كأخيػػرنا كرد  ـ 1953اػػـ نػػص عميػػو القػػانكف الػػذم أعػػاد تنظػػيـ مجمػػس الدكلػػة الصػػادر فػػي 

ينػاير سػنة  11لمرسـك بقانكف الصادر في النص عميو في القانكف الحالي المطبؽ انف كىك ا
ـ كالمتعمؽ بمكاعيد الدعاكل القضا ية في المسا ؿ اإلدارية, إذ تنص المادة ا كلى في 1965

فقرتيػػا ا كلػػى عمػػى أنػػو " فيمػػا عػػدا مسػػا ؿ ا شػػغاؿ العامػػة, جميػػر الػػدعاكل التػػي ترفػػر أمػػاـ 
 .  (2)المطعكف فيو أك مف نشره "  القضاء اإلدارم يجب رفعيا خالؿ شيريف مف إعالف القرار

فمػػـ تتقيػػد ىػػذه الػػدعاكل فػػي رفعيػػا  ـأمػػا بالنسػػبة لػػدعاكل اإللغػػاء أمػػاـ مجػػالس ا قػػالي        
بميعاد معيف إال في حالة كجكد نص خاص بذلؾ, أما فيما عدا ىذه الحالة فتقبؿ الدعكل في 

ظػؿ ىػذا المبػدأ معمػكالن بػو , ك  لػـ يسػقط بمضػي المػدة لمػدعيأم كقت رفعت فيو ما داـ حؽ ا
ـ بالنسػػبة 1816أمػػاـ مجػػالس ا قػػاليـ بػػالرغـ مػػف أخػػذ مجمػػس الدكلػػة بنظػػاـ الميعػػاد منػػذ عػػاـ 

, كلػػػـ يتغيػػػر الكضػػػر حتػػػى تػػػدخؿ المقػػػنف بالمرسػػػـك الصػػػادر فػػػي  لمػػػدعاكل المرفكعػػػة أمامػػػو

                                           
إجػػراءات إقامػػة الػػدعكل اإلداريػػة فػػي دعػػكتي اإللغػػاء كالتعػػكيض, الطبعػػة ا كلػػى,  -2111عامػػاف, ياسػػيف عمػػي  (1)

 صفحة , ص . 448ت, لبناف, منشكرات الحمبي بيرك 
دراسػػػة مقارنػػػة, دار النيضػػػة العربيػػػة, القػػػاىرة ,  -رأفػػػت , النظػػػاـ القػػػانكني لمميعػػػاد فػػػي دعػػػكل اإللغػػػاء  د. فػػػكدة (2)

 . 55ـ  ص1998
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اكـ ـ كالػػذم أعػػاد تنظػػيـ محػػاكـ مجمػػس الدكلػػة , كالػػذم جعػػؿ مػػف مجػػالس ا قػػاليـ محػػ1953
 . (1), كأصبح إجراء الميعاد شامالن جمير الدعاكل التي ترفر أماـ مجمس الدكلة  إدارية

فإذا لـ تقدـ الدعكل خالؿ ىذا الميعاد سػقط الحػؽ فػي إقامتيػا كأصػبح القػرار اإلدارم 
, فيػذا الميعػاد ميعػاد سػقكط , " كالسػقكط كجػزاء إجرا ػي مترتػب  محصنان ضد الطعف باإللغػاء

 .(2)"الميعاد انتياءعدـ قبكليا بعد  اعاة الميعاد لرفر الدعكل اإلدارية , ىكعمى عدـ مر 

كمػػػف جيتنػػػا نشػػػيد بالمشػػػرع السػػػكرم لتحديػػػده الميعػػػاد القصػػػير لػػػدعكل اإللغػػػاء عمػػػى  
أساس عدد ا ياـ كىك ستيف يكمػان كلػيس عمػى أسػاس الشػيكر ماػؿ المشػرع المبنػاني كالفرنسػي 

د  ف شػػيكر السػػنة قابمػػة لمزيػػادة كالػػنقص ,  فتحديػػد المشػػرع كذلػػؾ لمػػا فيػػو مػػف الدقػػة كالتحديػػ
الفرنسي لميعاد دعكل تجاكز السمطة شيراف بو نكع مف الظمـ كاإلجحاؼ كعدـ المساكاة نظػران 

 أفضؿ كأدؽ . يكمان  لعدـ المساكاة بيف شيكر السنة في عدد ا ياـ , كبناء عميو ميعاد الستيف

بمعنػى أف  ,  عتبار ميعاد الستيف يكمان ميعاد سقكطعمى ااإلدارم قد استقر القضاء ل
الحؽ في الطعف في القرار اإلدارم ال ينشأ كال يتـ كجكده كتككينو إال إذا أكدع الطاعف طعنو 

 . قمـ كتاب المحكمة خالؿ ميعاد الستيف يكمان ال بعد فكاتو كال قبمو

لي تكػكف دعػكل اإللغػاء بعػد كيترتب عمى فكات ميعػاد الطعػف سػقكط الحػؽ بػو كبالتػا         
, كمػػف جيػػة أخػػرل نػػرل أف القضػػاء اإلدارم اعتبػػر  الميعػػاد غيػػر مقبكلػػة شػػكالن ىػػذا مػػف جيػػة

الميعػػػاد المحػػػدد مػػػف المشػػػرع لرفػػػر دعػػػكل اإللغػػػاء ضػػػد القػػػرارات اإلداريػػػة المعيبػػػة ىػػػك ميعػػػادان 
ة كالمعػامالت القانكنيػة متعمقان بالنظاـ العاـ بحسباف أف ا مر متعمؽ باستقرار المراكػز القانكنيػ

ف اعتبػػار الميعػػاد متعمقػػان بالنظػػاـ العػػاـ لػػيس  المترتبػػة عمػػى القػػرارات الصػػادرة عػػف اإلدارة , كا 
 دكف فكا د كآاار قانكنية بؿ يرتب المشرع كالقضاء عدة نتا ر غاية في ا ىمية منيا:

ميعاد السػتيف لممحكمة أف تقضي مف تمقاء نفسيا بعدـ قبكؿ الدعكل إذا رفعت بعد فكات  -1
 يكمان حتى كلك لـ يدفر الخصكـ بذلؾ.

 يجكز الدفر بعدـ قبكؿ الدعكل في أية مرحمة مف مراحؿ الدعكل.  -2
ال يجكز المساس بالحقكؽ المكتسبة كالمراكز القانكنية التي ترتبػت عمػى القػرارات اإلداريػة  -3

 النيا ية التي فات ميعاد الطعف فييا كبالتالي تتحصف مراكز ا فراد. 

                                           
 . 57,  56سابؽ , ص المرجر ال, النظاـ القانكني لمميعاد في دعكل اإللغاء ,رأفت  فكدةد.  (1)
 .ص 521, ص ,القاىرة  دار الفكر العربي,الطبعة السابعة,  اءقضاء اإللغ -2117,  الطماكم سميماف (2)
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 ال يجكز سػحب القػرارات اإلداريػة النيا يػة بعػد فػكات ميعػاد الطعػف فييػا كتكتسػب حصػانة -4
ة لمسػحب ر , إال أف امة استاناءات مف المكاعيػد المقػر اإللغاءك نيا ية تعصميا مف السحب 

قانكنػػان كىػػي مػػف خمػػؽ القضػػاء كتتماػػؿ ىػػذه االسػػتاناءات أكالن فيمػػا إذا كػػاف القػػرار المعيػػب 
ه مػػػف صػػػفتو كتصػػػرؼ قػػػانكني , أك بػػػو مخالفػػػة جسػػػيمة لمقػػػانكف تجػػػرد معػػػدكمان أم لحقػػػت
, أك نتيجػة تسػكية  ىذا القرار نتيجة غش كتدليس ممف صدر لمصمحتو صدر مف اإلدارة

خاط ػػة أجرتيػػا اإلدارة عمػػى خػػالؼ القػػانكف, أك متػػى كػػاف السػػحب الزمػػان كحكػػـ قضػػا ي 
كأخيػػػران فكػػػرة , ب بقػػػكة القػػػانكفنيػػػا ي يقػػػر عمػػػى اإلدارة كاجػػػب تنفيػػػذه, أك أف يكػػػكف السػػػح

, فتمػؾ االسػتاناءات نجػد فييػا المقيػد كالسػمطة التقديريػة السػحب المبينػة عمػى االختصػاص
نقطة تكازف بيف المصمحة العامة كالمصػمحة الخاصػة ل فػراد, كحصػف أمػاف ضػد تعسػؼ 

   .(1)اإلدارة

تنص عمى أف / 1959// لعاـ 55/ مف قانكف مجمس الدكلة السكرم رقـ /22المادة /ف       
"ميعاد رفر الدعكل إلى المحكمة فيما يتعمؽ بطمبات اإللغاء ستكف يكمان مف تاريخ نشر القرار 
اإلدارم المطعكف فيو في الجريػدة الرسػمية أك فػي النشػرات التػي تصػدرىا المصػالح أك إعػالف 

 صاحب الشأف بيا...".
كعيػػة القػػرارات اإلداريػػة كمػػابيف طريقػػة يظيػػر مػػف الػػنص أف المشػػرع لػػـ يقػػـ تفرقػػة مػػابيف ن      

, إال أف القضػػػػاء اإلدارم قػػػػرر أف تمحػػػػؽ كػػػػؿ طريقػػػػة لمعمػػػػـ بػػػػالقرارات بنكعيػػػػة ىػػػػذه  العمػػػػـ بيػػػػا
ف المشػػرع إذ نػػص عمػػى طريقتػػي النشػػر كاإلعػػالف لػػـ يقصػػد أف تحػػؿ إحػػداىما محػػؿ  القػػرارات, كا 

نمػا قصػد  ا خرل بحيػث يجػرم ميعػاد الطعػف مػف أييمػا بالنسػبة  م قػرار كػاف فرديػان أـ عامػان كا 
 :نميز بيف حالتيف  ناأف تمحؽ كؿ طريقة لمعمـ بنكعية القرار اإلدارم كبناء عميو فإن

نمػػا الخطػػاب فييػػا مكجػػو إلػػى  -1 فػػي القػػرارات التنظيميػػة العامػػة التػػي ال تخػػص فػػردان بذاتػػو كا 
ضػػان عػػف طريػػؽ الكافػػة كالعمػػـ بماػػؿ ىػػذه القػػرارات بحكػػـ طبػػا ر ا شػػياء ال يتػػأتى إال افترا

 النشر كمف اـ يجرم ميعاد الطعف فييا مف تاريخ نشرىا.

                                           
, نياية القرار اإلدارم عف غير طريؽ القضاء,الطبعة الاانية, دار أبك المجد  2118حسني عبد الحميد,  درويش (1)

 .385, ص 613الحدياة, القاىرة, ص



115 

 

أمػػا القػػرارات الفرديػػة فػػإف الكسػػيمة الطبيعيػػة إلعػػالف صػػاحب الشػػأف بيػػا ىػػك تبميغيػػا إليػػو  -2
كمػػف اػػـ فإنػػو يجػػرم ميعػػاد الطعػػف فييػػا مػػف تػػاريخ تبميغيػػا كلػػك كانػػت ىػػذه القػػرارات ممػػا 

 ق1  يجب نشرىا حتى تنفذ قانكنان.

 كقد اشترطت المحكمة اإلدارية العميا المصرية في العمـ عف طريؽ ىذه النشرات :    
أف تككف النشرات دكريػة منتظمػة انتظامػان تامػان كال يتكقػؼ صػدكرىا عمػى قػرارات تتطمػب  -ًً 1

, بمعنى أف تصدر في مكعدىا حتى كلك لـ تتضػمف غيػر بيػاف " أنػو لػـ يصػدر شػيء  النشر
إذا لػػـ تكػػف النشػػرة منتظمػػة بػػأف تبػػيف أف أحػػد أعػػدادىا لػػـ يرسػػؿ لينشػػر فػػي المػػدة الماضػػية فػػ

 لمكاتب كا قالـ لمتكزير فال يحتر بيا لمعمـ بما نشر فييا .

أف يػػػؤدم النشػػػر فييػػػا إلػػػى تػػػكافر شػػػركط العمػػػـ السػػػابؽ ذكرىػػػا بجميػػػر عناصػػػر القػػػرار  -ًً 2
ممركػػز القػػانكني الػػذم عينػػة لالمطعػػكف فيػػو بنشػػر فحػػكاه نشػػران مؤديػػان لػػذلؾ كبجميػػر العناصػػر الم

 .أنشأه

أف يعمػػف ذك الشػػأف بالنشػػرة المػػذككرة أك يابػػت كضػػعيا فعػػال تحػػت نظػػره بالطريقػػة التػػي  -ًً 3
تمكنو مف ذلػؾ , كىػذا يػتـ عػادة بتكزيعيػا بكشػكؼ يكقػر عمييػا المكظفػكف أك بإخطػارىـ فرديػان 

 . (2)الستالميا كىكذا الشرط قد يككف عسيران في الكزارات كالمصالح الكبرل

إذا رفعػت دعػػكل اإللغػػاء أمػاـ محكمػػة غيػػر مختصػة ترتػػب عمػػى ذلػؾ قطػػر الميعػػاد , 
كيظػػؿ ىػػذا ا اػػر قا مػػان حتػػى صػػدكر الحكػػـ بعػػدـ االختصػػاص , فيبػػدأ مػػف ىػػذا التػػاريخ ميعػػاد 

 . (3)طعف جديد لممدعي مقداره ستكف يكمان تبدأ مف تاريخ صدكر الحكـ بعدـ االختصاص

داريػػػة الصػػػادرة عػػػف ال عمػػػى حػػػالتيف لمعمػػػـ بػػػالقرارات اإلإف المشػػػرع لػػػـ يػػػنص إ      
لكف القضاء اإلدارم أضاؼ حالة أخرل كىي حالة العمػـ اليقينػي كذلػؾ ,  العامة اإلدارة

فيما إذا تأكد القاضي اإلدارم مف أف صاحب الشأف عمـ بػالقرار اإلدارم بصػكرة يقينيػة 
 . مف ظركؼ كمالبسات الدعكل

                                           
 .   97, ص , مرجر سابؽ ميعاد رفر دعكل اإللغاء -عامر فؤاد ق 1 
 .024رقـ دعكل مجمكعة العشر سنكات  1960ديسمبر سنة  0حكمة اإلدارية العميا المصرية  في حكـ الم ق0 
 . 554, ص, مرجر سابؽ د. العطار فؤاد : القضاء اإلدارم ق7 
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ابػػػػكت العمػػػػـ اليقينػػػػي  : فعمػػػػى أالقضػػػػاء اإلدارم السػػػػكرم  دجتيػػػػاإ اسػػػػتقرقػػػػد ك        
العمػـ الػذم يبػدأ عميػو فػإف ك  , (1)بالقرار اإلدارم يصمح منطمقان لميعاد الطعف فيػو باإللغػاء

 ق :2منو ميعاد رفر دعكل اإللغاء يشترط فيو  

 فتراضػي المبنػػية بػالعمـ الظنػي كاالأف يكػكف يقينيػان ال ظنيػان كال افتراضػيان كمػف اػـ فػال عبػر  -1
عمى عبارة مجممة خالية مف أم بياف , كالمقصكد بالعمـ اليقيني بحسب تكييؼ المحكمة 

 . (3)لو كاقتناعيا بحصكلو ال بحسب رأم اإلدارة فيو

فالعمـ اليقيني ىػك العمػـ الفعمػي بػالقرار مػف جانػب صػاحب الشػأف بمػا يغنػي عػف العمػـ        
كف كيؤدم ىذا العمػـ الفعمػي إلػى بػدء سػرياف ميعػاد دعػكل با سمكب الرسمي الذم يحدده القان

 . (4)اإللغاء

أف يكػػػكف شػػػامالن لجميػػػر عناصػػػر القػػػرار : بمػػػا يمكػػػف صػػػاحب الشػػػأف مػػػف تحديػػػد مركػػػزه  -0
القانكني بالنسبة ليذا القرار كيستطير أف يحدد عمى مقتضى ذلػؾ طريقػو فػي الطعػف فيػو 

 اة : اإلدارة كالمحؿ كالسبب .كعناصر القرار اإلدارم كما ىك معركؼ اال, 

أف يكػػكف العمػػـ شػػامالن لجميػػر عناصػػر المركػػز القػػانكني الجديػػد لممػػدعي كىػػك فػػرع عمػػى  -7
 معرفة محؿ القرار .

: فيجػػب أف يبػػيف العمػػـ اليقينػػي طبيعػػة تصػػرؼ (5)أف يسػػمح العمػػـ بتحديػػد طريػػؽ الطعػػف -4
 مى تفكيت ميعاد الطعف فيو .اإلدارة فإف لـ يتبيف أنو قرار إدارم لـ يؤاخذ المدعي ع

كبالرغـ مف أف مجمس الدكلة الفرنسي ىك مف قاـ بكضر نظرية العمـ اليقيني كطبقيا 
ف العمػـ اليقينػي الػذم ال ا, كقػاؿ  , إال أنو سػرعاف مػا ىجرىػا فػي أحكامػو الالحقػة في فترة ما

 . (6)يستند إلى النشر كاإلعالف ال يؤدم إلى سرياف مكعد الطعف
                                           

اليي ة مف المستشاريف السادة: الغزم  1966لسنة  39في الطعف  19القرار  حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية (1)
 . كالخطيب كالخاني

 775 الخصػػا ص المميػػزة لػػدعكل اإللغػػاء عػػف الػػدعكل العاديػػة, مرجػػر سػػابؽ , ص -صػػافي أحمػػد قاسػػـ  عمػػي (2)
  كمابعد .

 . 179, صميعاد رفر دعكل اإللغاء , دارالفكر العربي , القاىرة , بدكف سنة نشرسمير ,  د. صادؽ (3)
 . 171, المرجر السابؽ, ص, قانكف القضاء اإلدارم محمد محمد  د. عبد المطيؼ (4)
 . 02/11/1966جمسة  9لسنة  074الطعف رقـ حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في  (5)
 . 027-026, ص1997طعيمة , رقابة القضاء  عماؿ اإلدارة, قضاء اإللغاء, القاىرة,  د. الجرؼ (1)
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د أف مجمس الدكلة الفرنسي ال يأخذ انف بالعمـ اليقينػي كسػيمة لتبميػر القػرار كىكذا نج
, إال أف القضاء اإلدارم المصرم أخذ بو في العديد مف أحكامو إال أنو يقتصر عمى  اإلدارم

 : (1)حالتيف ىما
 حالة إقرار الطاعف صراحة أك ضمنان .

 حالة تنفيذ القرار اإلدارم .

, أف  ي بعػػػػض ا حكػػػػاـ لممحكمػػػػة اإلداريػػػػة العميػػػػا المصػػػػريةأف الفقػػػػو يالحػػػػظ فػػػػ كمػػػػا
المحكمػػة المػػذككرة تحػػاكؿ أف تيػػدـ نظريػػة العمػػـ اليقينػػي كتفػػتح البػػاب عمػػى مصػػراعيو ل خػػذ 

 .(2)بالظنكف كاالقتراحات

كتكمػػف الحكمػػة فػػػي إضػػافة القضػػاء اإلدارم ليػػػذه الكسػػيمة فػػي أف الغايػػػة مػػف النشػػػر 
اإلداريػػة فػػإذا تحققػػت ىػػذه الغايػػة بكسػػيمة أخػػرل فمػػيس ىنػػاؾ مػػا كاإلعػػالف ىػػي العمػػـ بػػالقرارات 

 يمنر مف سرياف الميعاد.

أما مسمؾ المشرع العراقػي بشػأف بػدء ميعػاد الطعػف أمػاـ محكمػة القضػاء اإلدارم فػي 
المعدؿ , فقد سمؾ اتجاىان مغايران لالتجػاه  1989/ لسنة 116قانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ /

لمقارف ,  نو لـ يحدد مدة معينة مف تاريخ نشر القرار اإلدارم أك إعالنػو المتبر في القانكف ا
 .(3)أك العمـ اليقيف بو لكي يتـ خالليا الطعف في ىذا القرار

نما حدد سرياف ميعػاد إقامػة دعػكل اإللغػاء مػف تػاريخ تبمػر الطػاعف بػرفض تظممػو   كا 
كف أف يمػػـز المشػػرع بتقػػديـ الػػتظمـ مػػف د (4)أك مػػف تػػاريخ انتيػػاء مػػدة االاػػيف يكمػػان عمػػى تقديمػػو

 . (5)خالؿ مدة محددة

أما في لبناف فقد عدد المشرع طرا ؽ العمػـ بشػكؿ أكاػر دقػة فيػي الػاالث التاليػة كمػف 
 تاريخيا يبدا سرياف الميعاد : 

                                           
 144-147, ص0227طبعة الاانية, د. سامي جماؿ الديف, الدعاكم اإلدارية, منشأة المعارؼ باإلسكندرية, ال (2)
 . 81-82, ص, مرجر سابؽ د. فؤاد أحمد عامر, ميعاد دعكل اإللغاء  (3)
 . 61محمد عمي , القضاء اإلدارم, الجامعة المستنصرية, بغداد, بدكف سنة نشر, ص د. جكاد (4)
, مجمػػة دراسػػات  , دراسػػة مقارنػػة غػػازم  فيصػػؿ , النظػػاـ القػػانكني لمػػدد الطعػػف أمػػاـ القضػػاء اإلدارم د. ميػػدم (1)

 ق88-72 ص 0222ية, العدد ا كؿ, السنة الاانية قانكن
أبك بكر أحمد عاماف , حدكد سمطات القضاء اإلدارم في دعكل اإللغاء, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير  النعيمي (2)

 .0229مقدمة إلى كمية القانكف, بجامعة المكصؿ, 
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 نشر القرار المطعكف فيو .  .1

 التبمير , كمما كاف مف الكاجب إبالغ القرار إلى صاحب العالقة .  .2

 . (1)التنفيذ  .3

فقػد اسػتقر القضػاء اإلدارم فػي مصػر عمػى ا خػذ , مكاعيػد المسػافة  فيما يخػصأما 
بقكاعد حساب مكاعيد المسافة المقررة في قانكف المرافعػات كذلػؾ بالنسػبة لمػدعاكم التػي ترفػر 

مػػف قػػانكف مجمػػس   59أمػػا فػػي لبنػػاف فقػػد نػػص المشػػرع عمػػى قبكليػػا بصػػراحة المػػادة ,  أمامػػو
 .  المبناني الشكرل

أخػػذ مجمػػس الدكلػػة الفرنسػػي بمكاعيػػد المسػػافة كذلػػؾ فػػي القػػانكف المػػنظـ لمجمػػس  كمػػا
الػػػذم كػػػاف بمكجبػػػو يضػػػيؼ إلػػػى ميعػػػاد الطعػػػف  1946سػػػنة  تمػػػكز 31الدكلػػػة الصػػػادر فػػػي 

باإللغػاء ميعػاد مسػافة فػي ا حػػكاؿ التػي يجيػز فييػا القػانكف لمطػػاعف أف يػكدع طعنػو فػي مقػػر 
 . دارية المكجكدة فييامقر المحكمة اإل المحافظة أك

نو في ماؿ ىذه ا حكاؿ غير ممـز بإيداع عريضة الدعكل فػي سػكرتارية مجمػس إذ إ 
 .(2)الدكلة المكجكد في باريس

, إذ اسػتقر االجتيػاد عمػى القػكؿ  يعػط ميعػاد مسػافة لـ القضاء اإلدارم السكرم لكف 
ف اجتياد القضاء اإلدارم فػي أنو "  ال كجو لالحتجاج بميمة المسافة تكصالن لقبكؿ الطعف  

ق 22مجمس الدكلة في القطػر السػكرم قػد اسػتقر عمػى التمسػؾ بالمكاعيػد المحػددة فػي المػادة  
مػػػػف قانكنػػػػو دكف أف تضػػػػاؼ إلييػػػػا ميػػػػؿ المسػػػػافات المنصػػػػكص عمييػػػػا فػػػػي قػػػػانكف أصػػػػكؿ 

(3)المحاكمات " .
  

                                           
 . 175اإلجراءات اإلدارية, مرجر سابؽ, ص – د. الخطيب عدناف (3)
إجػػراءات إقامػػة الػػدعكل اإلداريػػة فػػي دعػػكتي اإللغػػاء كالتعػػكيض, الطبعػػة ا كلػػى, -0211, عامػػافياسػػيف عمػػي  (4)

 . 142صفحة , ص 448منشكرات الحمبي  بيركت, لبناف, 
 1977مجمكعػة المبػادئ القانكنيػة لعػاـ  -1977لعػاـ  019طعػف 14القرار حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية  (1)

 .180ص
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 حالت إنقطاع الميعاد  -الثانيالمطمب 
 

 مف قانكف مجمس الدكلة السكرم في فقرتيا الاانية عمى ما يمي : 22نصت المادة        

" ....كينقطػػر سػػرياف ىػػذا الميعػػاد بػػالتظمـ إلػػى اليي ػػة اإلداريػػة التػػي أصػػدرت القػػرار أك        
ذا  ػػا مػػف تػػاريخ تقديمػػو , كا  اليي ػػات الر اسػػية كيجػػب أف يبػػت فػػي الػػتظمـ قبػػؿ مضػػي سػػتيف يكمن

ػػا عمػػى تقػػديـ الػػتظمـ  صػػدر القػػرار بػػالرفض كجػػب أف يكػػكف مسػػببنا , كيعتبػػر مضػػي سػػتيف يكمن
, كيكػػكف ميعػػاد رفػػر الػػدعكل بػػالطعف  دكف أف تجيػػب عنػػو السػػمطات المختصػػة بماابػػة رفضػػو

 في القرار الخاص بالتظمـ ستيف يكمنا مف تاريخ انقضاء الستيف يكمان المذككرة "        

احػػدة لقطػػر سػػرياف الميعػػاد كىػػي عمػػى حالػػة ك قػػد نػػص  البيف مػػف الػػنص أف المشػػرع فػػ      
 .حالة التظمـ اإلدارم إلى اليي ة اإلدارية التي أصدرت القرار أك إلى اليي ات الر اسية 

قطر لكف القضاء اإلدارم أضاؼ بناء عمى دكره اإلنشا ي حاالت أخرل رتب عمييا          
ة مػف ىػذه الحػاالت فػإف , بحيػث إذا قامػت حالػ الميعاد كذلؾ قياسان عمى حالػة الػتظمـ اإلدارم

طمػػب اإلعفػػاء مػػف  كىػػي الميعػػاد ينقطػػر كتبػػدأ مػػدة أخػػرل بالسػػرياف بعػػد زكاؿ سػػبب القطػػر ,
عتػراض جيػة اكػذلؾ  ك رفر دعكل اإللغاء أماـ محكمػة غيػر مختصػة حالةك  الرسكـ القضا ية

 . إدارية أخرل

 لذلؾ سنقسـ الدراسة في ىذا المطمب عمى النحك التالي :         

 . انقطاع الميعاد بالتظمـفرع ا كؿ : ال -
 .طمب اإلعفاء مف الرسـك القضا يةالفرع الااني :  -
 .رفر دعكل اإللغاء أماـ محكمة غير مختصةالفرع الاالث :  -
 .عتراض جية إدارية أخرلاالفرع الرابر :  -
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 الميعاد بالتظمم انقطاع –الفرع األول 
 

طبيعػػػػة الػػػػتظمـ اإلدارم  ف خػػػػالؿ التعػػػػرؼ عمػػػػىانقطػػػػاع الميعػػػػاد بػػػػالتظمـ مػػػػنتنػػػػاكؿ 
 كالحػػاالت التػػي ال, حػػث أنػػكاع الػػتظمـ كشػػركطو كمزايػػاه كشػػكمو نبكشػػركطو كالحكمػػة منػػو اػػـ 

                 : ميعاد رفر دعكل اإللغاء بعد تقديـ التظمـ نتعرؼ أخيران عمى, اـ  يجدم فييا التظمـ

 : طبيعة التظمم اإلداري -أولً 
دارم ىك طمب يتقدـ بو صاحب الشأف إلى اإلدارة إلعادة النظػر فػي القػرار التظمـ اإل

 . اإلدارم قبؿ المجكء إلى القضاء اإلدارم كرفر دعكل اإللغاء

فيػػػك عريضػػػة يقػػػدميا الفػػػرد المػػػكاطف إلػػػى االدارة يشػػػرح فييػػػا حالػػػو طالبػػػان منيػػػا رفػػػر  
 . (1)ظالمة كاقعة بو كالتصرؼ طبقان  حكاـ القانكف

لـ يقرر  الشأف أال يتقدـ بيذا الطمب كيمجأ مباشرة إلى القضاء اإلدارم ما كلصاحب 
إذ  ذلػػؾ فػػي بعػػض الحػػاالت كمػػا فػػي حالػػة الطعػػكف المتعمقػػة بالكظيفػػة العامػػة عكػػس المشػػرع

 . يتكجب عميو عند ذ تقديـ التظمـ قبؿ رفر دعكل اإللغاء

يحػػػػؽ لمعامػػػػؿ عمػػػػى أنػػػػو  2114لعػػػػاـ  51مػػػػف القػػػػانكف رقػػػػـ  28فقػػػػد نصػػػػت المػػػػادة  
خػػالؿ ميمػػػة  االعتراضػػاتعمػػى عػػدـ ترفيعػػو أمػػاـ لجنػػة مركزيػػػة تشػػكؿ لمبػػت فػػي  االعتػػراض
إلييػػػػا كتكػػػػكف قراراتيػػػػا معممػػػػة كغيػػػػر قابمػػػػة  م  االعتراضػػػػاتمػػػػف تػػػػاريخ إحالػػػػة  ان االاػػػػيف يكمػػػػ

 أماـ أم مرجر إدارم آخر كتقبؿ ىذه القرارات الطعف أماـ القضاء اإلدارم. اعتراض

فػػي ىػػذا الػػتظمـ أنػػو اختيػػارم لصػػاحب الشػػأف أف يرفعػػو قبػػؿ الػػدعكل أـ ال,  فا صػػؿ       
غير أف المشػرع قػد اسػتمـز فػي حػاالت معينػة ضػركرة رفػر الػتظمـ إلػى اإلدارة قبػؿ رفػر دعػكل 

, فػإذا  يطمؽ عميو التظمـ الكجػكبي المنصػكص عميػو فػي قػانكف مجمػس الدكلػة اإللغاء كىك ما
, فإنػو بػذلؾ يكػكف قػد قطػر  ق كىػك السػتيف يكمػان 22فػي المػادة  قدـ الطمب في الميعاد المقػرر 

 سرياف الميعاد المقرر لمطعف باإللغاء تحقيقان لمفا دة مف التظمـ.

كتحقيػؽ الػكاردة تقميػؿ عػدد القضػايا اإلداريػة  مػفالرغبػة  فػي الحكمة مف الػتظمـتكمف       
نيػاء المنازعػة فػي مرحمتيػا ا كلػى لمناس كذلػؾ بإ السبؿ كأيسرالطرؽ أقصر بالعدالة اإلدارية 

                                           
 . 020, القضايا اإلدارية, ص7القانكف اإلدارم عممان كعمالن كمقارنان, المجمد – د. الخاني عبد اإللو ق1 
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إف رأت اإلدارة أف المتظمـ محؽ في تظممو فإف رفضتو أك لػـ تبػت فيػو خػالؿ الميعػاد المقػرر 
 .(1)فمو أف يمجأ إلى طريؽ التقاضي"

خاصػػة بالنسػػبة لسػػرياف ميعػػاد الطعػػف باإللغػػاء , لمػػا يػػة أىم م ذايعتبػػر الػػتظمـ اإلدار       
,  نو بتقديـ التظمـ اإلدارم إلى الجية اإلدارية  لمميعاد كامتداد لو راء مف أار قاطرلذلؾ اإلج

ميصدرة القرار ك يطمؽ عميو تظمـ كال ي, أك الجية الر اسية ليا ك يطمؽ عميػو تظمػـ ر اسػي , 
 .(2)يبدأ ميعاد جديد لمطعف باإللغاء, كذلؾ كأار لتقديـ ذلؾ التظمـ اإلدارم

رم فػػي الػػدكؿ التػػػي تأخػػذ بنظػػاـ الػػػتظمـ اإلدارم ماػػؿ فرنسػػػا كتبػػدك أىميػػة الػػػتظمـ اإلدا       
 كسكريا كمصر . 

, حيػػػث إنػػػو مػػػف القكاعػػػد المسػػػتقرة فػػػي القػػػانكف  أمػػػا فػػػي إنجمتػػػرا فالكضػػػر جػػػد مختمػػػؼ      
اإلنجميػػزم أف القػػرار اإلدارم غيػػر المشػػركع يكػػكف قػػابالن لمطعػػف باإللغػػاء أمػػاـ محػػاكـ القػػانكف 

 . نذار باتخاذهبمجرد اتخاذه, أك حتى اإل

كعمى ىذا ا ساس ال يكجد ىناؾ إلػزاـ قػانكني أك حاجػة إلػى المجػكء إلػى أم إجػراء أك        
طريػػؽ مػػف طػػرؽ الػػتظمـ اإلدارم يتعػػيف عمػػى صػػاحب الشػػأف أف يسػػمكو بشػػأف منازعػػة القػػرار 
, اإلدارم الػػػذم أصػػػدرتو اإلدارة أك تعقػػػد العػػػـز عمػػػى اتخػػػاذه قبػػػؿ المجػػػكء إلػػػى محكمػػػة القػػػانكف

كحتى كجكد حؽ االست ناؼ ال يحكؿ دكف المجكء إلى المحكمة لطمب إعادة النظػر فػي القػرار 
 . (3)اإلدارم كالفصؿ في مشركعية القرار

فػػي دكلػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة فػػإف الفقػػو يػػرل أف نظػػاـ الػػتظمـ اإلدارم متػػاح  ك     
نػص فػي فقػد دستكر االتحػادم ل فراد بغير حاجة إلى نص خاص يقرره , حيث أكد كجكده ال

 . (4)منو عمى حؽ الشككل لمختمؼ الجيات بما فييا الجيات القضا ية 41المادة 

                                           
دعػػػكل اإللغػػػاء فػػػي قضػػػاء مجمػػػس الدكلػػػة, دارا لفكػػػر الجػػػامعي, الطبعػػػة ا كلػػػى, اإلسػػػكندرية , بػػػالؿ زيـــن الـــدين (1)

 . 329, ص 2111
 . 401د. رمضاف محمد بطيخ , القضاء اإلدارم , مرجر سبؽ ذكره , ص  (2)
ي عمػػػر محمػػػد مرشػػػد , رقابػػػة القضػػػاء عمػػػى قػػػرارات اإلدارة العامػػػة فػػػي إنجمتػػػرا مػػػر المقارنػػػة بالنظػػػاـ د. الشػػػكبك (3)

 . 012ا ردني, مرجر سبؽ ذكره , ص 
د . الحمػك ماجػد راغػب , تػػأمالت فػي المنازعػات اإلداريػػة فػي دكلػة اإلمػارات العربيػػة المتحػدة, مرجػر سػػابؽ, ص  (4)

71 . 
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أمػػا فػػي الجزا ػػر فػػإف دعػػكل اإللغػػاء ال تقبػػؿ أمػػاـ القضػػاء الجزا ػػرم المخػػتص مػػا لػػـ        
ي أصػدرت يسبقيا تظمـ إدارم يقدمو الطاعف إلى الجية اإلدارية الر اسية التي تعمك الجية الت

 .القرار فإف لـ تكجد فيقدـ التظمـ إلى الجية التي أصدرت القرار 

مػف قػانكف اإلجػراءات المدنيػة عمػى أنػو " ال تكػكف  275كفي ىذا الصدد تػنص المػادة        
الطعػػػكف بػػػالبطالف مقبكلػػػة مػػػا لػػػـ يسػػػبقيا الطعػػػف اإلدارم التػػػدريجي الػػػذم يرفػػػر أمػػػاـ السػػػمطة 

ة الجيػػة التػػي أصػػدرت القػػرار فػػإف لػػـ تكجػػد فأمػػاـ مػػف أصػػدر القػػرار اإلداريػػة التػػي تعمػػك مباشػػر 
 .نفسو " 

كبناءن عمى ىذا النص قػررت الغرفػة اإلداريػة بػالمجمس ا عمػى فػي حكميػا الصػادر فػي       
.... ليككف الطعف اإلدارم مقبكالن يجب أف يكافػؽ مقتضػيات المػادة  " ـ بأنو1982/  6/  26

لمدنيػػػة القاضػػػية برفػػػر الطعػػػف اإلدارم التػػػدريجي أمػػػاـ السػػػمطة مػػػف قػػػانكف اإلجػػػراءات ا 275
اإلداريػػة التػػي تعمػػك الجيػػة التػػي أصػػدرت القػػرار فػػإف لػػـ تكجػػد فأمػػاـ مػػف أصػػدر القػػرار نفسػػو 

 .    (1) "كتككف باطمة كؿ الطعكف التي ال تراعى فييا ىذه المقتضيات 

كرل الدكلػػة المبنػػاني فمػػـ كنظػػاـ مجمػػس شػػ (2)أمػػا قػػانكف محكمػػة العػػدؿ العميػػا ا ردنػػي  
 .ينصا أصالن عمى التظمـ اإلدارم الكجكبي شرطان إجرا يان لقبكؿ الدعكل اإلدارية 

ىػػذا بخػػالؼ التشػػرير العراقػػي الػػذم ألػػـز إجػػراء الػػتظمـ الكجػػكبي فػػي القػػرارات اإلداريػػة         
 قبؿ الطعف فييا أماـ محكمة القضاء اإلدارم العراقي.

لعراقػي مػف الػتظمـ الكجػكبي شػرطان إجرا يػان لقبػكؿ دعػكل اإللغػاء كبذلؾ جعػؿ المشػرع ا 
/اانيػػان/كق مػػف قػػانكف مجمػػس شػػكرل الدكلػػة العراقػػي رقػػـ 7أمػػاـ المحكمػػة حيػػث تػػنص المػػادة  

المعػػػدؿ عمػػػى مػػػا يمػػػي   يشػػػترط قبػػػؿ تقػػػديـ الطعػػػف إلػػػى محكمػػػة القضػػػاء  1989لسػػػنة  116
 ة المختصة ق .اإلدارم أف يتظمـ صاحب الطعف لدل الجية اإلداري

ككػػػذلؾ يعتبػػػر المشػػػرع ا لمػػػاني مػػػف أبػػػرز المشػػػرعيف الػػػذيف يفرضػػػكف إلتزامػػػان عامػػػان   
 . بالتظمـ الكجكبي قبؿ المجكء إلى القضاء اإلدارم

                                           
دراسة مقارنة , مجمة الحقكؽ , السنة الاالاة عشرة , العدد الرابػر  -في الجزا ر رياض , دعكل اإللغاء  د. عيسىق 1 

 .    40,  41ـ , ص 1989, الككيت, ديسمبر 
 .167, ص, مرجر سابؽ  محمد محمد , قانكف القضاء اإلدارم, الكتاب الااني د. عبد المطيؼق 0 
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, فػي  المعػدؿ 1961ينػاير  21كذلؾ بمكجب قانكف المحكمة اإلدارية الصػادر فػي           
كحسػػػب قق  بػػػالتظمـ الكجػػػكبي كالطعػػػف القضػػػا ي اإلجػػػراءات الخاصػػػة   الفصػػػؿ الاػػػامف بعنػػػكاف 

 . , تبدأ اإلجراءات بتقديـ التظمـ اإلدارم ق منو69المادة  

كقد ألـز القانكف المذككر التظمـ اإلدارم السابؽ قبؿ رفر أم دعػكل يكػكف مكضػكعيا         
ء فػػي الػػدعاكم , إال أنػػو ال يسػػتكجب ىػػذا اإلجػػرا إلغػػاء قػػرار إدارم سػػكاء كػػاف إيجابيػػان أـ سػػمبيان 

, أك كجػػػكد مركػػػز  التػػػي يكػػػكف مكضػػػكعيا إلغػػػاء قػػػرارات حكميػػػة أك تقريػػػر انعػػػداـ قػػػرار إدارم
 .بعمؿ شيء أك عدـ القياـ بعمؿ ما , أك ا مر قانكني متنازع عميو

نػػو فػػي حػػاؿ تقػػديـ أكاػػر مػػف أعمػػى  السػػكرم اسػػتقر اجتيػػاد القضػػاء االدارمىػػذا كقػػد   
الػػدعكل ف كا  ,  د رفػػر دعػػكل اإللغػػاء إنمػػا ىػػي لمػػتظمـ ا كؿتظمػػـ فػػإف العبػػرة فػػي حسػػاب ميعػػا

التي تستيدؼ الطعف بقرار اعتبار العامؿ بحكـ المستقيؿ تعتبر مف دعاكل اإللغاء التي حدد 
/ يكمػػان مػػف تػػاريخ تبميػػر القػػرار 61/ منػػو إلقامتيػػا مػػدة /22قػػانكف مجمػػس الدكلػػة فػػي المػػادة /

  . (1) المطعكف فيو أك ابكت العمـ اليقيني بو

ما يساعدنا بشكؿ أكبر عمى فيػـ الحكمػة مػف ضػركرة االلتجػاء إلػى الػتظمـ أنػو ال  فإ       
 . يمكف أف ينسب لودارة تعمدىا مخالفة القانكف في القرار المتظمـ منو

كمػػف اػػػـ فػػػإف ىػػػذا الػػػتظمـ يفػػػتح السػػػبيؿ أماميػػػا لمتعػػػرؼ عمػػػى خط يػػػا كمػػػف اػػػـ القيػػػاـ         
لمبػدأ المشػركعية فيمػا إذا كػاف الػتظمـ مقػدمان إلػى السػمطة  مطابقػان يجعمػو  تعديمو بمػا بسحبو أك

, فإنػو التي أصدرتو عمى فرض أف السمطة مصػدرة القػرار قػد تعنتػت فػي مكقفيػا تجػاه الػتظمـ 
يمكنيػا  مػف السػمطات مػا يمكف أف يقدـ التظمـ إلػى الجيػة الر اسػية لمصػدرة القػرار التػي تممػؾ

مػػة كبالتػػالي مكافقػػان لمبػػدأ المشػػركعية كالمالءى  تعديمػػو بمػػا يجعمػػو أكمػػف سػػحب القػػرار اإلدارم 
   ق .تنقضي المصمحة في رفر دعكل اإللغاء

 تقدـ فإنو يشترط في التظمـ اإلدارم القاطر لمميعاد عدة شركط :   بناء عمى ما   
ا فػػػػي معنػػػػاه , كمحػػػػددنا لمقػػػػرار المطمػػػػكب الػػػػتظمـ منػػػػو , .1  أف يكػػػػكف الػػػػتظمـ اإلدارم كاضػػػػحن

كقاطعنا في تحديد اليدؼ مف رفر ىذا الػتظمـ , كذلػؾ سػكاءن بسػحب ىػذا القػرار أك بإلغا ػو 

                                           
اليي ة مف المستشػاريف السػادة:  1993/ لسنة 1459الطعف // في 611/المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ قرار ق 1 

 الحالؽ كالميداني كالفكاخيرم.
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أك بتعديمػػػو , حيػػػث يجػػػب تقػػػديـ الػػػتظمـ إلػػػى الجيػػػة اإلداريػػػة المصػػػدرة لمقػػػرار , أك الجيػػػة 
 الر اسية ليا بصفة أساسية .

ء , فإذا قدـ قبػؿ أف يتـ تقديـ التظمـ مف ذكل الشأف خالؿ الميعاد القانكني لمطعف باإللغا .2
بداية الميعاد , كأف يقدـ ضد قرار لػـ يصػدر بعػد , أك كػاف القػرار غيػر نيػا ي , أك ضػد 
ػا يقينينػا أك  قرار إدارم نيا ي لـ يتـ نشره أك إعالنو إلى صاحب الشأف , أك العمػـ بػو عممن

ظمـ بعد فكات ضد عمؿ مف ا عماؿ اإلدارية التي ال تعتبر قرارنا إدارينا أك إذا تـ تقديـ الت
 . دـ لودارة أاره القاطر لمميعاد الميعاد , ففي الحاالت السابقة ال ينتر التظمـ المق

أف تكػػكف ىنػػاؾ فا ػػدة مػػف تقػػديـ الػػتظمـ اإلدارم , فػػإذا لػػـ يكػػف تقػػديـ الػػتظمـ مجػػدينا مػػػف  .3
لقػرار الناحية القانكنية أك الكاقعية , بحيث ال تكجد ىناؾ إمكانية لمجيػة اإلداريػة مصػدرة ا

فػػػإذا بينػػػت اإلدارة عػػػدـ االسػػػتجابة  م تظمػػػـ فػػػإف  أف تسػػػحب ىػػػذا القػػػرار أك أف تعدلػػػو ,
الػػتظمـ فػػي ىػػذه الحالػػة ال يكػػكف مجػػدينا , بػػؿ كلػػيس لػػو أم أاػػر فػػي قطػػر الميعػػاد , كمػػف 
ا مامػػة لمقػػرارات التػػي ال يفيػػد الػػتظمـ منيػػا القػػرارات الصػػادرة مػػف مجػػالس التأديػػب , حيػػث 

 . (1)ليي ة التأديبية بصدكر القرار منيا تنتيي كالية ا

القضاء اإلدارم فػي كزنػو لمقػرارات اإلداريػة  دكرالسكرم عمى أف  االجتياد استقرقد ك       
, فػال يجاكزىػا إلػى  ينبغي أف يقػؼ عنػد حػد المشػركعية أك عػدميا فػي نطػاؽ الرقابػة القانكنيػة

ءمػػة التقديريػػة التػػي تممكيػػا اإلدارة كزف مناسػػبات القػػرار كغيػػر ذلػػؾ ممػػا يػػدخؿ فػػي نطػػاؽ المال
, فمػػيس لػػو أف يحػػؿ محػػؿ اإلدارة فيمػػا ىػػك متػػركؾ لتقػػديرىا ك لػػيس لػػو أف  بغيػػر معقػػب عمييػػا

 . (2)يكجو أمران إلى اإلدارة لمقياـ بإجراء معيف أك يقكـ مقاميا في اتخاذ ىذا اإلجراء

سمطات القاضي اإلدارم ذلػؾ  فسمطات اإلدارة أاناء نظرىا بالتظمـ اإلدارم أكسر مف        
, بينمػا تنحصػر سػمطة القاضػي  تممؾ رقابة القرار مف ناحيػة المشػركعية كالمال مػة أف اإلدارة

 أم يمكػػف أف نصػػؿ عػػف طريػػؽ الػػتظمـ إلػػى نتػػا ر ال مةة المالء  دارم فػػي المشػػركعية دكف اإل
طات يمكػػػػف التكصػػػػؿ إلييػػػػا عػػػػف طريػػػػؽ التقاضػػػػي نظػػػػرا"  ف سػػػػمطات اإلدارة أكسػػػػر مػػػػف سػػػػم

     القاضي.

                                           
 . 116ػ  111عبد الغني, القضاء اإلدارم , قضاء اإللغاء , مرجر سبؽ ذكره , ص  د. بسيكني عبد اهلل  (1)
اليي ػة مػف القضػاة السػادة:  1966لسػنة  15فػي القضػية رقػـ  19رقػـ القػرار حكـ المحكمة اإلدارية العميا السػكرية  (2)

 العجالني كالجباف كحداد .
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 : أنواع التظمم  -ثانياً 

 أيضان ينقسـ التظمـ اإلدارم مف حيث طبيعتو أك ا ار المترتب عميو , كما أنو ينقسـ         
 .  مف حيث الجية التي يقدـ إلييا

 هما : : ينقسـ إلى نكعيفالتظمم اإلداري من حيث طبيعته -1
لشأف دكف أف يككف ممزمان بذلؾ قانكنان التظمـ االختيارم كىك الذم يمجأ إليو صاحب ا

كذلؾ كي تراجر الجية اإلداريػة مكقفيػا كترجػر عػف قرارىػا الخػاط  فيتجنػب بػذلؾ المجػكء إلػى 
 القضاء بما فيو مف مشقة كطكؿ لوجراءات كمصاريؼ كبيرة. 

كالتظمـ الكجكبي كىك الذم يشترط القانكف رفعو قبؿ رفر دعكل اإللغاء إلػى المحكمػة 
ال كانت الدعكل غير مقبكلة شكالن لعدـ سبقو التظمـ مف القرار اإلدارم المطعكف المختص ة كا 

, كالػػتظمـ الكجػػكبي مقصػػكر فقػػط عمػػى المػػكظفيف الخاضػػعيف لقػػانكف المػػكظفيف ا ساسػػي  فيػػو
كال يسػػػرم عمػػػى ا فػػػػراد بصػػػفة عامػػػة كال عمػػػى العػػػامميف الخاضػػػػعيف  1945لعػػػاـ  135رقػػػـ 

 7حكػاـ القػانكف رقػـ / منو عمى تطبيػؽ أ 72, فقد نصت المادة  2114لعاـ  51لمقانكف رقـ 
كقػػد قػػررت  ,ىػػذا القػػانكف   حكػػاـ/ عمػػى ف ػػات العػػامميف الخاضػػعيف 25/2/1991/ تػػاريخ /
/ إعفػػاء جميػػر الػػدعاكم مػػف تقػػديـ أم تظمػػـ إدارم مسػػبؽ 7مػػف القػػانكف رقػػـ / 36ك35المػػكاد 

عفػػاء كافػػة الػػدعاكم مػػف جميػػر الرسػػكـ ك  كمػػف تككيػػؿ  التأمينػػات كالكفػػاالت القضػػا يةبشػػأنيا كا 
 .محاـ 

إف الػػتظمـ الكجػػكبي ىػػك الػػذم يفػػرض المشػػرع عمػػى المتضػػرر مػػف القػػرار أك اإلجػػراء   
اإلدارم تقديمو إلى جية اإلدارة قبؿ إقامة دعػكاه كػإجراء شػكمي جػكىرم ينبغػي مراعػاة اتخػاذه 

قبػؿ إقامػة الػدعكل كجػكب الحكػـ قبؿ كلكج طريؽ الدعكل القضا ية كيترتب عمى عدـ تقديمػو 
 بعدـ قبكليا شكالن لعدـ سبقو بالتظمـ إلى الجية اإلدارية التي حددىا القانكف. 

أمػػػا الػػػتظمـ الجػػػكازم أك االختيػػػارم ىػػػك الػػػذم تػػػرؾ المشػػػرع لػػػذكم الشػػػأف تقػػػدير مػػػدل 
تحقيػػػػؽ ىػػػػذا الػػػػتظمـ لغايتػػػػو مػػػػف الطعػػػػف عمػػػػى قػػػػرار إدارم قبػػػػؿ إقامػػػػة دعػػػػكاه أمػػػػاـ المحكمػػػػة 

ختصػػة بمجمػػس الدكلػػة كىػػذا النػػكع مػػف التظممػػات مػػرده كمرجعػػو إلػػى تقػػدير المػػتظمـ حيػػث الم
يتقػػػدـ بػػػو اختيػػػاران إلػػػى الجيػػػة اإلداريػػػة المختصػػػة إذا مػػػا قػػػرر أف يمجػػػأ إليػػػو قبػػػؿ كلػػػكج سػػػبيؿ 
الدعكل القضا ية أم إذا كجد أف لو مصمحة تحقؽ غاياتو مف تعػديؿ أك إلغػاء القػرار اإلدارم 



116 

 

سمكب مف التظمـ االختيارم لمصدر القرار أك إلػى السػمطة الر اسػية المختصػة بكاسطة ىذا ا 
 .قبؿ انقضاء مكاعيد الطعف القضا ي باإللغاء في ذات القرار المتظمـ فيو

ىػػذا الػػػتظمـ االختيػػػارم يرتػػب قانكنػػػان ذات أاػػػر الػػػتظمـ الكجػػكبي فيمػػػا يتعمػػػؽ بقطػػػر إف 
ية إال أف ىػػذا الػػتظمـ االختيػػارم ال يترتػػب عمػػى الميعػػاد المحػػدد قانكنػػان إلقامػػة الػػدعكل القضػػا 

عػػدـ تقديمػػو عػػدـ قبػػكؿ الػػدعكل القضػػا ية كمعنػػى ذلػػؾ أف كػػالن مػػف الػػتظمـ الكجػػكبي كالػػتظمـ 
قطػػػر الميعػػػاد المقػػػرر لرفػػػر  المترتػػػب فػػػياالختيػػػارم يشػػػترؾ مػػػر انخػػػر فػػػي ا اػػػر اإليجػػػابي 

قبػكؿ الػدعكل عمػى عػدـ تقػديـ  الدعكل كلكنيما ال يشتركاف فػي ا اػر السػمبي أم ترتيػب عػدـ
الػػتظمـ ذلػػؾ أف ا اػػر السػػمبي المشػػار إليػػو إنمػػا يترتػػب عمػػى عػػدـ تقػػديـ الػػتظمـ الكجػػكبي دكف 

 عدـ تقديـ التظمـ الجكازم أك االختيارم. 

 :  التظمم اإلداري من حيث الجهة التي يقدم إليها -2
 ينقسـ إلى تظمـ كال ي كتظمـ ر اسي:

كال ي كيقػدـ ىػذا النػكع مػف الػتظمـ إلػى نفػس المكظػؼ الػذم صػدر عنػو التظمـ ال -النكع ا كؿ
حيػػث يطمػػب منػػو ذكم الشػػأف أف  القػػرار أك اتخػػذ التصػػرؼ المخػػالؼ لمقػػانكف ,

تعديمػػو بعػػد أف يحػػدد لػػو المػػتظمـ كجػػو  يعيػػد النظػػر فػػي قػػراره , إمػػا بسػػحبو أك
 . ارتكبوالخطأ الذم 

نػػكع مػػف الػػتظمـ يقػػدـ المػػتظمـ طمبػػو إلػػى الجيػػة الػػتظمـ الر اسػػي بمكجػػب ىػػذا ال -النػػكع الاػػاني
الر اسػػية لمصػػدر القػػرار لغػػرض بسػػط رقابتيػػا إزاء مرؤكسػػيا بغيػػة تػػدقيؽ القػػرار 

عادة النظرفيو.  كا 

ق مػػف قػػانكف مجمػػػس 22كالجػػدير بالمالحظػػة أف المشػػرع السػػكرم كفػػػي نػػص المػػادة  
 .الر اسي مـ الكال ي أكقد خٌير المتظمـ بيف المجكء إلى التظ 1959لعاـ  55الدكلة رقـ 
إف الػػتظمـ لمجيػػة اإلداريػػة التػػي أصػػدرت القػػرار أك لمجيػػة الر اسػػية لػػيس لػػو شػػكؿ و 

مخصكص في القانكف فقد يحصؿ بعريضة يقدميا صاحب الشػأف كمػا يمكػف حصػكلو بإنػذار 
عمػػػى يػػػد محضػػػر يبػػػيف فيػػػو المنػػػذر غرضػػػو بكضػػػكح كيطمػػػب فيػػػو تصػػػحيح الكضػػػر القػػػانكني 

, " فػػال يشػػترط فػػي الػػتظمـ صػػيغة خاصػػة أك  عمػػى القػػرار المطعػػكف فيػػو الخػػاط  الػػذم ترتػػب
, كال يمػـز أف يحػدد ذك الشػأف فػي تظممػو  تباع أكضػاع معينػة يترتػب عمػى مخالفتيػا الػبطالفا

كجػػو العيػػب فػػي القػػرار أك أف يكػػكف النعػػي عمػػى القػػرار بكجػػو مػػف ا كجػػو المشػػترطة لمطعػػف 
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 (1) باإللغاء"

ا سس القانكنية التي يقدميا في كفؽ ى المتظمـ أف يقيـ تظممو ليس لزامان عمكما أنو 
نما يكفي في التظمـ أف يسػتند إلػى عبػارات العدالػة أك المالءمػة كيػتـ أاػره فػي  دعكل اإللغاء كا 

نما يكفي أف يشير  , ىذه الحالة كال يشترط أف يتضمف التظمـ تاريخ كرقـ القرار المتظمـ منو كا 
رة تكضح معالمو كتنب  عف عمـ المػتظمـ بمحتكياتػو عممػان يقينيػان شػامالن المتظمـ إلى القرار إشا

 . (2)يمكف أف يككف مف أاره جرياف ميعاد الطعف في حقو

 مزايا اللتجاء إلى طريق التظمم اإلداري قبل المجوء إلى القضاء: -ثالثًا 
كأنػػو مضػػيعة لػػ ف كػػاف الػػبعض ينتقػػد الػػتظمـ اإلدارم كيػػراه إجػػراٌء شػػكميان ال طا ػػؿ منػػو 

(3), كأف "التظمـ الكجكبي إجراء مستيجف كيجب أف يتجو القضاء إلى التخفيؼ منو"لمكقت
. 

الحصكؿ عمػى الحػؽ دكف دعػكل قضػا ية يتمتػر بمزايػا ال تنكػر فيػك أقػؿ كمفػة إال أف   
إذ يكفر عمى صاحب الشأف مصاريؼ التقاضي كىي كايرة قد ينػكء بيػا كىػك أكاػر سػرعة لمػا 

صػػمة القضػػا ية مػػف إجػػراءات سػػكاء أانػػاء تحضػػير الػػدعكل أك أانػػاء نظرىػػا كىػػك يكتنػػؼ المخا
يحفظ العالقة بيف صاحب الشأف  السيما إذا كاف مكظفانق كالجية اإلدارية مصػدرة القػرار مػف 
حساسيات تنتر عف الطعف القضا ي كأخيػران فػإف إنصػاؼ اإلدارة لممػكاطنيف كالمػكظفيف يحفػظ 

نو كمف ىنا كاف ما قرره المشرع مف أف تظمػـ صػاحب الشػأف كقت القاضي كيخفؼ العبء ع
لميعػاد الطعػف باإللغػاء كذلػؾ تشػجيعان ل فػراد  ان إلى مصدر القرار أك ر يسػو طالبػان سػحبو قاطعػ

 (4)عمى طمب النصفة مف اإلدارة قبؿ االلتجاء إلى القاضي
. 

كل اإللغػاء المشػرع تقػديـ تظمػـ قبػؿ رفػر بعػض دعػا اشػتراطف إنحف مػف جانبنػا نقػكؿ 
اإلدارة أف  رأتإذا  كاالفتػػػراض االحتمػػػاؿفيػػػو ظمػػػـ كبيػػػر  ف الحكمػػػة مػػػف الػػػتظمـ قا مػػػة عمػػػى 

                                           
كمػػا  158ميعػػاد رفػػر دعػػكل اإللغػػاء, دار الفكػػر العربػػي, الطبعػػة ا كلى,القػػاىرة, ص  - 1969سػػمير,  صــادق (1)

 . 363بعدىا, ص 
ك , دار أبػ ,الطبعػة الاانيػة , نيايػة القػرار اإلدارم عػف غيػر طريػؽ القضػاء 2118,  حسػني عبػد الحميػد درويـش (2)

 .385, ص 613المجد الحدياة, القاىرة, ص
أصػػػػػػػػػػكؿ إجػػػػػػػػػػراءات القضػػػػػػػػػػاء اإلدارم, الطبعػػػػػػػػػػة الاانيػػػػػػػػػػة, مطبعػػػػػػػػػػة  - 1978مصػػػػػػػػػػطفي كمػػػػػػػػػػاؿ, وصــــــــــفي (3)

 .169. ص 1987/1988ا مانة,
, 242القضػػػاء اإلدارم, الجػػػزء ا كؿ, قضػػػاء اإللغاء,مكتبػػػة الجػػػالء الجديػػػدة, ص  -1978عبػػػد الفتػػػاح, حســـن (4)

243  . 
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قػد  كافتػراض احتمػاؿإلى القضاء قػا ـ عمػى مجػرد  االلتجاءالمتظمـ عمى حؽ في تظممو فمنر 
إلػى  اءااللتجلكجكب تقديـ التظمـ  نو سيشكؿ عقبة أماـ  مبرران نجد  , لذلؾ فإننا ال يتحقؽ ال

القضاء كحؽ التقاضي كفمو الدستكر ,كما أف الحكمة مف الػتظمـ يمكػف أف تتحقػؽ فػي الػتظمـ 
 . االختيارم

كما يجػب عمػى المشػرع أف يمػـز اإلدارة بػإعالف أصػحاب الشػأف بػالقرارات التػي يجػب 
يػػػا بميعػػػاد الػػػتظمـ حتػػػى تجنػػػبيـ المخػػػاطر التػػػي يمكػػػف أف تترتػػػب عمػػػى عػػػدـ التقػػػدـ منالػػػتظمـ 

 إلى القضاء.   االلتجاءظمـ قبؿ بالت

 الحالت التي ل يجدي فيها التظمم:  -رابعًا 
إذا كانت القاعػدة أنػو يجػب الػتظمـ مػف القػرار اإلدارم فػي حػاالت محػددة قبػؿ المجػكء 

, كيمكف التظمـ مف القرارات اإلدارية بشكؿ عاـ  إلى القضاء حتى تككف الدعكل مقبكلة شكالن 
ت ال يجػػػدم فييػػػا الػػػتظمـ كتكػػػكف الػػػدعكل مقبكلػػػة شػػػكالن إذا رفعػػػت إال أنػػػو فػػػي بعػػػض الحػػػاال

 مباشرةن إلى المحكمة دكف تقديـ التظمـ كفيما يمي نذكر بعض ا مامة : 
الػػتظمـ مػػف بعػػض القػػرارات قبػػؿ  –فػػي قػػانكف مجمػػس الدكلػػة  –إف المشػػرع عنػػدما أكجػػب  -1

القػرارات  نػو لػك منعػت الطعػف فييػا قضػا يان فإنػو بػذلؾ يكػكف قػد أبػاح لػودارة سػحب ىػذه 
 اإلدارة مف السحب فإف التظمـ إلييا ال يككف لو مبرر كال قيمة لو. 

اشػترط المشػرع الػتظمـ مػف قػرار الفصػؿ قبػؿ رفػر  : التظمـ الكجكبي في القرارات المنعدمػة -2
الدعكل كىذا الشرط ال ينطبؽ إال إذا تكافر في القرار المطعكف فيو كصؼ القرار اإلدارم 

المنعدـ ال يعتبر قراران إداريان بؿ عمؿ مادم كيترتب عمى ذلػؾ عػدـ اشػتراط الػتظمـ كالقرار 
مف قرار الفصؿ متى كاف منعدمان ذلػؾ  نػو يتػأبى عمػى الػذكؽ القضػا ي السػميـ أف يعفػي 
الطعف مف ماؿ ىذا القرار مف شرط الميعاد دكف إعفا و مف شرط سابؽ عميو كىك التظمـ 

تظمـ كالميعادق يجمعيمػا أصػؿ مشػترؾ ىػك أنيمػا مػف الشػركط كحيث أف كال الشرطيف  ال
 . (1)المطمكبة لقبكؿ الدعكل شكالن 

خػر سػيما كأف القػرار المعػدـك نكبالتالي فإف اإلعفاء مف أحدىما يعني اإلعفاء مػف ا         
نما  قراران ليس   .ماديان  عمالن كا 

                                           
مجمكعػػة المبػػادئ  26/12/1962جمسػػة  35قػػرار  4286داريػػة العميػػا السػػكرية فػػي الطعػػف رقػػـ حكػػـ المحكمػػة اإل (1)

 .351ص  36رقـ  38القانكنية التي قررتيا المحكمة اإلدارية العميا, السنة 
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الحػاؿ  غير مجد كمػا ىػك عندما ينص المشرع صراحة عمى أف التظمـ مف القرار اإلدارم -3
 بالنسبة لمقرارات الصادرة بترقية المكظفيف الصادرة عف المجنة المركزية لمترفير.

 : ميعاد رفع دعوى اإللغاء بعد تقديم التظمم -خامساً 

 بعد تقديـ التظمـ فإف ا مر ال يخرج عف أحد فركض االاة: 

ب القرار المتظمـ منو أك تعدلػو عمػى الفرض ا كؿ: أف تقبؿ الجية اإلدارية التظمـ كتقكـ بسح
الكجػو الصػحيح قانكنػان كبػذلؾ تنقضػي مصػػمحة صػاحب الشػأف فػي المجػكء إلػػى 

 القضاء اإلدارم لفقداف المصمحة. 

كتبمػػر بشػػكؿ سػػمبي صػػراحةن المقػػدـ إلييػػا الػػتظمـ عمػػى الجيػػة اإلداريػػة  دالفػػرض الاػػاني: أف تػػر 
 . قرارىا برفض التظمـ صاحب الشأف 

لث: أف تمضي السػتيف يكمػان المقػررة لمبػت فػي الػتظمـ كتسػكت الجيػة اإلداريػة عػف الفرض الاا
(1)الرد عمى التظمـ سكاء بالقبكؿ أك الرفض"

.  

كبناءن عمى ما تقدـ فإننا نستطير أف نحدد ميعاد رفر دعػكل اإللغػاء بعػد تقػديـ الػتظمـ         
 كذلؾ في الحالتيف ا خيرتيف عمى النحك التالي:

حيػث د رفر الدعكل في حالة رفػض الػتظمـ الصػريح قبػؿ انقضػاء مػدة السػتيف يكمػان : : ميعا1
أكجػػب المشػػرع عمػػى اإلدارة أف تبػػت فػػي الػػتظمـ قبػػؿ مضػػي مػػدة سػػتيف يكمػػان مػػف تػػاريخ 

, متضػمنان بيانػان  تقديمو فػإذا صػدر قػراران مػف اإلدارة بػرفض الػتظمـ كجػب أف يكػكف مسػببان 
فالتسػػػبيب ىنػػػا فػػػي غايػػػة ,  ي انتيػػػت منيػػػا إلػػػى الػػػرفضمفصػػػالن ل سػػػباب كا سػػػانيد التػػػ

 عػػدـ التسػػبيب تفكيػػت إجػػراء جػػكىرما ىميػػة لتػػدارؾ المكقػػؼ أمػػاـ القضػػاء كيترتػػب عمػػى 
 يرتب البطالف عمى رد اإلدارة برفض التظمـ.

كفي ىذه الحالة يعطى الطاعف مدة جديدة لمطعف مقدارىا ستكف يكمان مف تػاريخ 
تظمـ فػي حالػة الػرد الصػريح ذلػؾ أف الػتظمـ كمػا نكىنػا سػابقان كصكؿ رد اإلدارة بػرفض الػ

ف يكمػان مػف ح الطػاعف مػدة جديػدة كاممػة كىػي سػتك يقطػر الميعػاد كيترتػب عمػى القطػر مػن
 تاريخ زكاؿ سبب القطر  رد اإلدارةق.

                                           
, الطبعػة الاانيػة, المركػز القػكمي لوصػدارات القانكنيػة,القاىرة, ص ميعاد رفع دعوى اإللغاء - 2114فؤاد, عامر( 1)

 .   249ص  21
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تضمنت الفقرة الاانية مف المػادة فقد  : متظمـالحكمي ل رفضال: ميعاد رفر الدعكل في حالة 2
حكمان مفاده أف مضي ستيف يكمان عمى تقديـ التظمـ دكف أف تجيب عنػو السػمطات ق 22 

فعمػى المػتظمـ فػي ىػذه  , المختصة بماابة رفضو أم بماابػة قػرار ضػمني سػمبي بػالرفض
الحالػػة أف ال ينتظػػر أكاػػر مػػف سػػتيف يكمػػان مػػف تػػاريخ انقضػػاء السػػتيف يكمػػان التػػي أعطيػػت 

 .لودارة مف المشرع لمرد 

أكجب عمى الطاعف في حػاؿ سػككت اإلدارة أف يرفػر الػدعكل خػالؿ السػتيف فالمشرع 
 . يكمان التالية لمستيف يكمان المعطاة لودارة لمرد

كنشػػير ىنػػا إلػػى أف القضػػاء اإلدارم قػػد اسػػتقر عمػػى أف ميعػػاد رفػػر الػػدعكل يمتػػد إذا 
سبيؿ إجابتو إلى ابت أف جية اإلدارة قد استشعرت حؽ المتظمـ أك اتخذت مسمكان إيجابيان في 

طمبػو إذ يبػدأ حسػاب ميعػاد رفػر الػدعكل فػي ىػػذه الحالػة مػف تػاريخ إبػالغ المػتظمـ بقػرار جيػػة 
 اإلدارة الذم يتضمف مكقفيا النيا ي.
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 طمب اإلعفاء من الرسوم القضائية -الفرع الثاني 

 
مػس نسػخ مػر مصػنؼ عفاء مف الرسػكـ إلػى مفػكض الدكلػة بختقدـ عريضة طمب اإل 

عفػػاء بالػػذات دكف نيابػػة أك ككالػػة مػػف أحػػد كيػػذكر الطالػػب فػػي عريضػػتو كتكقػػر مػػف طالػػب اإل
باختصػػار كلكػػف فػػي كضػػكح كيبػػيف أنػػو فػػي سػػبيمو إلػػى رفػػر الػػدعكل لػػدل المحكمػػة المختصػػة 

عفػػػاءه مػػػف الرسػػػـك كيرفػػػؽ بعريضػػػتو قػػػرار مجمػػػس إدارة المحافظػػػة أك إكىػػػك فػػػي ذلػػػؾ ينتظػػػر 
 . همتضمنان بياف فقر  الكحدة اإلدارية التي يتبعيا

كيبمر مفكض الدكلة العريضة إلى اإلدارة العامة المعنية با مر لتجيب عنيا ضمف مدة       
, كقػػد يػػدعى الطرفػػاف إلػػى جمسػػة تحضػػير ,  يحػػددىا المفػػكض , كيجػػرم التحقيػػؽ كالتحضػػير

ف يصػػػدر مفػػػكض الدكلػػػة بعػػػدىا قػػػراره باإلعفػػػاء أك الحرمػػػاف فيتضػػػمف القػػػرار تسػػػمية محػػػاـ عػػػ
الطالػػب لممدافعػػة عنػػو كذلػػؾ بكسػػاطة نقابػػة المحػػاميف , التػػي تختػػار ىػػذا المحػػامي مػػف جػػدكؿ 

 . ينظـ في كؿ عاـ

يبػػدك مػػف نػػص المػػادة التاسػػعة المػػذككرة أف ىػػذا ىػػك المجػػاؿ الكحيػػد الػػذم يصػػدر فيػػو        
ي حقػؿ مفكض الدكلة قراران قضا يان قد أريػد لػو أف يكػكف قطعيػان بخػالؼ رأم بعػض العػامميف فػ

 .(1)القانكف اإلدارم الذيف اعتبركه خاضعان لمطعف أماـ ر يس ىي ة المفكضيف 

إلعفا و مف رسـ دعكل اإللغػاء  يتقدـ صاحب الشأف بطمب إلى مجمس الدكلة  اكايران مف     
 (2)المسػاعدة القضػا ية مقػاـ الػتظمـ الكجػكبي اإلعفػاء أك , حيث يقكـ طمبكالعكز بسبب الفقر

. 

لحكمة فيو ىي الرغبة في التقميؿ مف المنازعات اإلدارية بإنيا يا في مراحميا ا كلى ف اا  ك     
ر لمنػػاس كذلػػؾ بالعػػدكؿ عػػف القػػرار المػػتظمـ منػػو إذا رأت اإلدارة أف المػػتظمـ عمػػى يسػػبطريػػؽ أ

القضا ية في ىذه الحالة يقـك مقػاـ ىػذا  اإلعفاء مف الرسكـ, كالشؾ أف طمب  حؽ في تظممو
, كبذلؾ  ,  ف طمب اإلعفاء يعمف إلى الجية اإلدارية المختصة ببحاو يغني عنوالتظمـ بؿ ك 

, فتسػػتطير أف تنصػػفو كينفػػتح أماميػػا البػػاب لسػػحب ىػػذا  يتصػػؿ عمميػػا بػػتظمـ صػػاحب الشػػأف

                                           
 . .198, القضايا اإلدارية, ص7القانكف اإلدارم عممان كعمالن كمقارنان, المجمد –د. الخاني عبد اإللو ق 1 
 . 009مصدر سابؽ, ص ميعاد دعكل اإللغاء,  سمير , صادؽق  0 
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القػػػػرار إف رأت أف طالػػػػب اإلعفػػػػاء عمػػػػى حػػػػؽ كبغيػػػػر حاجػػػػة إلػػػػى االسػػػػتمرار فػػػػي اإلجػػػػراءات 
ميػػػا ا كلػػػى كيتحقػػػؽ بػػػذلؾ نفػػػس الغػػػرض المقصػػػكد مػػػف القضػػػا ية فتنتيػػػي المنازعػػػة فػػػي مراح

 . (1)التظمـ

أجاز القانكف إعفػاء رافػر دعػكل اإللغػاء مػف الرسػكـ القضػا ية , كذلػؾ بطمػب يقدمػو  لقد      
حيث يمجأ صاحب الطعف إلى ىذا الطمب عند ,  (2)صاحب الشأف إلى ىي ة مفكضي الدكلة 

 .لرفر الدعكل عجزه عف دفر الرسـك المطمكبة أك المقررة 

كلقد استقر القضاء اإلدارم في فرنسا كفي سكريا عمى أف طمب صاحب المصمحة ىذا       
يحؿ محؿ المطالبػة القضػا ية, كيػؤدم إلػى نفػس الغايػة كىػي قطػر الميعػاد , كىػك نفػس ا اػر 
الذم ينتجو التظمـ اإلدارم, حيث يكقؼ بذلؾ مػدة الطعػف باإللغػاء حتػى يفصػؿ فػي أمػر ىػذا 

ا الط  .(3)مب, كبصدكر القرار فيو تبدأ مدة جديدة لدعكل اإللغاء قدرىا ستكف يكمن

ىػػػذا الطمػػػب يكشػػػؼ عػػػف عػػػدـ رضػػػاء صػػػاحب المصػػػمحة بػػػالقرار المطعػػػكف فيػػػو, إن 
, فيػػذا الطمػػب ال يقػػؿ أاػػران عػػف  مػػف القاضػػي إلغا ػػوطمػػب رغبتػػو فػػي يكشػػؼ صػػراحة" عػػف ك 

يعػػد ىػػذا الطمػػب خطػػكة عمػػى  إذ,  س الرغبػػة,  نػػو يكشػػؼ عػػف نفػ الػتظمـ المقػػدـ لجيػػة اإلدارة
ذلػػؾ أف الطػػاعف يرغػػب فػػي طمػػب  ىػػي أبعػػد مػػف الػػتظمـ مػػف القػػرار كمياجمتػػو إداريػػان ك  الطريػػؽ

بػذلؾ مػدة الطعػف باإللغػاء حتػى  يقطػر, فإنو  فإذا تقدـ الطاعف بيذا الطمبحقو مف القضاء, 
ص بػالنظر كالبػت فػي مػف قبػؿ عضػك ىي ػة مفكضػي الدكلػة المخػت فصؿ في ىذا الطمػبيتـ ال

 بالسػػريافتبػػدأ مػػدة جديػػدة طمبػػات اإلعفػػاء مػػف الرسػػـك القضػػا ية حسػػب قػػانكف مجمػػس الدكلػػة ك 
قػدرىا مػف تػاريخ صػدكر قػرار عضػك ىي ػة مفكضػي الدكلػة بػالقبكؿ أك الػرفض  لػدعكل اإللغػاء
 ستكف يكمان.

يػػػػر إف قػػػػرار مفػػػػكض الدكلػػػػة الصػػػػادر بصػػػػدد طمػػػػب اإلعفػػػػاء غيػػػػر خاضػػػػر  صػػػػكؿ تبم      
  القػػػػرارات القضػػػػا ية , فالطالػػػػب مفتػػػػرض فيػػػػو أف يتابعػػػػو كأف يحػػػػدد مكقفػػػػو فػػػػي ضػػػػكء تػػػػاريخ 

 .صدكره 

                                           
 . 77سامي , إجراءات المنازعة اإلدارية, مصدر سابؽ, ص د. جماؿ الديف (1)
 . 527مرجر سابؽ ,  ص  , عكل اإللغاءميعاد رفر د  -عامر فؤاد (2)
الجػػزء ا كؿ , منشػػأة  -أحكػػاـ دعػػكل اإللغػػاء كالصػػير النمكذجيػػة ليػػا -, الخصػػكمة اإلداريػػة  د. فػػكدة عبػػد الحكػػـ (3)

 . 127, ص  2113المعارؼ , اإلسكندرية , 
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فػػإذا أخطػػأ حسػػابو كفاتػػو الطعػػف فػػي الميعػػاد المبتػػدئ , مػػف ذلػػؾ التػػاريخ تحمػػؿ مغبػػة       
حجبػػو عنػػو , كلػػك تكػػرر منػػو طمػػب االعفػػاء  عفػػاء , أـكانػػت النتيجػػة منحػػو اإلأاىمالػػو, سػػكاء 

 لنتا ر الطمب ا كؿ . فالعبرة 
بعػػد عفػػاء الصػػادر بصػػدد دعػػكل اإللغػػاء لرفػػر دعػػكل فيمػػا كلمعمػػة ذاتيػػا ال ينفػػر قػػرار اإل        

اجـ عفاء جديػد , كذلػؾ نػإفال بد مف  بطمب التعكيض المترتب عمى إلغاء القرار اإلدارم الممغى
كع كىػػك رسػػـك عمػػى نيػػا تترتػػب عمػػى العريضػػة ال عمػػى المكضػػعػػف طبيعػػة الرسػػـك القضػػا ية , إ

عفػاء د كاف عمػى الطالػب تجنبػان مػف طمػب إنفقات المحاكمة التي حصمت ىنا عمى دفعتيف , كق
 .(1)لغاء طمب ىذا التعكيض في صميـ دعكل اإلجديد اف ي

إذا كػػاف طمػػب اإلعفػػاء "  فػػي حكػػـ ليػػا أنػػوقضػػت المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية  كقػػد
عمػػى أسػػاس أنػػو يكشػػؼ عػػف رغبػػة  , تظمـ أك يقػػـك مقامػػو, يغنػػي عػػف الػػ مػػف الرسػػـك القضػػا ية

, كمعمػـك أف ماػؿ ىػذا الطمػب يبمػر لػودارة  العالقة في االستنجاد بالقضاء طمبان لمنصفة صاحب
  (2)"لتقكؿ كممتيا في طمب المعافاة فإف الدعكل تككف مرفكعة خارج الميعاد القانكني

طمػػب المعكنػػة القضػػا ية يترتػػب : "  كمػػا قضػػت المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية بػػأف
عميػػو قطػػر التقػػادـ أك ميعػػاد دعػػكل اإللغػػاء أك ميعػػاد الطعػػف با حكػػاـ إلػػى أف يصػػدر القػػرار 
ف طمػػب المعكنػػة المجػػدد بعػػد انقضػػاء مكاعيػػد الطعػػف ال  المتضػػمف قبػػكؿ الطمػػب أك رفضػػو كا 

 (3)يجدد الميؿ.

اشر البحث باإلعفاء يبجراءات في مصر عنيا في سكرية : ففي مصر كتختمؼ اإل 
 .سيا مفكض الدكلة لجنة عمى رأ

كل أماميا , كلو أف أما في سكرية فيكتفي بالمفكض أماـ المحكمة المراد رفر الدع        
ماـ فكعة أعفاء دعكل مر يراىا ضركرية , فال يعتبر طمب اإلضافية قد يطمب بيانات إ

 يعني تكميؼ الخصـ لمحضكر , إنما ىك مستقؿ عف الدعكل كالمحكمة بالخصكص المطمكب
بذاؾ الخصكص كلك أف ىناؾ تمااالن مف حيث المحتكل بيف الطمب كالدعكل , كالقرار ىنا 

 . (4)ليس سكل إيصاؿ بأداء الرسـك
                                           

 .199رية, ص, القضايا اإلدا3القانكف اإلدارم عممان كعمالن كمقارنان, المجمد –د. الخاني عبد اإللو  (1)
اليي ػػة مػػف المستشػػاريف  1992/ لسػػنة 1160/ فػػي الطعػػف /1246القػػرار /حكػػـ المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية  (2)

 .الفكاخيرم -السادة: الحالؽ  الميداني 
 ق057ص 011ـ 1962/1964مر  – 1960لسنة  5ع القرار حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية  (3)
 . 022ص, القضايا اإلدارية, 7كف اإلدارم عممان كعمالن كمقارنان, المجمدالقان –د. الخاني عبد اإللو  (4)



124 

 

 رفع دعوى اإللغاء أمام محكمة غير مختصة -الفرع الثالث 
 

فػػي حػػالتي الػػتظمـ  اإللغػػاءلمحكمػػة ذاتيػػا كالتػػي مػػف أجميػػا تػػـ قطػػر ميعػػاد رفػػر دعػػكل        
, كطمب المساعدة القضا ية , فإف ميعاد الطعف باإللغػاء ينقطػر كػذلؾ فػي حالػة رفػر  اإلدارم
 .لدعكل اإللغاء أماـ محكمة غير مختصة  يالمدع

كذلػػػؾ  نػػػو أبمػػػر أاػػػرنا فػػػي الداللػػػة عمػػػى الرغبػػػة الشػػػديدة لصػػػاحب الحػػػؽ فػػػي اقتضػػػا و,   
 .(1)كـ المحكمة بعدـ اختصاصيا بنظر الدعكلبحيث يسرم ميعاد جديد مف تاريخ صدكر ح

قػػد يخطػػ  فػػي تكجيػػو دعػػكاه إلػػى المحكمػػة  ممػػا ال شػػؾ فيػػو أف صػػاحب المصػػمحة ك 
 إلػػى محكمػػة غيػػر مختصػػة بػػدعكل قضػػا ية طالبػػان إلغػػاء القػػرار اإلدارم لجػػأمػػا  إذاالمختصػػة فػػ

دعػػكل اإللغػػاء  مػػف ناحيػػة قطػػر ميعػػادإلػػى الجيػػة اإلداريػػة المقػػدـ تظمـ يكػػكف ذلػػؾ فػػي حكػػـ الػػ
خػػالؿ السػػتيف يكمػػان التاليػػة كذلػػؾ فيمػػا إذا قػػدمت ىػػذه الػػدعكل إلػػى المحكمػػة غيػػر المختصػػة 

عف ىػذا  احب الشأف غير راض حتمان  ف ىذه الدعكل تنـ عف أف ص لنشر أك إعالف القرار,
 القرار كالدليؿ مياجمتو لذلؾ القرار قضا يا".

ف رفػػر الػػدعكل أمػػاـ محكمػػة غيػػر أية " كعميػػو قضػػت المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكر 
يسػتكم ك  , (2)مختصة يفصح رغبة رافعيا في المطالبة بحقو كالتمسؾ فيػو كىػك قػاطر لمميعػاد"

غيػػر مختصػػة كمػػا ىػػك  محكمػػة إداريػػة إلػػى رفػػر الػػدعكل إلػػى محكمػػة عاديػػة أكتفػػي ذلػػؾ أف 
اء اإلدارم إذ كػػاف الحػاؿ فيمػػا إذا تقػػدـ مكظػػؼ مػػف الحمقػػة الاانيػػة بالػػدعكل إلػػى محكمػػة القضػػ

 .عميو أف يتقدـ بيا إلى المحكمة اإلدارية

أقػػكل أاػػران مػػف  مػػف بػػاب أكلػػى يعتبػػر رفػػر دعػػكل اإللغػػاء أمػػاـ محكمػػة غيػػر مختصػػةف
الػػتظمـ اإلدارم, الػػذم يعػػد مجػػرد شػػككل كتابيػػػة, إذ يتضػػمف رغبػػة الطػػاعف فػػي إلغػػاء القػػػرار 

 .كذكر أسباب اإللغاء مف كجية القانكف

عػػػػدـ كذلػػػػؾ بػػػػإعالف فػػػػي الػػػػدعكل يفصػػػػؿ القاضػػػػي حتػػػػى  مقطكعػػػػان اد كيظػػػػؿ الميعػػػػ 
 , كيعمف صاحب المصمحة بالحكـ فيبدأ سرياف ميعاد الستيف يكمان مف جديد. االختصاص

                                           
عبػػد الحكػػـ , الخصػػكمة اإلداريػػة ػ أحكػػاـ دعػػكل اإللغػػاء كالصػػير النمكذجيػػة لياػػػ الجػػزء ا كؿ , منشػػأة  د. فػػكدة (1)

 . 172, ص   0227المعارؼ , اإلسكندرية , 
ص  1971مجمكعػة المبػادئ القانكنيػة لعػاـ  -1971لعاـ23طعف 92القرار حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية  (2)

265. 
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 عتراض جهة إدارية أخرىا -الفرع الرابع 

" إذا كػاف سػػقكط حػؽ اإلدارة فػػي سػحب القػػرار اإلدارم لفػكات الميعػػاد, قػد قػػيس عمػػى 
د فػي طمػب اإللغػاء النقضػاء ذات الميعػاد, فػإف القيػاس يقضػي بكجػو التقابػؿ سقكط حؽ ا فرا

  يقػػؼ ق الميعػػاد إذا اعترضػػت جيػػة مختصػػة عمػػى القػػرار, إذ ماػػؿ ىػػذا االعتػػراض يقابػػؿ  أف
 . (1)التظمـ المقدـ مف ا فراد ..." 

ل لقد أراد القضػاء فػي ىػذه الحالػة أف يسػكم بػيف اإلدارة كا فػراد فػي قطػر ميعػاد دعػك 
سػرياف مػدة  قطػرإذا كػاف اعتػراض الفػرد عمػى القػرار اإلدارم بػالتظمـ منػو يػؤدم إلػى اإللغاء ف
لنفس الجيػة  أخرل قرار جية إدارية عمىجية إدارية اعترضت  فإف الحاؿ كذلؾ لك , اإللغاء

, كسػػرياف مػػدة جديػػدة مػػف  المصػػدرة لػػو أك الجيػػة الر اسػػية ليػػا, إذ يػػؤدم ذلػػؾ إلػػى قطػػر المػػدة
فإذا كاف المشرع قػد سػكل بػيف اإلدارة كا فػراد فػي إلغػاء القػرارات ,  البت في االعتراضتاريخ 

فإنو مف باب أكلى أف يسكم بينيما  , اإلدارية بالنسبة لمسحب أك اإللغاء في مدة الستيف يكمان 
الجيػػػات المقػػػدـ مػػػف الفػػػرد أك االعتػػػراض المقػػػدـ مػػػف بػػػالتظمـ الميعػػػاد  اقطػػػر ىػػػذب فيمػػػا يتعمػػػؽ

كنحف نؤيد مكقػؼ القضػاء اإلدارم فػي ىػذه الناحيػة عمػى  ية ا خرل غير مصدرة القراراإلدار 
اعتبػػػػار أف اإلدارة تبتغػػػػي مػػػػف اعتراضػػػػيا تحقيػػػػؽ مصػػػػمحة عامػػػػة بينمػػػػا الفػػػػرد يبتغػػػػي تحقيػػػػؽ 
مصػػمحة خاصػػة فػػإذا مػػا جعػػؿ المشػػرع قطػػر الميعػػاد بنػػاء عمػػى المصػػمحة الخاصػػة فمػػف بػػاب 

 لمصمحة عامة.أكلى أف يقبمو 
خيػػران يجػػدر التنكيػػو أنػػو فػػي القػػانكف اإلنجميػػزم كالسػػكابؽ القضػػا ية ككتػػب الفقػػو فػػي كأ

نمػا تتنػاكؿ امتػداد الميعػاد بصػكرة  إنجمترا , فإنيا ال تتحدث عف كقػؼ الميعػاد أك انقطاعػو , كا 
عامة بدكف تحديد , كعمى ىذا ا ساس فإف محاكـ القانكف في إنجمترا غير مقيػدة بنػكع معػيف 

أك ا سػػباب التػػي تػػؤدم إلػػى امتػػداد الميعػػاد كقبكليػػا لمػػدعكل شػػكالن رغػػـ انقضػػاء  مػػف ا حػػكاؿ
المدة المحددة قانكننا , فالمادة الرابعة مف ال حة القكاعد اإلجرا ية المرعية لدل المحكمة العميػا 
تػػنص عمػػى ضػػركرة تقػػديـ طمػػب الطعػػف خػػالؿ المػػدة المحػػددة قانكننػػا لػػذلؾ دكف إبطػػاء, كىػػذه 

ابمػػة لمتمديػػد إال إذا رأت المحكمػػة أف ىنػػاؾ سػػببنا مقنعنػػا يكجػػب ذلػػؾ , كلممحكمػػة المػػدة غيػػر ق
كحدىا دكف غيرىا سمطة تقديرية كاسعة في تمديد الميعػاد كفػي مػنح إذنيػا الستصػدار التػدبير 

 . (2)القضا ي مف عدمو 
                                           

د. عبػػد  مشػػار اليػػو فػػي مؤلػػؼ ,  261ص  4ػ السػػنة  1951/  1/  21بجمسػػة  المصػػرم  حكػػـ مجمػػس الدكلػػة( 1)
 .  133بؽ , ص االحكـ فكدة , الخصكمة اإلدارية , الجزء ا كؿ , مرجر س

 . 011,  012ره , ص د. الشكبكي عمر محمد مرشد , مرجر سبؽ ذك ( 2)
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 وامتداد  وقف الميعادحالت  –طمب الثالث الم

كز االتفػاؽ يترتب عمى ذلؾ أنو ال يجػاـ العاـ , لنظميعاد الطعف باإللغاء مف ايعتبر 
غير أف ىذا الميعاد قػد يطػكؿ أحياننػا , فيمتػد إلػى أكاػر مػف السػتيف  , عمى إطالتو أك تقصيره

 كذلؾ في حاالت محددة كبشركط معينة كذلؾ كالتالي :, يكمنا 

 .القكة القاىرةالفرع ا كؿ :  -
 .العطالت الرسمية : اانيالفرع ال -
 كفاة ذكم الشأف. :رع الاالث الف -
 

 القوة القاهرة -الفرع األول 
 

يقصد بالقكة القاىرة قياـ حالة ال يد لصاحب الشأف فييػا يسػتحيؿ تكقعيػا كتحػكؿ بػيف         
, ففػػي حالػػة القػػكة القػػاىرة يكقػػؼ ميعػػاد الطعػػف بػػالقرارات  صػػاحب الشػػأف كرفػػر دعػػكل اإللغػػاء

يسػػتطير  التػػي تخمقيػػا القػػكة القػػاىرة يكػػكف فػػي كضػػر الاإلداريػػة  ف الطػػاعف بسػػبب الظػػركؼ 
ذا زالت تمؾ الظركؼ يؤخذ بعيف االعتبار المدة التي سرت قبػؿ حػدكث سػبب  تقديـ الدعكل كا 

 . الكقؼ اـ تستأنؼ المدة كتستكمؿ المدة الباقية

ذلػؾ إلػى أف ا صػؿ العػاـ يقتضػي عػدـ سػرياف المكاعيػد فػي حػؽ مػف أساس كيرجر "        
 . (1)" يؿ عميو المحافظة عمى حقويستح

القػكة القػاىرة  اعتبػارمجمس الدكلة الفرنسػي فػي أحكامػو القديمػة كالحدياػة إلػى  اتجولذا        
كقػػػػد أخػػػػذ مجمػػػػس الدكلػػػػة السػػػػكرم  لكقػػػػؼ سػػػػرياف ميعػػػػاد الطعػػػػف بإلغػػػػاء القػػػػرار اإلدارم ان سػػػػبب

 .كالمصرم بنفس المسمؾ 

 

 
 

                                           
الطبعػػة االكلػػى , منشػػكرات الحمبػػي الحقكقيػػة, القضػػاء اإلدارم , الكتػػاب الاػػاني ,  –د. عبػػدالكىاب محمػػد رفعػػت 1) )

 . 744, ص 5002بيركت, 
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 العطالت الرسمية - ثانيالفرع ال
 

 إذا اعترض نياية الميعاد يـك أك أياـ عطمة فيناؾ حالتاف :       

متػد الميعػاد إلػى أكؿ يػـك عمػؿ رسػمي إإذا كانت العطمة أصابت اليكـ ا خير مف الميعػاد  .أ 
 قانكف ا صكؿ ق .  37ميما كاف عدد أياـ العطمة   المادة 

اميػػا بقػػي يػػـك أك عػػد تمإذا كانػػت العطمػػة قػػد انػػدرجت فػػي أكاخػػر أيػػاـ الميعػػاد بحيػػث أنيػػا ب .ب 
, ميمػػا بمغػػت أيػػاـ الميعػػاد فػػال يمتػػد الميعػػػاد  , أم تخممػػت أيػػاـ العطمػػة أكاػػر مػػف الميعػػاد

ككػاف ا مػر  , كتحسب أياـ العطمة مف جممة أياـ الميعػاد لفقػداف الػنص عمػى خػالؼ ذلػؾ
 .  (1)كلمعمة ذاتيا إذا صادفت العطمة أكا ؿ أياـ الميعاد

ميعػػاد عطمػػة رسػػمية امتػػد الميعػػاد إلػػى أكؿ يػػـك عمػػؿ, كعميػػو فقػػد إذا صػػادؼ آخػػر الفػػ      
قضػت المحكمػة اإلداريػة العميػػا السػكرية " إذا صػادؼ يػػكـ عطمػة رسػمية فػػي نيايػة ميعػاد رفػػر 

, كلكػف إذا كقعػت العطمػة (2)يمتد إلى اليكـ التالي ليـك العطمػة الرسػمية "  الدعكل فإف الميعاد
, ميمػػػا كانػػػت  امتػػػداد ميعػػػاد رفػػػر دعػػػكل اإللغػػػاء فػػػيلعطمػػػة , فػػػال تػػػؤار ىػػػذه ا خػػػالؿ الميعػػػاد

  .العطمة

 
 وفاة ذوي الشأن -الفرع الثالث 

 

, يكػػكف ذلػػؾ سػػببان  أك فقػػداف أىميتػػو أانػػاء ميعػػاد الطعػػف ق3:   فػػي حالػػة كفػػاة ذكم الشػػأف     
نػػان مػػف إليقػاؼ الميعػػاد كيظػؿ مكقكفػػان إلػى أف يقػػكـ الكراػة باالسػػتمرار فػي الطعػػف أك يككػؿ قانك 

 , كعند ذلؾ يستكمؿ الميعاد المكقكؼ . ينكب عف شخص فاقد ا ىمية

 

 

                                           
 . 051, القضايا اإلدارية, ص7القانكف اإلدارم عممان كعمالن كمقارنان, المجمد –د. الخاني عبد اإللو ق 1 
 . 09ـ  71ص 1968مر  –  1968/ ع /4/08ة اإلدارية العميا السكرية رقـ حكـ المحكمق 0 
  047, ص1969ميعاد رفر دعكل اإللغاء, دار الفكر العربي, الطبعة ا كلى,القاىرة,  -سمير  صادؽق 7 
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 القرارات التي يجوز الطعن فيها دون التقيد بالميعاد -المطمب الرابع
 

إذا كانت القاعدة العامة أف ميعاد الطعف باإللغاء في القرارات اإلدارية ىك ستيف يكمػان        
مية أك فػػػي النشػػػرات التػػػي تصػػػدرىا المصػػػالح العامػػػة أك مػػػف تػػػاريخ نشػػػرىا فػػػي الجريػػػدة الرسػػػ

إعػػالف صػػاحب الشػػأف بيػػا كيقػػـك مقػػاـ النشػػر أك اإلعػػالف تحقػػؽ عمػػـ صػػاحب الشػػأف بػػالقرار 
 . عممان يقينيان ال ظنيان كال افتراضيان 

إال أف ىناؾ بعض القرارات اإلدارية ال يتقيد ميعاد الطعف فييا باإللغاء بميعاد الستيف        
مػػان بمعنػػى أنػػػو يجػػكز طمػػب إلغا يػػػا بعػػد انقضػػاء ميعػػػاد السػػتيف يكمػػان كال يحكػػػـ بعػػدـ قبػػػكؿ يك 

 : , كفيما يمي نتعرض ليا الدعكل لفكات الميعاد

 .القرارات المستمرة كالقرارات السمبية : الفرع ا كؿ
 .القرارات المنعدمة :الفرع الااني 
 .مطة مقيدةالقرارات اإلدارية المبنية عمى س: الفرع الاالث 
 .القرارات اإلدارية الماسة بالحريات العامة : الفرع الرابر 
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 القرارات المستمرة والقرارات السمبية -الفرع األول
 
ىي تمؾ القػرارات التػي تحػدث آاارىػا بصػفة متجػددة كقا مػة إلػى أف  ستمرةالقرارات الم  

إلداريػػػة المقػػػررة قانكنػػػان كذلػػػؾ بخػػػالؼ تنتيػػػي بطريػػػؽ أك بػػػآخر مػػػف طػػػرؽ انقضػػػاء القػػػرارات ا
 .(1) " القرارات الكقتية

قرار كضػر شػخص فػي قػكا ـ  كمف التطبيقات القضا ية لمقرارات المستمرة الصريحة         
 ق. قرار منر التعاقد مر الدكلة  –الممنكعيف مف السفر 

مبػػات ا فػػراد الجيػػة اإلداريػػة عػػف الػػرد عمػػى ط امتنػػاعيػػك فالقػػرار اإلدارم السػػمبي أمػػا 
 بالنفي.  بالقبكؿ كال كتظمماتيـ ال

كقػػػػد اتبػػػػر القضػػػػاء اإلدارم بالنسػػػػبة ليػػػػذه القػػػػرارات مكقفػػػػان يػػػػتمخص فػػػػي أف القػػػػرارات 
طالمػػا بقيػػت ىػػذه  ان المسػػتمرة يجػػكز الطعػػف فييػػا فػػي أم كقػػت دكف التقيػػد بميعػػاد السػػتيف يكمػػ

لػػػدكاـ كذلػػؾ بخػػالؼ القػػػرارات القػػرارات قا مػػة كذلػػؾ  ف القػػػرار يتجػػدد مػػف كقػػػت نخػػر عمػػى ا
 .(2)الكقتية التي تخضر لمميعاد"

عمػػى أف القػػرارات السػػمبية قػػرارات إداريػػة تقبػػؿ  فػػي سػػكريا القضػػاء اإلدارم اسػػتقركلقػػد         
يخضر لمكاعيد اإللغاء إذا  السمبي ال اإلدارم , فالقرار الطعف باإللغاء ماؿ القرارات اإليجابية

 .(3) مة بيف صاحب الحؽ كحقوكانت اإلدارة الزالت حا

كالذم ييمنا إبرازه ىنا أف القضاء اإلدارم السكرم ماؿ القضاء المصرم كالفرنسي قد 
 ان تتقيػػد بميعػاد الطعػف باإللغػػاء فميعػاد السػتيف يكمػػ عمػى أف القػػرارات اإلداريػة السػمبية ال اسػتقر

 .الصريحة عمى القرارات اإلدارية اإليجابية ك  ان الشيريف في فرنسا مقصكر  أك

                                           
سامي, الدعاكل اإلدارية كاإلجراءات أماـ القضاء اإلدارم, دعاكل اإللغاء, منشأة المعارؼ,  جماؿ الديف (1)

 .  174ص , 1991, إلسكندريةا
: حكػػػـ محكمػػػة 154ص  88رقػػػـ  14مجمكعػػػة المبػػػادئ القانكنيػػػة التػػػي قررتيػػػا محكمػػػة القضػػػاء اإلدارم السػػػنة  (2)

 .8/12/1959القضا ية جمسة  13لسنة  419القضاء اإلدارم السكرم في الدعكل رقـ 
 56ـ 1962/1964  مبػادئ القانكنيػةمجمكعػة ال -1967لسػنة  71القػرار  حكـ المحكمػة اإلداريػة العميػا السػكرية (3)

 .71ص
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أما القرارات السمبية فيي تقبػؿ الطعػف باإللغػاء فػي أم كقػت دكف التقيػد بػأم ميمػة أك 
أف القػرار السػمبي ىػك قػرار إدارم  ىميعاد كحكمة عدـ تقييد القرارات اإلداريػة السػمبية ترجػر إلػ

 عف الرد كاإلجابة. امتناعياخر طالما أف جية اإلدارة أصرت عمى نيتجدد مف كقت 
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 القرارات المنعدمة -ع الثاني الفر 

القرار اإلدارم المنعدـ ىك ذلؾ القرار المعيب بعيب جػكىرم مػف شػأنو أف يجعمػو مػف        
قبيؿ العمؿ المادم كاغتصاب السمطة , كالقرار اإلدارم المنعدـ حكمو فػي ذلػؾ حكػـ ا حكػاـ 

كيجػكز الطعػف فيػو فػي  المنعدمة ال تمحقو أية حصػانة كال يزيػؿ عيبػو فػكات ميعػاد الطعػف فيػو
, كالعمػػة فػػي ذلػػؾ أف ىػػذه القػػرارات يشػػكبيا  أم كقػػت دكف التقيػػد بميعػػاد الطعػػف المحػػدد قانكنػػان 

 عيب كاضح في الجسامة بحيث يجردىا مف صفتيا اإلدارية كييبط بيا إلى درجة العدـ. 

 حاالت القرارات المنعدمة ىي :إف 
االختصػاص العػادم أك البسػيط بػؿ معيػب  إذا كاف القػرار اإلدارم معيبػان لػيس بعيػب عػدـ .1

بعيػب عػػدـ االختصػػاص الجسػػيـ, كمػػف التطبيقػات القضػػا ية لػػذلؾ : مػػا أكضػػحتو محكمػػة 
ف العمؿ اإلدارم ال يفقد صفتو كال يكػكف معػدكمان إال إذا كػاف إالقضاء اإلدارم بقكليا : " 

ف يصػػػدر مشػػػكبان بمخالفػػػة جسػػػيمة, كمػػػف صػػػكرىا أف يصػػػدر القػػػرار مػػػف فػػػرد عػػػادم, أك أ
القرار مف سمطة في شأف مف اختصاص سمطة أخرل, كأف تتكلى السمطة التنفيذية عمالن 

 مف أعماؿ السمطة القضا ية أك السمطة التشريعية .

إذا كػػاف القػػرار معػػدكمان فػػي محمػػو : كمػػف التطبيقػػات القضػػا ية عمػػى ذلػػؾ القػػرار الصػػادر  .2
يتبػػيف فيمػػػا بعػػػد أف شػػػركط  اػػػـيكيػػػة بإيفػػاد المػػػدعي فػػػي بعاػػة إلػػػى الكاليػػػات المتحػػدة ا مر 

االلتحاؽ بالجامعات ا مريكية غير متكافرة فيو, فينا محؿ القرار ىك اإليفاد إلى الكاليػات 
المتحػػدة فػػي بعاػػة أصػػبح معػػدكمان كمسػػتحيالن نظػػران لعػػدـ تػػكافر شػػركط الدراسػػة بالجامعػػات 

 . (1)جة انعداـ محمو, كبالتالي يككف قرار اإليفاد معدكمان نتي ا مريكية في المدعي

إذا كػػاف القػػرار قػػد صػػدر بنػػاء عمػػى غػػش مػػف صػػاحب الشػػأف : فػػالغش يفسػػد كػػؿ شػػيء,  .3
 كيعدـ القرار الصادر بناء عميو .

كنجد أف مجمس الدكلة الفرنسي قد اتجو في أحكامو الحدياة إلى تقريػر فكػرة االنعػداـ       
و فكات ميعاد الطعف باإللغػاء , فأبػاح كيرل أف القرار المعدـك ال تمحقو حصانة, كال يزيؿ عيب

                                           
مشػار إليػو  09/6/1976ؽ بجمسػة 18لسػنة  42فػي الطعػف رقػـ الصػادر المحكمة اإلدارية العميا المصػرية  حكـ ق1 

 . 191سابؽ, صبمؤلؼ عبد الرؤكؼ ىاشـ بسيكني, مرجر 
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شػػبية القػػرار المعػػدكـ,  ل فػػراد رفػػر دعػػكل تقريػػر االنعػػداـ, ميمػػا مضػػى مػػف زمػػف عمػػى كجػػكد
 .(1)كأعطى الحؽ لمقاضي اإلدارم في أف يعمف انعدامو في أم كقت

فػػػػػػالقرارات اإلداريػػػػػػة المعدكمػػػػػػة يجػػػػػػكز الطعػػػػػػف فييػػػػػػا كسػػػػػػحبيا دكف التقيػػػػػػد بالميعػػػػػػاد       
ذا نػػزؿ القػػرار إلػػى حػػد غصػػب السػػمطة  كص عميػػوالمنصػػ بػػذلؾ إلػػى مجػػرد الفعػػؿ  كانحػػدر, كا 

 , كال يزيػؿ عيبػو فػكات ميعػاد الطعػف فيػو كال ,تمحقػو حصػانة فػال ان المادم المعدكـ ا اػر قانكنػ
 .(2)لمتنفيذ المباشر قابالن يككف 

نحدر بػالقرار ي ىك عيب جسيـال االختصاصعمى أف عيب عدـ  االجتياداستقر كقد         
ا مػػر الػػذم يجعػػؿ بػػاب الطعػػػف فػػي القػػرار المشػػكب بيػػػذا  االنعػػػداـالمطعػػكف فيػػو إلػػى درجػػة 

 (3)يتقيد بالميعاد. ال ان العيب مفتكح
لػذم تجػاكز حػدكد سار عميو القضاء اإلنجميزم فالقرار المعدـك , ىك القػرار ا كىذا ما      

يػػد بشػػرط الميعػػاد  نػػو قػػرار منعػػدـ , , حيػػث يمكػػف الطعػػف فيػػو دكف التقالسػػمطة بشػػكؿ ظػػاىر
كالقػرار المنعػػدـ ال يسػػاكم فػػي رأم مجمػس المػػكردات الكرقػػة التػػي كتػب عمييػػا , كال يعتبػػر قػػرارنا 
بػػأم شػػكؿ مػػف ا شػػكاؿ , كلػػذلؾ فػػإف القػػرار المنعػػدـ يكػػكف مجػػردنا مػػف أم أاػػر قػػانكني فيػػك 

تجاىمػو  نػو ال يكلػد إال العػدـ باطؿ بطالننا مطمقنػا كغيػر قابػؿ لمتصػحيح كيسػتطير كػؿ العػالـ 
(4) . 

كلعػػػػؿ الػػػػذم دفػػػػر المشػػػػرع إلػػػػى جعػػػػؿ مػػػػدة اإللغػػػػاء مػػػػدة قصػػػػيرة نسػػػػبيان ىػػػػك أف عػػػػدـ        
اسػػتقرار المراكػػز القانكنيػػة عميػػو بمضػػي ىػػذه  إالمشػػركعية غيػػر جسػػيـ ممػػا يسػػمح بتغميػػب مبػػد

 الفترة .

ـ الػػػذم تشػػػكبو مخالفػػػة كال شػػػؾ أف ا مػػػر عمػػػى خػػػالؼ ذلػػػؾ بالنسػػػبة لمقػػػرار المعػػػدك       
جسيمة لمبدأ المشركعية , فال يمكف لمضي المدة القصيرة أف يزيؿ العيب أك أف يطغى عمػى 
مبدأ عدـ المشركعية , كلكف ليس معنى ذلؾ أف يظؿ عدـ االستقرار قا مان ميما طالػت المػدة 

                                           
النيضة العربيػة, القػاىرة,  الخصا ص المميزة لدعكل اإللغاء عف الدعكل العادية, دار -صافي أحمد قاسـ  عمي  (1)

 .319 -318 ص 2008
 .  782ص1956, المجمكعة السنة14/1/1956حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في  (2)
 ق.042ص 1972مجمكعة المبادئ القانكنية   -104/77/1972  عالقرار حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية  (3)
 . 025رجر سبؽ ذكره , ص د. عمر محمد مرشد الشكبكي , م (4)
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مة عػػدـ فيػػو عػػدـ االسػػتقرار, كأف يكػػكف ىػػذا الكقػػت مناسػػبان مػػر جسػػا ي فالبػػد مػػف كقػػت ينتيػػ
 مشركعية القرار المعدكـ .

كنرل إمكاف قياس ذلؾ عمى التقادـ الطكيؿ المسقط الػذم نػص عميػو القػانكف المػدني          
, كىػي القاعػدة التػي طبقيػا القضػاء اإلدارم  كالذم يعتبر قاعػدة عامػة تحكػـ تقػادـ االلتزامػات

ضػػى ذلػػؾ أف تنقضػػي الػػدعكل , كمقت بالنسػػبة لمتعػػكيض عػػف القػػرار اإلدارم المخػػالؼ لمقػػانكف
 . (1)ضد القرار المعدكـ بمضي خمس عشرة سنة مف تاريخ العمـ بو

تػػكافر أسػػباب : عمػػى أف فػػي حكػػـ ليػػا  قػػد قضػػت المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكريةك 
فػػي قػػرار اإلسػػتمالؾ يجػػرده مػػف الصػػفة القطعيػػة التػػي أسػػبغيا المشػػرع عمػػى القػػرارات  االنعػػداـ

 .(2)اإلستمالؾ لقانكف ان السميمة طبق

تقبػؿ أم طريػؽ مػف طػرؽ  بينما نجد في حكـ أخر قضت بأف مراسػيـ اإلسػتمالؾ ال 
 .(3)بنص القانكف عمالن الطعف 

ويعطــي القضــاء  اً هــو المعيــار الــذي تعتمــد  المحكمــة لتعتبــر القــرار منعــدم لكــن مــا       
 يكــون غيــر  ومتــى لنفســه الحــق فــي بســط رقابتــه األصــمية فــي صــدد مــدى قانونيــة القــرار

 منعدم ؟.

اتجاىػػػان كاضػػحان كمكقفػػػان  السػػكرية يقتضػػي أف تتبػػػر المحكمػػة اإلداريػػػة العميػػا إف ا مػػر  
محددان فيما يتعمؽ بالتمييز بػيف القػرارات المنعدمػة كالقػرارات الباطمػة لمػا ليػذا المكقػؼ مػف أاػر 

 معيػػار اابػػت يكجػػد أم كلكػػف الكاضػح عمػػى بقػػاء الحػػؽ فػي رفػػر الػػدعكل مفتكحػػان أك انقضػاءه 
 . تنيجو المحكمة

 
 
 

                                           
, الطبعة الاالاة , دار النيضة العربية ,  1997تدرج البطالف في القرارات اإلدارية ,  -رمزم طاىر  د. الشاعر (1)

 .472القاىرة, ص
 71ـ 1995مجمكعة المبادئ القانكنية  -160/920/1995 ع القرار حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية  (2)

 ق.141ص
 12ـ 1970مجمكعة المبادئ القانكنية  -77/105/1970 ع القرار دارية العميا السكرية حكـ المحكمة اإل (3)

 ق.70ص



134 

 

 القرارات اإلدارية المبنية عمى سمطة مقيدة -الفرع الثالث 
 

ىػي إف القرارات اإلدارية المبنية عمى سمطة مقيدة كالقػرارات التنفيذيػة لحكػـ القػانكف ,       
ة آمػرة , بػؿ يفػرض عمييػا بطريقػفييػا ال يترؾ المشرع أية سمطة تقديريػة لػودارة القرارات التي 

 .التصرؼ الذم يجب مراعاتو كعند ذ تككف سمطتيا مقيدة 

كفػي ىػػذه الحالػػة ال تكػكف القػػرارات اإلداريػػة إال تطبيقػان لقكاعػػد آمػػرة مقيػدة تنعػػدـ فييػػا          
 .سمطة اإلدارة التقديرية مف حيث المنح كالحرماف 

ر لمحػػػؽ الػػػذم يسػػػتمد مػػػف كيكػػػكف القػػػرار اإلدارم فػػػي ىػػػذه الحالػػػة مجػػػرد تنفيػػػذ كتقػػػدي         
القانكف مباشرة , كيحؽ لػذكم الشػأف الطعػف فػي تمػؾ القػرارات متػى اسػتبانت مخالفتيػا لمقػانكف 

 .(1)مف دكف التقيد بالميعاد

القػػرارات كعمػػى ىػػذا قضػػت المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية فػػي حكػػـ ليػػا بػػأف :  "          
بػكؿ الػدعكل بصػددىا لشػركط رفعيػا ضػمف تخضػر ق التي تصدر بمقتضى السمطة المقيػدة ال

 ق مف قانكف مجمس الدكلة ذم الرقـ22لممادة   طبقان المكاعيد المحددة لدعاكم الطعف باإللغاء 
نمػػػػػػا يظػػػػػػؿ بػػػػػاب الطعػػػػػػف فييػػػػػػا  1959ق لعػػػػػاـ 55       عمػػػػػػى الػػػػػػرغـ مػػػػػف فػػػػػػكات تمػػػػػػؾ  مشػػػػػرعان كا 

 (2)."  المكاعيد

 

 

 

 

 
                                           

 .792, ص1959اسماعيؿ , القضاء اإلدارم , الجزء الاالث, دار النيضة العربية, القاىرة,  د. البدكمق 1 
 08ـ 1984 دئ القانكنيةمجمكعة المبا -416/174/1984ع القرار  حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكريةق 0 

 .114ص
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 يات العامةالقرارات اإلدارية الماسة بالحر  -الفرع الرابع 
 

يجكز الطعف في القرارات اإلداريػة الماسػة بالحريػات العامػة مػف دكف التقيػد بالمكاعيػد       
قضػت المحكمػة اإلداريػة لػذلؾ  كتطبيقػان القػرارات اإلداريػة بصػفة عامػة ,  بإلغػاءالمقررة لمطعف 

رياف مكاعيػد مػف سػ ان مانعػ ان أف تكقيػؼ المػدعي يشػكؿ عػذر باعتبػار العميا السكرية فػي قػرار ليػا 
 (1)بحكـ المستقيؿ. باعتبارهالطعف بقرار اإلدارة 

تتقيػػػد بالميعػػػاد المحػػػدد لمطعػػػف فػػػإف  كىكػػػذا ماعػػػدا القػػػرارات اإلداريػػػة المػػػذككرة التػػػي ال  
تقػػديـ الطعػػف بشػػأف القػػرارات اإلداريػػة ا خػػرل خػػالؿ الميعػػاد المحػػدد لػػو شػػرط ضػػركرم لقبػػكؿ 

ال تػػرفض المحكمػػة قبػػكؿ لتقػػديميا خػػارج الميعػػاد المحػػدد فػػي  شػػكالن الػػدعكل  دعػػكل اإللغػػاء كا 
القانكف ك ف ىذا الميعاد مف النظاـ العػاـ لػذا بإمكػاف المحكمػة أف تقضػي بعػدـ قبػكؿ الػدعكل 

 . لـ يتمسؾ بو ا طراؼ حتى كلكتمقا يان 

تكفيقان لالعتبارات المتعارضػة المتمامػة بضػركرة بقػاء ميعػاد الطعػف مفتكحػان مػف لذلؾ ك 
 . كرة استقرار المراكز القانكنية مف جية أخرلجية كضر 

, تبػػدأ ىػػذه  حػػدد المشػػرع فػػي سػػكريا مػػدة الطعػػف بإلغػػاء القػػرارات اإلداريػػة بسػػتيف يكمػػان 
 المدة بالسرياف مف تاريخ نشر القرار التنظيمي في الجريدة الرسمية أك في النشرات المصمحية

 . ممو اليقيني, كمف تاريخ إعالف القرار الفردم لصاحب الشأف أك ع

إف ىذه المدة ىي مدة سقكط بمعنػى أف عمػى الطػاعف أف يرفػر دعػكاه باإللغػاء خػالؿ 
ال سقط حقو في رفعيا  . ىذه المدة كا 

لكػػف عمػػى الػػرغـ مػػف أف ىػػذه المػػدة ىػػي مػػدة سػػقكط إال أف المشػػرع اعتػػرؼ بإمكانيػػة  
عتػػراؼ بانقطػػاع الميعػػاد انقطػػاع الميعػػاد بحالػػة الػػتظمـ كىػػذا مػػا دفػػر بالقضػػاء اإلدارم إلػػى اال
طمػب اإلعفػاء مػف الرسػـك بغير حالة التظمـ كلكف قياسان عمى ىذه الحالة كىي في حاؿ تقػديـ 

 . أك اعتراض جية إدارية أخرل أك تقديـ دعكل إلغاء أماـ محكمة غير مختصةالقضا ية 

 كاعتػرؼ القضػاء اإلدارم أيضػان بإمكانيػػة كقػؼ ميعػاد الطعػف باإللغػػاء فػي حالػة كقػػؼ
الميعاد  بالقكة القػاىرةق كمػا يجػدر ذكػره أيضػان أف القضػاء اعتبػر أف الميعػاد ال يسػرم بالنسػبة 

                                           
 108 ـ 1988مجمكعة المبادئ القانكنية  -48/624/1988ع القرار حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية  ق1 

 645ص
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لػػبعض القػػرارات اإلداريػػة كػػالقرارات المنعدمػػة كالمسػػتمرة كالصػػادرة بنػػاءن عمػػى السػػمطة المقيػػدة 
 . لودارة

دعكل في جمير ا حػكاؿ يجػب عمػى الطػاعف أف يتقيػد بالميعػاد المحػدد قانكنػان لرفػر الػ
 .بالنسبة لمقرارات التي يجب فييا رفر الدعكل خالؿ الميعاد 

ال ترتب عمى فكات الميعاد تحصف القرار اإلدارم مف الطعف باإللغاء كرد الدعكل   كا 
 المكجية ضده شكالن لعدـ تكفر الشركط الشكمية.
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 الفصل الثاني
 جراءات رفع دعوى اإللغاءإ

الدعكل اإلدارية بشكؿ عاـ كمنيا دعكل اإللغاء شكميات معينة  إلجراءات إقامة 
ال تعرض لمجزاء يحددىا القانكف , كالقاعدة العامة بالنسبة ل عماؿ  , فعمى المدعي إتباعيا كا 

أم مف الضركرم أف تتـ العممية اإلجرا ية كفقان لمكسيمة أك  (1) اإلجرا ية ىي قانكنية الشكؿ
مف دكف أف يككف ل طراؼ الذيف يقكمكف بيا حرية اختيار  (2)انكفالشكمية التي يحددىا الق

 . ,  ف ىذه الكسيمة يحددىا كيفرضيا القانكف عمى ا طراؼ ىذه الكسيمة

لذا يجب عمى ا طراؼ القا ميف باإلجراءات أف يمتزمكا باتخاذ الشكؿ المعيف في        
ذا لـ يحدد القانكف شكالن معينان لوجر  اء فإنو ينبغي أف يتخذ في الشكؿ ا كار القانكف, كا 

 .(3)مالءمة لتحقيؽ الكظيفة

كتختمؼ تمؾ اإلجراءات الشكمية مف حيث الجمكد كالمركنة مف عمؿ إلى آخر, فقد       
سبة إلجراءات , كما ىك الحاؿ بالن يككف المشرع أحيانان يبالر في تحديد الحيايات الشكمية

  (4)التبمير

ع في ا مكر الشكمية كما ىك الحاؿ بالنسبة لعريضة دعكل اإللغاء فإنيا كقد يسيؿ المشر     
 .(5) ؿ المشرع كايران في شكميا أك صياغتيا, إذا لـ ين تتميز بالبساطة

قػػانكف خػػاص بأصػكؿ المحاكمػػات اإلداريػػة مػػر أف قػػانكف إحػػداث  اليكجػػد فػي سػػكريةك         
 : أفعمػػى دة الاالاػػة مػػف إصػػداره نػػص فػػي المػػا 9151لعػػاـ  55الػػرقـ م الدكلػػة ذ مجمػػس
 كتطبػػؽ فػػي ىػػذه الحالػػة أحكػػاـ قػػانكف , اإلجػػراءات المنصػػكص عنيػػا فػػي ىػػذا القػػانكف تطبػػؽ

                                           
 .75-09, ص 1977,  1د. كجدم راغب , مبادئ الخصكمة المدنية, دار الفكر العربي , القاىرة , ط ق1 
 414ص  1986دار النيضة العربية  ,  القػاىرة   الطبعة الاانية, ,  فتحي , الكسيط في القانكف المدني د. كالي ق0 

. 
 .046, ص1978,  فكر العربي , القاىرة دار ال د. كجدم راغب , الكجيز في مبادئ القضاء المدني, ق7 
محمػػػكد محمػػػد , قػػػانكف القضػػػاء المػػػدني, الجػػػزء الاػػػاني, دار الفكػػػر العربػػػي, القػػػاىرة, دكف سػػػنة نشػػػر,  د. ىاشػػػـ ق4 

 . 161ص
أحمد عكدة , إجراءات التقاضي اإلداريػة أمػاـ محكمػة العػدؿ العميػا, دراسػة مقارنػة, بحػث منشػكر فػي  الغكيرمد.  ق5 

 . 12/5/0229المتاح بتاريخ  WWW.orablawinfo.comالمكقر االلكتركني التالي : 

http://www.orablawinfo.com/
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قػػانكف اإلجػػراءات  كذلػػؾ إلػػى أف يصػػدر , فيمػػا لػػـ يػػرد فيػػو نػػصالمدنيػػة أصػػكؿ المحاكمػػات 
 . الخاصة بالقسـ القضا ي

لخاصػة بػاإلجراءات التػي تػـ الػنص كىذا يعني أف القاضػي اإلدارم يطبػؽ النصػكص ا       
, فػإف لػـ يكػف ىنػاؾ نػص طبػؽ اإلجػراءات المنصػكص عمييػا  عمييا في قانكف مجمس الدكلػة

 .في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتي ال تتعارض مر طبيعة المنازعة اإلدارية
مجمػس الدكلػة  ىفػلـ يصدر ماؿ ىذا القػانكف كاكت ا طركحةتاريخ مناقشة ىذه كحتى 
 ا صكؿ اإلدارية التي كردت بقانكنو إلى جانب قانكف أصكؿ المحاكمات الػذم بتطبيؽ قكاعد

 . في ا صكؿ ا خرلبشأنو نص ما لـ يرد فيييعٌد قانكنان عامان 
 عمى إجراءات رفر دعكل اإللغاء مف خالؿ :في ىذا الفصؿ  سنتعرؼ لذلؾ 

 .دعكلالرفر  إجراءاتالمبحث ا كؿ :   -
 . كقؼ تنفيذ القرار المطعكف فيوق اناار المترتبة عمى رفر دعكل اإللغاءااني : المبحث ال -
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 دعوىالرفع  إجراءات - المبحث األول
عمى  9151لعاـ  55الرقـ م ذ السكرممف قانكف مجمس الدكلة  23نصت المادة  

مقيػػد بجػػدكؿ أف يقػػدـ الطمػػب إلػػى قمػػـ كتػػاب المحكمػػة المختصػػة بعريضػػة مكقعػػة مػػف محػػاـ 
 المحاميف المقبكليف أماـ المجمس .

 عدا البيانات العامة المتعمقة بأسماء الطالب كمف يكجػوكيجب أف تتضمف العريضة   

مما  , مكضكع الطمب كتاريخ التظمـ مف القرار إف كاف إلييـ الطمب كصفاتيـ كمحاؿ إقامتيـ
العريضػة بصػكرة  دة لمطمػب كأف تقػرفيجب التظمـ منو كنتيجػة الػتظمـ كبيانػان بالمسػتندات المؤيػ

 .أك ممخص مف القرار المطعكف فيو
 , كعميو أف يكدع قمـ كلمطالب أف يقدـ مر العريضة مذكرة يكضح فييا أسانيد الطمب

 كتػػاب المحكمػػة عػػددان كافيػػان مػػف صػػكر العريضػػة كالمػػذكرة كحافظػػة المسػػتندات كذلػػؾ إلجػػراء
 .(1)اإلعالف المنصكص عميو في المادة التالية

لػى ذكم الشػأف فػي ميعػػاد  كتعمػف العريضػة كمرفقاتيػا إلػى الجيػة اإلداريػة المختصػة كا 
ال يجػػاكز سػػبعة أيػػاـ مػػف تػػاريخ تقػػديميا كيػػتـ اإلعػػالف بطريػػؽ البريػػد عمػػى النحػػك المبػػيف فػػي 

 .(2)ال حة اإلجراءات 
 يعتبر مكتب المحامي المكقر عمى العريضة محالن مختػاران لمطالػب كمػا يعتبػر مكتػب

إذا  , كؿ ذلؾ إال المحامي الذم ينكب عف ذكم الشأف في تقديـ مالحظاتيـ محالن مختاران ليـ
.عينكا محالن مختاران غيره

(3)
  

 55الػػرقـ م ذ مػػف قػػانكف مجمػػس الدكلػػة السػػكرمق 26-25-24-23كتقابػػؿ المػػكاد  
 .ـ1972/ لعاـ 47لدكلة المصرم رقـ // مف قانكف مجمس ا25نص المادة / 1959لعاـ 

عمييػػػا  اسػػتقرالتػػػي  المبػػادئعكل مػػف خػػػالؿ لػػذلؾ سػػػكؼ نعػػرض إلجػػػراءات رفػػر الػػػد
 كذلؾ عمى النحك التالي:  قضاء مجمس الدكلة السكرم

 بيانات عريضة الدعكل. -ا كؿ المطمب
 إيداع عريضة الدعكل.  -الاانيالمطمب 
 إعالف عريضة الدعكل.  -الاالثالمطمب 
 رية الرد عمى عريضة الدعكل. إيداع الجية اإلدا -الرابرالمطمب 

                                           
   .9151لعاـ  55رقـ الم ذ قانكف مجمس الدكلة السكرممف  04المادة  (1)
   .9151لعاـ  55الرقـ م ذ قانكف مجمس الدكلة السكرممف  05المادة  (2)
   .9151لعاـ  55الرقـ م ذ قانكف مجمس الدكلة السكرممف  06المادة  (3)
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 بيانات عريضة الدعوى -األول المطمب

يجب أف تحدد في عريضة الدعكل الكاقعة التي يتـ رفر الدعكل بشأنيا كالتػي يطمػب  
ف تحديد مكضكع الدعكل يتعمؽ  ,المدعي الحماية القضا ية ليا  ببياف عناصر الدعكل مػف كا 

عف في قرار إدارم فيجب أف ترفؽ بالعريضػة ك إذا كاف مكضكع الدعكل ىك الطمحؿ كسبب 
, يبػػيف مكضػػكعو كتػػاريخ صػػدكره كتػػاريخ الػػتظمـ  صػػكرة أك ممخػػص ليػػذا القػػرار المطعػػكف فيػػو

 . (1)منو

, بػػػؿ يمكػػػف  ريحان صػػػكبالنسػػػبة لػػػدعكل اإللغػػػاء فػػػال يشػػػترط أف يكػػػكف طمػػػب اإللغػػػاء   
مطة المحكمػػة فػػي تكييػػؼ االسػػتدالؿ عميػػو مػػف خػػالؿ مػػا كرد بعريضػػة الػػدعكل ضػػمنان تبعػػان لسػػ

طمبات المدعي كلكػف مػف المفضػؿ أف يكػكف طمػب إلغػاء القػرار اإلدارم فػي عريضػة الػدعكل 
, بحيػث ال تسػتطير المحكمػة اسػتنتاج إلغػاء القػرار  صريحان أك عمى ا قػؿ أف ال يكػكف مبيمػان 

 . (2)اإلدارم المعيب

المحكمػػػػة كمػػػػف كمػػػػا يجػػػػب أف يػػػػذكر فػػػػي عريضػػػػة الػػػػدعكل تػػػػاريخ تقػػػػديميا إلػػػػى قمػػػػـ 
, بحيػػػث أف يػػػتـ ذلػػػؾ ببيػػػاف اليػػػـك كالشػػػير  الضػػػركرم مراعػػػاة الدقػػػة عنػػػد تحريػػػر ىػػػذا التػػػاريخ

, فتحديد ذلؾ التاريخ قد يعػد قاطعػان لميعػاد  ,  نو يترتب عمى ذلؾ آاار قانكنية عديدة كالسنة
 . (3)إجرا ي أك يبدأ منو أك ينتيي عند ميعاد إجرا ي معيف

الخاص بتػاريخ تقػديـ عريضػة الػدعكل إلػى قمػـ المحكمػة فػي أف كتظير أىمية البياف  
,  الدعكل تعد في ىذا التاريخ مرفكعة كمنتجة لآلاار التي ترتبيا القكانيف المختمفة عمى رفعيا

 . (4)متى رفعت الدعكل خالؿ الميعاد المعيف

ة مػػا إذا لػذا فاليػدؼ الر يسػي مػف شػرط بيػاف تػػاريخ تقػديـ عريضػة الػدعكل ىػك معرفػ         
, كمػا أنػو  كاف الطعف باإللغػاء قػد رفػر فػي الميعػاد أك ال ؟ كبالتػالي تقبػؿ الػدعكل أك ال تقبػؿ

يفيد ذكر تاريخ تقديـ العريضة بالنسبة لدعكل التعكيض في معرفة ما إذا كاف الحػؽ فػي رفػر 
                                           

 .774 -777, ص, مرجر سابؽ عاماف ياسيف عمي, إجراءات إقامة الدعكل (1)
-49ص ,1998, , دار النيضػػة العربيػػة ارم, القػػاىرةاإلجػػراءات أمػػاـ القضػػاء اإلد ,صػػبرم محمػػد د. السنكسػػي (2)

52 . 
دراسػػػة مقارنػػػػة , دار  –الشػػػربيني مصػػػطفى محمػػػكد كامػػػؿ , بطػػػالف إجػػػػراءات التقاضػػػي أمػػػاـ القضػػػاء اإلدارم  (3)

 .489ص 0226الجامعة الجديدة , اإلسكندرية 
 . 127ص, , مرجر سابؽ محمد نصر الديف كامؿ (4)
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ضػػػػافة إلػػػػى ذلػػػػؾ فػػػػإف لػػػػذلؾ التػػػػاريخ أىميػػػػة بصػػػػفة عامػػػػة فػػػػي    الػػػػدعكل قػػػػد تقػػػػادـ أـ ال ؟ كا 
 . (1)اباتاإل

 عمػى أنػو 1959لعاـ  55مف قانكف مجمس الدكلة السكرم رقـ  24قد نصت المادة ك      
إلػييـ  عػدا البيانػات العامػة المتعمقػة بأسػماء الطالػب كمػف يكجػو يجػب أف تتضػمف العريضػة :

مما يجب  , مكضكع الطمب كتاريخ التظمـ مف القرار إف كاف كصفاتيـ كمحاؿ إقامتيـالطمب 
العريضػػة بصػػكرة أك  منػػو كنتيجػػة الػػتظمـ كبيانػػان بالمسػػتندات المؤيػػدة لمطمػػب كأف تقػػرفالػػتظمـ 

  .ممخص مف القرار المطعكف فيو

 , كعميو أف يكدع قمـ كلمطالب أف يقدـ مر العريضة مذكرة يكضح فييا أسانيد الطمب

 جػػراءكتػػاب المحكمػػة عػػددان كافيػػان مػػف صػػكر العريضػػة كالمػػذكرة كحافظػػة المسػػتندات كذلػػؾ إل

  .اإلعالف المنصكص عميو في المادة التالية

ف مػػف البيانػػات التػػي ابؽ ذكرىػػا يتبػػيف لنػػا أف ىنػػاؾ نػػكعيالسػػ 24المػػادة  اسػػتقراءكمػػف      
, كمػػا أف ىنػػػاؾ  بيانػػػات عامػػة كبيانػػات خاصػػة بػػػدعكل اإللغػػاء :يجػػب أف تتضػػمنيا الػػدعكل

 بيانات متعمقة بالمدعى عميو : 

 : عامةبيانات  -أول"

السكرم مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية  94مادة حددتيا الالتي بيانات الي كى
 كىي : 28/9/1953تاريخ  84الصادر بالمرسـك التشريعي رقـ 

 اسـ المحكمة التي ترفر الدعكل أماميا. -أ 
 تاريخ تحرير االستدعاء. -ب 
 اسـ كؿ مف المدعي كالمدعى عميو كلقبو كمينتو كمكطنو. -ج 
فإف كاف مف المنقكالت كجب ذكر جنسو كنكعػو كقيمتػو كأكصػافو بياف مكضكع الدعكل,  -د 

ف كاف مف العقارات كجب تعييف مكقعو كحدكده أك بياف رقـ محضره.  كا 
 عرض ا كجو القانكنية التي تؤسس عمييا الدعكل. -ه 
 ذكر البيانات كا دلة التي يستند إلييا المدعي في تأييد دعكاه. -و 
كيجػػب ذكػػر تػػاريخ ىػػذا , كيػػؿ مفكضػػان بسػػند رسػػميمتػػى كػػاف الك تكقيػػر المػػدعي أك ككيمػػو  -ز 

 السند كالجية التي صدقتو.

                                           
 . 49, ص, مرجر سابؽ ماـ القضاء اإلدارم , اإلجراءات أ صبرم محمد لسنكسي اد.  (1)
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  :بيانات خاصة بدعوى اإللغاء -ثانيا"

يجب أف تحتكم  اإللغاء دعكلالسابؽ ذكرىا فإف صحيفة  24كطبقان لنص المادة 
 عمى البيانات انتية :

 , محؿ إقامتو . وفت, ص اسـ الطالب -

 , كمحؿ إقامتيـ . مب, صفتيـاسـ مف يكجو إليو أك إلييـ الط -

 , أك مضمكف النزاع . مكضكع الطمب -

 , كنتيجتو إف كجدت . تاريخ التظمـ بالنسبة لمقرارات الكاجب التظمـ منيا -

 بيانات بالمستندات المؤيدة لمطمب . -

 صكرة مف القرار الصادر أك ممخص لمقرار كتاريخو . -

, كأف يكدع  أسانيد الطمب كلمطالب أف يقدـ مر عريضة الدعكل مذكرة يكضح فييا
كيككف بعدد المدعى عمييـ , مضافا" إلييا نسخة إلى إدارة قضايا  عددان كافيان مف الصكر

عريضة مرفقا" مر  الدكلة المماؿ القانكني عف اإلدارة في كافة الدعاكل التي ترفر عمييا ,
 . الدعكل المذككرة كأف يكدع حافظة المستندات

مف المرسـك الخػاص بمجمػس الدكلػة الفرنسػي قػد بينػت  41ف المادة كفي فرنسا نجد أ       
أنو يتعيف أف تشتمؿ عريضة الػدعكل عمػى " عػرض لمكقػا ر كالقػانكف بشػكؿ مػكجز كلمطمبػات 

كيجػػػب أف يرفػػػؽ بالعريضػػػة صػػػكر ليػػػا كلممػػػذكرة ,   سػػػماء كعنػػػاكيف أطػػػراؼ الخصػػػكمة " كا
ُن عف القرار محؿ الطعف باإللغاء  . (1)فضالن

ذك   , فالقاعدة أف يقدـ طمب مستقؿ بكؿ قػرار إدارم  ا تعددت القرارات المطعكف فيياا 
, بحيػػث ال يمكػػف  , إال إذا كجػػدت صػػمة تجمػػر بػػيف القػػرارات المطعػػكف فييػػا بعريضػػة مسػػتقمة

 . مستقمة النظر إلى كؿ قرار بصكرة

ال اعك   تبػرت في ىذه الحالة فإف الدعكل يمكف أف ترفر ضد ىػذه القػرارات مجتمعػة كا 
 .رية المذككرة في عريضة الدعكل الدعكل مرفكعة ضد أكؿ القرارات اإلدا

                                           
د . فيػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد مشػػار إليػػو فػػي مؤلػػؼ  ـ الخػػاص بمجمػػس الدكلػػة الفرنسػػي 1945يكليػػك  71مرسػػـك  (1)

 . 728العزيز الدغيار , رقابة القضاء عمى قرارات اإلدارة , مرجر سابؽ  , ص 
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كفي حالة القرارات الجماعية أم الدعكل التي ترفر مػف أكاػر مػف شػخص ضػد قػرار  
, فػػػإف مجمػػػس الدكلػػػة يشػػػترط أف يكػػػكف الطػػػاعف فػػػي نفػػػس المركػػػز القػػػانكني إزاء  إدارم كاحػػػد

ال كػػاف عمػػى كػػؿ القػػرار المطعػػكف فيػػو , فػػإذا كقعػػت الػػدعكل  فػػرد أف يرفػػر الػػدعكل بمفػػرده , كا 
, اعتبػػػرت الػػػدعكل  مػػػف طػػػاعنيف لػػػيس ليػػػـ نفػػػس المركػػػز القػػػانكني إزاء القػػػرار المطعػػػكف فيػػػو

 مرفكعة مف الطاعف الذم ذكر اسمو أكالن في عريضة الدعكل.

عريضتيا  كفي فرنسا تستقؿ دعكل اإللغاء عف دعكل التعكيض كيككف لكؿ منيما
حيث , فإنو يمكف جمر الدعكييف معان في عريضة كاحدة, سكريا كمصر فيأما  المستقمة,

عمى اختصاص المجمس بطمبات  السكرم مف قانكف مجمس الدكلة لتاسعةتنص المادة ا
أرفعت بصفة التعكيض عف القرارات اإلدارية المذككرة في البنكد السابقة مف المادة سكاء 

 .تبعية أصمية أـ 

 :  عمقة بالمدعى عميهبيانات مت -ثالثاً 

, لػػذا البػػد فػػي الػػدعكل  إف طرفػػي الخصػػكمة القضػػا ية ىمػػا المػػدعي كالمػػدعى عميػػو       
 . القضا ية مف أف تكجو الدعكل إلى الطرؼ انخر الذم ىك المدعى عميو

كىك ذلؾ الشػخص الػذم ترفػر ضػده الػدعكل كيتخػذ مكقػؼ الػدفاع فييػا كلػذلؾ يسػمى        
 .(1)ية في الدعكلبصاحب الصفة السمب

ذا كانػػت        الػػدعكل اإلداريػػة عينيػػة , أم تسػػتيدؼ حمايػػة مبػػدأ المشػػركعية فػػإف كجػػكد كا 
طرؼ آخر في الدعكل يطمؽ عميو المدعى عميو كىك يككف في دعكل اإللغاء الجية اإلدارية 

 . مصدرة القرار محؿ الطعف

ار, حتى لك كانػت غيػر متمتعػة القر  ةلذا فإنو يجب ذكر بيانات الجية اإلدارية مصدر      
ف كانػػػػػت ليسػػػػػت الخصػػػػػـ الحقيقػػػػػي لعػػػػػدـ تمتعػػػػػو  بالشخصػػػػػية المعنكيػػػػػة , فالجيػػػػػة اإلداريػػػػػة كا 
 . , إال أنيا تككف الطرؼ انخر في دعكل اإللغاء بالشخصية القانكنية

لػذا فػػإذا كانػػت دعػكل اإللغػػاء عينيػػة أك مكضػػكعية يختصػـ فييػػا القػػرار اإلدارم ذاتػػو,      
, ال  ف ىػػػذه الجيػػػة تعتبػػػر  ذلػػػؾ تكجػػػو إلػػػى الجيػػػة التػػػي أصػػػدرت القػػػرار المعيػػػب فإنيػػػا مػػػر

                                           

 . 181, ص2115عات, دار النيضة , القاىرة, أصكؿ التقاضي كفقان لقانكف المراف-ق د. محمكد سيد أحمد 1 
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نمػػا  نيػػا ىػػي التػػي تسػػتطير الػػدفاع عػػف القػػرار المعيػػب الػػذم  خصػػمان فػػي دعػػكل اإللغػػاء , كا 
 .(1), كما تستطير أف تسحبو أك تعدلو أك تنفذ حكـ المحكمة بشأنو أصدرتو

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .486قضاء اإلدارم , مرجر سابؽ , صق الشربيني مصطفى محمكد كامؿ , بطالف إجراءات التقاضي أماـ ال1 
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 عوىإيداع عريضة الد -الثاني المطمب

إف الدعكل في المنازعات اإلدارية كمنيا دعكل اإللغاء ال تعتبر مرفكعة طبقان لقانكف       
قمػػـ كتػػاب المحكمػػة المختصػػة , فيػػذا اإلجػػراء فقػػط ىػػك  مجمػػس الدكلػػة إال بإيػػداع صػػحيفتيا 

 . اإلداريةالذم يدؿ عمى انعقاد الخصكمة 

يضػػة فػػال تنعقػػد بيػػا الخصػػكمة كال تعػػد أمػػا اإلجػػراءات ا خػػرل التػػي تسػػبؽ إيػػداع العر        
تكدع عريضة دعػكل اإللغػاء بعػد تحريرىػا , حيث  الدعكل أنيا قد رفعت إلى القضاء اإلدارم

مػػف قبػػؿ المحػػامي إلػػى ديػػكاف المحكمػػة المختصػػة لػػدل محػػاكـ مجمػػس الدكلػػة السػػكرم لغػػرض 
سػنتناكلو فػي الفػركع  كىذا ما, استيفاء الرسكـ القانكنية , كمف اـ قيدىا في سجالت المحكمة 

 التالية : 

 الفرع ا كؿ : تكقير المحامي عمى عريضة الدعكل .  -

 الفرع الااني : استيفاء الرسـك القانكنية .  -

 الفرع الاالث : قيد عريضة الدعكل .  -
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 توقيع المحامي عمى عريضة الدعوى -الفرع األول 
 

يض يجػب دعػكل تعػك  أكانػت دعػكل إلغػاء أـ كؿ دعكل ترفر إلى مجمس الدكلة سكاء      
كيترتػب عمػى  ,أف يكقر عمى عريضتيا محاـ مقيد بجػدكؿ المحػاميف المقبػكليف أمػاـ المجمػس 

 , ذلؾ أف المشرع قػد أكجػب تكقيػر العريضػة مػف محػاـ مخالفة ىذه القاعدة عدـ قبكؿ الدعكل
ي ذلػػؾ مصػػمحة العدالػػة , كمػػف اػػـ يكػػكف قػػد نيػػى عػػف رفػػر الػػدعكل بغيػػر ىػػذا القيػػد متكخيػػان فػػ

إغفػػاؿ ىػػذا التكقيػػر ىػػك إغفػػاؿ ف"  , باعتبارىػػا أمػػران متعمقػػان بالنظػػاـ العػػاـ ال يجػػكز اإلخػػالؿ بػػو
  (1) لبياف جكىرم يبطؿ صحيفتيا كيتعمؽ بالنظاـ العاـ ".

تحريػػػؾ عدالػػة المحكمػػػة  م مػػػف الطػػػرفيف  –مػػف حيػػػث المبػػػدأ  –بمػػا أنػػػو ال يسػػػكغ ك     
حػاكـ مجمػس الدكلػة إال ممػاالن بمحتػرؼ صػناعة القػانكف أم بكسػاطة شخصيان كيقصػد بػذلؾ م

بطاليػػػا ال كقػػػر تحػػػت طا مػػػة رد صػػػحيفة الػػػدعكل كا  , إال أف سمسػػػمة مػػػف االعتبػػػارات  محػػػاـ كا 
تتصؿ بكاقر البي ة التي نعيش فييا كالػنظـ التػي تخضػر ليػا نشػاطات الطػرفيف, كػكف النفقػات 

 جز ة ىذا المبدأ أك تركيض قسكتو , كما يمي : التي يمزماف بيا باىظة , جعمت لزامان ت

ال يترتػػػػب عمػػػػى المتػػػػداعيف أمػػػػاـ المحػػػػاكـ اإلداريػػػػة الخارجػػػػة عػػػػف مػػػػالؾ مجمػػػػس الدكلػػػػة  .1
مسػػؤكلية تمايػػؿ نفسػػو بكسػػاطة محػػاـ , كمػػا فػػي الماػػكؿ أمػػاـ لجػػاف الضػػرا ب المباشػػرة أك 

ي كالمجػػػالس ديػػػكاف المحاسػػػبات أك اليي ػػػات اإلداريػػػة ا خػػػرل ذات االختصػػػاص القضػػػا 
 التأديبية كلجنة الشرفية ... الخ . 

ال يمزمػكف فػي دعػاكاىـ الشخصػية االسػتعانة بمحػاـ كلػك المحامكف العاممكف كالمتقاعدكف  .2
 ادعكا أماـ مجمس الدكلة . 

أسػباب  ال يمـز الشخص المدخؿ مف قبؿ مفكض الدكلة أك المحكمة في الػدعكل كمتػدخؿ .3
, ال يمـز بأف يمامو محاـ ,  نو أدخؿ بباعث خارج  دخالوإقدرت ىاتاف الجيتاف ضركرة 

 عنو . 

لػػبعض اناػػار التػػي تنشػػ يا الػػدعكل ذاتيػػا كمػػر ذلػػؾ  إف طمػػب اإلعفػػاء مػػف الرسػػـك منشػػ  .4
فإنػػػو يتقػػػدـ بطمبػػػو بػػػدكف محػػػاـ كيتػػػكلى مفػػػكض الدكلػػػة طمػػػب تككيػػػؿ محػػػاـ لػػػو مػػػف نقابػػػة 

 المحاميف . 

                                           
 .    958صفحة  –قضاء اإللغاء ,  مرجر السابؽ  ,سميماف محمد  د الطماكم  ق1 
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عكل أماـ القضػاء اإلدارم كقابميػا بػدعكل مقابمػة ال يمـز الفرد الذم رفعت اإلدارة عميو الد .5
 بتككيؿ محاـ  ف ىذه الدعكل تعتبر مف دعاكل التقاص . 

عمػػػى أف القػػػكؿ بػػػأف العريضػػػة كقعػػػت مػػػف المحػػػامي ذاتػػػو مسػػػألة تجػػػرم, عمػػػى مسػػػؤكلية 
 . (1)سكرتارية المحكمة باعتبار النص يمـز لتقديميا إلييا 

ىػػذا الجػػزاء يقضػػي بعػػدـ قبػػكؿ الػػدعكل كتعػػد العريضػػة فييػػا يػػتـ كفػػي الحػػاالت التػػي        
 , كمف اـ فإف ميعادان جديدان يفتح لصاحبيا ابتداء مف إعالنو برفضيا الباطمة كالتظمـ اإلدارم

كالسػػبب فػػي ذلػػؾ ضػػعؼ الاقافػػة القانكنيػػة لػػدل جميػػكر المتقاضػػيف فضػػالن عػػف أف قضػػاء " ,
راد استعماؿ حؽ االلتجاء إليػو فييػاجمكف أف يسيء ا ف ىمجمس الدكلة لدينا قضاء كليد يخش

القرارات اإلدارية بالحؽ كالباطؿ كبشكؿ بعيد عف مبادئ القانكف ا مر الذم يزعر اإلدارة إلى 
 .(2)" الحد الذم يسبب ليا االرتباؾ

 إذان لقد رتب المشرع عمى تقديـ الدعكل أماـ محاكـ مجمس الدكلة آااران تتماؿ :
ة مف محاـ مقبكؿ كمقيد في جدكؿ المحاميف إجراء جكىرم يجب ف تقديـ العريضة مكقعإ .أ 

ال كانػػػػت العريضػػػػة باطمػػػػة أف يقػػػػـك فييػػػػا , لكػػػػف القصػػػػد مػػػػف الػػػػنص ىػػػػك أف تصػػػػدر  , كا 
العريضة عف المحامي المقبكؿ ذاتو, أما صدكرىا عنو أك عػدـ صػدكرىا, فمسػألة متػركؾ 

 . اـ الدليؿ عميو إلى المحكمة نفسيفييا التقدير بابكتيا كقيا

جمػػس الدكلػػة , كمػػا لػػػك متعتبػػر باطمػػة العريضػػة التػػي لػػػـ يكقعيػػا المحػػامي المقبػػكؿ أمػػػاـ  .ب 
طب اسػمو مػف جػدكؿ شػكقعيا المدعي نفسو أك كقعيا محاـ ما زاؿ متدربان أك محاـ سبؽ 

أك لتكليو  ق  ما لـ يكف ذلؾ في دعكل شخصية لو المحاميف, بسبب احالتو عمى المعاش
عمالن تجاريان أك لككنو مػف أعضػاء إدارة قضػايا الدكلػة إذ ال يقبػؿ دارتو كظيفة عامة أك إل

 م سبب آخر . أف يككف محاميان لمطرفيف أك  

تعتبر باطمة أيضان عريضة الدعكل التي كقعيا المحامي المقبكؿ ىك باسـ مككمو المدعي  .ج 
أم   نيا يجب أف تكقػر مػف المحػامي بالػذات , نفسو أم صكر اسـ مككمو أك قمد تكقيعو

 بخط صاحبو كيبطميا رسـ المدعي لتكقيعو . 

                                           
 . 068, القضايا اإلدارية, ص7كمقارنان, المجمد القانكف اإلدارم عممان كعمالن  –د. الخاني عبد اإللو  (1)
كمػػا  597صػػفحة  – 688بنػػد  – 1966طبعػػة  –القضػػاء اإلدارم كمجمػػس الدكلػػة  –د فيمػػي مصػػطفي أبػػك زيػػد  (2)

 بعدىا.   
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 خصي عمييا بشرط ال ينكر ىذا الخاتـ. شلكف يقبؿ مف المحامي أف يككف قد بصـ خاتمو ال

: فػػإف قيػػد االسػػتعانة بمحػػاـ كارد أيضػػان فػػالنص لػػـ يفػػرؽ بػػيف ا فػػراد  أمػػا بالنسػػبة لػػودارات
تتبة قانكنان بالنيابة القانكنية إلدارة قضايا , كبذلؾ تمتـز اإلدارات غير المك كاإلدارات العامة

 .ردت العرا ض المكقعة مف الكزير بالذات , ليذا  الدكلة باالستعانة بمحاـ

لكف القضاء اإلدارم نظر إلػى إدارة قضػايا الدكلػة نظػره إلػى نيابػة قانكنيػة كلػيس امػة      
اف عػف طريػؽ منػدكب لػـ كلػك كػ ضركرة لصؾ بككالتيا كتماؿ اإلدارات المكتتبة بيػا حكمػان 

يمض عمى تخرجو أكار مف عاميف بحجة أنو يماؿ ر يس اإلدارة صاحب النيابة القانكنيػة 
 .  (1)عف كؿ الكزارات كاإلدارات العامة

لعػػػاـ  55مػػػف قػػػانكف مجمػػػس الدكلػػػة السػػػكرم رقػػػـ  23,  16,  11لقػػػد نصػػػت المػػػكاد         
المحاميف المقبكليف أماـ المجمس , إال  بجدكؿ ان عمى أف المحامي يجب أف يككف مقيد 1959

كالعمػػػؿ بيػػػا مػػػف نقابػػػة  اعتمادىػػػايتطمػػػب  أف ىػػػذه المػػػكاد بقيػػػت معطمػػػة بانتظػػػار صػػػدكر مػػػا
 . المحاميف رغـ مركر أكار مف نصؼ قرف

عميػو قضػاء مجمػس الدكلػة السػكرم, فإنػو يػتـ  اسػتقرنص عميػو المشػرع أمػا مػا  ىذا ما       
 اإلنابػػػةتجػػػكز  كال , المحػػػامي الككيػػػؿ حصػػػران  ـ أسػػػتاذ فقػػػطإيػػػداع صػػػحيفة الػػػدعكل مػػػف محػػػا

يبيف  مطبكع سمفان نمكذجي بتسجيؿ الدعكل كما يجب عمى الككيؿ التكقير عمى محضر إيداع 
التكقير مف بعد ك  اإليداع تاريخالمكدع مر المحامي  كاسـالمدعى عميو  كاسـالمدعي  اسـفيو 

فػي سػجؿ  الػدعكلتسػجيؿ يػتـ ,  كتكقيعػو اسػمو يبػيف فيػوالمحامي المػكدع كالمكظػؼ المسػتمـ 
اػػـ يضػػـ السػػجؿ فػػي ىػػذا سػػمي م, كيػػدكف عمػػى محضػػر اإليػػداع رقميػػا التس المحكمػػة ا ساسػػي

, كيسػػجؿ  , بعػػد أف تخػػتـ عريضػػة الػػدعكل بخػػاتـ الػػديكاف محضػػر اإليػػداع إلػػى ممػػؼ الػػدعكل
يػػنجـ عنػػو مػػف  كمة كمػػاعمييػػا تػػاريخ إيػػداعيا, كىػػذا التػػاريخ ىػػك التػػاريخ الػػذم تنعقػػد بػػو الخصػػ

 . عبرة  م إجراء سابؽ  التقادـ كغير ذلؾ كال آاار ماؿ ميعاد دعكل اإللغاء أك

كطبقػػان لقػػانكف المحامػػاة الحػػالي يقبػػؿ أمػػاـ المحػػاكـ اإلداريػػة المحػػامكف أمػػا فػػي مصػػر        
يػدكف أمػاـ قبػؿ أمػاـ محكمػة القضػاء اإلدارم المحػامكف المقيالمقيدكف أماـ المحاكـ البدا يػة, ك 

, كيقبػػػؿ أمػػػاـ المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا المحػػػامكف المقيػػػدكف أمػػػاـ محكمػػػة  محػػػاكـ االسػػػت ناؼ
 .1968/ لسنة 61مف قانكف المحاماة رقـ / 78,  74,  71النقض لممكاد 

                                           
 . 070-071, القضايا اإلدارية, ص 7, المجمد القانكف اإلدارم عممان كعمالن كمقارنان  –د. الخاني عبد اإللو  (1)
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, فيسػػػتطير المػػػدعي  أمػػػا فػػػي لبنػػػاف فػػػال يكجػػػب القػػػانكف تكقيػػػر محػػػاـ عمػػػى العريضػػػة
 , عمى أنو يتكجب عمى المدعي يستطير أف يستقؿ بتكقيعياتكقيعيا كحده أك مر محاميو كما 

, إال فػػػػي  , إذا مػػػا كقػػػػر العريضػػػػة بنفسػػػػو أف يعػػػيف فييػػػػا المحػػػػامي الػػػػذم اختػػػاره ككػػػػيالن عنػػػػو
مػػف قػػانكف مجمػػس  91الحػػاالت التػػي تطبػػؽ فييػػا  ا صػػكؿ المػػكجزةق المشػػار إلييػػا فػػي المػػادة 

مػػػف  91محػػػاـ عنػػػو بمقتضػػػى المػػػادة , فقػػػد أعفػػػى عمػػػى مقػػػدـ العريضػػػة مػػػف تعيػػػيف  الشػػػكرل
 . (1)القانكف المذككر

يقـك بإيداع  كبرأينا ليس مف الضركرة أف يككف المحامي الذم يترافر أماـ المجمس أك       
فقػد كجػد حػاالت قػد كقػر بيػا العريضة مف المحاميف الذيف أمضكا سنكات طكيمة في المحاماة 

تغتفر كعدـ الطعػف  ف عاما" بأخطاء الشريتسجيميـ في المحاماة أكار مف عمف مضى عمى 
 .التبمير  بانتظاربالقرار الصادر عف محكمة القضاء اإلدارم 

سػتة  ة أشػير أكلذلؾ فإننا نرل ضركرة أف يخضر المحػامي ا سػتاذ لػدكرة لمػدة االاػ         
لدعاكل محاضرات في القانكف العاـ كاإلجراءات أماـ القضاء اإلدارم , كاأشير يتمقى خالليا 

يػػػػا أسػػػػاتذة مػػػػف كميػػػػة الحقػػػػكؽ فييحاضػػػػر  التػػػػي تخػػػػتص بيػػػػا محػػػػاكـ مجمػػػػس الدكلػػػػة السػػػػكرم
كالمحامكف الذيف عممكا بالقضاء اإلدارم يشػيد ليػـ بػالخبرة كالدرايػة كيحصػؿ فػي نيايػة الػدكرة 

يػػداع محػػاكـ عمػػى كايقػػة يبرزىػػا  كؿ مػػرة أمػػاـ  القضػػاء اإلدارم , يسػػتطير بعػػدىا المرافعػػة كا 
 . أماـ المجمسالدعاكل 

كػؿ ىػذا كخطػكة أف تتـ ىػذه الػدكرات أانػاء فتػرات التمػريف لػدل نقابػة المحػاميف ,  أك         
كالتركيػػػز عمػػػى دراسػػػة اإلجػػػراءات تخصػػػص محػػػاميف بالقػػػانكف العػػػاـ بعػػػدىا ل قػػػؿنتن أكلػػػى اػػػـ

 .اإلدارية لدل كمية الحقكؽ 

 

 

 

                                           
 . 129-128اإلجراءات اإلدارية, مرجر سابؽ, ص  –دناف ع د. الخطيب (1)
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 استيفاء الرسوم القانونية –الفرع الثاني 

بػػػدأ مجانيػػػة القضػػػاء يػػػكحي بػػػأال تحصػػػؿ أيػػػة رسػػػـك ممػػػف يطمػػػب الحمايػػػة يبػػػدك أف م
القضػػػا ية , إال أف ا خػػػذ بيػػػذا المبػػػدأ عمػػػى إطالقػػػو قػػػد يشػػػجر النػػػاس عمػػػى االلتفػػػاؼ حػػػكؿ 
المحػػاكـ بغيػػر حػػؽ أك يمجػػؤكف إلييػػا بػػدعاكل غيػػر جػػادة أك كيديػػة , لػػذا تفػػرض معظػػـ الػػدكؿ 

 . ( 1) ضاء لتضمف جديتو كاقتناعو بحقوالحدياة رسكمان يدفعيا كؿ مف يمجأ إلى الق

كمػػف الضػػركرم أال يبػػالر المشػػرع فػػي تحديػػد ىػػذه الرسػػـك القانكنيػػة التػػي تسػػتكفى فػػي 
الػػدعاكل المقدمػػة مػػف قبػػؿ المػػدعييف, بحيػػث تكػػكف عا قػػان كتػػؤدم إلػػى عػػدـ التجػػاء النػػاس إلػػى 

ـك القانكنيػة بصػكرة القضاء لممطالبة بحقكقيـ ككاف ال بػد لممشػرع مػف أف ال يفػرض ىػذه الرسػ
 . مطمقة مف دكف ا خذ بنظرية االعتبار نكعية الدعاكل كتقدير قيمتيا المالية

لذا فالرسكـ القانكنية لمدعكل تتعمؽ عادة بتقدير قيمة الدعكل كيتػكلى المشػرع تنظػيـ  
قكاعد تقدير قيمة الدعكل بيدؼ ضماف حسف سير العممية القضػا ية بصػفة اساسػية, كتظيػر 

ا بشكؿ أكضح فػي تحديػد قػدر الرسػكـ القضػا ية التػي يجػب دفعيػا عنػد إيػداع عريضػة أىميتي
 . (2)الدعكل

, حيػث  حيث يكجب المشرع السكرم عند إيداع دعػكل اإللغػاء دفػر الرسػـك القانكنيػة         
, مػالـ يكػف رافػر الػدعكل حاصػالن عمػى القػرار بإعفا ػو  اإللغػاء إلػى رسػـ اابػت لتخضر دعػاك 
نػو بعػد تحريػػر عريضػة الػدعكل يػػتـ تقػديميا إلػى سػػكرتارية المحكمػة مػػف إ, حيػػث  مػف الرسػكـ

  (3)قبؿ صاحب الشأف كيقـك سكرتير المحكمة بمراعاة ما يمي
 التأكد مف كجكد التككيؿ الخاص بالدعكل .  .1

 لصؽ الطكابر المقررة حسب نكع المحكمة .  .2

 لمدعكل كفقان لمقانكف .  بعد ذلؾ يقـك السكرتير السابؽ بتقدير الرسـك القانكنية .3

                                           
 . 780ـ , , ص1984ق د. حممي محمكد , القضاء اإلدارم , دار الفكر العربي , القاىرة ,  الطبعة الاالاة , 1 
 ,1999المرافعات اإلدارية دراسة عممية إلجراءات التقاضي أمػاـ مجمػس الدكلػة, الطبعػة ا كلػى  –إبراىيـ لمنجياق 0 

 . 177, صمنشأة المعارؼ باإلسكندرية 
, نػػكر اإليمػػاف عمػػي الػػديف زيػػداف, محمػػد السػػيد أحمػػد, المكسػػكعة الشػػاممة فػػي شػػرح القػػانكف اإلدارم, الجػػزء الاػػانيق 7 

 . 877-872, ص0212لوصدارات القانكنية , بشبرا الخيمة , 
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 , فػإف ليػذه اإلدارة أف ترفعيػا عمػييـ إف الدعكل اإلدارية كما يرفعيا ا فراد عمػى اإلدارة      
ذا كاف المفركض في القضاء النظر إلى طرفي النزاع نظػرة سػكاء , فإنػو لػيس مػف منطػؽ  , كا 

 زة الدكلػة كخزانتيػا العامػة, كىي السمطة التي تقػـك عمػى مختمػؼ أجيػ ا مكر أف تبادر اإلدارة
 تيا كما يبادر ا فراد إلى دفعيا ., إلى دفر رسـك الدعكل التي تريد إقام

, أك ممػػا  ليػػذا فػػإف القػػكانيف تعفػػي الدكلػػة عنػػد التقاضػػي ممػػا ال فا ػػدة مػػف إلزاميػػا بػػو 
 .  (1)يتنافى مر طبيعة كظيفتيا العامة

 

ذا كػػاف قػػانكف مجمػػس الدكلػػة فػػي مصػػر كسػػكريا لػػـ  يخػػص الػػدعاكل التػػي يمكػػف أف كا 
ترفعيػػا اإلدارة بنصػػكص خاصػػة تاركػػان أمرىػػا إلػػى القكاعػػد العامػػة فػػي اإلجػػراءات كالنصػػكص 

 .مف نكاحي اإلجراءات  ةالخاصة التي تنظـ ناحي

فػػإف قػػانكف مجمػػس شػػكرل الدكلػػة المبنػػاني جػػاء بحكػػـ صػػريح فػػي ىػػذا المكضػػكع فقػػد  
ل كالشػػركط الكاجػػب تكافرىػػا فػػي عريضػػتيا كأعقبيػػا أكرد ا حكػػاـ الخاصػػة بكيفيػػة إقامػػة الػػدعك 

 بنص المادة التالية : 

 
ترفػػػػر مراجعػػػػات السػػػػمطة اإلداريػػػػة إلػػػػى مجمػػػػس الشػػػػكرل كفقػػػػان  حكػػػػاـ المػػػػادتيف  -63المــــادة

 كمف تعييف المحامي .  (2)السابقتيف , كتعفى مف رسكـ الطابر كالغرامة

مػكاده إلػى ىي ػة المفكضػيف عمى أف قانكف مجمس الدكلة في مصر كسكرية أشار في 
لى أف طعكنيا ال تستكجب رسمان كما ال يمكف الحكـ عمييا بأم غرامة أك تضمينات  .  (3)كا 

عمػػى أف تسػػرم القكاعػػد السػػكرم مػػف قػػانكف مجمػػس الدكلػػة  4كقػػد نصػػت المػػادة ىػػذا      
ة ليا باإلقميـ المتعمقة بتحديد الرسـك المعمكؿ بيا في اإلقميـ المصرم كما تحدد الرسكـ المقابم

 .السكرم بقرار مف ر يس الجميكرية ككؿ ذلؾ إلى أف يصدر القانكف الخاص بالرسـك 

                                           
 . 118, ص , مرجر سابؽ اإلجراءات اإلدارية – ق د. الخطيب عدناف1 
ق يسػػتعمؿ المشػػرع المبنػػاني كممػػة  الغرامػػةق ىنػػا بمعنػػى الكفالػػة كالتػػأميف الػػذم يشػػترط دفعػػو إلػػى خزانػػة الدكلػػة عنػػد 0 

 الطعف با حكاـ مشار إليو بالمرجر السابؽ .
 . 119اإلجراءات اإلدارية, مرجر سابؽ, ص – ق د. الخطيب عدناف7 
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كلـ يصدر حتى انف قانكف خاص بالرسـك المتعمقة بمجمس الدكلة كتطبؽ فػي سػكرية        
تػػػػػػاريخ  549ال حػػػػػػة الرسػػػػػػـك المعتمػػػػػػدة أمػػػػػػاـ القضػػػػػػاء العػػػػػػادم كذلػػػػػػؾ بمكجػػػػػػب القػػػػػػرار رقػػػػػػـ 

 .ادر في سكرية الص 26/3/1959
  .ضرورة صدور قانون الرسوم القضائية الخاص بمجمس الدولةمما نرل معو 
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 قيد عريضة الدعوى –الفرع الثالث 

بعد استيفاء الرسػكـ المقػدرة مػف ديػكاف المحكمػة المختصػة بمجمػس الدكلػة السػكرم أك 
المحكمػػػػة  ربػػػط مػػػػا يشػػػػعر اإلعفػػػػاء منػػػػو تقػػػػدـ عريضػػػػة دعػػػػكل اإللغػػػػاء كمرفقاتيػػػػا إلػػػػى ديػػػػكاف
نشاء ممؼ خاص بيا   .المختصة لغرض تسجيميا في سجؿ المحكمة الخاص بذلؾ كا 

ار ق مػػف الال حػػة الداخميػػة لمجمػػس الدكلػػة السػػكرم بمكجػػب قػػر 8حيػػث قضػػت المػػادة          
 عمى أف :  1955ابريؿ  10بتاريخ  ر يس مجمس الكزراء الصادر

لقػانكف إيػداعيا كيكػكف ذلػؾ بمحضػر يعد ممؼ لكؿ دعكل تكدع بو كؿ كرقػة يكجػب ا      
إيػػداع يابػػت فيػػو رقػػـ القضػػية كأسػػماء الخصػػـك كاسػػـ المػػكدع كتػػاريخ االيػػداع كسػػاعتو كبيػػاف 
ا كراؽ المكدعػػػة كتكقػػػر مػػػف المػػػكدع كالمكظػػػؼ المخػػػتص كيؤشػػػر عمػػػى غػػػالؼ الممػػػؼ مػػػف 

ابػػػت عمػػػى الػػػداخؿ بيػػػاف ا كراؽ المكدعػػػة بأرقػػػاـ متتابعػػػة كتػػػاريخ إيػػػداعيا كعػػػدد ممحقاتيػػػا كي
غالؼ الممؼ مف الخارج رقـ الدعكل بالسجؿ العاـ كأسماء الخصـك كمكضكع الدعكل كبيػاف 

 إجراءات سيرىا . 
ق مػػف الال حػػة الداخميػػة عمػػى أف 9كفيمػػا يتعمػػؽ بمرفقػػات الػػدعكل فقػػد نصػػت المػػادة       

ى سػكرتير تقدـ المستندات في حافظة يبيف فييا تاريخ كؿ مسػتند كمضػمكنو بأرقػاـ متتابعػة إلػ
المحكمػػة مػػف أصػػؿ كبػػو المسػػتندات كصػػكر مػػف الحافظػػة كحػػدىا بقػػدر عػػدد الخصػػـك كيحفػػظ 
أصؿ الحافظة كالمستندات بممػؼ الػدعكل , كيجػكز أف تقػدـ المسػتندات بمغػة أجنبيػة عمػى أف 

 تككف مشفكعة بترجمتيا إلى المغة العربية . 
اء رفػر الػػدعكل صػػحيحان , كأيػػان كفػي حالػػة إيػػداع العريضػة لػػدل قمػػـ المحكمػة يعػػد إجػػر       

كػػاف مكضػػكع الػػدعكل , كػػدعكل اإللغػػاء أك التعػػكيض أك غيػػر ذلػػؾ مػػف الػػدعاكل اإلداريػػة , 
حيػػث ال يكجػػد طريػػؽ آخػػر لرفعيػػا إال بإيػػداع عريضػػتيا قمػػـ الكتػػاب أك شػػعبة الػػدعاكل كقيػػد 

 . (1)العريضة في السجؿ الخاص بذلؾ 
تنعقد الخصكمة اإلداريػة التػي تترتػب عمػى ذلػؾ آاػار كبتقديـ عريضة الدعكل اإلدارية        

 عديدة كأىـ تمؾ اناار ىي : 

 اإليجابي فييا .  هيتـ تحريؾ الخصكمة كيتدخؿ القاضي اإلدارم بمباشرة دكر  .1

 قطر مكاعيد الدعاكل كسقكط مكاعيد التقادـ بالنسبة لمحقكؽ .  .2

                                           
 .494, صضي أماـ القضاء اإلدارم , مرجر سابؽ الشربيني مصطفى محمكد كامؿ , بطالف إجراءات التقا ق1 
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الػدعكل أك فقػد أحػدىـ  الخصكمة تظؿ قا مػة كلػك تػكفي أحػد الخصػـك بعػد تقػديـ عريضػة .3
 أىمية مباشرة عمؿ إجرا ي , فعند ذلؾ تسرم عمييا أحكاـ كقؼ كانقطاع الخصكمة . 

إف بطالف إعالف العريضة ال يبطؿ إجراءات رفعيا , ما دامت العريضة صحيحة بػذاتيا  .4
/ 47, كقد اكدعت قمـ كتاب المحكمة إيػداعان صػحيحان كىػذا بػالطبر يخػالؼ نػص المػادة /

ف أصػػػكؿ المحاكمػػػات التػػػي تعتبػػػر الميعػػػاد كاإلجػػػراءات مبتد ػػػة مػػػف تػػػاريخ تبميػػػر مػػػف قػػػانك 
 الطرؼ انخر . 

كقد طبؽ القضاء اإلدارم ىذا المبدأ أيضان عمى ما يرفر مػف طعػكف إلػى المحكمػة كمرجػر 
 لمطعف با حكاـ . 

لمفا ػدة  كال يتساكل القضاء اإلدارم كالقضاء العادم في اعتبار تاريخ ىذا االدعاء منطمقػان  .5
 .  (1)القانكنية , فممتبمير ىنا أاره الحتمي بيذه الناحية

كىكػػذا فػػإف الػػدعكل اإلداريػػة بمجػػرد تقػػديـ عريضػػتيا إلػػى قمػػـ المحكمػػة فػػإف ذلػػؾ يعػػد    
إيذانان لمقاضي اإلدارم بإعماؿ رقابتو دكف النظر في أية إجراءات أخػرل تاليػة أك سػابقة لػذلؾ 

كىػػي أنػػػو يترتػػػب عمػػى تقػػػديـ صػػػحيفة الػػدعكل لقمػػػـ كتػػػاب  , كيترتػػب عمػػػى ذلػػؾ نتيجػػػة ميمػػػة
ف كانػػػػت جميػػػػر  المحكمػػػػة جميػػػػر اناػػػػار التػػػػي يرتبيػػػػا القػػػػانكف عمػػػػى رفػػػػر الػػػػدعكل , حتػػػػى كا 

 . ( 2)اإلجراءات التالية عمى قيد عريضة الدعكل قد تمت معيبة

دة كىػػي لػػذا فػػإف الػػدعكل اإلداريػػة تتميػػز عػػف الػػدعكل المدنيػػة ,  نيػػا تبػػدأ بخطػػكة محػػد     
ي الميعاد المعػيف انعقػدت مجرد إيداع عريضتيا قمـ كتاب المحكمة , فإذا تمت ىذه الخطكة ف

 الخصكمة.

عريضة الدعكل كمرفقاتيػا إلػى الجيػة اإلداريػة أك إلػى ذكم الشػأف  –تبمير  –أما إعالف      
نمػػا ىػػك إجػػراء  مسػػتقؿ ال , فمػػيس ركنػػان مػػف أركػػاف إجػػراءات إقامتيػػا , أك شػػرطان لصػػحتيا , كا 

 .يقكـ بو أحد طرفي الخصكمة 

                                           
 . 075, القضايا اإلدارية, ص7القانكف اإلدارم عممان كعمالن كمقارنان, المجمد –د. الخاني عبد اإللو ق 1 
 . 782ياسيف عاماف عمي, إجراءات إقامة الدعكل اإلدارية, مرجر سابؽ, ص ق0 
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بؿ تتكاله المحكمة مػف تمقػاء نفسػيا , أم أف المحكمػة فػي الػدعكل اإلداريػة تقػكـ تمقا يػان       
بتبميػػػػر الطػػػػرؼ انخػػػػر بإقامػػػػة الػػػػدعكل اإلداريػػػػة كدعػػػػكة ذكم الشػػػػأف جميعػػػػان لتقػػػػديـ مػػػػذكراتيـ 

 .  (1)المحكمة –سكرتارية  – كمستنداتيـ في المكاعيد المقررة بطريؽ اإليداع في قمـ

 ال يخضػػر تقػػديـ عريضػػة الػػدعكل لمجمػػس الدكلػػةفػػفػػي فرنسػػا  أمػػا بشػػأف تقػػديـ الػػدعكل      
شػكؿ معػيف كليسػت ىنػاؾ طريقػة معينػة لتقػديميا حيػث يجػكز إيػداع العريضػة لػدل الفرنسي  ل

ف طكابر باسـ سكرتارية القسـ القضا ي بالمجمس , كما يجكز أيضان إرساليا بطريؽ البريد بدك 
 .(2)ر يس القسـ القضا ي بمجمس الدكلة

ُن عريضة مكجزة تتبعيا ال حػة تفصػيمية , كلكػف ك         غالبنا ما تتحرؾ عف طريؽ تقديـ أكالن
ىػػذه الال حػػة التفصػػيمية ال يمكػػف أف تشػػتمؿ عمػػى أسػػباب قانكنيػػة جديػػدة تختمػػؼ عػػف السػػبب 

ذا جػرل تقػديـ ال حػة تفصػيمية إلػى القانكني الػذم جػرل التمسػؾ بػو فػي العريضػة المػكج زة , كا 
مجمػػس الدكلػػة بعػػد مػػركر أربعػػة أشػػير تمػػت تسػػجيؿ العريضػػة المػػكجزة , فػػإف مقػػدـ العريضػػة 

 (3)يعتبر أنو تنازؿ عف الدعكل عند انقضاء ىذه الميمة , حتى كلػك أنػو قػدـ ال حػة بعػد ذلػؾ 
كمحػػاكـ االسػػت ناؼ اإلداريػػة إال , كلكػػف ىػػذه العقكبػػة ال يمكػػف تطبيقيػػا أمػػاـ المحػػاكـ اإلداريػػة 

 بعد اإلنذار .

كينبغي أخيرنا في فرنسا ا خذ بمبدأ تفٌرد العريضة , أم أف كؿ عريضػة تقػدـ مػف قبػؿ        
أف يكػكف عػدد مقػػدمي  امػػان ز يػػؽ ىػذا المبػدأ عمػػى إطالقػو لكػاف لشػخص كاحػد فقػػط, كلػك تػـ تطب

 .لمطعكف عمييا العرا ض مساكينا لعدد العرا ض المقدمة كالقرارات ا

كلكف مجمس الدكلة الفرنسي قد خفؼ مف حدة ىذا المبػدأ حيػث أجػاز أف تقػدـ الطمبػات       
عف عدة  ة عف مقدـ عريضة ضد عدة قرارات أـضمف عريضة جماعية , سكاءن أكانت صادر 

 . (4)مقدميف ضد عدة قرارات , بشرط أف يجمعيا رباط كاؼو 

                                           
, 1999جراءات التقاضي أماـ مجمس الدكلة, الطبعػة ا كلػى المرافعات اإلدارية دراسة عممية إل –إبراىيـ المنجي (1)

 . 190, صمنشأة المعارؼ باإلسكندرية 
عبد الحميد محمد طاىر , تقرير عف القسـ القضا ي بمجمس الدكلة الفرنسي مجمػة مجمػس الدكلػة, السػنة الحاديػة  (2)

 . 777ل اإلدارية, ص, مشار إليو بمؤلؼ عاماف ياسيف عمي, إجراءات إقامة الدعك 414, ص1960عشر 
راجر جكرج فكداؿ كبيار دلفكلفيػو  1981يناير  16بمرسـك  1967يكليك  72المضافة إلى مرسـك  7ػ  57المادة  (3)

 . 108, القانكف اإلدارم ,الجزء الااني , مرجر سبؽ ذكره , صػ 
 .108فكداؿ جكرج كبيار دلفكلفيو , القانكف اإلدارم ,الجزء الااني , مرجر سبؽ ذكره , صػ  (4)
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 وىإعالن عريضة الدع -الثالث المطمب

 
عمييا المادة  تبعد أف يتـ إيداع عريضة الدعكل مستكجبة كافة البيانات التي نص

تعمف العريضة كمرفقاتيا إلى كبعد دفر الرسكـ المتكجبة قانكنا" " مف قانكف مجمس الدكلة  24
لى ذكم الشأف في ميعاد ال يجاكز سبعة أياـ مف تاريخ تقديميا  الجية اإلدارية المختصة, كا 

 .(1)"عالف بطريقة البريد المكصى عميو مصحكبان بعمـ الكصكؿكيتـ اإل

لمجمس الدكلة السكرم بمكجب قرار ر يس مف الال حة الداخمية  5كقد نصت المادة  
 : عمى أف 1955ابريؿ  12بتاريخ الصادر مجمس الكزراء 

يككف إعالف عرا ض الدعاكل إلى الكزارات صاحبة الشأف رأسان كعمييا تبمير الفركع 
التابعة ليا بالعريضة الستجماع البيانات كا كراؽ كالمالحظات الالزمة لتحضير الدعكل, 
كبعد استجماعيا تكدعيا الكزارة بممؼ الدعكل في المحكمة المختصة في الميعاد القانكني, 

 إلييا . كتعتبر رياسة مجمس الكزراء بما يتبعيا مف ىي ات منضمان 

ـ ت, كيالخاص بمجمس الدكلة السكرممحضريف اإلعالف بكاسطة ديكاف الحيث يتـ 
 عف طريؽ ديكاف المحامي العاـ في كؿ محافظة. اإلعالف في المحافظات

ذا شػػػاب الػػػبطالف إعػػػالف عريضػػػة الػػػدعكل        , فػػػإف ا اػػػر المترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ ىػػػك  كا 
ل , أم أف الػبطالف ال يمتػد إلػى رفػر الػدعك  ضركرة إعادة اإلعالف مرة اانية بطريقة صحيحة

تػػـ  تعتبػػر الػػدعكل مقدمػػة خػػارج الميعػػاد إذا مػػاكمػػا ال  ,سػػكرمطبقػػان لقضػػاء مجمػػس الدكلػػة ال
مػػا يزيػد عمػػى السػػتيف يكمػػان عمػى عمػػـ المػػدعي بػػالقرار بعػػد فػػكات  الجيػػة المػػدعى عمييػا عػالفإ

 . المطعكف فيو ما دامت الدعكل قد رفعت في ا صؿ في الميعاد القانكني

لى ذكم الشأف لػيس ركنػان مػف ذلؾ أف إعالف الصحي        فة كمرفقاتيا إلى الجية اإلدارية كا 
 فقػػػػد قػػػػررت المحكمػػػػة اإلداريػػػػة العميػػػػا,  أركػػػػاف إقامػػػػة المنازعػػػػة اإلداريػػػػة أك شػػػػرطان لصػػػػحتيا

أف بطػالف إعػالف عريضػة الػدعكل كمرفقاتيػا إلػى أم مػف ذكم الشػأف لػيس مػبطالن  :المصرية
صػحيحة فػي الميعػاد القػانكني بػإجراء سػابؽ حسػبما , مادامػت قػد قػدمت  إلقامة الدعكل ذاتيا

                                           
   .1959لعاـ  55الرقـ م ذ مف قانكف مجمس الدكلة السكرم 05المادة  ( 1)
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نمػػا الػػبطالف ال ينصػػب إال عمػػى اإلعػػالف كحػػده, إف المصػػرم  حػػدد قػػانكف مجمػػس الدكلػػة , كا 
 .(1)كاف لذلؾ كجو ال يترتب عمى البطالف أار إال في الحدكد كبالقدر الذم استيدفو الشارع

حاؿ النقص الذم يشكب عريضػة في سكريا كمصر في  االجتياداستقر عميو  ىذا ما      
فػػي لبنػػاف فقػػػد جػػاءت فػػي قػػانكف مجمػػس شػػػكرل الدكلػػة أحكػػاـ خاصػػة بمػػا قػػػد  الػػدعكل , أمػػا
مػف المرسػـك  64الفقرة الاانيػة مػف المػادة  ة الدعكل اإلدارية مف نكاقص فنصتيشكب عريض
يقػػػـك المستشػػػار "  عمػػػى أف2111لسػػػنة  227المػػػنظـ لمجمػػػس شػػػكرل الدكلػػػة رقػػػـ اإلشػػػتراعي 

المشػػرؼ عمػػى الػػدكا ر اإلداريػػة بػػإبالغ المسػػتدعي خػػالؿ أسػػبكع الػػنقص المكجػػكد فػػي  المعػػاكف
ذا انقضػػت  مح ىػػذا الػػنقص خػػالؿ خمسػػة عشػػر يكمػػان يجػػب أف يصػػ االسػػتدعاء مػػف التبميػػر , كا 

 (2)."  االستدعاءببطالف  ىذه المدة دكف إصالحو يمكف المجمس إعطاء القرار

 كف مجمس شكرل الدكلة المبناني عمى ما يمي : تقضي مكاد قانأيضان ك في لبناف 

خالؿ ا ياـ الاالاة التي تمي قيد االستدعاء أك تصحيح النكاقص , يعيف ر يس  -67المادة
الغرفة التي تتكلى النظر في الدعكل مقرران يحيؿ إليو الممؼ , كلمر يس أف يقـك 

 بكظيفة المقرر . 
جعة , فيؤمف إبالغ ا كراؽ لمخصكـ كيعيف ليـ يقكـ المقرر بالتحقيؽ في المرا -68المادة

ميمة لتقديـ دفاعيـ أك جكابيـ كيجرم التحقيقات التي يرل أف مف شأنيا جالء 
 القضية . 

تجرم التبميغات بالشكؿ اإلدارم مقابؿ إيصاؿ, كتحدد الميؿ مف شير إلى  -69المادة
 شيريف كابتداء مف يـك التبمير . 

إعالف عريضة الدعكل لمخصكـ كخالؿ المدة المحددة كفي ضكء ىذه النصكص يتـ  
فييا بدءان مف تاريخ إيداع العريضة الديكاف, كبرغـ النص الكارد في قانكف مجمس الدكلة مف 
, ىك أف اإلعالف يتـ بكاسطة قمـ  أف اإلعالف يتـ بطريؽ البريد فإف الذم عميو العمؿ اليـك

اطة السمطة اإلدارية, كيغمب أف يتـ ذلؾ بإنابة المحضريف, كقد يتـ اإلعالف في ا قاليـ بكس

                                           
, مجمكعػػػة المبػػػادئ القانكنيػػػة التػػػي قررتيػػػا المحكمػػػة 1968نػػػكفمبر سػػػنة  7, فػػػي  حكػػػـ محكمػػػة القضػػػاء اإلدارم (1)

 الرابعة عشر. اإلدارية العميا لسنة 
 -نظريػة الػدعكل فػي القضػاء اإلدارم –ية مقارنػة دراسة نظرية كعمم –اإلجراءات اإلدارية  -عدناف  د. الخطيب (2)

 .115, ص  1968 –مطبعة نيضة مصر –معيد البحكث كالدراسات العربية 
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السمطة القضا ية طبقان لقكاعد اإلنابة المنصكص عمييا في قكانيف المرافعات كا صكؿ 
 . (1)المدنية

لى ذكم الشأف ليس ركنان مػف كما أ ف إعالف العريضة كمرفقاتيا إلى الجية اإلدارية كا 
نمػػا ىػػك إجػػراء مسػػتقؿ ال يقػػكـ بػػو أحػػد  حتياأركػػاف إقامػػة المنازعػػة اإلداريػػة أك شػػرطان لصػػ , كا 

نمػػا تتػػكاله المحكمػػة مػػف تمقػػاء نفسػػيا المقصػػكد منػػو إعػػالف الطػػرؼ انخػػر  طرفػػي المنازعػػة كا 
بإقامػػػػة المنازعػػػػة اإلداريػػػػة كدعػػػػكة الجيػػػػة المدعيػػػػة كالجيػػػػة المػػػػدعى عمييػػػػا لتقػػػػديـ مػػػػذكراتيـ 

رفعت أماميا الدعكل ف المحكمة التي كمستنداتيـ في المكاعيد المقررة بطريؽ اإليداع في ديكا
,  كما ال يترتب عمى الخطأ في تكجيو ىذا اإلعالف إلى غير الجية ذات الصفة في الدعكل 

, بػػػؿ تظػػػؿ قا مػػػة منتجػػػة ناارىػػػا القانكنيػػػة كلممػػػدعي بعػػػد ذلػػػؾ  أم أاػػػر عمػػػى صػػػحة الػػػدعكل
أانػػاء سػػير تصػػحيح ىػػذا الخطػػأ إلعػػالف الجيػػة المختصػػة صػػاحبة الصػػفة فػػي الػػدعكل كذلػػؾ 

 الدعكل.

فػػي دعػػكل اإللغػػاء إنمػػا يقػػـك  ـ أنػػو مػػف المتعػػارؼ عميػػو أف المػػدعيك فػػي فرنسػػا كرغػػ      
باختصاـ قرار إدارم , كبالتالي فػإف دعػكل اإللغػاء ليػا طبيعتيػا المكضػكعية أك العينيػة  نيػا 
أك تكجػػػو ضػػػد قػػػرار إدارم مػػػف أجػػػؿ إلغا ػػػو , كلكنػػػو مػػػر ذلػػػؾ ال بػػػد مػػػف إعػػػالف االسػػػتدعاء 

 .العريضة إلى الجية اإلدارية التي أصدرت القرار 

كيكػػػػػكف ذلػػػػػؾ أمػػػػػاـ مجمػػػػػس الدكلػػػػػة الفرنسػػػػػي بػػػػػالطريؽ اإلدارم أك بكاسػػػػػطة خطػػػػػاب         
مصػػػحكب بعمػػػـ الكصػػػكؿ , كيجػػػرم ا مػػػر بطريقػػػة مماامػػػة أمػػػاـ المحػػػاكـ اإلداريػػػة الفرنسػػػية , 

القضػػا ي فػػي المجمػػس أك فػػي كا مػػر بػػاإلعالف يصػػدر مػػف المقػػرر كتتحمػػؿ سػػكرتارية القسػػـ 
 .   (2)المحكمة عبء تنفيذ ىذا اإلعالف

ػا         أما في إنجمترا ككما ىػك الحػاؿ نجػد أف مػف حػؽ أم طػرؼ فػي قضػية أف يأخػذ عممن
عطا و كقتنا كافينا لوطالع عمى محتػكل ىػذه  بالقضية التي ستكاجيو كذلؾ مف خالؿ تبميغو كا 

عػػداد بينتػػو سػػكاءن أكانػػت ىػػذه القضػػالقضػية كمضػػمكنيا , كذلػػؾ مػػف أجػػؿ تحضػػ ية ير دفاعػػو كا 
 .بيف فرد كفرد آخر  بيف أحد ا فراد كاإلدارة , أـ

                                           
 . 117 -110, ص سابؽالمرجر الاإلجراءات اإلدارية,  –عدناف  الخطيبد.  (1)
نة , دار النيضة , دراسة مقار د . الدغيار فيد بف محمد بف عبد العزيز , رقابة القضاء عمى قرارات اإلدارة  (2)

 . 711, ص  ـ1990العربية, القاىرة , 
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عمػػػػػى سػػػػػير جمسػػػػػات المحػػػػػاكـ  ان إيجابيػػػػػ ان كاالطػػػػػالع المسػػػػػبؽ ال شػػػػػؾ أف لػػػػػو مػػػػػردكد         
كانتظاميػػػا , كلقػػػد كػػػاف ىػػػذا الحػػػؽ مػػػف بػػػيف التكصػػػيات اليامػػػة التػػػي كردت فػػػي تقريػػػر لجنػػػة 

ػػػا بمكضػػػػكع فػػػرانكس ,  حيػػػث أكصػػػت المجنػػػة المػػػذككرة بضػػػركرة إحاطػػػة صػػػاحب الشػػػأف عممن
باإلضػػػافة إلػػػى أف لجنػػػة فػػػرانكس قػػػد   ,القضػػػية التػػػي سػػػيكاجييا كبمػػػا قػػػدـ ضػػػده مػػػف حجػػػر 

ػػا بمكعػػد الجمسػػة , كيعتبػػر اإلشػػعار  أكصػػت بأنػػو مػػف الضػػركرم إحاطػػة صػػاحب الشػػأف عممن
ة اإلشػػعار  طػػراؼ النػػزاع , كتختمػػؼ فتػػر  المسػػبؽ بمكعػػد انعقػػاد الجمسػػة مػػف الحقػػكؽ الجكىريػػة

, فيي سبعة أياـ بالنسبة لقضايا ا مػراض العقميػة , كال يجػكز أف ىذه مف محكمة إلى أخرل 
ػا بالنسػبة لمقضػػايا التػي تنظرىػا محكمػة المػدارس الخاصػة, كفػػي  تقػؿ عػف امانيػة كعشػريف يكمن

عمى تحديػد مكعػد معقػكؿ ,  القضايا التي ينظرىا مفكضك الضرا ب العامكف تنص اإلجراءات
ػا , كعػدـ إعطػاء إشػعار مسػبؽ بمكعػد الجمسػة كتبميػر صػاحب  كىي بصكرة عامػة االاػكف يكمن
الشأف بمضمكف القضية يعرض قرار المحكمة الخاصة لولغاء بسبب مخالفتو لمبادئ العدالة 

 ( 1)الطبيعية , كاإلجراءات الشكمية 

                                           
 .154د. عمر محمد مرشد الشكبكي, مرجر سبؽ ذكره , ص  (1)
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 رد عمى عريضة الدعوى.إيداع الجهة اإلدارية ال -الرابعالمطمب 
 

عمى الجية اإلدارية المختصة أف تكدع قمـ كتاب المحكمة خالؿ االايف يكمان مف 
تاريخ إعالنيا مذكرة بالبيانات كالمالحظات المتعمقة بالدعكل مشفكعة بالمستندات كا كراؽ 

 .الخاصة بيا

ف لديو مف كيككف لمطالب أف يكدع قمـ كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفكعة بما يكك 
, فإذا استعمؿ الطالب حقو  مستندات في الميمة التي يحددىا لو المفكض إذا رأل كجيان لذلؾ

في الرد كاف لمجية اإلدارية أف تكدع مذكرة بمالحظاتيا عمى ىذا الرد مر مستندات في مدة 
 . (1)مماامة

 كيجكز لر يس المحكمة في أحكاؿ االستعجاؿ أف يصدر أمران غير قابؿ لمطعف
بتقصير الميعاد المبيف في الفقرة ا كلى مف ىذه المادة كيعمف ا مر إلى ذكم الشأف خالؿ 
أربر كعشريف ساعة مف تاريخ صدكره, كذلؾ بطريؽ البريد كيسرم الميعاد المقصر مف تاريخ 

 (2).اإلعالف

بيانػػات لقػػد ألػػـز القػػانكف عمػػى الجيػػة اإلداريػػة المعنيػػة أف تػػكدع قمػػـ الكتػػاب مػػذكرة بال      
كالمالحظػػػات المتعمقػػػة بالػػػدعكل مشػػػفكعة بالمسػػػتندات كا كراؽ الخاصػػػة بيػػػا , كذلػػػؾ خػػػالؿ 

ػػا مػػف تػػاريخ اإلعػػالف , كيحػػؽ لػػر يس المحكمػػة  أف يصػػدر أمػػرنا غيػػر قابػػؿ لمطعػػف االاػػيف يكمن
صػر ىػػذا الميعػػاد كيعمػػف ىػذا ا مػػر إلػػى ذكل الشػػأف عػػف طريػؽ البريػػد خػػالؿ أربػػر كعشػػريف قب

, كلصاحب الشأف  الميعاد المقصر مف تاريخ اإلعالفخ صدكره , كيسرم ىذا ساعة مف تاري
 .أف يرد عمى مذكرة اإلدارة في الميمة التي يحددىا لو مفكض الدكلة إذا رأل كجينا لذلؾ 

كما لودارة إذا استعمؿ صاحب الشأف حقو في الرد أف تػكدع مػذكرة بمالحظاتيػا عمػى        
 .(3)ة الؿ مدة مماامػىذا الرد خ

                                           
   .1959لعاـ  55الرقـ م ذ مف قانكف مجمس الدكلة السكرم 07المادة  (1)
   .1959لعاـ  55الرقـ م ذ مف قانكف مجمس الدكلة السكرم 08المادة  (2)
 .  747, ص 0224راغب , القضاء اإلدارم , منشأة المعارؼ ,اإلسكندرية , د. الحمك ماجد  (3)
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حيث يقكـ قمـ كتاب المحكمة خالؿ مدة أربر كعشريف ساعة مف انقضاء الميعاد 
لودارة بإرساؿ ممؼ ا كراؽ إلى ىي ة مفكضي الدكلة  27في الفقرة ا كلى مف المادة المحدد 

 (1). بالمحكمة كذلؾ لتيي ة الدعكل لممرافعة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
   .1959لعاـ  55الرقـ م ذ مف قانكف مجمس الدكلة السكرم 09لمادة ا (1)
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  ة عمى رفع دعوى اإللغاءاآلثار المترتب -المبحث الثاني
 )وقف تنفيذ القرار المطعون فيه(

يداعيا ديكاف المحكمة  المختصة بعريضة مكقعة مف محاـ بعد رفر دعكل اإللغاء كا 
 24متضمنة البيانات التي نصت عمييا المادة مقيد بجدكؿ المحاميف المقبكليف أماـ المجمس 

 مف دعاكل اإللغاء: نكعيف , يجب التمييز بيف  مف قانكف مجمس الدكلة

إلغاء القرار  العريضةالنكع ا كؿ كىي الدعاكل التي تككف فييا طمبات المدعي في 
عالنيا  ,غير مقترنة بكقؼ التنفيذ اإلدارم مكضكع الدعكل كىذه الدعكل تحاؿ بعد رفعيا كا 

عدادىا لمنظر فييا  . إلى ىي ة مفكضي الدكلة ليتـ تحضيرىا كا 

مقترنة بطمب كقؼ تنفيذ القرار  االدعكل فيي عريضة ي تككفأما النكع الااني كالت 
تحاؿ  خر عند قيدىا في سجؿ ا ساس حيثان آيجعؿ ليا مسار  ,مر إلغاء القرارالمشكك منو 

 يتـ إبالغو لمجية المدعية كالمدعى عمييا لمنظرك د مكعد الجمسة, حديإلى ر يس المحكمة ل
, لة القضية إلى السيد مفكض الدكلة لتحضيرىاقبؿ إحابكقؼ تنفيذ القرار  بالطمب العاجؿ

كىذا بخالؼ القضاء اإلدارم  التي تبرر سرعة نظر الدعكل االستعجاؿكأساس ذلؾ صفة 
الفرنسي الذم يحيؿ كافة الدعاكل اإلدارية كمنيا دعكل اإللغاء إلى ىي ة مفكضي الدكلة 

 .فيو  كانت مقترنة بطمب كقؼ تنفيذ القرار المطعكف لتحضيرىا حتى لك

عمى  9151لعاـ  55الرقـ م ذ السكرم الدكلة كلـ ينص قانكف مجمس 
كقاضي ا مكر جية قضا ية معينة لمنظر بكقؼ التنفيذ أك الطمبات المستعجمة  اختصاص
بالنسبة لكقؼ التنفيذ في دعاكل  االختصاصفي القضاء العادم , لذلؾ فإف المستعجمة 

في دعكل اإللغاء, فيي إما أف  االختصاصصاحب  اإللغاء يككف معقكداي لمقضاء اإلدارم
محكمة القضاء اإلدارم أك المحاكـ اإلدارية أك المحاكـ التأديبية, كما أف النص الكحيد تككف 

 مف قانكف مجمس الدكلة 21 المادة الذم كرد بشأف كقؼ تنفيذ القرارات اإلدارية ىك نص
" ال يترتب عمى رفر الطمب  : وعمى أننص كالذم  9151لعاـ  55الرقـ م ذ السكرم

إلى المحكمة كقؼ تنفيذ القرار المطمكب إلغاؤه عمى أنو يجكز لممحكمة أف تأمر بكقؼ تنفيذه 
 .نتا ر التنفيذ قد يتعذر تداركيا إذا طمب ذلؾ في صحيفة الدعكل كرأت المحكمة أف

ال يجكز  كبالنسبة إلى القرارات التي ال يقبؿ طمب إلغا يا قبؿ التظمـ منيا إداريان 
طمب كقؼ تنفيذىا, عمى أنو يجكز لممحكمة بناء عمى طمب المتظمـ أف تحكـ مؤقتان 
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باستمرار صرؼ مرتبو كمو أك بعضو إذا كاف القرار صادران بالفصؿ, فإذا حكـ لو بيذا الطمب 
اـ رفض تظممو كلـ يرفر دعكل اإللغاء في الميعاد اعتبر الحكـ كأف لـ يكف كاسترد منو ما 

 ".قبضو 

يحيط بيا مف ظركؼ مف قبيؿ الدعاكل المستعجمة  تعتبر دعكل اإللغاء بسبب ماك        
قكرنت بالفرد  بطبيعتيا, فاإلدارة خصـ قكم يتمتر بامتيازات السمطة العامة القاىرة إذا ما

تحتمؿ, فضالي عما يتطمبو  الضعيؼ الذم يتعرض لضغط شديد قد يضعو في أكضاع ال
المراكز القانكنية كحسميا كىي مراكز متحركة كمتطكرة  استقرار القانكف اإلدارم مف

بطبيعتيا, كنظراي لما يتطمبو الفصؿ في دعكل إلغاء القرارات اإلدارية مف كقت قد يطكؿ فإف 
المشرع قد أباح لذكم الشأف التقدـ بطمبات معينة إلى القاضي اإلدارم لمبت فييا دكف 

تقبمكا  اء لما قد يترتب مف ضرر بالنسبة ل فراد إذا مالحيف الفصؿ في دعكل اإللغ االنتظار
كمف ا مكر المستعجمة التي نص عمييا القانكف كقؼ تنفيذ القرارات اإلدارية ىذا الكقت 

  (1)صرؼ الراتب. كاستمرار

إف الغاية مف كقؼ التنفيذ ىك تفادم ضرر يتعذر تداركو لك حكـ في الطمب 
ؼ إلى حماية الحقكؽ كالحريات العامة ل فراد, إضافة إلى ا صمي باإللغاء,  فيك نظاـ ييد

كضر حد لتعسؼ اإلدارة إذا ما أسرعت إلى تنفيذ القرار المطعكف فيو, كفي ىذا يختمؼ 
, إذ ال أىمية لقاضي المشركعية أف يككف القرار اإلدارم التنفيذ طمب اإللغاء عف طمب كقؼ

تستمر بالنظر في دعكل اإللغاء رغـ تنفيذ  التيقد نفذ أك لـ ينفذ بعد في بعض ا نظمة 
ليس لكف , فتنفيذ القرار يككف بال أم أار عمى قبكؿ الطعف باإللغاء, ك القرار المطعكف فيو

أف يككف القرار المطعكف فيو  لمحكـ بوىذا ىك الحاؿ بالنسبة لقاضي كقؼ التنفيذ, فيشترط 
 .  مؿ اإلدارة بعد تنفيذهباإللغاء كالمطمكب كقؼ تنفيذه لـ ينفذ بعد أك لـ تك

لقد كجد نظاـ كقؼ تنفيذ القرارات اإلدارية إلحداث تكازف بيف المصػمحة العامػة كالتػي         
تسػػتكجب تمتػػر القػػرارات اإلداريػػة بنفػػاذ مباشػػر تفعػػيالن لمعمػػؿ اإلدارم كبػػيف المصػػمحة الخاصػػة 

رجحػػاف إلغػػاء رؾ رغػػـ لمػػف صػػدر بشػػأنو القػػرار كالػػذم قػػد يضػػيره تنفيػػذه بشػػكؿ مسػػتحيؿ التػػدا
قضػى  فػي الغالػب بعػدـ مشػركعيتيا, إلحاؽ أضرار دا مة مػف تنفيػذ قػرارات سي القرار, كلتكقي

المجتمػر  ةمحمصػحيث تكجب المصمحة العامة بمعناىػا الشػامؿ إحػداث نػكع مػف التػكازف بػيف 
                                           

دعػػكل اإللغػػاء فػػي قضػػاء مجمػػس الدكلػػة, دراسػػة مقارنػػة, دار الفكػػر الجػػامعي, الطبعػػة  - زيػػف الػػديف بػػالؿ أ مػػيف (1)
 .451. ص , اإلسكندرية0212ا كلى, 
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 , كفػػػي ذات الكقػػػت عػػػدـ التضػػػحية فػػػي تفعيػػػؿ النشػػػاط اإلدارم مػػػف خػػػالؿ القػػػرارات اإلداريػػػة
 . (1)الفرد كالذم قد يضار مف تنفيذ قرار مف المرجح إلغاء القضاء لو ةمحبمص

فالقاعدة العامة في ىذا الشأف أف رفر الدعكل بطمب إلغاء قرار إدارم معيف ال يؤار 
, كا ساس القانكني عمى تنفيذ القرار اإلدارم المطعكف فيو, كىي ا ار غير الكاقؼ لمطعف

إلدارية بقكة تنفيذية ذاتية يتمحكر حكؿ قرينة سالمة القرارات اإلدارية , لقاعدة تمتر القرارات ا
ابات عدـ مشركعيتو ,  كعمى كؿ مف يدعي خالؼ ذلؾ أف يقيـ دعكل إلغاء ىذا القرار كا 

بدءان مف القانكف  المتعاقبةفي قكانيف مجمس الدكلة أيضان المشرع المصرم  سار عميو كىذا ما
 .  1972لسنة  47نكف الحالي رقـ حتى القاك  1946لسنة  112

بينما نص عمى ىذا المبدأ في فرنسا  كؿ مرة في المادة الاالاة مف المرسكـ الصادر  
, كما نص عمييا في المرسـك  كالذم خضر لمتعديؿ عدة مرات 1816يكليك سنة  22في 

 نشأ المحاكـ اإلدارية كجعميا صاحبة االختصاص ا صيؿأكالذم  1953الصادر عاـ 
 1987ديسمبر سنة  31بالفصؿ في المنازعات اإلدارية, ككذلؾ في القانكف الصادر في 

كيقكـ مبدأ ا ار , المتعمؽ بإصالح القضاء اإلدارم كالذم أسس المحاكـ اإلدارية االست نافية
,  غير الكاقؼ لمطعف عمى فكرة المصمحة العامة, أم في الممارسة الفاعمة لمعمؿ اإلدارم

المرفؽ العاـ بانتظاـ كاضطراد تتطمب خضكع ا فراد لمقرارات اإلدارية حتى  فضركرات سير
متشككيف مف مشركعيتيا حتى يحكـ بإلغا يا, ذلؾ أنو لك سمح بكقؼ تنفيذ  كاكلك كان

القرارات اإلدارية بمجرد تحريؾ سمطة قاضي المشركعية لترتب عمى ذلؾ تأخير كتعطيؿ 
ضراران بالمصمحة العامة التي يجب أف تغمب عند العمؿ اإلدارم كال شؾ أف في ذلؾ إ

 . (2)التعارض عمى المصمحة الخاصة

كىذا بخالؼ القضاء اإلدارم ا لماني الذم يرتب ا ار الكاقؼ لمطعف في القرار        
 ف المشرع  ,اإلدارم كيعتبر مككف أساسي في البناء القانكني لمقانكف اإلدارم ا لماني

 ف  ان دستكري ان ـ كقؼ التنفيذ في المنظكمة الدستكرية, معتبران إياه حقا لماني يدخؿ نظا

                                           
 .9, ص 0226, قضاء ا مكر اإلدارية المستعجمة, منشأة المعارؼ ,  عبد العزيز عبدالمنعـ د خميفة (1)
,  , الناشػػر دار النيضػػة العربيػػة الكسػػا ؿ القانكنيػػة لضػػماف تنفيػػذ ا حكػػاـ اإلداريػػة –عصػػمت عبػػد اهلل  الشػػيخد.  (2)

 .116ص ,  0229القاىرة 
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فإف , لذلؾ الحماية القضا ية المقررة ل فراد في ألمانيا ىي الحماية القضا ية الشخصية
 . (1) المشرع ا لماني يقرر كقاعدة عامة ا ار الكاقؼ لمطعف

ليذا نجد الفقرة الرابعة  , ؽ ا فرادإف الحماية القضا ية الشخصية مكجيان أساسان لحقك   
ق مف القانكف ا ساسي ا لماني تقرر حماية قضا ية فاعمو  م شخص 19مف المادة  

اعتدل عمى حقكقو, كما أف قانكف اإلجراءات اإلدارية منح القاضي اإلدارم سمطات كاسعة 
ق مف 81مف المادة   قررت الفقرة ا كلىرة بغرض حماية حقكؽ ا فراد, فقد في مكاجية اإلدا

كما قانكف المحاكـ اإلدارية كقاعدة عامة ا ار الكاقؼ لمطعف باإللغاء في القرارات اإلدارية, 
مف قانكف المحاكـ اإلدارية ا لماني " لصاحب الشأف  81المادة  مفالفقرة الخامسة نصت 

 ان " إذلغاء أف يطمب مف المحكمة كقؼ تنفيذ القرار اإلدارم حتى قبؿ أف يرفر دعكل اإل
ما الطعف اإلدارم االطعف كا ار الكاقؼ لتنفيذ القرار اإلدارم ىك  ما الطعف باإللغاء كا 

 . (2) أك تظممان ر اسيان  في التظمـ أف يككف تظممان كال يان  التظمـ اإلدارمق يستكم 

كنتيجة  ف القاعدة العامة في النظاـ القانكني السكرم كالمصرم ككذلؾ الفرنسي   
ر غير الكاقؼ لمطعف باإللغاء فإنو يككف باستطاعة اإلدارة أف تقكـ بتنفيذ قرارىا اإلدارم ا ا

 كحكمة ىذه القاعدةكأف تتـ ىذا التنفيذ بالرغـ مف الطعف عميو باإللغاء كطمب كقؼ التنفيذ, 
نو لك أجيز كقؼ تنفيذ القرارات اإلدارية بمجرد مبررة في أ أم ا ار غير الكاقؼ لمطعف

ف فييا باإللغاء, لترتب عمى نشاط اإلدارة تأخير كتعطيؿ لمعمؿ اإلدارم الذم يعتمد الطع
عمى القرارات اإلدارية النافذة, كما أف ذلؾ سيسمح ل فراد باإلسراؼ في رفر دعاكل 

, لذلؾ تقررت ىذه القاعدة إال أنو استاناء عمى ىذه القاعدة أجاز المشرع لممحكمة (3)اإللغاء
كفي نطاؽ  21التنفيذ إذا تكافرت شركطو المنصكص عمييا في المادة أف تحكـ بكقؼ 

يشترط لقبكؿ طمب كقؼ التنفيذ أف يككف امة  كما ,القرارات التي يجكز الحكـ بكقؼ تنفيذىا

                                           
ص  ,0228دار النيضة العربية ,القاىرة,  كقؼ تنفيذ القرارات اإلدارية,جدكل نظاـ  -د. الشيخ عصمت عبداهلل  (1)

08. 
 .76, ص  72ص  مرجر سايؽ , جدكل نظاـ كقؼ تنفيذ القرارات اإلدارية, -د. الشيخ عصمت عبداهلل  (2)
 , دار الجامعػػة الجديػػدة , اإلسػػكندرية , دعػػكل اإللغػػاء –الػػكجيز فػػي القضػػاء اإلدارم,  محمػػد عمػػي عبػػدالفتاحد  (3)

 .097, ص  . 0229
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ف عدـ كجكد القرار قبؿ  قرار إدارم نيا ي مكجكد كقا ـ كمنتر نااره عند إقامة الدعكل كا 
 . (1)ةإقامة الدعكل يجعميا غير مقبكل

يجػػكز طمػػب  قبػػؿ الػػتظمـ منيػػا إداريػػاي اليقبػػؿ طمػػب إلغا يػػا  القػػرارات اإلداريػػة التػػي الك      
كقػػؼ تنفيػػذىا, عمػػى أنػػو يجػػكز لممحكمػػة بنػػاء عمػػى طمػػب المػػتظمـ أف تحكػػـ مؤقتػػاي باسػػتمرار 

فإذا حكـ لو بيذا الطمب اـ رفض صرؼ مرتبو كمو أك بعضو, إذا كاف القرار صادراي بالفصؿ 
 . قبضو كـ كأف لـ يكف كاسترد منو ما, كلـ يرفر دعكل اإللغاء في الميعاد اعتبر الح موتظم

دراسػػػتنا ليػػػذا االسػػػتاناء الخػػػاص بجػػػكاز كقػػػؼ تنفيػػػذ القػػػرار  فػػػيلػػػذلؾ سػػػكؼ نعػػػرض          
مػف  عمييػا قضػاء مجمػس الدكلػة السػكرم استقرالتي  المبادئالمطعكف فيو باإللغاء مف خالؿ 

لػػذم يرتػػب نػػة بػػيف كػػؿ مػػف القضػػاء اإلدارم السػػكرم كالمصػػرم كالفرنسػػي اخػػالؿ دراسػػة مقار 
كذلؾ عمى , كبيف القانكف ا لماني الذم يرتب ا ار الكاقؼ لمطعف  ا ار غير الكاقؼ لمطعف

 النحك التالي: 

 شركط كقؼ التنفيذ.  -ا كؿ المطمب
 يجكز كقؼ تنفيذىا.  الالقرارات اإلدارية التي  -الاانيالمطمب 

 كقؼ التنفيذ . في طمبات الحكـ  -الاالث لمطمب ا
 

                                           
 76مكتػػب فنػػي  – 07/7/1991جمسػػة  –ؽ 72لسػنة  1598الطعػػف رقػػـ  فػػي المصػرية حكػـ المحكمػػة اإلداريػػة  (1)

 .1642ص
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 شروط وقف التنفيذ  -األول المطمب

مػػف قػػانكف مجمػػس الدكلػػة السػػكرم شػػرطيف لكقػػؼ التنفيػػذ  21اشػػترط المشػػرع فػػي المػػادة        
فقد نصت المادة  أف يككف قد تـ تسجيؿ ىذا الطمب في صحيفة الدعكل كىك شرط شكميىما: 

كجػزاء كمة أف تأمر بكقػؼ تنفيػذه إذا طمػب ذلػؾ فػي صػحيفة الػدعكل " , عمى " يجكز لممح 21
 .مخالفة ىذا الشرط ىك عدـ قبكؿ طمب كقؼ التنفيذ 

 القرار يرتب نتا ر يتعذر تداركياأف ترل المحكمة أف تنفيذ  ىكك  وشرط موضوعي
طمػب  , كىػك اسػتناد كقد أضاؼ القضاء اإلدارم شرطان االاان لكقػؼ تنفيػذ القػرار اإلدارم

فػي حكػـ ليػا فقػد قضػت المحكمػة اإلداريػة العميػا السػكرية  اإللغاء إلى أسباب جديػة تبػرر تقديمػو
  (1)كقؼ التنفيذ ىما جدية الطمب كاحتماؿ نتا ر يتعذر تداركيا"  ركني" عمى أف : 

  كقػػؼ التنفيػػذ ق كالمقصػػكد ىنػػا الحػػاالت  كفػػي ألمانيػػا فػػإف شػػركط ترتيػػب ا اػػر الكاقػػؼ     
نا ية التػػي ال يكػػكف فييػػا الطعػػف اإلدارم أـ القضػػا ي ااػػر كاقػػؼ حيػػث يجػػكز لممحكمػػة االسػػتا

اإلداريػػػة بػػػالرغـ مػػػف ذلػػػؾ أف ترتػػػب ا اػػػر الكاقػػػؼ بشػػػركط محػػػددة , كىػػػي : أف يطمػػػب مػػػف 
المحكمػػة ترتيػػب ا اػػر الكاقػػؼ لمطعػػف باإللغػػاء   شػػرط شػػكمي ق كأف تػػرل المحكمػػة أف فػػرص 

رط المشػركعية ق كأف التنفيػذ سػػكؼ يترتػب عميػػو نتػا ر خطيػػرة نجػاح الحكػـ باإللغػػاء قكيػة   شػػ
كغيػػػػر عادلػػػػة عمػػػػػى الطػػػػاعف تفػػػػكؽ المصػػػػػمحة المبتغػػػػاة مػػػػف صػػػػػدكر القػػػػرار اإلدارم  شػػػػػرط 

 . االستعجاؿق
ف المشػػرع ا لمػػاني اسػػتمـز لكػػي تحكػػـ المحكمػػة بكقػػؼ تنفيػػذ القػػرار اإلدارم                 كا 

المشػػػركعية , كشػػػرط االسػػػتعجاؿ إال أنػػػو لػػػـ يتطمػػػب  ترتيػػػب ا اػػػر الكاقػػػؼ ق شػػػرطيف : شػػػرط
 .   (2)تكافرىما معان , فتكافر أحدىما يكفي لمحكـ بكقؼ التنفيذ

لػػدل مجمػػس اإلدارم فػػي دعػػكل اإللغػػاء  تنحصػػر شػػركط قبػػكؿ كقػػؼ تنفيػػذ القػػرارلػػذا         
 :  إلى االاة شركط تتماؿ في الدكلة السكرم 

 .لتنفيذ بطمب اإللغاء طمب كقؼ ا اقترافالفرع ا كؿ :  -
 .أف يترتب عمى التنفيذ نتا ر يتعذر تداركياالفرع الااني :  -

 .استناد دعكل اإللغاء إلى أسباب جديةالفرع الاالث :  -

                                           
 . 341ص 278ـ 1961/1964مر  – 1964لسنة  25ع  / المحكمة اإلدارية العميا السكريةحكـ   (1)
 .   83-82ص ,مرجر سابؽ , عصمت عبداهلل , جدكل نظاـ كقؼ تنفيذ القرارات اإلدارية د. الشيخ (2)
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 اقتران طمب وقف التنفيذ بطمب اإللغاء -الفرع األول 

كقػؼ يشترط لقبكؿ طمب كقؼ التنفيػذ أف يكػكف مقترنػان بػدعكل إلغػاء القػرار المطمػكب  
تنفيذه كذلؾ سػدان لمسػبؿ أمػاـ رغبػات التسػكيؼ كالمماطمػة , كا سػاس القػانكني ليػذا الشػرط مػا 

ال يترتب عمى رفػر الطمػب إلػى المحكمػة كقػؼ "  :قانكف مجمس الدكلة 21المادة نصت عميو 
يجكز لممحكمػة أف تػأمر بكقػؼ تنفيػذه إذا طمػب ذلػؾ فػي  تنفيذ القرار المطمكب إلغاؤه عمى أنو

 ." نتا ر التنفيذ قد يتعذر تداركيا ة الدعكل كرأت المحكمة أفصحيف

أف طمػػػب كقػػػؼ التنفيػػػذ ال يجػػػكز إبػػػداؤه أانػػػاء نظػػػر الػػػدعكل إذا لػػػـ يكػػػف ىػػػذا كمعنػػػى         
, أم يجب أف يقتػرف طمػب كقػؼ التنفيػذ بطمػب اإللغػاء فػي نفػس  مسجالن في صحيفة الدعكل

فقػػد قضػػت المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية ,  الصػػحيفة الػػذم يتقػػدـ بيػػا المػػدعي لرفػػر دعػػكاه
ق مػػف قػػانكف مجمػػس الدكلػػة أف يقػػدـ طمػػب كقػػؼ التنفيػػذ فػػي 21بقكليػػا لقػػد : اشػػترطت المػػادة  

( 1)صحيفة الدعكل .
 

البيف مف النص أنو يشػترط لقبػكؿ طمػب كقػؼ تنفيػذ القػرار اإلدارم إبػداء الطمػب فػي ف    
بات فػي صػحيفة كاحػدة كمػف اػـ ال يقبػؿ طمػب كقػؼ صحيفة دعكل اإللغاء أم أف تقترف الطم

التنفيػػذ بصػػحيفة مسػػتقمة أك إبػػداؤه أانػػاء المرافعػػة, كسػػبب ذلػػؾ أف سػػمطة كقػػؼ تنفيػػذ القػػرارات 
اإلداريػػة مشػػتقة مػػف سػػمطة اإللغػػاء كفػػرع منيػػا كذلػػؾ ببسػػط الرقابػػة القانكنيػػة عمػػى القػػرار عمػػى 

باإلضافة إلى ركف االستعجاؿ , فال يجػكز  أساس كزنو بميزاف القانكف كزنان مناطو المشركعية
  .(2) أف يطمب كقؼ تنفيذ الحكـ استقالالن عف طمب إلغا و

كما قضت المحكمة اإلدارية العميا المصرية : يجب أف يككف طمب كقؼ التنفيػذ مقترنػان       
بطمب اإللغاء في صحيفة كاحػدة حتػى تكػكف الػدعكل مقبكلػة, ذلػؾ الشػرط الشػكمي كاجػب فػي 

 .(3)لة إقامة الدعكل أماـ محاكـ مجمس الدكلةحا

                                           
 .179ص 78ـ 1992مر  – 496/7786/1992المحكمة اإلدارية العميا السكرية  عحكـ   (1)
ؽ جمسػػػػػة 31لسػػػػػنة  1238كالطعػػػػػف رقػػػػػـ  -14/4/1984جمسػػػػػة  –ؽ 29لسػػػػػنة  3194الطعػػػػػف المصػػػػػرية رقػػػػػـ  (2)

 24/6/1989جمسة  -ؽ37لسنة  2483كالطعف رقـ  -21/12/1986

 46س – 13/5/2111جمسػػػة  –ؽ 45لسػػػنة  1119الطعػػػف رقػػػـ  المصػػػرية فػػػي لمحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػااحكػػػـ  (3)
  189ص



169 

 

ف كقػػؼ التنفيػػذ الخػػاص بقضػػاء أقضػػت المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية عمػػى:  قػػدك 
ق مػف 21اإللغاء يتكجب تقديمو في صحيفة افتتاح الدعكل ليككف جديران بػالقبكؿ طبقػان لممػادة  

1959/ لسنة 55قانكف مجمس الدكلة رقـ /
(1) . 

تـ  اإلدارم السكرم قد سار عمى قبكؿ طمب كقؼ التنفيذ إذا ما إال أف القضاء
كرفضو إذا شريطة صدكره بعد إقامة الدعكل تقديمو كطمبات عارضة أاناء النظر بالدعكل 

كىذا يخالؼ بشكؿ كاضح الشرط الجكىرم الذم نصت عميو  ,قبؿ إقامة الدعكل  ان كاف صادر 
 . بطمب اإللغاء, انواقتر لقبكؿ طمب كقؼ التنفيذ كىك  21المادة 

تطبيقاي لذلؾ فقد قضت : اف المحكمة اإلدارية العميا بما ليا مف حؽ الرقابة ك         
القانكنية عمى ا حكاـ الصادرة بالدرجة ا كلى كفي ضكء أف طمب كقؼ التنفيذ مقدـ عمى 

دت أساس طمب عارض كيتعمؽ بإنذار صادر قبؿ إقامة الدعكل كلـ يكف مستجدان بعدىا كج
أف طمب كقؼ التنفيذ في ىذه القضية غير مستكؼ لمشرطيف الكاجب تكافرىما كىما جدية 

 . (2)الطمب كترتب نتا ر يتعذر تداركيا

أما في فرنسا فإنو يجكز أف يقدـ طمب كقؼ التنفيذ مقترنان بصحيفة دعكل اإللغاء,        
ا سارت عميو التقاليد كما يجكز أف يقدـ في كقت الحؽ عمى رفر دعكل اإللغاء كىذا م
 . (3)كا عراؼ فيما يتعمؽ بطمبات كقؼ التنفيذ المرفكعة أماـ مجمس الدكلة

ننا نرل أف م        سار عميو القضاء اإلدارم ا كذلؾ عمى خالؼ القضاء المصرم, كا 
في طريقيا إلى تنفيذ القرار , فقد تكىـ اإلدارة إلى أنيا ليست  السكرم ىك عيف الصكاب

اـ تفاج و بعد رفر دعكل اإللغاء دكف طمب كقؼ التنفيذ بإجراءات التنفيذ الطاعف بمكاجية 
 . ى عدـ طمبو كقؼ التنفيذالجبرم لمقرار بناء عم

كاف ا صؿ أف طمب كقؼ التنفيذ ال يقبؿ إال إذا رفر مقركنان بطمب اإللغاء  ل ف 
رة إلى إصدار قرارات متالحقة ابتداءن إال أف ذلؾ ال ينطبؽ عمى الحالة التي تبادر فييا اإلدا

                                           
 . 417ص 186ـ 1975مر  – 1975لسنة  42ع  ة العميا المصرية المحكمة اإلداريحكـ  (1)
 872/0222/ ع 1-152 رقـ  المحكمة اإلدارية العميا السكريةحكـ  (2)
 71ص   ,, مرجر سابؽ  رية, جدكل نظاـ كقؼ تنفيذ القرارات اإلدا د. الشيخ عصمت عبداهلل (3)
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تمتد الرقابة القضا ية إلى كؿ إجراء جديد إلى أف  عندىابشأف نزاع معركض أماـ القضاء 
 . (1)يفصؿ القضاء في النزاع

كالشؾ أف االتجاه الذم أخذ بو القضاء اإلدارم السكرم كالمشرع الفرنسي في ىذا  
 الصدد يفضؿ اتجاه المشرع المصرم مف ناحيتيف: 

إف إلزاـ ا فراد بتضميف طمباتيـ لكقؼ التنفيذ في طمبات اإللغاء سيؤدم في  ألولى:ا
الممارسة العممية إلى أف يضمنكا طمباتيـ ا صمية بشكؿ تمقا ي طمبات بكقؼ التنفيذ 

في كاقر  –مما ياقؿ كاىؿ المحكمة بكارة ىذه الطمبات, كىذا ما أراد أف يتفاداه 
عطاء الطاعف الحؽ في أف يطمب كقؼ التنفيذ في أم المشرع الفرنسي بإ –ا مر 

 لحظة بعد رفر دعكل اإللغاء.

رحمة الحقة قد ال يظير لمطاعف مصمحة شخصية في طمب كقؼ التنفيذ إال في م الثانية:
فمف مقتضيات المحاكمة العادلة أف تككف الحماية ,  عمى رفر دعكل اإللغاء

كف كذلؾ إال إذا أعطى ل فراد الحؽ في القضا ية فاعمة, كالحماية الفاعمة لف تك
ليـ مصمحة شخصية في  الدفاع عف حقكقيـ كمراكزىـ القانكنية في أم كقت تظير

 . (2)ذلؾ 

إذا لـ يكف لمطاعف مصمحة شخصية في طمب كقؼ التنفيذ كقت رفر دعكل كعميو          
, ذلؾ نفيذ الت كقؼبعد ذلؾ, فيككف لو الحؽ في طمب اإللغاء اـ ظيرت لو مصمحة 

أنو إذا حـر مف ىذا الحؽ, فإف ىذا ييعد إخالالن لحؽ أساسي مف الحقكؽ الدستكرية 
 كىك الحؽ في الدفاع, الذم ىك مف مقتضيات المحاكمة العادلة.

لـ يشترط لقبكؿ طمب كقؼ تنفيذ القرار كىنا تجدر اإلشارة إلى أف المشرع المصرم      
الطمب في صحيفة الطعف صراحة , بؿ يقكـ مقاـ الطمب اإلدارم المطعكف فيو أف يذكر ىذا 

 . لطمب كقؼ التنفيذ اتجيتيشير إلى أف إرادة الطاعف قد  يدؿ أك ما

تكييؼ الدعكل يخضر لرقابة  " قضت المحكمة اإلدارية العميا المصرية بأف كعميو فقد       
ف القضاء باعتباره تفسيران لنية المدعي الحقيقية,  في صحيفة دعكاه أكالن طمب المدعي كا 

الحكـ بصفة مستعجمة بإلغاء القرار المطعكف فيو كاانيان في المكضكع اإلحالة إلى الدا رة 
                                           

   . 709ص 100 1977مر  – 02/126/1977ع  المحكمة اإلدارية العميا السكريةحكـ   (1)
 .77ص, مرجع سابق  عصمت عبداهلل , جدكل نظاـ كقؼ تنفيذ القرارات اإلدارية د. الشيخ (2)
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ف قيامو بدفر الرسـ المستحؽ عف طمبي كقؼ التنفيذ كاإللغاء  المختصة لمفصؿ في النزاع كا 
مبي كقؼ عند إقامة الدعكل, داللة ذلؾ كمو أف المدعي قصد إلى تضميف صحيفة دعكاه ط

لغا و  . (1)" تنفيذ القرار كا 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
 .9/11/1968ؽ جمسة  282/13ية رقـ القض –ؽ 14السنة  – المحكمة اإلدارية العميا المصرية حكـ (1)
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 أن يترتب عمى التنفيذ نتائج يتعذر تداركها  -الفرع الثاني 
 

بػػدعكل اإللغػػاء , تطمػػب المشػػرع فػػي المػػادة طمػػب كقػػؼ التنفيػػذ  اقتػػرافباإلضػػافة إلػػى 
 مػػف قػػانكف مجمػػس الدكلػػة السػػكرم لكقػػؼ تنفيػػذ القػػرار اإلدارم المطعػػكف فيػػو باإللغػػاء أف 21

تكػػكف النتػػا ر التػػي تترتػػب عمػػى تنفيػػذ القػػرار يتعػػذر تػػداركيا مسػػتقبالي فيمػػا إذا تػػـ الحكػػـ بإلغػػاء 
النػػاظرة بػػدعكل اإللغػػاء أمػػكر يخشػػى عمييػػا مػػف فػػإذا ظيػػرت لممحكمػػة ,  القػػرار المطعػػكف فيػػو

ضػرر يحػيط بػالحؽ  نتػا ر يتعػذر تػداركيا لػك لػـ تحكػـ بكقػؼ تنفيػذ القػرار, أك فكات الكقػت أك
يسػػعى المػػدعي المحافظػػة عميػػو مػػف خػػالؿ دعػػكاه كػػاف لممحكمػػة أف تػػأمر بكقػػؼ تنفيػػذ  الػػذم

  . القرار المطعكف فيو

 كيقصػػػد بيػػػذا الشػػػرط أف تنفيػػػذ القػػػرار يقتػػػرف باحتمػػػاؿ كقػػػكع نتػػػا ر ال يمكػػػف تػػػداركيا
 فيمػػا لػػك انتظػػر ا مػػر لحػػيف الفصػػؿ فػػي مكضػػكع دعػػكل اإللغػػاء, لػػذلؾ مػػنح المشػػرع مسػػتقبالي 
سػػمطة كقػػؼ تنفيػػذ القػػرار المطعػػكف فيػػو إذا انطػػكل تنفيػػذ القػػرار عمػػى اإلدارم قضػػاء ال السػػكرم

, خاصة كأف إجراءات دعكل اإللغاء قد تستغرؽ كقتان  خطكرة تؤدم إلى نتا ر يصعب تالفييا
 الطػػاعف يشػػترط أال يكػػكف, عمػػى أنػػو  طػػكيالن حتػػى الفصػػؿ فػػي مكضػػكعيا بػػالقبكؿ أك الػػرفض

 عجاؿ ىذه بسبب تقاعسو أك إىمالو.حالة االست في كاف سببان 

مفيكـ شػرط االسػتعجاؿ كتقريػر تػكافر االسػتعجاؿ بمػا يػؤدم إليػو تنفيػذ القػرار مػف إف      
إحداث نتا ر يتعذر تػداركيا أمػر متػركؾ تقػديره لممحكمػة فػي ضػكء كقػا ر كظػركؼ الػدعكل , 

 كمكقؼ المدعي نفسو مف تكقي تمؾ النتا ر. 

إلدارم صػالحية كقػؼ تنفيػذ القػرارات اإلداريػة المطعػكف فالمشرع حيف خػكؿ القضػاء ا
فييا باإللغاء, إنما استيدؼ تكقى النتا ر الخطيرة التي قد تترتب عمػى تنفيػذ ىػذه القػرارات مػر 
الحرص في ذات الكقت عمى مبدأ قابمية القرارات اإلدارية لمتنفيػذ رغػـ الطعػف عمييػا باإللغػاء, 

 ير تكافر ركف االستعجاؿ كشرط لمقضاء بكقؼ التنفيذ . لذلؾ ترؾ المشرع لمقاضي سمطة تقد

يكفػػي لقبػػكؿ طمػػب كقػػؼ التنفيػػذ أف يكػػكف مػػف شػػأف القػػرار أف يرتػػب نتػػا ر يتعػػذر  كال
تداركيا فقط , بؿ يمـز كذلؾ أف يابت أف ىذه اناار لـ تترتب بالفعؿ فمتى ابت أف القرار قػد 

 . رفض طمب كقؼ التنفيذ اي فعالي تعيف عمى المحكمةنفذ كأنو قد رتب آاار 
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المحكمػػػػة "  كرية عمػػػػى أف:ػا السػػػػػالمحكمػػػػة اإلداريػػػػة العميػػػػقضػػػػاء  اسػػػػتقركعميػػػػو فقػػػػد  
اإلداريػػة العميػػا بمػػا ليػػا مػػف حػػؽ الرقابػػة القانكنيػػة عمػػى ا حكػػاـ الصػػادرة بالدرجػػة ا كلػػى كفػػي 

منيػا كجػدت أف ضكء إقامة الدعكل بعد مركر فترة زمنية عمى التنفيذ الفعمي لمتدابير المشػكك 
طمب كقؼ التنفيذ في ىذه القضية غير مستكؼ لمشرطيف الكاجب تكفرىما كىما جدية الطمػب 

 .  (1)" كترتب نتا ر يتعذر تداركيا كذلؾ خالفان لما قدرتو محكمة الدرجة ا كلى

إف المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا بمػػػا ليػػػا مػػػف حػػػؽ الرقابػػػة القانكنيػػػة عمػػػى  : "  قضػػػتكمػػػا 
درة بالدرجػة ا كلػى كجػدت أف ككيمػػة المػدعي كانػت فػي جمسػة المحاكمػة المنعقػػدة ا حكػاـ الصػا

قد تنازلت عف طمب كقؼ التنفيذ كقررت المحكمة في الجمسة ذاتيا تابيػت ىػذا  7/5/1998في 
التنػػازؿ يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ أف محافظػػة دمشػػؽ بينػػت أف المخالفػػة أزيمػػت بالكامػػؿ قبػػؿ تبمػػر الػػدا رة 

لغػػاء الحكػػـ الطعػػيف كعػػدـ البحػػث فػػي المختصػػة لحكػػـ كقػػؼ الت نفيػػذ لػػذلؾ كجػػب قبػػكؿ الطعػػف كا 
 .   (2)طمب كقؼ التنفيذ لتنازؿ المدعي عنو ك نو غدا غير ذم مكضكع" 

 فيػذ قػرار اليػػدـ قبػؿ تبمػر الػػدا رة المختصػة, لكػف مػػانتىػذا إذا كانػت اإلدارة قػد قامػػت ب      
 ؟ بشكؿ أصكلي كمر ذلؾ تقكـ باليدـ  الحاؿ عندما تتبمر اإلدارة قرار كقؼ التنفيذ ىك

لمسػػػكف باشػػػر ان  يممػػػؾ المػػػدعي دار  كنجػػػد ذلػػػؾ فػػػي الػػػدعكل التػػػي تػػػتمخص كقا عيػػػا "
بػػبعض ا عمػػاؿ لتػػرميـ العقػػار العا ػػد لػػو إال أف مجمػػس مدينػػة حمػػب , أصػػدر قػػرار اليػػدـ رقػػـ 

لغػاء  بػادر بإقامػة دعػكل أمػاـ القضػاء اإلدارم بدمشػؽ طالبػان كقػؼ ت  2113لعاـ  212 نفيػذ كا 
اء اإلدارم القػػػرار بعػػػد تكميػػػؼ المػػػدعي بػػػدفر رسػػػـك الحسػػػـ كالتسػػػكية, أصػػػدرت محكمػػػة القضػػػ

 .(3)بكقؼ تنفيذ قرار اليدـ  القرار القضا ي الذم قضى

بتبمير مجمس مدينة حمب كمديرية الدا رة الفنية كمديرية الشؤكف  الجية المدعية قامت
بتػػػاريخ  2113/ؽ/659ديػػػكاف  بػػػرقـ صػػػادر كالمسػػػجؿ قػػػرار كقػػػؼ التنفيػػػذ الالقانكنيػػػة أصػػػكالن 

 كالمتضػػػػمف 9/3/2113ك بتػػػػاريخ  /129 إلػػػػى قطػػػػاع السػػػػميمانية بػػػػرقـ كالمحػػػػاؿ 9/3/2113
 طالع عمى قرار كقؼ تنفيذ لتنظيـ ضبط ككصؼ حالة راىنة كتنفيذ القرار كفؽ منطكقو .اال

                                           
 4ج 2111سمر  -1/1113/2111 – 313ع المحكمة اإلدارية العميا السكريةحكـ   (1)
 . 5ج 1998سمر  – 1/0077/1998-485ع المحكمة اإلدارية العميا السكرية حكـ   (2)
 0227/  0/  02حسـ  7589/ـ في الدعكل أساس 094/7قرار محكمة القضاء اإلدارم السكرم رقـ  (3)
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لمتابعػة لػدل السػيد ر يس مكتب ا بقدكـ  19/3/2113بتاريخ  الجية المدعية فكج ت   
المحافظ إلػى منزلػو برفقػة  دكريػة مػف قبػؿ مجمػس مدينػة حمػب كقامػت بيػدـ العقػار فػكؽ أاااػو 
المنزلػػي , كلمػػا كػػاف التعػػدم الكاقػػر عمػػى المػػدعي مػػف قبػػؿ المػػدعى عمييمػػا قػػد ألحػػؽ ضػػررا 
ة جسػػيما بالجيػػة المدعيػػة مػػف جػػراء تعسػػؼ الجيػػة المػػدعى عمييػػا كنظػػران لمعجمػػة الزا ػػدة كخشػػي

 مف كقكع أضرار ال يمكف تداركيا .

تػػػػب نتػػػػا ر يتعػػػػذر تػػػػداركيا ف شػػػػرطي كقػػػػؼ التنفيػػػػذ: كىمػػػػا جديػػػػة الطمػػػػب كتر كحيػػػػث إ
 متكافريف.

تقػػػدـ المػػػدعي بطمػػػب عػػػارض إلػػػى محكمػػػة القضػػػاء اإلدارم المػػػكقرة بدمشػػػؽ يمػػػتمس 
ميػو لحػيف عادة الحاؿ الى مػا كػاف عا  إعطاء القرار بتمديد كقؼ تنفيذ قرار اليدـ المشكك منو ك 

, أصػػدرت محكمػػة القضػػاء اإلدارم قرارىػػا بكقػػؼ تنفيػػذ القػػرار المشػػكك  البػػت بأسػػاس الػػدعكل
عادة الحاؿ إلى ما كاف عميو   . (1)منو كا 

كأاناء النظر بأساس النزاع أبدت اإلدارة المدعى عمييػا أف المخالفػة مكضػكع الػدعكل 
دعكل مكضكعان بعػد أف أضػحت تـ ىدميا , أصدرت محكمة القضاء اإلدارم قرارىا برفض ال

 .(2)غير ذات مكضكع 

ال نؤيد القضاء برفض طمب كقؼ التنفيذ عمى إطالقو متى ابت أف القػرار لذلؾ فإننا 
قػد نفػػذ كأنػػو قػد رتػػب آاػػاره فعػالن  ف مػػف شػػأف ذلػؾ أف يػػدفر جيػػة اإلدارة التػي أصػػدرت القػػرار 

نجحػػت فػػي إتمػػاـ ىػػذا  حتػػى إذا مػػااإلدارم المطعػػكف فيػػو باإللغػػاء إلػػى المسػػارعة فػػي تنفيػػذه 
حتػػى بعػػد رفعيػػا كقبيػػؿ صػػدكر الحكػػـ فػػي طمػػب كقػػؼ التنفيػػذ  , أك التنفيػػذ قبػػؿ رفػػر الػػدعكل
 . بؿ كرفض الدعكل الطمبضمنت الحكـ برفض 

لذلؾ فإننا نرل أنو ليس امة ما يمنر الحكـ بكقؼ التنفيذ إال في حالة اسػتحالة إعػادة   
يجب عمى المحكمة أف تحكػـ عمػى اإلدارة بتعػكيض رادع إذا  الحاؿ إلى ما كاف عميو كعندىا

 ابت عدـ مشركعية القرار اإلدارم المطعكف فيو . 

المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية فػػي المنازعػػات التػػي تػػدكر حػػكؿ  اتجػػاه كمػػا تػػأرجح
 إف المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا بمػػا ليػػا مػػف حػػؽ الرقابػػةفقػػد قضػػت :"  اتجػػاىيفحقػػكؽ ماليػػة بػػيف 

                                           
 .5/6/0227جمسة  7589/ ـ  في القضية رقـ 867ارم السكرم رقـ قرار محكمة القضاء اإلد (1)
 . 04/9/0226حسـ   0872في القضية رقـ   1651قرار محكمة القضاء اإلدارم السكرم رقـ  (2)
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القانكنيػػػة عمػػػى ا حكػػػاـ الصػػػادرة بالدرجػػػة ا كلػػػى أف تمغػػػى الحكػػػـ بكقػػػؼ تنفيػػػذ قػػػرار الحجػػػز 
التنفيػػػذم عمػػػى أمػػػكاؿ المكمػػػؼ بضػػػريبة الػػػدخؿ كبيعيػػػا بػػػالمزاد العمنػػػي السػػػتيفاء الضػػػريبة إذا 
كجػػػدت أف طمػػػب كقػػػؼ التنفيػػػذ غيػػػر مسػػػتكؼ لمشػػػرطيف الكاجػػػب تكافرىمػػػا كىمػػػا جديػػػة الطمػػػب 

 .  (1)" تداركيا خالفان لما قدرتو محكمة الدرجة ا كلىكترتب نتا ر يتعذر 

المحكمة اإلدارية العميا ترل أف المنازعات التي تدكر حكؿ حقػكؽ ماليػة  كىنا نجد أف
قد يصدر مف قرارات حكليا كمف اـ تنتفػي  نتا ر يتعذر تداركيا مف جراء تنفيذ ماينتفي كقكع 

فػػػي طمػػػب  النػػػزاعإذا يػػػؤكؿ ا مػػػر بعػػػد حسػػػـ  التػػػي تبػػػرر كقػػػؼ تنفيػػػذىا , " االسػػػتعجاؿحالػػػة 
 . (2)اإللغاء إلى حقكؽ مالية يسترد كؿ صاحب حؽ حقو, إف كاف امة كجو لذلؾ

: " إف المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا كقػػد كجػػػدت أف  خػػر قضػػتآبينمػػا نجػػدىا فػػي حكػػـ  
بػالمزاد طمب كقؼ تنفيػذ قػرار مديريػة ماليػة دمشػؽ بطػرح العقػار العا ػد لمشػركة الطاعنػة لمبيػر 

العمنػػي لقػػاء ضػػريبة دخػػؿ أربػػاح حقيقيػػة مكضػػكع الطمػػب العػػارض مسػػتكؼ لمشػػرطيف الكاجػػب 
ترتب نتا ر يتعذر تداركيا أف تكقؼ تنفيذ ىذا القرار مر بقاء العقػار ك جدية الطمب  : تكافرىما

خاضػػعان لمحجػػز االحتيػػاطي بػػدالن مػػف الحجػػز التنفيػػذم حتػػى يػػتـ الفصػػؿ فػػي الطعػػف المتعمػػؽ 
 .                                            (3)لدعكل " بأساس ا

القضػػاء اإلدارم أف يتأكػػد مػػف أف نتػػا ر تنفيػػذ القػػرار ىػػي أضػػرار عمػػى  كبرأينػػا يجػػب
يرتػػب فقػػط  ماديػػة فقػػط كأنػػو يمكػػف تػػداركيا مسػػتقبالي , فبيػػر متجػػر المػػدعي بػػالمزاد العمنػػي ال

يمكف تداركيا بعد حسػـ النػزاع  دعي التي الأضرار مادية بؿ ىناؾ أضرار معنكية كسمعة الم
مػػكرد رزؽ المػػدعي كالعػػامميف معػػو فػػي العقػػار الػػذم صػػدر قػػرار البيػػر  انقطػػاعإضػػافة إلػػى أف 

المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا بشػػأنو يرتػػب نتػػا ر يتعػػذر تػػداركيا كخيػػر دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ مػػا أصػػدرتو 
ار المػػػػالي كقػػػػرار الحجػػػػز مكضػػػػكع إف إصػػػػرار اإلدارة عمػػػػى تنفيػػػػذ اإلنػػػػذ"   بقرارىػػػػا : السػػػػكرية

                                           
 . 1ج 1997سمر  – 1/847/1997-5ع   المحكمة اإلدارية العميا السكريةحكـ   (1)
حسػػـ  1171كفػػي الطعػػف  71/1/1997حسػػـ  7729قػػـ المصػػرية فػػي الطعػػف ر  حكػػـ  المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا (2)

 ؽ. 74لسنة  16/1/1994
 . 1ج 1997سمر  – 1/745/1997-10حكـ  المحكمة اإلدارية العميا السكرية ع  (3)
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ف , (1)الػػدعكل قػػد يػػؤدم إلػػى نتػػا ر يتعػػػذر تػػداركيا بالنسػػبة لضػػمانة المبمػػر المتنػػازع بشػػػأنو كا 
 . (2)مالءة الدكلة كحدىا ال تكفي لنفي النتا ر المتعذر تداركيا

التػي تمػس حػؽ دسػتكرم أك تمػؾ كما تعد القػرارات المتضػمنة تقييػد الحريػة الشخصػية 
لمػػا يترتػػب عمػػى تنفيػػذىا مػػف نتػػا ر يتعػػذر تػػداركيا كصػػدكر قػػرار  االسػػتعجاؿر مػػف أبػػرز صػػك 

أك تمػؾ التػي تمػس أك صدكر قرار بيدـ منزؿ أارم, ,  بمنر السفر إلى الخارج لغرض العالج
 .مكرد الرزؽ

فمكرد رزؽ اإلنساف مف ا مكر التي يؤدم انقطاعيا إلى العصؼ باستقراره النفسي " 
تطير اإلنسػاف تػدبير احتياجاتػو الضػركرية كالممحػة ممػا يكقعػو فػي دا ػرة كالعا مي, حيػث ال يسػ

الفقر المػدقر كالحاجػة , كىػذا أمػر لػـ يػرده القضػاء اإلدارم ل فػراد الػذيف يشػكمكف دا مػان محػالن 
 . (3)" لحمايتو

اناػار الضػارة الناجمػة عػف القػرارات التػي تمػس مػكرد الػرزؽ قضػت المحكمػة  يكلتػكق
بقبػػكؿ كقػػؼ تنفيػػذ قػػرار إدارم بإلغػػاء تػػرخيص مقصػػؼ إلػػى تػػكافر "  المصػػرية  ااإلداريػػة العميػػ

 أضػػرار, تػػب عمػػى تنفيػػذ القػػرار المطعػػكف فيػػواالسػػتعجاؿ كالجديػػة فػػي الطمػػب حيػػث تر  يركنػػ
جسيمة قد يتعذر تداركيا , تتماؿ ليس فحسب في حرماف المػدعى مػف االنتفػاع بػالترخيص , 

قميػػػؿ مػػػف المسػػػتخدميف باليػػػة فضػػػالن عػػػف تشػػػريد عػػػدد لػػػيس بػػػؿ أيضػػػان فػػػي ارتبػػػاؾ التزاماتػػػو الم
 ".كالعماؿ الذيف يعممكف في ىذا المقصؼ ككميـ يعكؿ أسران متعددة ا فراد

 منػػػػذ تأسػػػػيس المجمػػػػس لػػػػدل المحكمػػػػة اإلداريػػػػة العميػػػػا السػػػػكرية االجتيػػػػاد اسػػػػتقرلقػػػػد 
منر السػفر إال  يجكز كال الطكارئبخصكص القرارات الصادرة بمنر السفر عمى أنيا مف نظاـ 

ف إحيػػث مػػف "  حكػػـ ليػاحيػث قضػػت فػي ,  التعػرض لسػػالمة الدكلػة كأمنيػػا القػػكميفػي حالػػة 
يػؤدم إلػى التعػرض  المدعي أسس دعكاه عمى القكؿ بأف ما نسب إليو بعدـ دفعو لمضػريبة ال

, كأف قػػانكف الطػػكارئ يشػػترط لصػػحة ا كامػػر العرفيػػة أف يكػػكف  لسػػالمة الدكلػػة كأمنيػػا القػػكمي
ف الجيػػػة المدعيػػػة أسسػػػت طعنيػػػا عمػػػى أف إمػػػر متخػػػذان تأمينػػػان ل مػػػف القػػػكمي, كمػػػف حيػػػث ا 

اإلدارة المطعػػكف ضػػدىا   كزارة الماليػػة ق اتخػػذت كافػػة اإلجػػراءات القانكنيػػة التػػي خكليػػا إياىػػا 

                                           
 ق  708ص 100ـ 1970مر  – 15/048/1970حكـ  المحكمة اإلدارية العميا السكرية   فط  (4)
 ق 741ص  079ـ 1962/1964مر  – 1964 لسنة 42حكـ  المحكمة اإلدارية العميا السكرية   ع  (1)
 120ص  , مرجر سابؽ , , قضاء ا مكر اإلدارية المستعجمة عبد العزيز عبدالمنعـ د خميفة (2)
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قػػانكف جبايػػػة ا مػػػكاؿ العامػػة كالقػػػكانيف الماليػػػة كا خػػرل بيػػػدؼ تحصػػػيؿ مػػا تحقػػػؽ ليػػػا بذمػػػة 
ا ب كأف منػر السػفر لػيس مػف بػيف اإلجػراءات التػي تضػمنتيا القػكانيف الماليػة المدعي مف ضر 

ف المشػػػرع نظػػػـ طريقػػػة جبايػػػة كتحصػػػيؿ إفػػػي معػػػرض تحصػػػيؿ ا مػػػكاؿ العامػػػة كمػػػف حيػػػث 
مسػػتحقات الدكلػػة الماليػػة مػػف خػػالؿ كضػػر أنظمػػة كقكاعػػد ليػػذه الغايػػة تضػػمنيا قػػانكف جبايػػة 

كأنػو لػيس مػف بػيف القكاعػد  31/12/1956بتػاريخ  / الصادر 341ا مكاؿ العامة ذك الرقـ / 
 .ؼ بالضريبة مف السفر خارج البالدالتي تضمنيا القانكف المذككر إجراء منر المكم

ف دفػػػكع اإلدارة المػػػدعى عمييػػػا القا مػػػة عمػػػى أف منػػػر السػػػفر ىػػػك إجػػػراء إكمػػػف حيػػػث 
خفا يػػا ال مػػف القػػانكف  تقػػـك عمػػى أسػػاس مؤقػػت لضػػماف عػػدـ قيػػاـ المػػدعي بتيريػػب أمكالػػو كا 

بحسباف أف إبقاء الحجز عمى ا مكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة لممدعي المكمؼ بالضريبة كفيؿ 
 . يفاء الدكلة لحقكقيا كاممةبمنعو مف التصرؼ بأم منيا قبؿ است

تأسيسػػان عمػػى ذلػػؾ تكػػكف إجػػراءات اإلدارة المػػدعى عمييػػا بصػػدد سػػحب جػػكاز سػػفر ك  
غيػػر منسػػجمة مػػر صػػحيح القػػانكف النافػػذ كالػػدعكل بالتػػالي المػػدعي كمنعػػو مػػف مغػػادرة القطػػر 

 .(1)قا مة عمى أسانيدىا القانكنية الصحيحة كمتعينة القبكؿ مكضكعان 

تػاريخ  41القانكف رقػـ تيجة لصدكر نقد تغير لمجمس الدكلة الحديث  االجتيادأف  إال  
 : منو 13المادة كالتي نصت  26/12/2115

يمػـز  يحػؽ لػكزير الماليػة اتخػاذ مػا 2003 لعػاـ 25اـ القػانكف رقػـ مػر االحتفػاظ بأحكػ"        
راضػػػي أالعامػػػة لمدكلػػػة الممتنعػػػيف عػػػف التسػػػديد مغػػػادرة  ةجػػػراءات لمنػػػر مػػػديني الخزينػػػإمػػػف 

 ." السكرية عمى اف تحدد ضكابط منر المغادرة بقرار يصدر عنو الجميكرية العربية

مػػػػديني ل سػػػػمح بمنػػػػر المغػػػػادرة 41رقػػػػـ نجػػػػد أف القػػػػانكف  13كبػػػػالعكدة لػػػػنص المػػػػادة      
بتطبيقػػو بشػػكؿ  ت المعنيػػة بتنفيػػذ المرسػػـك قامػػتاإال أف اإلدار ,  فقػػط العامػػة لمدكلػػة الخزينػػة

حيػث قامػػت اإلدارة بمنػػر سػػفر غيػر المػػدينيف كػػالقرار الصػػادر بمنػػر  , مخػالؼ لمػػا نػػص عميػػو
 , متػو فػي ىػذا الصػددكمسػفر زكجػة لترتػب ذمػة ماليػة عػف زكجيػا, كلػـ يكػف لمقضػاء اإلدارم 

" بػأف الجيػة المدعيػة تحمػؿ جػكاز سػفر صػادر  كنجد ذلػؾ فػي الػدعكل التػي تػتمخص كقا عيػا
كأانػػاء عكدتيػػا إلػػى مطػػار حمػػب قادمػػة مػػف الشػػارقة  3/8/2111, فكج ػػت بتػػاريخ  عػػف حمػػب

 لتعيؿ أطفاليا ا ربعة حيث تـ سحب جكازىػا كمنػر مغادرتيػا 1996التي تعمؿ فييا منذ عاـ 
                                           

 07/4/0221حسـ  728/0221الصادر بالطعف  1/0221/ 029رقـ  المحكمة اإلدارية العميا السكرية قرار (1)
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بػػالعكدة إلػػى إشػػعار السػػحب يتبػػيف صػػدكر تعمػػيـ بحقيػػا صػػادر عػػف السػػيد كزيػػر الداخميػػة , ك 
ر عمػى بعػض المكمفػيف الػكاردة طمب السيد كزير المالية منر سفرىا كذلؾ بترتب المبال بمكجب
 . ىـ بالتكافؿ كالتضامفأسماؤ 

 اسػتنادان تػـ أنػو نجػد  المدعيػةكبالعكدة لكتاب السيد كزير المالية الػذم تضػمف منػر سػفر       
بري ػة الذمػة كلمػا كانػت المدعيػة ,  26/12/2115تػاريخ  41مػف القػانكف رقػـ  13إلى المػادة 

ذنػب ليػا سػكل أنيػا زكجػة المكمػؼ كمػا أنػو لػـ  أم جيػة أخػرل كال لدل مديرية ماليػة حمػب أك
معػػو عمػػى تيريػػب أم مػػاؿ  أيبيعيػػا زكجيػػا أم عقػػار كلػػـ يتنػػازؿ ليػػا عػػف أم مبمػػر كلػػـ تتكاطػػ

أمػػاـ أيػػة جيػػة أخػػرل  ال أمػػاـ القضػػاء كال دعيػػةلػػـ تحػػاؿ الجيػػة الميمػػس حقػػكؽ الخزينػػة كمػػا 
, رغػػػـ أف المدعيػػػة كانػػػت قػػػد تقػػػدمت لمحكمػػػة القضػػػاء اإلدارم  بطمػػػب  لممطالبػػػة بػػػأم مبمػػػر

أنػػو تػػـ  مبمػػر بذمػػة الجيػػة المدعيػػة إال إلحالتيػػا إلػػى مديريػػة ماليػػة حمػػب لبيػػاف أم ضػػريبة أك
تبػػدم أم دفػػر كتػػـ  كتػػـ رفػػض كقػػؼ التنفيػػذ حتػػى قبػػؿ أف تػػرد اإلدارة أكرفػػض طمػػب اإلحالػػة 

محكمػػػة القضػػػاء  حتػػػى أف تسػػػبب قرارىػػػا الدكف  تصػػػديؽ القػػػرار مػػػف المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا
كعنػد النظػر فػي أسػاس النػزاع قضػت محكمػة القضػاء  (1).اإلدارم كال المحكمػة اإلداريػة العميػا

كالزالػت الػدعكل قيػد النظػر أمػاـ المحكمػة  (2) ا مكضػكعان اإلدارم بقبكؿ الػدعكل شػكالن كرفضػي
 ميا السكرية لتقكؿ كممتيا .عاإلدارية ال

ينطػػػكم عمػػػى قػػػرار إدارم بمنػػػر  اإلدارة المػػػدعى عمييػػػا تصػػػرؼ  نػػػا نػػػرل أفلػػػذلؾ فإن       
بعيب  كمشكب مر صحيح القانكف النافذمنسجـ  كالمدعية مف السفر كىذا القرار غير مستند 

 .مخالفة الدستكر كالقانكف لدرجة تنحدر بو إلى االنعداـ جسيـ ب
, كالػدعكل بالتػػالي قا مػػة عمػى أسػػانيدىا القانكنيػػة الصػحيحة كمتعينػػة القبػػكؿ مكضػػكعان       

دكف غيػػره لمنظػر فػػي الػػدعكل التػػي يخػػتص مجمػػس الدكلػػة بيي ػة قضػػاء إدارم : " عتبػار أف با
 . (3)" بمنر السفرتتغيا إلغاء قرار إدارة اليجرة كالجكازات 

                                           
 .15/12/2111حسـ   9115/2111ف /بالطع  الصادر المحكمة اإلدارية العميا السكرية قرار (1)
الصػادر  0211لعػاـ / 5922/1أساس /رقـ  في القضية 0211لسنة /622/1رقـ   قرار محكمة القضاء اإلدارم (2)

 04/7/0211بتاريخ 
مػػف المستشػػاريف السػػادة:  اليي ػػة 1992/ لسػػنة 454/ فػػي الطعػػف /1194/ المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية قػػرار (3)

 .جكلةالحالؽ كالقدسي كالر 
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أف تسػػػبب قراراتيػػػا فػػػي مجػػػاؿ طمػػػب كقػػػؼ  عمػػػى المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػايجػػػب  كمػػػا       
مف الدستكر  25فقد كفمت المادة , أف تتخذ قراراىا بتطبيؽ القانكف كصكف الدستكر  التنفيذ ك

يجــب عمــى كمػػا دكف نػػص قػػانكني  مػػكاطفلممػػكاطنيف حريػػة التنقػػؿ كمػػا ال يجػػكز حجػػز حريػػة 
ــالقرارات اإلداريــة التــي تمــس ا لمشــرع الــنص تشــريعيًا عمــى ترتيــب األثــر الواقــف لمطعــن ب

 . الحقوق والحريات الشخصية
 استناد دعوى اإللغاء إلى أسباب جدية -الفرع الثالث                     

 
ند شػػرطان االاػػان يتماػػؿ فػػي جديػػة ا سػػباب التػػي يسػػػتالسػػكرم أضػػاؼ القضػػاء اإلدارم         

حتػػى ال يتخػػذ طالػب كقػػؼ التنفيػػذ مػف طمبػػو كسػػيمة لعرقمػػة  لييػا الطػػاعف فػػي دعػكل اإللغػػاء ,إ
فجديػة الطمػب  ,ا إلدارة المرافػؽ العامػة كأداتيػ ة اإلدارةكسػيمالتي تعتبػر تنفيذ القرارات اإلدارية 

ىناؾ أسباب ظػاىرة قكيػة كجديػة تػكحي بػأف القػرار سػكؼ يكػكف  أفلمحكمة تتابت  ا يعني أف
, كذلػػؾ  مػػف المػػرجح الحكػػـ بإلغػػاء القػػرار اإلدارم محػػؿ طمػػب كقػػؼ التنفيػػذ ك, أاإللغػػاء  مآلػػو

 .صحيفة  دعكاه  التي أسس عمييا الطاعفكا سانيد مف كاقر ا سباب 

أف سمطة المحكمػة فػي البػت بكقػؼ تنفيػذ القػرار مشػتقة كمتفرعػة مػف سػمطة  كباعتبار    
اريػػة العميػا السػػكرية عنػدما قػػررت " أف سػمطة كقػػؼ قضػت بػػو المحكمػة اإلد , كىػذا مػػااإللغػاء 

التنفيذ مشتقة مف سمطة اإللغاء كفرع منو كقياـ كقؼ التنفيذ عمى ركنػيف : ىمػا االسػتعجاؿ ك 
, فالبد لمقاضي أف يسمط رقابتو عمى مشركعية القرار اإلدارم عند النظػر  (1)" جدية ا سباب

د النظػػػر فػػػي دعػػػكل اإللغػػػاء, " فالقاضػػػي بطمػػػب كقػػػؼ التنفيػػػذ , كمػػػا يتصػػػدل لمشػػػركعيتو عنػػػ
يفصػػؿ فػػي طمػػب كقػػؼ التنفيػػذ بػػؿ يعػػد دراسػػة يسػػتكمميا بعػػد ذلػػؾ عنػػد الفصػػؿ فػػي  ال اإلدارم

مجاؿ كقؼ تنفيذىا أكفي مجاؿ المكضكع , فرقابة القضاء اإلدارم لمقرارات اإلدارية سكاء في 
ه القػرارات لمتعػرؼ عمػى مػدل يا ىي رقابة قانكنية تسمطيا المحكمة في الحالتيف عمى ىذإلغا 

مشػركعيتيا مػف حيػث مطابقتيػا لمقػانكف نصػاي كركحػػاي كمػر عػدـ المسػاس بأصػؿ طمػب اإللغػػاء 
  .(2)" عند الفصؿ فيو 

إف شػػػرط الجديػػػة يقػػػـك إذا تمكػػػف القاضػػػي مػػػف تػػػرجيح احتمػػػاؿ إبطػػػاؿ القػػػرار اإلدارم       
مى ىدل ىػذا الفيػـ المسػتقر كعذ , مف خالؿ فحص ظاىرم ل كراؽ , محؿ طمب كقؼ التنفي

                                           
 ق 077ـ 776ص  1964/  1962مر  – 7/22/1967ع  المحكمة اإلدارية العميا السكريةحكـ  ق 1 
 .458ص , مرجر سابؽ , زيف الديف بالؿ أميف, دعكل اإللغاء ق 0 
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عميػػػو لػػػركف الجديػػػة فػػػي طمػػػب كقػػػؼ التنفيػػػذ , يتعػػػيف عمػػػى المحكمػػػة كىػػػي بصػػػدد استكشػػػاؼ 
لمشػركعية القػرار  الجدية في طمب كقؼ التنفيذ أف تكتفي بتناكؿ مكضكع الدعكل بنظػرة أكليػة

, بحيػػػػث ال تتعػػػػرض لممكضػػػػكع إال بالقػػػػدر الػػػػذم يسػػػػمح ليػػػػا بتكػػػػكيف عقيػػػػدتيا فػػػػي اإلدارم 
فػإذا كجػدت أف القػرار اإلدارم حسػب الظػاىر قػد شػابو عيػب مػا  خصكص طمػب كقػؼ التنفيػذ

حاسػـ فػي مكضػكع  م, فال يجكز لممحكمة إذف أف تقطػر بػرأ فإنيا تصدر قرارىا بكقؼ التنفيذ
نيػا تكػكف بػذلؾ قػد أكصػدت بػاب الفصػؿ فػي مكضػكع الػدعكل أمػاـ قاضػي إالمنازعة , حيث 

يفصػػؿ فيػػو بعػػد مصػػادرة قاضػػي الكقػػؼ عمػػى سػػمطتو باسػػتباقو المكضػػكع , الػػذم لػػف يجػػد مػػا 
 . (1) بالفصؿ في مكضكع الدعكل

تقدير مػا إذا كانػت نتػا ر "  : قضت المحكمة اإلدارية العميا السكرية بأف كتطبيقاي لذلؾ       
التنفيػػػذ يتعػػػذر تػػػداركيا أـ ال متػػػركؾ إلػػػى المحكمػػػة ك تقػػػدير المحكمػػػة فػػػي ىػػػذا ال يبنػػػى عمػػػى 

فػػي إلغػػاء القػػرار المطعػػكف فيػػو أك رجحػػاف إلغا ػػو أك بػػالعكس عمػػى اليقػػيف فػػي رفػػض اليقػػيف 
الطعػػػف كرجحػػػاف رفضػػػو  ف اليقػػػيف أك الرجحػػػاف ال يحصػػػالف إال بعػػػد البحػػػث فػػػي مكضػػػكع 
الػػدعكل , ممػػا يتعػػيف عػػدـ جػػكاز البحػػث فػػي مكضػػكع الػػدعكل عنػػد الفصػػؿ فػػي طمػػب كقػػؼ 

 .  (2)التنفيذ

 اسػتقرعمػى خػالؼ مػا قػد سػار  االجتيػادفنجػد أف  الحػديث دارماإلقضاء ال اتجاهأما       
خػرج فػي بعػض أحكامػو عمػى  ك ,عميو فقو القانكف العاـ في فرنسا كمصػر كحتػى فػي سػكريا 

مبدأ بحث ظاىر ا سباب الجديػة , حيػث تعػرض لبحػث الكقػا ر ك تعمػؽ فػي بحػث ا سػباب 
كراؽ حرصػان عمػى تػرؾ اىر مػف ا ا , دكف الكقػكؼ عنػد الظػجدية ك غالى فػي تقػدير جػديتيلا

 . المكضكع محفكظان لمحكمة المكضكع لبحاو

كمف أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية في ىذا الصدد , نذكر عمى سبيؿ المااؿ 
بػأف الجيػػة المدعيػة أقامػت دعكاىػا بتػػاريخ  "  الػدعكل التػػي تتماػؿ كقا عيػا فػيالصػادر حكػـ ال

لغػػاء قػػرار اليػػدـ رقػػـ /طالبػػة كقػػؼ تنفيػػذ ك  12/9/2117 / القاضػػي بيػػدـ المخالفػػة التػػي 119ا 
, كقػػد أكضػػحت  االقتصػػاديةمنشػػأة المػػدعي سػػطح عبػػارة عػػف سػػقؼ مػػف التكتيػػاء عمػػى  ىػػي

 ,2113/ لعػاـ 1الجية المدعية بمدل قابمية المخالفة لمتسػكية إلشػادتيا قبػؿ صػدكر القػانكف /
                                           

, 2116, خميفػػػػة عبػػػػد العزيػػػػز عبػػػػد المػػػػنعـ , قضػػػػاء ا مػػػػكر اإلداريػػػػة المسػػػػتعجمة, منشػػػػأة المعارؼ,اإلسػػػػكندرية (1)
 .118-117ص

 . 074ـ776ص 1962/1964مر  – 52/22/1967ع  المحكمة اإلدارية العميا السكرية حكـ  (2)
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تػػػػػا  1/ص أ/9282 مييػػػػػا رقػػػػػـحيػػػػػث أبػػػػػرزت مػػػػػر كاػػػػػا ؽ الػػػػػدعكل كتػػػػػاب اإلدارة المػػػػػدعى ع
الػذم قدمػو  الػتظمـالمكجو إلى السيد كزير اإلدارة المحميػة بخصػكص معالجػة  24/11/2117

شػػػرحت الكقػػا ر كانتيػػػت بالخالصػػػة كبيػػاف الػػػرأم كالمقتػػػرح كفػػؽ مػػػا يمػػػي : إف رأم  المػػدعي ,
 مجمػػػس المدينػػػة عمػػػى اعتػػػراض الشػػػركة كػػػاف بالمكافقػػػة عمػػػى الحفػػػاظ عمػػػى المنشػػػآت القا مػػػة

 كتعديؿ المخطط التنظيمي كنظاـ ضابطة البناء عمى أساس ذلؾ ل سباب  التالية :

 . قدـ تمؾ المنشآت جميعيا 

  تنفيذان لتكصيات اليي ة المركزية لمرقابة كالتفتيش المذككرة بتقريرىا المرسؿ إلى الػكزارة بػرقـ
تكبػة عمػى القاضية بتشكيؿ لجنة لجػرد المخالفػات المر  3/5/2113تا  11/2593/39/24

ا بنيػػػة المرخصػػػة كغيػػػر المرخصػػػة المشػػػادة عمػػػى المنشػػػأة التجاريػػػة ليصػػػار إلػػػى تسػػػكيتيا 
 أصكالن .

  إف عدـ إمكانية مجمس المدينػة مػف التسػكية   فػي حػاؿ المكافقػة عمػى التعػديؿ المطمػكب ق
سيفكت عمى مجمػس المدينػة مبػالر ضػخمة مػف جػراء عػدـ التسػكية, كبػنفس الكقػت سػتبقى 

الصػادر عػف السػيد ر ػػيس   19/6/2115/ب تػا 16 مػة  نػو كبمكجػب الػػبالغ المنشػآت قا
يجػػب معالجػػة المنشػػآت القا مػػة سػػكاء بػػالترخيص الػػدا ـ كفػػؽ البنػػد أكالن منػػو مجمػػس الػػكزراء 

بترخيص إدارم مؤقت كفؽ البند رابعان منو  الصفة التنظيمية كنظاـ الضابطة أـبعد تعديؿ 
ينة تكػكف بإمكانيػة التسػكية بالغرامػة الماليػة كالتػرخيص , كبالتالي فإف مصمحة مجمس المد

, كيتػابر السػيد كجبػة عمػى الشػركة مػف جػراء التسػكيةالدا ـ كعػدـ تفكيػت المبػالر الكبيػرة المت
ر ػػػيس مجمػػػس المدينػػػة كفػػػي الصػػػفحة الاالاػػػة مػػػف كتابػػػو المكجػػػو إلػػػى السػػػيد كزيػػػر اإلدارة 

 المحمية بالمخالفة بأنيا :
اقكلي فػكؽ منشػأة قديمػة قا مػة أم أنيػا طػابؽ أكؿ فػكؽ أرضػي قػا ـ المخالفة ىي تكسر ش -

 كال تعتبر طابؽ إضافي بحسب نظاـ ضابطة البناء لممنطقة لكنو غير مرخص .

 .المخالفة ىي مف مكاد معدنية قابمة لمفؾ " ىنكار معدني "  -

ر البند الاالث " أنو يجكز السػماح بالتكسػ 19/6/2115/ب تا 16كقد كرد في البالغ 
الخ " كتـ تكضيح … الشاقكلي لممنشآت الصناعية القا مة ضمف المناطؽ الصناعية المحداة 

بأنيػا  2115/د لعػاـ 1/ص/11597معنى المنشآت الصناعية القا مة فعالن بكتاب الكزارة رقـ 
المنشآت الصناعية التي ىي قيد االستامار كاإلنتاج الفعمي كتحقؽ كافة عناصػر المنشػأة مػف 

ف الطػابؽ إكعمى أف يابت ذلػؾ بكاػا ؽ رسػمية كحيػث  19/6/2115لة فعمية كقبؿ عمؿ كعما
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منشأة قا مة فعالن كمسػتامرة كتحقػؽ الشػركط المػذككرة أعػاله كبالتػالي  ىي ا رضي مف العقار
يسمح بالتكسر الشاقكلي فكقو, بناء عمى تصنيؼ كتكصيؼ يكضح مف قبؿ كزارة الصػناعة   

قبػػؿ البػػت قػػررت ك المحكمػػة ق , إال أف  2115/ب لعػػاـ 16الػػبالغ كمػػا جػػاء بالبنػػد االاػػان مػػف 
الاالايػػة لتقصػػي مػػدل مػػف اػػـ الخبػػرة ك  ةإجػػراء  الخبػػرة الفنيػػة ا حاديػػبكقػػؼ تنفيػػذ قػػرار اليػػدـ 

 ةأكػدت الخبػر  كقػد, قابمية المخالفة مكضكع الدعكل لمتسكية فػي ضػكء القػكانيف كأنظمػة البنػاء 
أف المخالفػػة مكضػػكع الػػدعكل ىػػي عبػػارة  ,فػػي ىػػذه الػػدعكل  ةريػػالجا ةكالاالايػػ ةا حاديػػ ةالفنيػػ

عػػف تنفيػػذ ىنكػػار معػػدني ك سػػقؼ معػػدني لمينكػػار ىػػي مخالفػػة تكسػػر شػػاقكلي فػػكؽ منشػػآت 
ك المخالفػة تقػر  2113ق لعاـ 1صناعية قا مة فعالن ك قديمة كمنفذة قبؿ صدكر القانكف رقـ  

 2111التنظيمي المصدؽ بالقرار رقـ منطقة صفتيا التنظيمية صناعية بمكجب المخطط في 
ك بما اف ىذه المخالفة قد تـ تنفيذىا بالتكسر الشاقكلي عمى ابنية مشادة  3/12/2114تاريخ 

قػػديمان ك لكنيػػػا تتعػػػارض مػػر مشػػػركع المخطػػػط التنظيمػػي الجديػػػد لممنطقػػػة الشػػرقية فػػػي مدينػػػة 
تػػػػػاريخ  1/ص/أ/74رقػػػػػـ  الالذقيػػػػػة ك الػػػػػذم تػػػػػـ إعالنػػػػػو مػػػػػف قبػػػػػؿ مجمػػػػػس مدينػػػػػة الالذقيػػػػػة  

ف الجيػػػػة المدعيػػػػة قػػػػد اعترضػػػػت عمػػػػى المخطػػػػط التنظيمػػػػي ك طمبػػػػت فػػػػي ا  ك ق  3/1/2116
اعتراضػػػيا تعػػػديؿ المخطػػػط التنظيمػػػي ك نظػػػاـ ضػػػابطة البنػػػاء ك اعتبػػػار ا بنيػػػة ك المنشػػػآت 

نو لـ يتـ البػت بيػذه االعتراضػات ك إالمشادة ىي منشآت ك أبنية قا مة بشكؿ نيا ي ك حيث 
المخطط التنظيمي المتعارض مر تمؾ االبنية ك المنشآت المشادة قديمان ك قبؿ  لـ يتـ تصديؽ

لػذلؾ فػإف المخالفػة مكضػكع الػدعكل ىػي مخالفػة غيػر ,  2113ق لعاـ 1صدكر القانكف رقـ  
قابمػػػػة لمتسػػػػكية كفقػػػػان لممعطيػػػػات الحاليػػػػة ككفقػػػػان لمشػػػػركع المخطػػػػط التنظيمػػػػي الجديػػػػد   غيػػػػر 

ة المدعيػػة قػػد اعترضػػت عمػػى المخطػػط التنظيمػػي ك طمبػػت ف الجيػػإالمصػػدؽ ق لكػػف ك حيػػث 
تػػاريخ  1/ص/أ/74فػػي اعتراضػػيا   المقػػدـ ضػػمف الفتػػرة القانكنيػػة المتاحػػة فػػي االعػػالف رقػػـ 

ق تعديؿ المخطط التنظيمي ك نظاـ ضػابطة البنػاء ك اعتبػار ا بنيػة ك المنشػآت  3/1/2116
نػو لػػـ يبػت بيػػذا االعتػػراض إك حيػػث  بنيػػة قا مػة فعػػالن ك بشػػكؿ نيػا يأالقا مػة ىػػي منشػآت ك 

, ك االعتراضػات االخػرل المقدمػة عمػى المخطػط التنظيمػيحتى تػاريخ إجػراء الكشػؼ كالخبػرة 
لػذلؾ , ف المخطط التنظيمي لممنطقة الشػرقية فػي مدينػة الالذقيػة لػـ يػتـ تصػديقو بعػد إكحيث 

ف البػػت باعتراضػػات لحػػي 119تػػرل الخبػػرة التريػػث فػػي تنفيػػذ قػػرار اليػػدـ مكضػػكع الػػدعكل رقػػـ 
الجية المدعية ك تصديؽ المخطط التنظيمي الجديد ك معالجػة المخالفػة مكضػكع الػدعكل مػر 
ا بنيػػة ك المنشػػآت القا مػػة فػػي حػػاؿ تعارضػػيا مػػر ىػػذا المخطػػط التنظيمػػي الجديػػد ك تصػػديقو 

 .عميوف االعتبار اعتراض الجية المدعية دكف ا خذ بعي
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التريػث فػي تنفيػػذ فػي ىػػذه الػدعكل  ةالجاريػ يػةكالاالا ةديػػا حا ةالفنيػ ةالخبػر  ارتػأت لقػد
قضػػت بػػػرفض كقػػػؼ  القضػػػاء اإلدارممحكمػػو إال أف  119قػػرار اليػػػدـ مكضػػكع الػػػدعكل رقػػػـ 

مػف إقامػة الػدعكل  سػنة كخمسػة أشػير أم بعػد 28/4/2119بتػاريخ  تنفيذ القرار المشػكك منػو
 قت القػرار بػرفض الطعػف المقػدـ بػو, كمػا أف المحكمػة اإلداريػة العميػا صػد لطمب كقؼ التنفيذ

الطعػػػف  اسػػػتيدؼمعممػػػة قرارىػػػا بػػػأف المحكمػػػة مصػػػدرة القػػػرار الطعػػػيف إذ نسػػػبت لمحكػػػـ الػػػذم 
أف شرطي كقؼ التنفيذ كىمػا جديػة الطمػب كترتػب نتا جيػا غيػر متػكافريف فػي القػرار  كاعتبرت

ية عمى ا حكاـ ف دا رة فحص الطعكف بماليا مف حؽ الرقابة القانكنإالمطعكف ,  كمف حيث 
, كىػي  أسباب عنوان الحقيقةقاـ عميو ىذا الحكـ مف  الصادرة بالدرجة ا كلى كجدت في ما

تأييػػدىا , ممػػا يترتػػب رفػػض الطعػػف لعػػدـ  لهــذا رجــتتشػػارؾ المحكمػػة مصػػدرة القػػرار تقريرىػػا 
جػػػدكل إحالتػػػو إلػػػى المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا , ليػػػذه ا سػػػباب حكمػػػت دا ػػػرة فحػػػص الطعػػػكف 

     .(1)"  جماع بتصديؽ القرارباإل

كفي تقديرنا أف ماؿ ىذا القضػاء يخػالؼ مػا اسػتقر عميػو القضػاء اإلدارم مػف مبػادئ        
بصدد رقابتو عمى مشركعية القرارات اإلدارية كالتي تشير عمييا المحكمة اإلداريػة العميػا دكمػان 

. 

عمػػى القػػرارات المطعػػكف  طيارقابػػة قضػػاء ىػػذه المحكمػػة ىػػي رقابػػة مشػػركعية تسػػمإف        
فالمشػػرع حػػيف خػػكؿ القضػػاء اإلدارم صػػالحية كقػػؼ تنفيػػذ القػػرارات اإلداريػػة المطعػػكف  ,فييػػا

النتا ر الخطيرة التي قد تترتب عمى تنفيذ ىذه القرارات مػر ي فييا باإللغاء , إنما استيدؼ تكق
,  غـ الطعف عمييا باإللغػاءمتنفيذ ر قابمية القرارات اإلدارية لإ الحرص في ذات الكقت عمى مبد

لػذلؾ تػرؾ المشػػرع لمقاضػي سػػمطة تقػدير تػػكافر ركػف االسػػتعجاؿ كشػرط لمقضػػاء بكقػؼ التنفيػػذ 
, كمػف خػالؿ الفحػص الظػاىرم ذ القػراركعمى المحكمة أف تتابت حاؿ نظرىا لطمب كقؼ تنفي

نفيػػذ, مػػف  كراؽ الػػدعكل , أنػػو مػػف المػػرجح الحكػػـ بإلغػػاء القػػرار اإلدارم محػػؿ طمػػب كقػػؼ الت
ف طمػػب كقػػؼ التنفيػػذ ىػػك إ, حيػػث  كاقػػر ا سػػباب التػػي أسػػس عمييػػا الطػػاعف دعػػكل اإللغػػاء

 . (2)طمب متفرع عف طمب اإللغاء , فيقبؿ ا كؿ إذا كاف الااني مرجح  القبكؿ

                                           
 .7/10/0229حسـ  6955/ط في الطعف 0979حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ  (1)
  .117ص  إلدارية المستعجمة, مرجر سابؽ ,عبد المنعـ , قضاء ا مكر ا خميفة عبد العزيز (2)
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القضاء اإلدارم ك المحكمة اإلداريػة العميػا عػدـ الغػكص فػي  لذلؾ فإننا نرل أنو عمى      
عميػو فقػو القػانكف العػػاـ  اسػػتقربمػا  كاالكتفػاءالنظػر بطمػػب كقػؼ التنفيػذ  مكضػكع الػدعكل عنػد

مػػف خػػالؿ فحػػص ظػػاىرم  كراؽ الػػدعكل, ففػػي الػػدعكل  كاالكتفػػاءحػػيف البػػت بكقػػؼ التنفيػػذ 
كالاالايػة كقبػؿ البػت بكقػؼ التنفيػذ كلػـ  ا حاديػةالسابقة الذكر نجػد أف المحكمػة قػررت الخبػرة 

كأصدرت قرارىػا بػرفض كقػؼ لصادرة عف اإلدارة المدعى عمييا , كاتنظر في الكاا ؽ المؤيدة 
التنفيذ بعد عاـ كنصؼ , بؿ كحيف تقػدـ المػدعي أانػاء النظػر فػي أسػاس النػزاع بطمػب إعػادة 

 مكضكع الدعكل لبياف مدل مطابقة قػرار اليػدـ الخبرة الفنية بمعرفة خمسة خبراء عمى العقار
 1/2113كالقػػانكف/ 19/6/2115تػػاريخ  16الػػبالغ رقػػـ  السػػيما ةمػػر القػػكانيف كا نظمػػة النافػػذ
لطمػب  االسػتجابةبػرفض الػدعكل كعػدـ محكمػة القضػاء اإلدارم كمدل قابميتيػا لمحسػـ قضػت 

سػارت عميػو المحكمػة اإلداريػة العميػا حيػث قضػت بتصػديؽ القػرار  , كىذا مػاالخبرة الخماسية 
عمى مبدأ بحث ظػاىر  تخرج لمحكمةكىذا يؤكد ما أبديناه سابقان مف أف ا ق1كرفض الطعف  

فػي  تجديػة ك غالػلفػي بحػث ا سػباب ا تلبحث الكقا ر ك تعمقػ تتعرضك ا سباب الجدية , 
محكمػػػة  اختصػػػاص بػػػؿ كصػػػادرتكراؽ ا , دكف الكقػػػكؼ عنػػػد الظػػػاىر مػػػف ا تقػػػدير جػػػديتي
 المكضكع.

تنفيذ أن يتدخل ويحدد المدة الزمنية لممحاكم لمبت بوقف المشرع يجب عمى  لذلؾ  
 .في ذلؾ  أف يحذك حذك المشرع الفرنسيب القرارات اإلدارية

ففي فرنسا يمتـز قاضي كقؼ التنفيذ بأف يحكـ خالؿ مدة محددة كفؽ ما قررتو المكاد         
, كمف حؽ مدير اإلقميـ  كالمتعمؽ بحقكؽ كحريات 1982مارس سنة  2ق مف قانكف 3446 

كمف اـ طمب كقؼ تنفيذىا, كمف اـ إلزاـ القاضي الطعف في قرارات السمطة الالمركزية 
,  كاحد عمى ا قؿ لولغاء ان جدي ان اإلدارم بأف يحكـ بكقؼ التنفيذ إذا ما كجد أف امة سبب

ساعة مف تاريخ طمب الكقؼ كذلؾ إذا كاف القرار المطعكف فيو كالمطمكب كقؼ  48خالؿ 
, كالقاضي اإلدارم ياتيـ العامةا فراد لحقكقيـ كحر تنفيذه يتضمف تعديان عمى ممارسة 

, أك عضك المحكمة المفكض ليذا  المختص في ماؿ ىذه الحالة ىك ر يس المحكمة اإلدارية
 . (2), أما بالنسبة لمقرارات ا خرل , فيككف شيران مف تاريخ طمب الكقؼ الغرض

                                           
 .4/4/0211حسـ  7217/ط في الطعف 887يا السكرية رقـ المحكمة اإلدارية العمقرار  (1)
 102ص  , مرجر سابؽ, عصمت عبداهلل , جدكل نظاـ كقؼ تنفيذ القرارات اإلدارية د. الشيخ (2)
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ـك المعدلة مف المرس 77بالمادة  نص المشرع المبناني في لبناف حيثككذلؾ         
 عمى أنو :  2111لسنة  227رقـ المنظـ لمجمس شكرل الدكلة  شتراعياال

, كعمى  قؼ التنفيذيميؿ الخصكـ أسبكعيف عمى ا كار لمجكاب عمى طمب ك "       
مجمس شكرل الدكلة أف يبت بو خالؿ ميمة أسبكعيف عمى ا كار مف تاريخ إيداع جكاب 

 ."الخصـك 
إلدارم بيدـ المخالفة أصدرتو اإلدارة بناء عمى قرار ف القرار اأأضؼ إلى ذلؾ        

عميو مف  االعتراض, كالذم تـ  لتعديؿ المخطط التنظيمي لممنطقة الذم يقر فييا العقار
 ., كلـ يتـ تصديؽ تعديؿ المخطط التنظيمي لممنطقة  بعد باعتراضوالمدعي كلـ يبت 

لحيف  تأجيل التنفيذبإقامة دعكل  مما يتكجب عمى المشرع السماح لمحاالت المماامة      
 ف رفر دعكل اإللغاء لطمب كقؼ  باالعتراضصدكر المخطط التنظيمي لممنطقة كالبت 

غير مقبكؿ لدل  اـ تقديـ المدعي طمب اإللغاء بعد ذلؾ ادكف إلغا ي اإلدارية تنفيذ القرارات
, كطمب  االقتراف يككف طمب كقؼ التنفيذ غير مقبكؿ لعدـ حيث, القضاء اإلدارم السكرم 

 اإللغاء غير مقبكؿ  نو قدـ بعد الميعاد . 
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 يجوز وقف تنفيذهال القرارات اإلدارية التي  -الثانيالمطمب 

 
القرارات اإلدارية التي يجكز كقؼ تنفيذىا ىي القرارات التي يمكف الطعف فييا      

ىا قبؿ قبؿ إلغاؤ القرارات اإلدارية التي ال ي, أم أف  باإللغاء, دكف المجكء إلى تظمـ سابؽ
 االلتجاء إلى طريؽ التظمـ اإلدارم بيا, ال يجكز كقؼ تنفيذىا. 

إذا تػػػـ إبػػػداء  كقػػػؼ تنفيػػػذ القػػػرار المطعػػػكف فيػػػولممحكمػػػة أف تػػػأمر ب المشػػػرعلقػػػد أجػػػاز       
 21ادة التي يطمب فييا المدعي إلغاء القرار حيث جػاء نػص المػ الطمب في صحيفة الدعكل 

ال يترتب عمى رفر الطمب إلى المحكمة كقؼ تنفيذ القرار المطمكب إلغاؤه عمى أنو " عمى أنو 
ف يجػػكز لممحكمػػة أف تػػأمر بكقػػؼ تنفيػػذه إذا طمػػب ذلػػؾ فػػي صػػحيفة الػػدعكل كرأت المحكمػػة أ

 . " نتا ر التنفيذ قد يتعذر تداركيا

الفقرة التي تمتيا كضعت قيػد مػؤداه  فإأف ىذه اإلجازة مف المشرع ليست مطمقة إذ  إال       
يجػػكز طمػػب كقػػؼ  ال ان يقبػػؿ طمػػب إلغا يػػا قبػػؿ الػػتظمـ منيػػا إداريػػ أنػػو بالنسػػبة لمقػػرارات التػػي ال

تنفيػػذىا عمػػى أنػػو يجػػكز لممحكمػػة بنػػاء عمػػى طمػػب المػػتظمـ أف تحكػػـ مؤقتػػان باسػػتمرار صػػرؼ 
و بيذا الطمب اـ رفض تظممػو مرتبو كمو أك بعضو إذا كاف القرار صادران بالفصؿ, فإذا حكـ ل
منػو اعتبػر الحكػـ كػأف لػـ  22كلػـ يرفػر دعػكل اإللغػاء فػي الميعػاد المحػدد كفػؽ أحكػاـ المػادة 

 . يكف كاسترد منو ما قبضو

كبناء عمى ذلؾ سكؼ نعرض لمقرارات اإلدارية التي ال يقبؿ طمب إلغا يا قبؿ التظمـ 
 عمى النحك التالي : منيا إداريان 

.قبؿ التظمـ منيا إداريان  : القرارات اإلدارية التي ال يقبؿ طمب إلغا يا كؿا فرع ال  - 
.طمب إستمرار صرؼ الراتبالفرع الااني :  -  
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القرارات اإلدارية التي ل يقبل طمب إلغائها –الفرع األول   

 قبل التظمم منها إدارياً 
 

نازعات التي يختص مجمس مف قانكف مجمس الدكلة السكرم الم 8لقد حددت المادة       
 الدكلػػػػة بالفصػػػػؿ فييػػػػا دكف غيرىػػػػا, سػػػػكاء تمػػػػؾ التػػػػي تػػػػدخؿ فػػػػي نطػػػػاؽ القضػػػػاء الكامػػػػؿ أك

حيػػث نجػػد أف المشػػرع قػػد نػػص عمػػى عػػدـ قبػػكؿ , المنازعػػات التػػي تنػػدرج فػػي قضػػاء اإللغػػاء
طكا ػػؼ الػػاالث ىػػي الالقػػرارات طمبػػات اإللغػػاء لػػبعض القػػرارات قبػػؿ الػػتظمـ منيػػا إداريػػا" كىػػذه 

المنصكص عمييا فػي  السكرم ق مف قانكف مجمس الدكلة12المادة  مف  2الفقرة لتي حددتيا ا
 ىي:ك ق 8مف المادة  البنكد االاان كرابعان كخامسا" 

الصادرة بالتعييف  الطمبات التي يقدميا ذكك الشأف بالطعف في القرارات اإلدارية النيا ية -اً ثالث
 . في الكظا ؼ العامة أك بمنح عالكات

 .لمسمطات التأديبية الطمبات التي يقدميا المكظفكف العمكميكف بإلغاء القرارات النيا ية -اً رابع

ً  خامســـ الصػػػادرة  الطمبػػػات التػػػي يقػػػدميا المكظفػػػكف العمكميػػػكف بإلغػػػاء القػػػرارات اإلداريػػػة -ًا
 باسػػتاناء  بإحػالتيـ إلػػى المعػاش أك االسػػتيداع أك فصػميـ عػػف غيػر الطريػػؽ التػأديبي

المػػػكظفيف  مػػػف قػػػانكف 85كالقػػػرارات التػػػي تصػػػدر اسػػػتنادان  حكػػػاـ المػػػادة المراسػػػيـ 
  . ا ساسيق

كيترتب عمى ذلػؾ خػركج القػرارات الداخمػة مػف ىػذه الطكا ػؼ الػاالث مػف نطػاؽ كقػؼ     
 ف الطعػػف فييػػا باإللغػػاء البػػد أف مػػف قػػانكف مجمػػس الدكلػػة السػػكرم  21التنفيػػذ تطبيقػػاي لممػػادة 
إلػى اليي ػات الر اسػية ليػا  ارم إلى اليي ة اإلدارية التي أصػدرت القػرار أكيسبقو تقديـ تظمـ إد

 المكاعيد المقررة لمبت في ىذا التظمـ. كانتظار

 فالقرارات التي يجكز طمب كقؼ تنفيذىا عند الطعف فييا باإللغاء ىي:كبناء عمى ذلؾ   

  .النيا ية إلداريةالطمبات التي يقدميا ا فراد أك اليي ات بإلغاء القرارات ا -ق1 

القػػرارات النيا يػػة الصػػادرة مػػف جيػػات إداريػػة ليػػا اختصػػاص  الطعػػكف التػػي ترفػػر عػػف -(2)
 فيما عدا القرارات الصػادرة مػف ىي ػات التكفيػؽ كالتحكػيـ فػي منازعػات العمػؿ,  قضا ي
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المحػاكـ  القرارات الصادرة مف لجاف قيد المحاميف بالجدكؿ العاـ كقبكليـ لممرافعة أمػاـك 
االختصػػاص أك كجػػكد عيػػب فػػي الشػػكؿ أك  , متػػى كػػاف مرجػػر الطعػػف عػػدـ كتػػأديبيـ

  .كتأكيميا مخالفة القكانيف أك المكا ح أك الخطأ في تطبيقيا

كقػػؼ تنفيػػذه فا صػػؿ ىػػك أف كػػؿ قػػرار إدارم يجػػكز الطعػػف فيػػو باإللغػػاء يجػػكز طمػػب       
ا صػؿ العػاـ المقػرر فػي تمػؾ  مػف اسػتانى, كىنا نجد أف المشرع قػد  مالـ يرد نص بغير ذلؾ

القضاء اإلدارم السػكرم عمػى جتياد ا استقر كقدالعامة , قة بالكظيفة المتعم تاالقرار  ,تاالقرار 
ق مػػف قػػانكف مجمػػس الدكلػػة ال مجػػاؿ لقبػػكؿ طمػػب كقػػؼ تنفيػػذ قػػرار 21أنػػو بمقتضػػى المػػادة  

 .      (1)الصرؼ مف الخدمة عف غير الطريؽ التأديبي

أنػكاع القػرارات اإلداريػة خالفػان حػكؿ مػدل جػكاز كقػؼ تنفيػذىا كمػف كقد أاػارت بعػض 
 :  أىـ ىذه القرارات ما يمي

يتكلػػد القػػرار اإلدارم السػػمبي حينمػػا تمتنػػر جيػػة اإلدارة عػػف  : القــرارات اإلداريــة الســمبية - 1
كقػد أعطػى , (2)الرد عمى مػا يقدمػو إلييػا ا فػراد مػف طمبػات فػي حػيف يمزميػا القػانكف بػالرد

مػػػف حيػػػث إمكانيػػػة اإليجابيػػػة قػػػانكف مجمػػػس الدكلػػػة السػػػكرم لتمػػػؾ القػػػرارات حكػػػـ القػػػرارات 
فػكات سػتيف يكمػان عمػى  يعتبػر" عمػى أنػو  ق22   الطعف عمييا باإللغاء حيث ذىبػت المػادة

كيكػػكف ميعػػاد رفػػر  , تقػػديـ الػػتظمـ دكف أف تجيػػب عنػػو السػػمطات المختصػػة بماابػػة رفضػػو
السػػتيف يكمػػان  لخػػاص بػػالتظمـ سػػتيف يكمػػان مػػف تػػاريخ انقضػػاءالػػدعكل بػػالطعف فػػي القػػرار ا

  ".المذككرة

ف افإذا كاف ا صؿ أف لودارة سمطة تقدير اتخاذ القرار اإلدارم أك عدـ اتخاذه بؿ  
ليا سمطة تحديد الكقت المال ـ إلصدار ىذا القرار, إال أف ىذه السمطة تنعدـ إذا ما ألزميا 

ال عد صمتيا قراران سمبيان باالمتناع عف  فتككف ممزمة باتخاذه , القانكف باتخاذ قرار معيف , كا 
اتخاذ قرار, يجكز الطعف عميو باإللغاء إلجبار اإلدارة عمى إصدار قرار في الطمب المقدـ 

 .(3)إلييا

                                           
 .795ص  104ـ 1992مر  -115/1778/1992ع محكمة اإلدارية العميا السكرية الحكـ   (1)
 . 56مرجر سابؽ ,  ص, قضاء ا مكر اإلدارية المستعجمة  ,عبد المنعـ خميفة  (2)
 .56, مرجر سابؽ , ص عصمت عبداهلل , جدكل نظاـ كقؼ تنفيذ القرارات اإلدارية د. الشيخ (3)
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تيا عف إصداره قراران مفإلزاـ اإلدارة بإصدار قرار ىك ا ساس القانكني في اعتبار ص       
ف ا صؿ أف لودارة حرية إصدار القرار اإلدارم في ضكء مقتضيات المصمحة إسمبيان, حيث 

 . المشرعرادة , أما إذا ألزميا المشرع بإصداره فإف امتناعيا يعتبر تحديان إل العامة

لذلؾ اعتبر المشرع ىذا الصمت بماابة قرار إدارم يخضر لمطعف باإللغاء شأنو شأف       
أف سمطة كقؼ التنفيذ مشتقة مف سمطة اإللغاء كفرع منيا, لذلؾ القرار اإليجابي, كباعتبار 

فإف الدعكل المقامة بطمب كقؼ تنفيذ ىذا القرار اـ إلغا و تككف مقبكلة, حيث أف رقابة 
المشركعية التي يتكالىا القضاء اإلدارم تستيدؼ مراجعة قرارات اإلدارة كتصرفيا اإليجابي 

لغاء ما تبيف خركجو مف كالسمبي ككزنيا بميزاف المشركعية ك  سيادة القانكف, ككقؼ تنفيذ كا 
 .(1)مقررات كتصرفات عف ذلؾ, إعالء لمبدأ المشركعية كسيادة القانكف

يتجو جانب مف الفقو إلى أنو يشترط أف يتعمؽ طمب كقؼ التنفيذ بقرار إدارم ك    
مؾ إصدار أكامر إيجابي تنفيذم فال يجكز الحكـ بإيقاؼ تنفيذ قرار سمبي  ف القضاء ال يم

, إذ أف إيقاؼ التنفيذ في ىذه الحالة يعني صدكر قرار مف القاضي بدالن مف اإلدارة  لودارة
كمنح الترخيص الذم رفضت اإلدارة إصداره كليذا السبب ال يكافؽ مجمس الدكلة الفرنسي 
 عمى إيقاؼ قرار سمبي ما لـ يكف مف شأف قرار الرفض أف يؤدم إلى تعديؿ في المراكز

 . (2)القانكنية أك الكاقعية التي كانت تكجد قبمو

أك  –صراحةن  –كفي ألمانيا فيما يخص القرارات اإلدارية التي تعني رفض اإلدارة 
, يككف بإمكاف ا خير أف يرفر دعكل أصمية  امتناعيا عف منح حؽ أك ميزة لصاحب الشأف

تسمح لمطاعف بالحصكؿ عمى  غير دعكل اإللغاء كيطمؽ عمييا "دعكل إصدار القرار" كالتي
 ..(3)الحؽ أك االمتياز الذم يطالب بو في ا صؿ

فر شركط كقؼ التنفيذ في القرار اتك مدل يتعيف عمى القاضي أف يبحث في  كبرأينا
اإلدارم السمبي مف حيث جدية الطمب كترتب نتا ر يتعذر تداركيا إذا ما استمرت اإلدارة في 

كف تداركيا أك كانت ىناؾ حالة استعجاؿ كجب عمى , فإذا ترتب أضرار ال يم صمتيا

                                           
 0/0/1990ؽ. جمسة  77لسنة  1447حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية, طعف رقـ  (1)
اإلسػكندرية  ة المعةار  ,منشة , إجراءات المنازعة اإلدارية في دعكل إلغاء القرارات اإلدارية,  سامي جماؿ الديف (2)

 . 176ص , 0225,

 .77, ص , مرجر سابؽد. الشيخ عصمت عبداهلل, جدكل نظاـ كقؼ تنفيذ القرارات اإلدارية  (3)
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ننا لـ نجد أم قرار صادر عف إحيث القاضي اإلدارم إصدار قراره بكقؼ تنفيذ القرار السمبي 
 .المحكمة اإلدارية العميا السكرية بكقؼ تنفيذ قرار إدارم سمبي 

تو اإلدارية حيث االنعداـ يجرد عمؿ اإلدارة مف صفإف  القرارات اإلدارية المنعدمة : -2
 . (1)يحيمو إلى عمؿ مادم يسترد إزاءه القضاء العادم كامؿ اختصاصو

, كحكلو إلى مجرد عقبة  فإذا شاب القرار اإلدارم عيب جسيـ أفقده صفتو اإلدارية         
إداريان أك تقرير  ومادية ال يكسب حقان ال يتكلد عنو أار, كال يكتسب حصانة حيث يجكز سحب

,  ننا ال نككف بصدد قرار إدارمإ, حيث  , دكف التقيد بالمكاعيد المقررة لذلؾ ضا يان انعدامو ق
 .(2)حتى تحتـر مكاعيد الطعف بإلغا و أك سحبو

كؿ بغير ذلؾ مف القكعميو يجكز طمب كقؼ تنفيذ القرار المنعدـ تأسيسان عمى أف  
سامة كاالستعجاؿ فيو أكار شأنو أف يجعؿ ىذا القرار رغـ أف المخالفة القانكنية فيو أشد ج

لحاحان مف الكضر العادم, يتمتر بحماية أكبر مف القرارات التي لـ تجاكز عيكبيا  كضكحان كا 
, التي يجكز طمب كقؼ تنفيذىا لحيف الفصؿ في دعكل إلغا يا,  عدـ المشركعية العادية

مب تقرير , لحيف الفصؿ في ط ا مر الذم يستكجب قبكؿ طمب كقؼ تنفيذ القرار المنعدـ
 .(3)انعدامو

, مف حيث اعتبارىا مجرد عقبة  إف القرارات اإلدارية المنعدمة تأخذ حكـ العمؿ المادم      
مادية في سبيؿ استعماؿ ذكم الشأف لمراكزىـ القانكنية المشركعة, بمعنى أنيا ال ترتب أية 

ي مراكزىـ القانكنية آاار قانكنية مف شأنيا تحميؿ ا فراد بالتزامات أك كاجبات أك تعدؿ ف
المشركعة, كمف اـ فيي عمى خالؼ القرارات اإلدارية المعيبة غير قابمة لمتنفيذ الجبرم عمى 

, ما لـ تباشر اإلدارة تنفيذ  , كمف ىنا فال حاجة أصالن لمطعف بإلغا يا مف قبؿ ا فراد ا فراد
حقؽ المصمحة مف الطعف , عالكة عمى ت , فيغدك ىذا التنفيذ في حد ذاتو غير مشركع أحدىا

  .(4) انعداميافييا لتقرير 

                                           
  126ص , , مرجر سابؽالكتاب ا كؿ  ,قضاء اإللغاء  - سميماف الطماكم (1)

 62.ص 2118, اإلسكندرية الطمبات المستعجمة في قضاء مجمس الدكلة, منشأة المعارؼ, -خميفة عبد المنعـ  (2)
 . 49, ص1986, المرافعات اإلدارية سنة  مصطفي أبك زيد , القضاء اإلدارم كمجمس الدكلة د. فيمي (3)
 , منشػػػأة المعػػػارؼ, ـ القضػػػاء اإلدارم, دعػػػاكل اإللغػػػاءالػػػدعاكل اإلداريػػػة كاإلجػػػراءات أمػػػا -جمػػػاؿ الػػػديف سػػػامي (4)

 . 138ص ,   1991,  اإلسكندرية
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ف انعداـ القرار اإلدارم قضت المحكمة اإلدارية العميا المصرية في حكـ ليا "اكعميو      
يبرر طمب كقؼ تنفيذه دكف النظر إلى تكافر شركط كقؼ التنفيذ, بمعنى أف االنعداـ كحده 

 . (1) " ةيكفي لتأسيس الطمب المستعجؿ بإزالة ىذه العقب

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
 . 381ص  1, المجمكعة السنة 14/1/1956ة العميا المصرية في المحكمة اإلداريحكـ  (1)
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 طمب إستمرار صرف الراتب  - الفرع الثاني

لقد أجاز المشرع طمب الحكـ باستمرار صرؼ المرتب كمو أك بعضو بصفة مؤقتة 
في حالة الفصؿ فقط كليس لكؿ مكظؼ أكقؼ عف العمؿ لسبب أك نخر جاز لو التقدـ 

نو يجكز لممحكمة بناء أ"  / منو عمى21بطمب استمرار صرؼ الراتب إذ نص في المادة /
عمى طمب المتظمـ أف تحكـ مؤقتان باستمرار صرؼ المرتب كمو أك بعضو, إذا كاف القرار 
صادران بالفصؿ, فإذا حكـ لو بيذا الطمب اـ رفض تظممو كلـ يرفر دعكل اإللغاء في الميعاد 

 ."ا قبضو/ منو اعتبر الحكـ كأف لـ يكف كاسترد منو م22المحدد كفؽ أحكاـ المادة /

الطمبػػػات  مػػػب اسػػػتمرار صػػػرؼ الراتػػػب مؤقتػػػان ىػػػك مػػػفكيتضػػػح فػػػي ىػػػذا الػػػنص أف ط
 . المستعجمة التي تنظرىا محاكـ القضاء اإلدارم

كتخػػتص بنظػػر طمػػب الحكػػـ باسػػتمرار صػػرؼ مرتػػب المكظػػؼ الصػػادر بحقػػو قػػرار  
الفصػؿ الفصؿ أك بجزء منو المحكمة المعقكد ليا االختصاص بالفصؿ في دعكل إلغػاء قػرار 

فتكػػكف محكمػػة القضػػاء اإلدارم أك المحكمػػة اإلداريػػة  ,كالتػػي تختمػػؼ حسػػب نػػكع قػػرار الفصػػؿ
  :تختص المحاكـ اإلداريةحيث  إذا كاف قرار الفصؿ قد صدر بغير الطريؽ التأديبي,

كخامسػانق مػف  بالفصؿ في طمبات إلغاء القرارات المنصكص عمييا في البنػكد  االاػان كرابعػان  -1
طمبات التعػكيض  نة عدا ما يتعمؽ منيا بمكظفي الحمقة ا كلى كما فكقيا كفيالمادة الاام

  .المترتبة عمى ىذه القرارات
ذكركا في  بالفصؿ في المنازعات الخاصة بالمرتبات كالمعاشات كالمكافآت المستحقة لمف -2

(1) البند السابؽ أك لكراتيـ
 . 

 ف الفصؿ قد تـ بقرار تأديبي .كينعقد االختصاص لممحاكـ التأديبية إذا كا         

تخػػتص محكمػػة القضػػاء اإلدارم بالفصػػؿ فػػي كػػؿ الطمبػػات كالمنازعػػات المنصػػكص ك 
 عدا ما تختص بو المحاكـ اإلدارية 11ك 11ك 9ك 8المكاد  عمييا في

(2). 

 طمب استمرار صرؼ الراتب ما يمي :ليف مف النص أنو يشترط بالف

                                           
 .  1959لعاـ  55رقـ  مف قانكف مجمس الدكلة السكرم 13المادة  (1)
 .  1959لعاـ  55رقـ مف قانكف مجمس الدكلة السكرم  14المادة  (2)
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, كالذم يترتب  د صدر بفصؿ المكظؼ عف عممويجب أف يككف ىناؾ قرار إدارم ق -أولً 
, فال يجكز طمب استمرار صرؼ الراتب في قرارات  حرماف المكظؼ مف راتبو عميو

اإلحالة إلى المعاش, حيث ال ينقطر مكرد رزؽ المكظؼ المحاؿ إلى المعاش 
كما ال يجكز طمب صرؼ الراتب في قرارات االستيداع دم , لحصكلو عمى راتبو التقاع

شرع مسألة صرؼ محالة صدكر قرار الكقؼ عف العمؿ  سباب تأديبية فقد نظـ الأك 
 الراتب في حالة الفصؿ فقط عمى نحك محدد .

,  لقبكؿ طمب صرؼ الراتب أف يتـ التظمـ أكالن مف قرار الفصؿ مف الخدمةيشترط  -ثانياً 
كمة بناء / الذم يشير إلى أنو " يجكز لممح21كىك تظمـ كجكبي لكركد نص المادة /

 . تظمـ "معمى طمب ال

دـ المكظؼ بالتظمـ قبؿ طمب صرؼ الراتب, يجب عمى المحكمة أف يتقلذلؾ فإذا لـ         
 تقضي بعدـ قبكؿ طمب صرؼ الراتب .

أما بشأف الميعاد الذم يجب عمى المكظؼ التقدـ بو لطمب صرؼ الراتب فإنو يحؽ 
 . فيو لممكظؼ تقديـ ىذا الطمب ماداـ التظمـ لـ يبت

أما إذا أصدرت اإلدارة قرارىا بالتظمـ قبؿ أف يتقدـ إلى المحكمة بصرؼ الراتب,  
فإنو ال يحؽ لو التقدـ بيذا الطمب إال أف يككف مقترنان بطمب اإللغاء أك كطمب عارض أاناء 

 سير دعكل اإللغاء .

 ,ا القرارفالمكظؼ الذم يصدر بحقو قراران بالفصؿ مف الخدمة كبعد التظمـ مف ىذ     
إما أف يتقدـ بطمب استمرار صرؼ المرتب كمو أك بعضو إلى المحكمة المختصة بإلغاء قرار 
الفصؿ قبؿ البت بالتظمـ, أك أف يتريث لصدكر نتيجة التظمـ فإذا رفض جاز لو أف يتقدـ 
بدعكل اإللغاء مقترنة باستمرار صرؼ الراتب أك أف يتقدـ بيذا الطمب قبؿ إقفاؿ باب 

 .ة لصدكر الحكـ المرافع

ف مكيتعيف لقبكؿ طمب استمرار صرؼ المرتب كمو أك بعضو في حالة الفصؿ 
 كىما جدية الطمب كتترتب نتا ر يتعذر تداركيا . :الخدمة تكافر شرطي كقؼ التنفيذ

و كىك عمى الغالب المكرد تبكالكاقر أنو ليس مف شؾ أف حرماف المكظؼ مف را
قياـ حالة االستعجاؿ التي يترتب عمييا  تتكافر فيوي يعكليا الكحيد لرزؽ المكظؼ كعا متو الت

آخر يغنيو السؤاؿ كيعطيو حد  ان إال إذا ابت لممحكمة أف لممكظؼ مكردنتا ر يتعذر تداركيا , 
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جاز لممحكمة رفض الطمب أك الحكـ بجزء منو كفقان لظركؼ المكظؼ كحالتو  , الكفاؼ
 المادية .

 سباب التي يستند إلييا المكظؼ إلابات عدـ أما عف جدية الطمب فيي تمؾ ا 
, فالتقدـ إلى طمب استمرار صرؼ  مشركعية القرار اإلدارم الصادر بفصمو مف الخدمة

ا سانيد  المرتب كمو أك بعضو يجب أف يرفؽ مر التظمـ الذم قدـ لودارة كالتي أكرد فييا
 ه .كالحجر التي تؤيد إدعاءى 

التنفيذ  رط الشكمي الذم أكرده المشرع لمحكـ بكقؼكىنا يجب التنكيو إلى أف الش 
بطمب إلغاء القرار  الطمب ىك شرط اقتراف ىذارد الطمب شكالن ك  كالتي يترتب عمى إغفالو

اإلدارم ال يسرم عمى طمبات استمرار صرؼ الراتب, فالقاعدة العامة ىي تقديـ طمب صرؼ 
كقبؿ رفر دعكل اإللغاء ما لـ يكف  الراتب بعد التظمـ الكجكبي مف قرار الفصؿ مف الخدمة

المكظؼ قد أرفؽ طمب االستمرار في صرؼ الراتب مقترنان مر طمب إلغاء قرار الفصؿ مف 
 الخدمة أك تقديمو أاناء سير الدعكل .

أما إذا لـ يرفر المكظؼ دعكل اإللغاء بقرار الفصؿ بعد رفض تظممو في الميعاد  
, فإف الدعكل تككف غير مقبكلة شكالن سكاء  الدكلة ق مف قانكف مجمس22المقرر في المادة  

لمطعف باإللغاء أك لطمب استمرار صرؼ الراتب فيغدك قرار الفصؿ مف الخدمة محصنان مف 
 اإللغاء أماـ القضاء اإلدارم .

صرؼ المرتب كمو أك بعضو ىك مف بإف الحكـ الصادر في طمب االستمرار  
الصادر فيك حكـ قطعي ينفذ بصدكر القرار ماؿ الحكـ ا حكاـ القضا ية القطعية كالكقتية, 

 . يجكز الطعف فيو استقالالن عف الحكـ الصادر في دعكل اإللغاء ,في طمب كقؼ التنفيذ

ككذلؾ فيك حكـ مؤقت لحيف إلغاء القرار الصادر بالفصؿ كال يمـز المحكمة حيف         
ر رغـ سبؽ حكميا بصرؼ الراتب أك فميا أف تؤيد القرا , نظرىا لدعكل إلغاء قرار الفصؿ

  .رفضو

في ىك حكـ مؤقت فقد كرد إف الحكـ الصادر في طمب إستمرار صرؼ المرتب 
في أف ما تصدره المحكمة في ىذا الشأف ىك " / مف قانكف مجمس الدكلة 21نص المادة /

كذلؾ عمى " حكـ مؤقت باستمرار صرؼ الراتب فإذا حكـ لو اعتبر الحكـ كأف لـ يكف 
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الؼ الصيغة الخاصة بكقؼ تنفيذ القرارات اإلدارية كالتي استخدـ المشرع فييا ا مر كليس خ
 الحكـ .

, التزاـ جية اإلدارة بالقياـ  " كيترتب عمى صدكر الحكـ باستمرار صرؼ الراتب 
 . بعمؿ معيف ىك صرؼ المرتب كمو أك بعضو حسبما يقضي بو الحكـ

قاعدة أف القاضي اإلدارم يقضي كال يدير, كأنو ال  كىك استاناء حقيقي يرد عمى        
يجكز لو بالتالي أف يحكـ عمى اإلدارة بأف تتصرؼ عمى نحك معيف أك أف يصدر إلييا أكامر 

 .(1)بذلؾ أك أف يحؿ محميا في ىذا الشأف

,  ف كجكده مرتبط بقياـ  فالحكـ الصادر في ىذا الطمب ىك حكـ مؤقت بطبيعتو 
 . اإللغاء في المكاعيد المقررة لذلؾ التظمـ برفر دعكل

بحيث يعد الحكـ كأف لـ يكف إذا لـ ترفر تمؾ الدعكل أك رفعت كرفض قبكليا حيث         
 .وتبمر يزكؿ ا ار المترتب عمى الحكـ كيسترد مف المتظمـ ما سبؽ كأف صرفو مف 

ااره, حتى تقضي كيظؿ الحكـ الصادر باستمرار صرؼ المرتب قا مان مكلدان لكافة آ       
, أك يفصؿ في الطعف بالرفض بحكـ نيا ي صادر عف  دا رة فحص الطعكف بكقؼ تنفيذه

 . (2)المحكمة اإلدارية العميا

 

 

 

 

 

 

 

                                           
المعػارؼ اإلسػكندرية, د. جماؿ اليف سامي, إجراءات المنازعة اإلدارية في دعكل إلغػاء القػرارات اإلداريػة, منشػأة  (1)

 .166, ص 0225سنة الطبر 
 .70ص  مرجر سابؽ ,  عبد المنعـ , قضاء ا مكر اإلدارية المستعجمة, خميفة عبد العزيز (2)
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  وقف التنفيذالحكم في طمبات  –الثالث المطمب 
 

ـ لحككفقان إذا اجتمعت في طمب كقؼ التنفيذ الشركط السابقة يجكز لمقضاء اإلدارم        
كىذا  ,أف يأمر بكقؼ تنفيذ القرار اإلدارم المطعكف فيومف قانكف مجمس الدكلة  21ادة لما

ا مر لو مقكمات ا حكاـ كخصا صيا كيحكز قكة القضية المقضية, كىك بذلؾ يككف مف 
أك كقفو , تنفيذ القرار اإلدارم  ستمرارافي شأف ا حكاـ القطعية التي تنيي النزاع الذم ياكر 

 .مة القا مة بشأف ىذا التنفيذ كيحسـ الخصك 

ر كبالتالي يجكز الطعف فيو عمى استقالؿ أماـ المحكمة اإلدارية العميا دكف انتظا       
 .لصدكر الحكـ في مكضكع الدعكل 

 :  يمي فركع كفؽ ما أربعةلذلؾ فإننا سنقسـ الدراسة في ىذا المطمب إلى        

 طمب كقؼ التنفيذ.الفرع ا كؿ : خصا ص الحكـ الصادر في  -
 :  حجية الحكـ الصادر في طمب كقؼ التنفيذ. الفرع الااني -
 : الطعف في الحكـ الصادر بطمب كقؼ تنفيذ. الفرع الاالث -
 : آاار الحكـ الصادر بطمب كقؼ التنفيذ. الفرع الرابر -
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 خصائص الحكم الصادر في طمب وقف التنفيذ –الفرع األول 

 

في طمب كقؼ تنفيذ القرار اإلدارم  حيف النظر ةحكممال اءات التي تتبعياتتسـ اإلجر 
كيػػتـ الفصػػؿ فيػػو فػػي  فػػي دعػػكل اإللغػػاء , ة لمنػػزاعلطبيعػػة المسػػتعجما تقتضػػيياسػػرعة التػػي الب

ف الحكـ الصادر في طمب كقؼ التنفيذ ىك حكـ مؤقت  ,جمسة عمنيةمكاجية الخصكـ كفي  كا 
يجػػكز الطعػػف فيػػو و مػػف مكضػػكع أك مػػف مسػػا ؿ فرعيػػة , فيمػػا فصػػؿ فيػػ ان , رغػػـ ككنػػو قطعيػػ

كػػـ الصػػادر فػػي طمػػب كقػػؼ التنفيػػذ مػػف خػػالؿ حكعميػػو سػػنتعرؼ عمػػى خصػػا ص ال اسػػتقالالن 
 : اـ تأقيت الحكـكمف سرعة إجراءات إصدار الحكـ 

 : سرعة إجراءات إصدار الحكم – أوًل 
, لذلؾ  سألة مستعجمةإف الحكـ الصادر في طمب كقؼ التنفيذ ىك حكـ صادر في م    

فإف القضاء اإلدارم السكرم جرل عمى أف يػتـ البػت فػي ىػذا الطمػب دكف إحالػة القضػية إلػى 
مػف  21كفقػان لػنص المػادة , كتقصير المكاعيػد لمبػت فػي الطمػبالسيد مفكض الدكلة لتحضيرىا
 يمي : كفؽ ما قانكف مجمس الدكلة السكرم

 : دولة لتحضيرها قبل البت بطمب وقـف التنفيـذعدم إحالة القضية إلى السيد مفوض ال -11
كتبريػػران لػػذلؾ ذىبػػت المحكمػػة المصػػرم , السػػكرم ك سػػار عميػػو القضػػاء اإلدارم  اكىػػذا مػػ

, بػؿ  ف طمب كقؼ التنفيذ ليس دعػكل مسػتقمة بػذاتيا"  إ  بقكليااإلدارية العميا المصرية 
تحضػير تنصػرؼ إلػى , كمػف اػـ فػإف إجػراءات ال فرع مف أصؿ يتماؿ في دعػكل اإللغػاء

 . , دكف تطمب ذلؾ بالنسبة لممسا ؿ المتفرعة عنيا كطمب كقؼ التنفيذ الدعكل ا صمية
كما أف الحكـ الصادر بكقؼ التنفيذ ىك حكـ مؤقت بطبيعتو حيث يغػدك غيػر ذم            

ـ إجػراءات ا, كانتيػت المحكمػة إلػى أف اسػتمز  مكضكع بصدكر حكـ في الػدعكل ا صػمية
بالنسػػػبة لطمػػػب كقػػػؼ التنفيػػػذ يخػػػالؼ طبيعتػػػو كيفػػػكت غاياتػػػو كييػػػدر ظػػػركؼ  التحضػػػير

 .(1) " االستعجاؿ كىي قكامو كمبرره
قضػػػاء ىػػػذه المحكمػػػة قػػػد اسػػػتقر عمػػػى أف ا صػػػؿ أنػػػو ال يسػػػكغ إف " كمػػػا قضػػػت :     

بػداء رأييػا  الحكـ في الدعكل اإلدارية إال بعد أف تقػكـ ىي ػة مفكضػي الدكلػة بتحضػيرىا كا 
مسػػببان فييػػا طبقػػان لقػػانكف مجمػػس الدكلػػة , كيترتػػب عمػػى اإلخػػالؿ بيػػذا اإلجػػراء  القػػانكني

                                           
 .04/1/1981ؽ  جمسة  05/ لسنة 444حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية طعف رقـ  (1)
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إال أف ىػػذا ا صػػؿ ال يصػػدؽ عمػػى  ,الجػػكىرم بطػػالف الحكػػـ الػػذم يصػػدر فػػي الػػدعكل 
طمػػب كقػػؼ تنفيػػذ القػػرار اإلدارم المطمػػكب الحكػػـ بإلغا ػػو ,  ف إرجػػاء الفصػػؿ فػػي ىػػذا 

عمػػى إغفػػاؿ لطبيعتػػو كتفكيػػت  غراضػػو الطمػػب لحػػيف اكتمػػاؿ تحضػػير الػػدعكل ينطػػكم 
ىدار لطابر االستعجاؿ الذم يتسـ بػو كيقػكـ عميػو , كلممحكمػة قبػؿ أف تتصػدل لبحػث  كا 
طمب كقؼ التنفيذ أف تفصػؿ صػراحة كعمػى كجػو قػاطر فػي بعػض المسػا ؿ الفرعيػة ماػؿ 

 . قبكؿ الدعكل لرفعيا بعد الميعاد الدفر بعدـ االختصاص كالدفر بعدـ
حتػػى ال يحمػػؿ قضػػاؤىا فػػي مكضػػكع الطمػػب المسػػتعجؿ قبػػؿ البػػت فػػي ىػػذه كذلػػؾ       

كلما كاف الفصػؿ فػي ىػذا المكضػكع ضػركريان , المسا ؿ عمى أنو قضاء ضمني برفضيا 
كالزمػػػان قبػػػؿ التعػػػرض لمكضػػػكع طمػػػب كقػػػؼ التنفيػػػذ , كىػػػي بػػػال شػػػؾ تتسػػػـ مامػػػو بطبيعػػػة 

جراءات تحضػػير الػػدعاكم خاصػػة قكاميػػا االسػػتعجاؿ , فػػإف ذلػػؾ يسػػتكجب عػػدـ التقيػػد بػػإ
 . (1)كتيي تيا لممرافعة عف طريؽ ىي ة مفكضي الدكلة 

" ال يسػكغ الحكػـ فػي مكضػكع الػدعكل اإلداريػة خر عمى أنو آفي حكـ  كما قضت      
بتحضػػيرىا كتيي تيػػا لممرافعػػة كتقػػديـ تقريػػر بػػالرأم القػػانكني  فمفكضػػيالإال بعػػد قيػػاـ ىي ػػة 

 . (2)مب كقؼ التنفيذمسببان فييا  يستانى مف ذلؾ ط
أف االجتيػػػاد قػػػد اسػػػتقر عمػػػى عػػػدـ ضػػػركرة إحالػػػة القضػػػية إلػػػى ىي ػػػة مػػػف رغـ بػػػالك       

النػاظرة بكقػؼ التنفيػػذ ,  المفكضػيف , إال أننػا نجػد ىي ػػة المفكضػيف ضػمف ىي ػة المحكمػػة
اريػة العميػا ليا الحؽ فػي الطعػف بػالحكـ الصػادر بكقػؼ التنفيػذ أمػاـ المحكمػة اإلد كما أف

 .  ارتأت ذلؾ إذا
لجيػة اإلدارة  1959لعػاـ  55: حػدد قػانكف مجمػس الدكلػة السػكرم رقػـ  تقصير المواعيـد -211

مكعػػدان لمػػػرد عمػػػى الػػػدعكل المقامػػػة عمييػػػا , كمػػػا حػػػدد لػػػذكم الشػػػأف أجػػػالن لمحضػػػكر أمػػػاـ 
 طمبػػػاتالمحكمػػة كذلػػؾ بالنسػػبة لمػػدعاكم التػػي تنظػػر فػػي أسػػاس النػػزاع , إال أنػػو ميػػز ال

بأجػػػؿ قصػػػير , سػػػكاء بالنسػػػبة لػػػرد اإلدارة أك الحضػػػكر أمػػػاـ المحكمػػػة كذلػػػؾ المسػػػتعجمة 
 عمى النحك التالي : 

عمى الجية اإلداريػة مف قانكف مجمس الدكلة " 27المادة نصت  : بالنسبة لرد اإلدارة -أ
تػاريخ إعالنيػا مػذكرة  المختصػة أف تػكدع قمػـ كتػاب المحكمػة خػالؿ االاػيف يكمػان مػف

                                           
 . 01/7/1987ؽ جمسة 09لسنة  0172الطعف رقـ في  المصرية ق حكـ المحكمة اإلدارية العميا1 
 .1767ص 41مكتب فني  72/6/1996جمسة  –ؽ 75لسنة  4449الطعف المصرية رقـ  (2)
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كا كراؽ كالممفػػػات  ظػػػات المتعمقػػػة بالػػػدعكل مشػػػفكعة بالمسػػػتنداتبالبيانػػػات كالمالح
 . الخاصة بيا

يجػكز لػر يس عمػى أنػو "  28المػادة مف ىػذا الميعػاد فقػد جػرل نػص  كاستاناء           
الميعػػػاد  المحكمػػة فػػي أحػػكاؿ االسػػػتعجاؿ أف يصػػدر أمػػران غيػػر قابػػػؿ لمطعػػف بتقصػػير

أربر كعشريف ساعة مػف  لى ذكم الشأف خالؿالمبيف في المادة السابقة كيعمف ا مر إ
 . كيسرم الميعاد المقصر مف تاريخ اإلعالف,  تاريخ صدكره كذلؾ بطريؽ البريد

كمػػػف المالحػػػظ أف المشػػػرع لػػػـ يحػػػدد الميعػػػاد الػػػذم يتخػػػذه القاضػػػي اسػػػتجابة            
 ترؾ ذلؾ لتقدير المحكمة تقرره كفؽ ظركؼ كؿ دعكل .  حيثلحالة االستعجاؿ 

ـــدبالنســـبة لمموا -ب ـــررة عي مػػػف قػػػانكف أصػػػكؿ المحاكمػػػات  111نصػػػت المػػػادة  : المق
ميعػاد الحضػكر " عمى أف  1953لعاـ  84المرسكـ التشريعي رقـ المدنية الصادر ب

االاػػة أيػػاـ عمػػى ا قػػؿ كيجػػكز فػػي حالػػة الضػػركرة االسػػت ناؼ الصػػمح كالبدايػػة ك أمػػاـ 
 .إنقاص ىذا الميعاد إلى أربر كعشريف ساعة 

فػػي الػػػدعاكم المسػػػتعجمة أربػػػر  ميعػػػاد الحضػػػكرمنػػػو عمػػى أف  112كأعقبتيػػا المػػػادة      
بشػرط أف  ص ىػذا الميعػاد إلػى سػاعةانقػالقصػكل إف ساعة كيجكز في حالػة الضػركرة كعشرك 

 ." يحصؿ التبمير لمخصـ نفسو 
دـ كلعػػ 112 المػػادةبالمسػػتعجمة المقصػػكدة  اتكنظػػران  ف طمػػب كقػػؼ التنفيػػذ مػػف الطمبػػ       

عمػػاالن لػػنص المػػادة  كجػػكد نػػص بشػػأف ميعػػاد الحضػػكر بقػػانكف مجمػػس الدكلػػة مػػف قػػانكف  3كا 
ي تطبػػؽ اإلجػراءات المنصػكص عمييػا فػػ كالتػي تػنص عمػى أفإصػدار مجمػس الدكلػة السػػكرم 

أصػػكؿ المحاكمػػات فيمػػا لػػـ يػػرد نػػص كذلػػؾ إلػػى أف يصػػدر  ىػػذا القػػانكف كتطبػػؽ أحكػػاـ قػػانكف
كبمػا ال تتعػارض مػر طبيعػة عالقػة القػانكف العػاـ  قسػـ القضػا يقانكف اإلجػراءات الخاصػة بال

 . كالمنازعة اإلدارية
 ان كترتيبػػػان عمػػػى مػػػا تقػػػدـ فػػػإف ميعػػػاد الحضػػػكر بالنسػػػبة لطمػػػب كقػػػؼ التنفيػػػذ يكػػػكف أربعػػػ 

كعشريف ساعة كيجكز فػي حالػة الضػركرة , نقصػو كجعمػو مػف سػاعة إلػى أخػرل , كىػذا القيػد 
ة عمػػػػى تطبيػػػػؽ أحكػػػػاـ قػػػػانكف أصػػػػكؿ المحاكمػػػػات عمػػػػى الػػػػذم كضػػػػعو قػػػػانكف مجمػػػػس الدكلػػػػ

المنازعات اإلدارية فيما لـ يرد بشأنو نص خاص في قانكف مجمس الدكلة كذلؾ لحيف صدكر 
 .  في ىذا الشأف ال يتعارض مر ركابط القانكف العاـ قانكف اإلجراءات
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عمػػػى تنفيػػػذىا  إف ا صػػػؿ فػػػي القػػػرارات اإلداريػػػة أف تكػػػكف كاجبػػػة النفػػػاذ إال إذا ترتػػػب     
, كالفصػؿ فػي  نتا ر يتعذر تداركيا فيجكز لممحكمة استاناء مف ىذا ا صؿ كقؼ تنفيذ القرار

 . ماؿ ىذا ا مر فصؿ في أمر مستعجؿ بطبيعتو يستمـز أف تككف إجراءاتو سريعة كمبسطة

مػػات طمػػب كقػػؼ التنفيػػذ مػػف حيػػث جديتػػو المحكمػػة كقت ػػذ أف تتبػػيف تػػكافر مقك كميمػػة         
فإنيا تصدر حكمان مؤقتان تكقؼ بو عدكانان باديػان  , تعذر تدارؾ نتا ر التنفيذ فإذا تبيف ليا ذلؾك 

ذا كانت المحكمػة كىػي فػي سػبيؿ الفصػؿ فػي ىػذا الطمػب تتنػاكؿ المكضػكع  , لمنظرة العابرة كا 
فإف نظرتيا لػو يجػب أف تكػكف نظػرة أكليػة ال تتعػرض فيػو إال بالقػدر الػذم يسػمح ليػا بتكػكيف 

أم في خصكص كقؼ التنفيذ دكف أف تستبؽ قضاء المكضكع كتنتيي إلى تككيف عقيدة فيػو ر 
(1). 

إف الطريػؽ حيث ذىبت المحكمة اإلدارية العميا المصرية في حكـ ليػا إلػى القػكؿ : " 
المألكؼ الذم رسمو القانكف لمقضايا المستعجمة ىك تقصير المكاعيد فإف كاف ىذا اإلجػراء لػـ 

مر تقصير المكاعيد المقررة إال بعد انقضاء العطمة القضا ية المقبمة فيسػتكم  يعد مجديان حتى
نظرىا بطريؽ تقصير المكاعيد أك بالطريؽ العادم كيترتب عمى ىذا الكضر أف تبقى الحقػكؽ 
الدستكرية التي يتمسؾ بيا المدعي معطمة أمدان طكيالن قد يتعذر معو تدارؾ النتا ر التي تنجـ 

,  كىػػػػذا ظػػػػرؼ يجعػػػػؿ االسػػػػتعجاؿ كالخطػػػػر يختمطػػػػاف فػػػػي ىػػػػذه القضػػػػية عػػػػف ىػػػػذا التعطيػػػػؿ
ف المحكمػة تػرل فػكؽ ذلػؾ أف تعطيػؿ الحقػكؽ ا ساسػية كالحريػات ,  كيصبحاف شػي ان كاحػدان  كا 

, أمػػر خطيػػر يػػنجـ عنػػو مػػف النتػػا ر مػػا  , إف صػػح العامػػة التػػي كفميػػا الدسػػتكر ىػػك فػػي ذاتػػو
التنفيػػػذ دكف االلتجػػػاء إلػػػى طمػػػب تقصػػػير  يتعػػػذر تداركػػػو كيجػػػكز فػػػي ىػػػذه الحالػػػة طمػػػب كقػػػؼ

 .(2) " المكاعيد

ىنػػاؾ بعػػض الحػػاالت ال يجػػدم فييػػا تقصػػير المكاعيػػد المقػػررة لصػػدكر قػػرار عػػف  ان إذ     
نتػػا ر خطيػػرة ال يمكػػف تػػداركيا حتػػى لػػك تػػـ تقصػػير المكاعيػػد كىػػي حالػػة العطػػؿ يرتػػب اإلدارة 

 .القضا ية 

سػيـ مػف حػػؽ  1211تممػؾ  المدعيػة بػأفاػؿ كقا عيػػا د ذلػؾ فػي الػدعكل التػي تتمجػكن        
التػي ىػي عبػارة ك سػيـ مػف المحضػر المػذككر حجريػان  611/2411كمػا تممػؾ  عقارىااستامار 

                                           
 . 6/4/1954 – 8/611/1171-7-8-محكمة القضاء اإلدارم المصرم حكـ  (1)
 . 827 – 5- 11/4/1951 – 6/581/1707محكمة القضاء اإلدارم المصرية  حكـ  (1)
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بقبضػو  ى عميػوبعػد إقػرار المػدع, صػمحيالتي آلػت الييػا بمكجػب حكػـ عف محطة محركقات 
 . أصكالن بإجراء الفراغة  الجية المدعية  الامف عدان كنقدان كألزمتو

قامػػت المدعيػػة بػػػإجراء التسػػجيؿ لػػدل مديريػػػة ماليػػة حمػػب كمديريػػػة المصػػالح العقاريػػػة        
مػف سػيـ  1211حمب باسـ البا ر عػف مالية كاستحصمت المدعية عمى براءة ذمة مف مديرية 

سيـ حجرم كما ىك مبيف في براءة الذمة المسجمة أصػكالن لػدل ديػكاف  611 كحؽ االستامار 
ـ دفػػػر جميػػػر الضػػػرا ب المترتبػػػة عمػػػى انتقػػػاؿ الممكيػػػة بمػػػا فييػػػا حػػػؽ االسػػػتامار كتػػػ ,  الماليػػػة

 .كضريبة الدخؿ عف المحطة  الرأسماليةكا رباح 

تـ انتقػاؿ الممكيػة كفػؽ قيػكد مديريػة الماليػة عمػى حػؽ االسػتامار فػي إضػبارة المحطػة   
ديرية المصػالح العقاريػة كما تمت الفراغة في م, المكدعة لدل مديرية المالية في دا رة الدخؿ 

 .كأصبحت بممكية الجية المدعية 

 الحجز عمى بدؿ فركغ الكازية لقاءبإفكج ت الجية المدعية بقياـ مديرية مالية حمب          
 مػػالكيف سػػابقيفف عػػالمػػدعى عمييػػا لتحصػػيميا ىػػي اإلدارة مػػر العمػػـ أف الذمػػة التػػي تسػػعى , 
 .ممحطة ل

قبػػػػكؿ الػػػػدعكل شػػػػكالن  أمػػػػاـ القضػػػػاء اإلدارم طالبػػػػة أقامػػػػت الجيػػػػة المدعيػػػػة دعكاىػػػػا  
لغاء الحجز الكاقر عمى ك   .العا د لمجية المدعية  العقارمكضكعان كا 

 قػرارالجية المػدعى عمييػا بإصدار كأاناء النظر بالدعكل فكج ت الجية المدعية  كما        
,  فركغ الكازيػةا مكاؿ المحجكزة كعمى بدؿ عمى  27/6/2111 ريخ/تا19313/5/3رقـ  بير
 . لجمسة البير بالمزاد العمني مكعدان  16/7/2111حددت يـك االانيف ك 

العطمة القضا ية بيكميف كقد حددت البيػر  انتياء ف اإلدارة أصدرت قرارىا قبؿ  ان كنظر        
العمػػػؿ لػػػدل عميػػػو  اسػػػتقر العطمػػػة القضػػػا ية , كمػػػف المعػػػركؼ مػػػا انتيػػػاءبعػػػد يػػػـك كاحػػػد مػػػف 

, كتكقػؼ الجمسػات أانػاء العطػؿ القضػا ية,  بشػكؿ أسػبكعي جمساتو تعقدرم بأف القضاء اإلدا
مػػػف قبػػػؿ ييػػػا التعػػػدم الكاقػػػر عملجػػػأت الجيػػػة المدعيػػػة إلػػػى القضػػػاء المسػػػتعجؿ إلزالػػػة   لػػذلؾ 
سرعة  كالتمست الحاؽ افدح الضرر بالجية المدعية,مف في استمرار ىذا التعدم  لما اإلدارة 

ذ تدبير مستعجؿ بإزالة ذلػؾ االعتػداء المػادم الكاقػر مػف االدارة عػف النظر بيذه الدعكل كاتخا
 ةلمجيػػ كالعا ػػدةطريػػؽ كقػػؼ تنفيػػذ قػػرار البيػػر بػػالمزاد العمنػػي عػػف ا مػػكاؿ المعمػػف عػػف بيعيػػا 

 . ةالمدعي
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عطاء القرار بتقصير إبعد ا مر بقيدىا بسيطة غير خاضعة لتبادؿ المكا ح  كالتمست      
القػرار  عطػاءإ كفػي أكؿ جمسػة تكتمػؿ الخصػكمة فييػار الى ساعة كاحده ميؿ الحضكر كالتبمي

لجمسػػة البيػر بػالمزاد العمنػػي  ان مكعػد 2111 /16/7بكقػؼ تنفيػذ قػػرار البيػر المعمػف يػػـك االانػيف 
منػر الجيػة المػدعى عمييػا مػف ب القػرار عطػاءإكبعػد المحاكمػة كالابػكت ,  لحيف البت بالػدعكل

كالغاء قرار البيػر  ,ة المدعية العا د لمجيعقار مكضكع الدعكل مف ال ةالمدعي ةمعارضة الجي
يجكز تقديـ طمب كقؼ التنفيذ عتبار أنو البا لزاـ الجية المدعى عمييا بالتعكيض المناسبا  ك , 

 اختصػػػػاصالنػػػػزاع مػػػػف  باعتبػػػػارالقضػػػػاء المسػػػػتعجؿ رفػػػػض الطمػػػػب , إال أف مسػػػػتقؿ  بشػػػػكؿ
 .القضاء اإلدارم

ة القضا ية , تقدمت إدارة قضايا الدكلة بمذكرة أرفقػت معيػا محضػر العطم انتياءكبعد        
كالتمسػػت إلغػػاء الحجػػز عميػػو جمسػػة البيػػر بػػالمزاد العمنػػي لمعقػػار التػػي تطمػػب الجيػػة المدعيػػة 

, أصدرت محكمة القضاء اإلدارم قرارىا برفض الدعكل بعد أف أضػحت غيػر  رفض الدعكل
 . (1)اإلدارية العميا  ذات مكضكع كتـ تصديؽ القرار لدل المحكمة

لػػػر يس  الػػػذم أجػػازإننػػا نػػػرل أف يحػػذك المشػػػرع السػػكرم حػػذك المشػػػرع المصػػرم لػػذلؾ ف      
نتػػا ر التنفيػػذ قػػد يتعػػذر  أف لمجمػػس الدكلػػة أف يػػأمر بكقػػؼ تنفيػػذ القػػرار المطعػػكف فيػػو إذا رأ

يترتػػب  ال" عمػػى أنػػو  1949لسػػنة  9المػػادة العاشػػرة مػػف القػػانكف رقػػـ  نصػػت حيػػث , تػػداركيا
عمى رفر الطمب إلى محكمػة القضػاء اإلدارم كقػؼ تنفيػذ ىػذا القػرار المطعػكف فيػو, عمػى أنػو 

 ."تداركيايجكز لر يس مجمس الدكلة أف يأمر بكقؼ تنفيذه إذا رأل أف نتا ر التنفيذ قد يتعذر 

كمػػؤدل ىػػذا الػػنص ىػػك مػػنح االختصػػاص لػػر يس مجمػػس الدكلػػة كقػػؼ تنفيػػذ القػػرارات        
يكاؿ االختصاص إليو عمى ىػذا الكجػو مػف اإلطػالؽ يقتضػي أف يكػكف اختصاصػو اإلدار  ية كا 

 .    (2)قا مان حتى بعد إحالة الدعكل إلى إحدل دكا ر المحكمة لمفصؿ فييا مكضكعان 

إف ر ػيس مجمػػس الدكلػػة كىػك يقػػكـ بػػذلؾ فإنمػا يقػػـك بمػػا يمااػؿ كظيفػػة قاضػػي ا مػػكر     
قػػد أكػػد المشػػرع ضػػركرة تػػكافر االسػػتعجاؿ حينمػػا جعػػؿ مػػف المسػػتعجمة لػػدل القضػػاء المػػدني ك 

شػػػركط كقػػػؼ التنفيػػػذ أف تكػػػكف نتا جػػػو يتعػػػذر تػػػداركيا فػػػر يس المجمػػػس يفصػػػؿ فػػػي الطمبػػػات 

                                           
 .07/7/0227جمسة  1700/1في القضية  068/1ية رقـ قرار محكمة القضاء اإلدارم السكر  (1)

 . 6/587/1706 – 17/9/1951جمسة  –ؽ  7لسنة  192الدعكل رقـ في محكمة القضاء اإلدارم المصرية قرار 
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القػا ـ المستعجمة خالؿ العطؿ القضػا ية بمقتضػى سػمطتو القضػا ية الكال يػة فيػك ينيػي النػزاع 
 . مف عدمو كقؼ تنفيذ القرار اإلدارم بشأف

العاشػػػرة مػػػف  ممػػػا يقتضػػػي عمػػػى المشػػػرع السػػػكرم التػػػدخؿ بإصػػػداره مػػػا يمااػػػؿ المػػػادة        
المصػػرم التػػي تجيػػز لػػر يس مجمػػس الدكلػػة كقػػؼ تنفيػػذ القػػرارات  1949لسػػنة  9القػػانكف رقػػـ 

اإلداريػػة التػػي تتػػكافر فييػػا الجديػػة كاالسػػتعجاؿ فػػي حػػاؿ صػػدكر قػػرار مػػف اإلدارة أانػػاء العطػػؿ 
يقػاؼ الجمسػات خػالؿ الشػير ا كؿ مػف كػؿ عػاـأك حتى أانػاء تػدالقضا ية  ك  كير الػدعاكل كا 

 .  النص عمى إيجاد قضاء مستعجؿ لدل مجمس الدكلة السكرم

 : الحكمتأقيت  – ثانياً 
الحكـ الصادر بكقؼ تنفيذ القرار اإلدارم ىك حكـ مؤقت بطبيعتو يصدر لدفر ضرر       

صػػدكر الحكػػـ  كىػػك ينحصػػر فػػي المػػدة مػػا بػػيفإلدارم يتعػػذر تداركػػو فيمػػا لػػك تػػـ تنفيػػذ القػػرار ا
, حيػػث يصػدر الحكػػـ فػي طمػػب  بشػأف طمػب كقػػؼ التنفيػذ كالحكػػـ الصػادر فػػي دعػكل اإللغػاء

 . أك قد يصدر لمدة مؤقتوكقؼ التنفيذ لحيف البت بأساس النزاع 

كينػػػدرج ىػػػذا الحكػػػـ القطعػػػي ضػػػمف ا حكػػػاـ الكقتيػػػة التػػػي تصػػػدر قبػػػؿ الفصػػػؿ فػػػي         
بحيث ال يقيػد المحكمػة عنػد نظػر مكضػكع الػدعكل كبصػدكر الحكػـ فػي مكضػكع ,  المكضكع

حكمػان  هالدعكل يقؼ أار الحكػـ الػكقتي إذ تترتػب آاػار الحكػـ ا كؿ مػف تػاريخ صػدكره باعتبػار 
, أمػػاـ  ذ مػػف ىػػذا التػػاريخ حتػػى لػػك طعػػف فيػػوفاصػػالن فػػي مكضػػكع دعػػكل اإللغػػاء كاجػػب النفػػا

 ذا أقرت دا رة فحص الطعكف بغير ذلؾ . المحكمة اإلدارية العميا, إال إ

إف الفصػػؿ فػػي الشػػؽ المسػػتعجؿ مػػف دعػػكل اإللغػػاء كىػػك طمػػب كقػػؼ التنفيػػذ, سػػابقان      
كقػػػؼ تنفيػػػذ القػػػرار بالصػػػادر لػػػذلؾ فػػػإف " الحكػػػـ , عمػػػى الفصػػػؿ فػػػي مكضػػػكع دعػػػكل اإللغػػػاء 

و فػي دعػكل , ال يقيػد قاضػي المكضػكع عنػد فصػمدارم المطعكف فيو باإللغاء حكػـ مؤقػت اإل
اإللغاء  بمعنػى أف صػدكر الحكػـ بكقػؼ التنفيػذ ال يعنػي أف الحكػـ فػي الػدعكل سػيككف حتمػان 

 .بإلغاء القرار المطعكف فيو أك العكس

كعمػػى ىػػذا قضػػت المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية بأنػػو " ال أاػػر لػػرفض طمػػب كقػػؼ         
مشػػػػرعان أمػػػػاـ المتػػػػداعيف لتقػػػػديـ التنفيػػػػذ عمػػػػى القضػػػػية مػػػػف ناحيػػػػة ا سػػػػاس إذ يبقػػػػى البػػػػاب 

 (1)دفكعيـ"
                                           

  . 219ص41ـ 1986مر  – 39/274/1986ع  مة اإلدارية العميا السكرية رقـ حكـ المحك (1)
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إف الحكـ بكقؼ التنفيذ يؤدم إلى إعادة ا مكر بصكرة مؤقتة إلى ما كانت عميو قبػؿ      
 . صدكر القرار اإلدارم المطعكف فيو

كالسبب في تأقيت الحكـ المستعجؿ ىك الرتباطو بمصير دعكل اإللغاء فإف تكصمت         
ف آاػػار الحكػػـ بكقػػؼ التنفيػػذ تنتيػػي ض الػػدعكل فػػاالمكضػػكع إلػػى رفػػ المحكمػػة عنػػد فصػػميا فػػي

ف آاػػػار الحكػػػـ بكقػػػؼ التنفيػػػذ تمتػػػد كصػػػمت إلػػػى إلغػػػاء القػػػرار اإلدارم فػػػاف ت, كا كتػػػزكؿ قكتيػػػا
كتتصػػػؿ بآاػػػار الحكػػػـ باإللغػػػاء, كقػػػد ال يختمػػػؼ تنفيػػػذ الحكػػػـ بكقػػػؼ التنفيػػػذ عػػػف تنفيػػػذ الحكػػػـ 

اإليجابيػة لكضػعيا مكضػر في الحالتيف اتخاذ اإلجراءات باإللغاء, إذ يتعيف عمى جية اإلدارة 
 .التنفيذ 

:  إف حكػػـ محكمػػػة القضػػػاء اإلدارم  المحكمػػة اإلداريػػػة العميػػا السػػػكرية قضػػػتعميػػو ك         
بكقػػؼ تنفيػػذ القػػرار المطعػػكف فيػػو ىػػك حكػػـ غيػػر قطعػػي قابػػؿ لمطعػػف مػػف جيػػة ككاجػػب التنفيػػذ 

إال أف ذلػػؾ ال يحػػكؿ دكف النظػػر  ,  يػػة أخػػرلفػػكر صػػدكره دكف انتظػػار نتيجػػة الطعػػف مػػف ج
 . (1)في الطعف بيذا الحكـ مف قبؿ ىذه المحكمة 

 

 

 

 

                                           
 . 5ج 1981سمر  – 470/679/1981ع   قـحكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية ر  (2)
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 حجية الحكم الصادر في طمب وقف التنفيذ –الفرع الثاني 
 

طمػب كقػؼ تنفيػذ القػرار اإلدارم حجيػة ينحصػر نطاقيػا فػي  فيالحكـ الصادر  حكزي     
يػذ كفيمػا فصػؿ فيػو مػف مسػا ؿ فرعيػة , دكف أف مجاؿ القرار الصػادر فػي مكضػكع كقػؼ التنف

ار اإلدارم الػذم صػدر تقيد محكمة المكضكع حيف البت بأساس النزاع في دعػكل اإللغػاء لمقػر 
 كقؼ التنفيذ . بشأنو قرار 

فػػالحكـ الصػػادر فػػي طمػػب كقػػؼ التنفيػػذ يحػػكز حجيػػة مػػف حيػػث مكضػػكعو, كمػػا يحػػكز 
 :لمحكمة عند الفصؿ في طمب اإللغاءيقيد ا ىذه الحجية فيما فصؿ مف مسا ؿ فرعية , كال

ال :  حجية الحكـم الصـادر فـي طمـب وقـف التنفيـذ فيمـا فصـل فيـه مـن مسـائل فرعيـة -أولً 
تقتصر حجية الحكـ الصادر بكقؼ التنفيذ عمى مكضكع ما فصؿ فيو مف كقؼ التنفيذ 

ضػػكع أك رفضػػو, بػػؿ تشػػمؿ تمػػؾ الحجيػػة المسػػا ؿ الفرعيػػة السػػابقة عمػػى الفصػػؿ فػػي مك 
دعػػكل اإللغػػاء كالػػدفر بعػػدـ اختصػػاص القضػػاء اإلدارم بنظػػر الػػدعكل أك بعػػدـ قبكليػػا 

 أسػاس ذلػؾ حتػى ال القػرار المطعػكف فيػو لػيس نيا يػان  أصالن لرفعيػا بعػد الميعػاد أك  ف
ىػػػذه المسػػػا ؿ عمػػػى أنػػػو  يكمػػػة فػػػي الطمػػػب المسػػػتعجؿ قبػػػؿ البػػػت فػػػيحمػػػؿ قضػػػاء المح

 . كالقبكؿ باالختصاصقضاء ضمني 
يتعػػيف عمػػى قاضػػي المشػػركعية , قبػػؿ الفصػػؿ فػػي طمػػب كقػػؼ التنفيػػذ أف حيػػث               

المحكمة بنظر المنازعة , كلمػدل قبػكؿ الػدعكل , حتػى  اختصاصيتصدل لحسـ أمر 
ال يفصؿ في طمب كقؼ التنفيذ حاؿ ككف الدعكل مما يخرج عف االختصػاص المقػرر 

 بو تشريعيان أك كانت الدعكل غير مقبكلة . 

" كما يتعيف عمى القاضي عند فصمو في ىذا الطمب االلتزاـ بكافة القيكد المحيطة 
بو عند فصمو في مكضكع الدعكل  ف كاليتو في نظر ىذه الطمبات ىي كالية قضا ية, كىي 

 . جزء مف كاليتو في نظر دعكل اإللغاء

حميا في , كعف الحمكؿ م صدار أكامر أك نكاه لودارةإكبذلؾ عميو االمتناع عف 
صدار حكمو في حدكد ن  . (1)اؽ الخصكمة, كااللتزاـ بإعالء المصمحة العامة" طنشاطيا كا 

                                           
 .152د. جماؿ اليف سامي, إجراءات المنازعة اإلدارية في دعكل إلغاء القرارات اإلدارية, مرجر سابؽ ,ص (1)
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لممحكمة قبؿ أف تتصدل   يو فقد قضت المحكمة اإلدارية العميا المصرية "مكع 
,  لبحث طمب كقؼ التنفيذ أف تفصؿ صراحة كعمى كجو قاطر في بعض المسا ؿ الفرعية

, كذلؾ حتى ال يحمؿ قضاؤىا في مكضكع  كالدفر بعدـ القبكؿ ماؿ الدفر بعدـ االختصاص
,  الطمب المستعجؿ قبؿ البت في ىذه المسا ؿ عمى أنو قضاء ضمني باالختصاص كالقبكؿ
,  كلما كاف الفصؿ في ىذه المسا ؿ ضركريان كالزمان قبؿ التعرض لمكضكع طمب كقؼ التنفيذ

 . ستعجاؿكىي كال شؾ تتسـ مامو بطبيعة خاصة قكاميا اال

فإف ذلؾ يستكجب عدـ التقيد بإجراءات تحضير الدعاكل كتيي تيا لممرافعة عف  
طريؽ ىي ة مفكضي الدكلة في ىذا الخصكص كلما كانت الدعكل الماامة تتضمف طمبان 

قبؿ  –, فال تاريب عمى الحكـ المطعكف فيو إذ فصؿ  بكقؼ تنفيذ القرار المطمكب إلغاؤه
رغـ عدـ تحضيرىا كتقديـ تقرير  –في شكؿ الدعكل  –التنفيذ  التعرض لمكضكع طمب كقؼ
 .(1)كانتيى إلى عدـ قبكؿ الدعكل شكالن لرفعيا بعد الميعاد –بيا مف ىي ة مفكضي الدكلة 

قبؿ أف تتصدل المحكمة لبحث طمب كقؼ تنفيذ القرار " في حكـ أخر  كما قضت
, سكاء  بعض المسا ؿ الفرعيةالمطعكف فيو عمييا أف تفصؿ صراحة كعمى كجو قاطر في 

ف  ف يتعمؽ باالختصاص أـإزاء دفر مف ذكم الشأ مف تمقا يا أـ بعدـ قبكؿ الدعكل , كا 
تعرض المحكمة لمطمب مباشرة قبؿ الفصؿ في المسا ؿ المذككرة يككف مخالفان لمقانكف إذا 

رفعيا بعد , أك أف الدعكل كانت غير مقبكلة شكالن ل اتضح أنيا غير مختصة بنظر الدعكل
 .                      (2)الميعاد القانكني

إف قضػػاء ىػػذه المحكمػػة جػػرل أف عمػػى محكمػػة القضػػاء اإلدارم كغيرىػػا مػػف جيػػات       
, كلػػػػك كانػػػػت بصػػػػدد الفصػػػػؿ فػػػػي طمػػػػب كقػػػػؼ التنفيػػػػذ, أف تتصػػػػدل  مػػػػر  القضػػػػاء اإلدارم

يا مما يخرج نظرىػا اختصاصيا حتى ال تفصؿ في طمب كقؼ التنفيذ حاؿ ككف الدعكل برمت
 . (3)عف اختصاص مجمس الدكلة بيي ة قضاء إدارم

                                           
 ق 01/10/1985جمسة  –ؽ  71لسنة  104  الطعف رقـ  حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصريةق 1 
 ق 05/0/1989جمسة  –ؽ 71لسنة  7197طعف رقـ   ال حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية (2)
 ق 17/12/1987جمسة  –ؽ  72لسنة  0906  الطعف رقـ  حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية (3)
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كبالرغـ مف أف القاعدة في فقو القانكف العاـ في فرنسا كمصر كما جرل عميو      
القضاء اإلدارم في كؿ منيما أف المحكمة ال تفحص طمب كقؼ التنفيذ إال بعد أف تككف قد 

 .لغاء اء , ككذلؾ ميعاد دعكل اإلعكل اإللغبحات أكالن في اختصاصيا بنظر د

كمف المسمـ بو أف طمب كقؼ التنفيذ لف يككف محالن لمبحث أماـ المحكمة ما لـ تكف        
ال رفضت الدعكل بشقيا المكضكعي كالمستعجؿ مف اختصاص المحكمة كمقبكلة شك الن كا 

 .المحكمة الطمبيف

ف بحات في مكضكع لكف ما يسير عميو القضاء اإلدارم السكرم أف ا        لمحكمة كا 
كقؼ التنفيذ فقط سكاء  االختصاص أك حتى في شركط قبكؿ الدعكل إال أنيا تبت في طمب

لمطعف أماـ المحكمة اإلدارية العميا كالتي تحيؿ الدعكل  بالقبكؿ أـ بالرفض كىذا القرار قابؿ
إلجراءات سكاء بعد صدكر قرارىا إلى ىي ة مفكضي الدكلة لتحضيرىا كتسير الدعكل بنفس ا

 . أكانت مف اختصاص القضاء اإلدارم أـ ال

محكمة ال اجتيادعميو  استقركبرأينا يجب عمى القضاء اإلدارم السكرم أف يأخذ بما        
بشقيا المكضكعي كالمستعجؿ في حاؿ كانت  ان كأف تصدر قرار اإلدارية العميا المصرية , 

م كتنيي الخصكمة لما في االستمرار بيا الدعكل غير داخمة في اختصاص القضاء اإلدار 
حتى قبؿ إحالة القضية إلى ىي ة  لكقت القاضي كلمصاريؼ الدعكلكمضيعة مف ىدر 

 . مفكضي الدكلة 
: كىػذا يعنػي أنػو ال يجػكز  حجيـة الحكـم فـي طمـب وقـف التنفيـذ مـن حيـث موضـوعه -ثانياً 

ظيػر ليػا ظػركؼ جديػدة  و إال إذاتم سػبؽ كرفضػحكمة الحكـ بكقؼ تنفيذ القػرار الػذلمم
 . , لـ تكف مكجكدة حيف إصدار القرار السابؽ

يحكز الحكـ المستعجؿ حجية أماـ قاضي كقؼ التنفيذ بشرط عدـ تغير الظركؼ حيث       
فإذا تغيرت الظركؼ التي صػدر فػي ظميػا الحكػـ مػف طمػب الكقػؼ زالػت حجيتػو كجػاز إعػادة 

باب الحقػػة عمػػى صػػدكر الحكػػـ الصػػادر مػػف النظػػر فيػػو مػػرة أخػػرل ,  فقػػد تظيػػر عكامػػؿ كأسػػ
 . (1)اب أـ الرفض تعمؿ رفضو أك تأكيدهطمب كقؼ التنفيذ سكاء أكانت باإليج

                                           
 .176ص  مرجر سابؽ , , جدكل نظاـ كقؼ تنفيذ القرارات اإلدارية, د. الشيخ عصمت عبداهلل
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فػػي طمػػب الصػػادر  الحكػػـكعميػػو قضػػت المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا المصػػرية فػػي حكػػـ ليػػا إف  
مة عند نظرىا ال تتقيد المحكف "  طمب اإللغاء :في كقؼ التنفيذ ال يقيد المحكمة عند الفصؿ 

 .  (1)" لطمب إلغاء القرار اإلدارم بسابؽ حكميا مف طمب كقؼ تنفيذه 

دفػر ضػرر قػد , لمػا كػاف القصػد مػف كراء طمػب كقػؼ التنفيػذ ىػك االسػتعجاؿ لذلؾ ك       
صػػػؿ الحػػػؽ أيتعػػػذر تداركػػػو مػػػف جػػػراء تنفيػػػذ القػػػرار اإلدارم , فػػػإف القاضػػػي يمتػػػـز بػػػأال يمػػػس 

طمػب المسػتعجؿ عمػى فحػص لغاء بؿ أف يقتصر البحث في الاإلفي دعكل  مكضكع المنازعة
أال يػكازف أانػاء النظػر فػي دعػكل اإللغػاء ك ف يخػكض فػي مكضػكع النػزاع أ, دكف ظاىر ا مػر

التي تتماػؿ  كالبحث في مشركعية القرار اإلدارم المطمكب كقؼ تنفيذه بيف المصمحة الخاصة
لمطػػػاعف , كالمصػػػمحة  لقػػػرار المطعػػػكف فيػػػوباناػػار المترتبػػػة عمػػػى الحكػػػـ بػػػرفض كقػػػؼ تنفيػػػذ ا

كاناػػار التػػي تترتػػب عمػػػى الحكػػـ بكقػػؼ تنفيػػذ القػػػرار كمنػػر اإلدارة مػػف االسػػتمرار فػػػي العامػػة 
 .تنفيذىا 

, ممػا يػؤدم إلػى نػكع مػف عػدـ العدالػة,  المصمحة العامة ستغمب في كؿ ا حػكاؿ  ف       
تعكيضػو لتعمقػو بالمصػمحة العامػة,  مػف الصػعكبةلضرر الناتر عػف كقػؼ التنفيػذ ضػرر  ف ا

 بينما الضرر الذم يترتب جراء التنفيذ يمكف تداركو بعد اإللغاء. 

عػدـ جػكاز الغػكص فػي مكضػكع الػدعكل فػي إطػار بالقضػا ي  االجتياد استقركعمى ىذا      
 بحث شرط الجدية لكقؼ تنفيذ القرار المطعكف فيػو كاالكتفػاء بظػاىر ا كراؽ كالكاػا ؽ المؤيػدة

 . الستدعاء دعكل االلغاء

" ال يػدخؿ فػي كاليػة كقػؼ التنفيػذ  عمػى أف ة اإلداريػة العميػا المصػريةمػفقد ذىبت المحك      
كؿ ما يقتضي التكغؿ في المكضكع ك تقؼ رقابػة المحكمػة عمػى مػا يبػدك مػف ظػاىر ا كراؽ 

كز حػدكد كاليتيػا , كأسػاس ذلػؾ حتػى ال تتجػا عند نظرىا لطمبات كقؼ تنفيذ القػرارات اإلداريػة
 .(2)كاختصاصيا بما يتعارض مر الطبيعة المستعجمة ليذه الطمبات

                                           
 . 00/0/1981جمسة  –ؽ  07نة لس 820طعف رقـ  حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية (1)
ص  78س  – 0/5/1997جمسػػػة  –ؽ 76لسػػػنة  1819الطعػػػف رقػػػـ  حكػػػـ المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا المصػػػرية  (2)

1259 . 
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سػبؽ يتبػيف أف نظػاـ كقػؼ تنفيػذ القػرارات اإلداريػة لػـ يأخػذ مكانػان مميػزان داخػؿ  لكؿ ما      
القضػػػاء اإلدارم السػػػكرم كخاصػػػة بالنسػػػبة لمقػػػرارات اإلداريػػػة السػػػمبية , فيػػػك بالنسػػػبة لمقضػػػاء 

 ء معطؿ لمعمؿ اإلدارم, كمف اـ ينظر إليو بحذر شديد .  اإلدارم إجرا
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 طمب وقف تنفيذبالطعن في الحكم الصادر  -الفرع الثالث
 

الحكـ الصادر في طمػب كقػؼ تنفيػذ القػرار اإلدارم , ىػك حكػـ قضػا ي كمػف اػـ فيػك 
الصػادر فػي  يتمتر بخصا ص ا حكاـ القضا ية كمنيا جػكاز الطعػف فيػو اسػتقالالن عػف الحكػـ

شػأنو فػي ذلػؾ شػأف أم حكػـ ,  (1)طمب اإللغاء , خػالؿ المكاعيػد المقػررة لمطعػف فػي ا حكػاـ
الحكـ الصادر بكقػؼ التنفيػذ يعتبػر حكمػان قطعيػان فيمػا فصػؿ فيػو فيجػكز ف , (2)قضا ي انتيا ي

 .الطعف فيو استقالالن دكف انتظار الفصؿ في الدعكل

ف الحكػـ الػذم أ: "  العميػا السػكرية عنػدما قػررت كىذا ما قضت بو المحكمة اإلدارية 
تصػػدره المحكمػػة بكقػػؼ التنفيػػذ حكػػـ قطعػػي فػػي مكضػػكعو كلػػو مقكمػػات ا حكػػاـ كخصا صػػيا 

, كىػػك بيػػذه الماابػػة  (3)كيحػػكز قػػكة القضػػية المقضػػية فػػي الكجػػو المسػػتعجؿ مػػف النػػزاع فقػػط "
 نو في ذلؾ شأف أم حكـ نيا ي.يجكز الطعف فيو أماـ المحكمة اإلدارية العميا استقالالن شأ

ق مػػػف قػػػانكف مجمػػػس الدكلػػػة فػػػإف 21ك15كمػػػا قضػػػت بأنػػػو تطبيقػػػان  حكػػػاـ المػػػادتيف  
القػػػرارات الصػػػادرة إيجابػػػان بكقػػػؼ التنفيػػػذ ىػػػي أحكػػػاـ كاجبػػػة التنفيػػػذ إال إذا أمػػػرت دا ػػػرة فحػػػص 

 .  (4)الطعكف بإجماع انراء بغير ذلؾ

صػػدكر حكػػـ فػػي  انتظػػاركقػػؼ التنفيػػذ كال يمػػـز لمطعػػف فػػي الحكػػـ الصػػادر فػػي طمػػب 
دعػػكل إلغػػاء القػػرار اإلدارم المطمػػكب كقػػؼ تنفيػػذه لمػػا ينطػػكم عميػػو ذلػػؾ مػػف مجافػػاة لطبػػا ر 
ا شياء في أمر المفركض فيو أنو مستعجؿ بطبيعتو , حيث تتعرض فيو مصالح ذكم الشأف 

 .  (5) كيخشى عمييا فكات الكقت

عػدـ جػكاز الطعػف القضػاء اإلدارم بمييػا ع اسػتقرالتي حاالت عمى أف ىناؾ بعض ال
 : كىي الصادر بصددىا في حكـ كقؼ التنفيذ 

                                           
 . 0/7/1985ؽ جمسة 08لسنة  198حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في  الطعف  (1)
 . 07/10/1986ؽ جمسة  06لسنة  070حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في  الطعف رقـ  (2)
 ق 177ص 57ـ 1965مر   08/77/1965حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ    (3)
 ق  77ص 15ـ 1987مر  – 182/061/1987حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ   ع (4)
 . 5/11/1955ؽ جمسة 2لسنة  21رقـ  حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في  الطعف (5)
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إذا صػػدر الحكػػـ بقبػػكؿ دعػػكل اإللغػػاء بعػػد سػػبؽ رفػػض المحكمػػة لطمػػب كقػػؼ التنفيػػذ 
فال ضركرة إذف لمطعف في الحكـ الصادر برفض الطمب حيث إف إلغػاء القػرار اإلدارم يعنػي 

صػػدكر الحكػػـ بػػرفض إلغػػاء القػػرار اإلدارم أك الحكػػـ بانتيػػاء  أك إعدامػػو مػػف الناحيػػة القانكنيػػة
 الخصكمة في دعكل اإللغاء . 

إف الطعف في الحكـ الصادر بكقؼ تنفيذ القرار ال تأاير لو عمى نفاذه, إال إذا أمرت       
 . دا رة فحص الطعكف أماـ المحكمة اإلدارية العميا, أك محكمة القضاء اإلدارم بخالؼ ذلؾ

 1959لعاـ  55رقـ مف قانكف مجمس الدكلة السكرم  15كذلؾ تطبيقان لنص المادة         
ال يجكز تنفيذ الحكـ قبؿ فكات ميعاد الطعف فيو كيترتب عمى رفعو "  : التي نصت عمى أنو

كذلؾ فيما عدا أحكاـ المحاكـ التأديبية أك ا حكاـ الصادرة بالتطبيؽ لممادة  كقؼ تنفيذ الحكـ
  .جبة التنفيذ إال إذا أمرت دا رة فحص الطعكف بإجماع انراء بغير ذلؾفتككف كا 21

كعميػػػو يشػػػترط أف يكػػػكف ىػػػذا الطمػػػب مقركنػػػان مػػػر عريضػػػة الطعػػػف, أك يقػػػدـ كطمػػػب 
/ فػإذا لػـ يقػدـ 15المػادة /  في الفقرة الاالاػة مػف عارض خالؿ ميعاد الطعف المنصكص عميو

ك لػػػـ يتقػػػدـ خػػػالؿ ميعػػػاد الطعػػػف فػػػال يجػػػكز طمػػػب كقػػػؼ التنفيػػػذ مقترنػػػان مػػػر صػػػحيفة الطعػػػف أ
لممحكمػػة أف تقضػػي بػػو كيعتبػػر ذلػػؾ القضػػاء بماابػػة قضػػاء بػػأكار ممػػا طمبػػو الخصػػـك ا مػػر 

 الذم يجعؿ الحكـ باطالن .

ذا كػػاف المشػػرع قػػد أجػػاز لممحكمػػة اإلداريػػة العميػػا ذلػػؾ إال أنػػو يجػػب فػػي الطمػػب أف  كا 
ترتب نتا ر يتعذر تداركيا إضافة إلػى احتمػاؿ يتكافر شرطي كقؼ التنفيذ كىما جدية الطمب ك 

 إلغاء الحكـ محؿ طمب كقؼ التنفيذ .

 

 

 

 

 



212 

 

 وقف التنفيذآثار الحكم الصادر بطمب  -الفرع الرابع
 

تمتػػـز اإلدارة بنػػاء عمػػى القػػرار الصػػادر بكقػػؼ تنفيػػذ قرارىػػا االنصػػياع لمحكػػـ كالمبػػادرة         
عمػػاؿ مقتضػػاه بػػأف تكػػؼ فػػكر  ان عػػف متابعػػة التنفيػػذ فػػإذا اسػػتمرت اإلدارة فػػي تنفيػػذ إلػػى تنفيػػذه كا 

 باإلضػػػافةالقػػػرار عمػػػى الػػػرغـ مػػػف صػػػدكر حكػػػـ بكقفػػػو , جػػػاز لممػػػدعي المطالبػػػة بػػػالتعكيض 
 .لممالحقة الجنا ية باالمتناع عف تنفيذ حكـ قضا ي 

كىػػذا بخػػالؼ ا حكػػاـ التػػي تصػػدر فػػي أسػػاس النػػزاع بػػدعكل اإللغػػاء , حيػػث يجػػرم        
يترتػػب عمػى ذلػؾ مػف آاػػار كنتػا ر لمقػرارات اإلداريػػة  القػرار المحكػكـ بإلغا ػػو مػر كػؿ مػاإعػداـ 

  ه.الذم تـ إلغاؤ اإلدارم  كالمراكز القانكنية التي ترتبت عمى صدكر القرار

 لقد استقر فقو القانكف العاـ كالقضاء اإلدارم في كؿ مف فرنسا كمصر عمى أف      
إدارم معناه أف يعكد ا مر إلى ما سبؽ عميو كيرد ما كاف الحكـ الصادر بكقؼ تنفيذ قرار 

 .(1)إلى ما كاف حتى يفصؿ في الدعكل المرفكعة بطمب إلغا و

, ليس ء عمى الحكـ الصادر بكقؼ التنفيذبينما في ألمانيا تمتـز الجية اإلدارية , بنا       
نما محك آا فقط ما ار التنفيذ التي ترتبت في يكؼ عف مكاالة التنفيذ إذا كانت قد بدأت , كا 

 .(2)الماضي 

كعمى عكس ما ىك مقرر في النظاـ السكرم كالفرنسي كالمصرم فإف كقؼ تنفيذ القرار       
 .اإلدارم المطعكف فيو باإللغاء يمكف أف يككف لو في النظاـ ا لماني أار رجعي 

حاكـ اإلدارية , كالتي ق مف قانكف الم81كىذا ما أكضحتو الفقرة الخامسة مف المادة        
قررت بأنو " ينتر عف صدكر حكـ بكقؼ تنفيذ القرار اإلدارم إحالؿ ا ار الكاقؼ الذم 

 بكاسطة اإلدارة ". اسطة المشرع أـاستبعد سكاء بك 

ق مف القانكف ا ساسي تتطمب حماية قضا ية 19كما أف الفقرة الرابعة مف المادة       
 . (3)ضمنيان أف يككف ل ار الكاقؼ أار رجعي لممتقاضيف كبالتالي فيي تتطمب

                                           
 .1782-5-18/8/1951-6/580/1705مة القضاء اإلدارم المصرية محكحكـ  (1)
 .146ص  مرجر سابؽ ,  , جدكل نظاـ كقؼ تنفيذ القرارات اإلدارية, د. الشيخ عصمت عبداهلل (2)
 172ص  ,المرجر سابؽ , جدكل نظاـ كقؼ تنفيذ القرارات اإلدارية,داهلل د. الشيخ عصمت عب (3)
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قػػد أكجػػد مفيكمػػان خاصػػان لكقػػؼ التنفيػػذ ,  الحػػديث بينمػػا نجػػد القضػػاء اإلدارم السػػكرم     
ارة قرار كقؼ التنفيذ إبالغ اإلد ءان مفبدف كقؼ التنفيذ يعني إبقاء كؿ شيء عمى حالو إحيث 

 . , رغـ حضكر مماميا جمسة الحكـبشكؿ أصكلي

عقػار المػدعي , ككانػت اإلدارة  حجزبإنذار إجراءات فإذا قضت المحكمة بكقؼ تنفيذ        
جػب عمػى المػدعي تك يكتـ ختـ العقار بالشمر ا حمر عنػدىا قد تابعت اإلجراءات قبؿ التبمير 

أف يتقػدـ بطمػػب عػارض لنػػزع ا ختػاـ كىػػذا مخػالؼ لطبيعػػة كقػؼ التنفيػػذ الػذم يقتضػػي إعػػادة 
 .القرار المطعكف فيو باإللغاء عميو قبؿ صدكرالحاؿ إلى ما كاف 

 في بعض الحػاالت قرار معيف  تنفيذبكقؼ  تككف إجابة الطمب أف مف المتصكرإال أنو        
,  ف  يػػؤدم مػػف الناحيػػة العمميػػة إلػػى أف يصػػبح الفصػػؿ فػػي مكضػػكع الػػدعكل غيػػر ذم جػػدكل

 , لو عمػػػى الحكػػػـ بكقػػػؼ التنفيػػػذالغايػػة مػػػف المطالبػػػة باإللغػػػاء قػػد يتكصػػػؿ إلييػػػا الطػػػاعف بحصػػك 
اء غيػػر ذم كيصػػبح عنػػدىا الحكػػـ باإللغػػبػػر طمػػب كقػػؼ التنفيػػذ بماابػػة إلغػػاء نيػػا ي لمقػػرار تكيع

أك بتنػػػازؿ  , عنػػػدىا تقضػػػي المحكمػػػة بإنيػػػاء الخصػػػكمة فػػػي الػػػدعكل يػػػةفا ػػػدة مػػػف الناحيػػػة العمم
 . المدعي عف الدعكل

ه إلػػى الخػػارج كطمبػػو الحكػػـ بكقػػؼ تنفيػػذه, ماػػاؿ ذلػػؾ طمػػب الطػػاعف إلغػػاء قػػرار منػػر سػػفر        
ف أصػػدرت المحكمػػة حكميػػا بكقػػؼ التنفيػػذ كاسػػتفاد الطػػاعف مػػف ىػػذا الحكػػـ بػػأف غػػادر أرض افػػ

 .ار اإلدارم قد تحققت بكقؼ تنفيذه ف الغاية مف إلغاء القر إالكطف, ف
رة الحديػد, بػأف الجيػة المدعيػة تعمػؿ فػي تجػاكنجد ذلؾ في الدعكل التي تتماػؿ كقا عيػا "       

تـ عقد صفقة تجارية بيف متعامؿ كالمصػرؼ الصػناعي كتػـ سػحب بضػا ر لصػالحو كتػـ تكقيػر 
 السندات مف قبمو كبعد الحجز عمػى الضػمانات التػي تفػي سػداد مبمػر الصػفقة تػـ االشػتراط عمػى

بعض التجار ككفالء في حاؿ عدـ تسػديد المبمػر أك عػدـ كفايػة الضػمانات بأف يتقدـ  المتعامؿ 
تػـ تكريػد  حيػث  , , ككانػت الجيػة المدعيػة مػف أحػد الكفػالء الػذيف تقػدمكا بػذلؾ تي تـ حجزىػاال

الحديػػػػد مكضػػػػكع الصػػػػفقة كانتيػػػػت بػػػػيف المتعامػػػػؿ كالمصػػػػرؼ الصػػػػناعي إال أنػػػػو حػػػػدث بعػػػػض 
, قامػػت بعػػدىا إدارة المصػػرؼ الصػػناعي بمكجػػب كتابيػػا فيمػػا بعػػداالختالفػػات المحاسػػبية بينيمػػا 

زير االقتصاد كالتجارة الخارجية بطمب التكسط لدل كزارة الداخمية لمنػر سػفر المكجو إلى السيد ك 
, دكف أف تطمػػػػب منػػػػر سػػػػفر المتعامػػػػؿ ا صػػػػمي أك حتػػػػى متابعػػػػة إجراءاتيػػػػا  كفػػػػالء المتعامػػػػؿ

, تػػػـ إحالػػػة كتػػػاب  التنفيذيػػػة لتحصػػػيؿ المبمػػػر عمػػػى الضػػػمانات المقدمػػػة مػػػف المتعامػػػؿ ا صػػػمي
 إلػىمػر المكافقػة الذم أحالو السيد كزير الداخمية  إلىالخارجية  المصرؼ مف السيد كزير التجارة
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البرقيػػػة المشػػػكك منيػػػا بمنػػػر مغػػػادرة الجيػػػة أصػػػدر  الػػػذم  السػػػيد مػػػدير إدارة اليجػػػرة كالجػػػكازات
 . المدعية مر بقية الكفالء دكف المتعامؿ ا ساسي

ف مػػػدير إدارة اليجػػػرة الحكػػػـ بكقػػػؼ تنفيػػػذ  البرقيػػػة الصػػػادر عػػػ طالبػػػان أقػػػاـ المػػػدعي دعػػػكاه       
كبعػػد إحالػػة القضػػػية مػػف السػػيد مفػػػكض  , مغادرتػػو لحػػػيف البػػت بأسػػاس النػػػزاع كالجػػكازات بمنػػر

لغػػاء قػػرار منػػر سػػفر الجيػػة  الدكلػػة لتحضػػيرىا الحكػػـ بقبػػكؿ الػػدعكل شػػكالن كقبكليػػا مكضػػكعان كا 
 .المدعية إلى خارج البالد كبما يترتب عمى ذلؾ مف آاار 

كقبكلػػػو  شػػػكالن قرارىػػػا المتضػػػمف قبػػػكؿ الطعػػػف  اإلداريػػػة العميػػػا بدمشػػػؽالمحكمػػػة  أصػػػدرت      
 .(1)كقبكؿ كقؼ تنفيذ القرار المشكك منو مكضكعان 

بمػػػذكرة أانػػػاء سػػػير المرافعػػػة كتبػػػادؿ الػػػدفكع نفػػػذت اإلدارة المػػػدعى عمييػػػا القػػػرار كأبػػػرزت       
 .رد الدعكل لتمستكابأف القرار المشكك منو قد ألغي بمكجب تنفيذه  31/5/2116مؤرخة في

بعػػد أف أضػػحت غيػػر  مكضػػكعان محكمػػة القضػػاء اإلدارم قرارىػػا بػػرفض الػػدعكل ت صػػدر أ     
 .مف قبؿ المدعي الدرجة القطعية لعدـ الطعف بو  القرار كاكتسب (2)ذات مكضكع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .07/4/0221تاريخ  029/1رقـ  قرار المحكمة اإلدارية العميا السكرية (1)
 .17/0/0227تاريخ  85/1قرار محكمة القضاء اإلدارم السكرية رقـ  (2)
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 الفصل الثالث
 لمفوضيناإجراءات تحضير دعوى اإللغاء لدى هيئة  

 

داريػػة عامػػة كدعػػكل اإللغػػاء خاصػػة لػػدل ىي ػػة مفكضػػي يشػػكؿ  تحضػػير الػػدعكل اإل
 . الدكلة كسيمة أساسية كىامة في إجراءات التقاضي

تجريػػػد المنازعػػػة اإلداريػػػة مػػػف لػػػدد الخصػػػكمة الفرديػػػة فميمػػػة ىي ػػػة مفكضػػػي الدكلػػػة  
س جميعػػػان طبقػػػان لمقػػػانكف عمػػػى حػػػد إال معاممػػػة النػػػا يباعتبػػػار أف اإلدارة خصػػػـ شػػػريؼ ال يبغػػػ

 : ة القضاء مف ناحيتيفسكاء كمعاكن

إحػػػداىما أف تػػػدفر عػػػف القاضػػػي اإلدارم عػػػبء تحضػػػير القضػػػايا كتيي تيػػػا لممرافعػػػة  
 . حتى يتفرغ لمفصؿ فييا

كا خرل تقديـ معاكنة فنية ممتازة تساعد عمى تمحيص القضايا تمحيصان يضيء ما  
الح القػػانكف مػػا غمػػض مػػف كقا عيػػا بػػرأم يتماػػؿ فيػػو الحيػػدة لصػػ , كيجمػػك أظمػػـ مػػف جكانبيػػا

 .(1)كحده

لػػػذلؾ سػػػنتناكؿ إجػػػراءات تحضػػػير الػػػدعكل لػػػدل ىي ػػػة مفكضػػػي الدكلػػػة مػػػف خػػػالؿ  
 :عمى النحك التالي نجمترا ا  في كؿ مف سكريا كفرنسا ك  ىا التعرؼ عمى إجراءات تحضير 

أمػاـ مجمػس الدكلػة  إجراءات تحضير دعكل اإللغاء لدل ىي ػة المفكضػيف المبحث ا كؿ : -
 . السكرم

 . إجراءات تحضير الدعكل في فرنسا :مبحث الااني  ال -
 . تحضير الدعكل لدل النظاـ القضا ي إلنجمترا : المبحث الاالث   -
 
 
 
 
 

                                           
 .620, ص174الطبعة ا كلى ص  ,  1994 , ػ دركس في قانكف القضاء اإلدارمعبد المحسف ريان  (1)
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  إجراءات تحضير دعوى اإللغاء لدى هيئة المفوضين -المبحث األول 
 أمام مجمس الدولة السوري

 

يػػداعيا ديػػكاف المحكمػػة  بعػػد رفػػر دعػػكل اإللغػػاء لػػودارة  بعػػد إعالنيػػا ك , المختصػػةكا 
تسػػػتقر الػػػدعكل لمػػػدة شػػػير فػػػي قمػػػـ كتػػػاب المحكمػػػة قبػػػؿ إرسػػػاليا إلػػػى ىي ػػػة  المػػػدعى عمييػػػا 

/ لعػػػاـ 55/ مػػػف قػػانكف مجمػػػس الدكلػػػة السػػكرم رقػػػـ /27مفكضػػي الدكلػػػة طبقػػػان لػػنص المػػػادة /
 : التي نصت 1959

 ف يكمان مفعمى الجية اإلدارية المختصة أف تكدع قمـ كتاب المحكمة خالؿ االاي"  

كا كراؽ  تػػاريخ إعالنيػػا مػػذكرة بالبيانػػات كالمالحظػػات المتعمقػػة بالػػدعكل مشػػفكعة بالمسػػتندات
  .كالممفات الخاصة بيا

كىذا النص معطؿ حيث لـ يحدث أف أكدعت أم جية إدارية ردىا أك مسػتنداتيا فػي 
 .قمـ كتاب المحكمة بعد إعالنيا بالدعكل

تعطيػؿ إحالػة الػدعكل إلػى ىي ػة مفكضػي الدكلػة  ككؿ ما يترتب عمى ىذا النص ىك 
 .لمدة شير

أمػػا مػػا يسػػير عميػػػو العمػػؿ فػػإف ديػػكاف محكمػػػة القضػػاء اإلدارم لػػدل مجمػػس الدكلػػػة  
السكرم, كبعد تسجيؿ الدعكل يحيميا مباشرة إلى ىي ة مفكضي الدكلة لتحضيرىا دكف انتظار 

 حتى إعالف اإلدارة المدعى عمييا.

فػي  طمػب مسػتعجؿكل إلػى ىي ػة مفكضػي الدكلػة فػي حالػة عػدـ كجػكد إف إحالة الدع      
 .الدعكل ىك أمر كاجب بالنسبة لسا ر الدعاكل 

عػػدا الػػدعاكم التأديبيػػة ككػػؿ مػػا يػػدخؿ فػػي اختصػػاص المحػػاكـ التأديبيػػة فمػػيس ىنػػاؾ        
 . (1) المطركحة عمى المحاكـ التأديبية لتحضير بالنسبة لمطمبات كالدعاك 

                                           
منػة , , الطبعػة الااإجراءات الدعكل اإلدارية كالدفكع أماـ محاكـ مجمس الدكلػة – 0212محمد ماىرػ  أبك العينيف (1)

 . 467ص  منشأة المعارؼ باإلسكندرية ,
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/ 31ك 31فػػي المػػكاد / 1959/ لعػػاـ 55نظػػـ قػػانكف مجمػػس الدكلػػة السػػكرم رقػػـ /كقػػد       
 بشأف مجمس الدكلة عمؿ ىي ة مفكضي الدكلة. 

 لػػػدل لػػػذلؾ سػػػنقـك بدراسػػػة دكر مفػػػكض الدكلػػػة فػػػي إجػػػراءات تحضػػػير دعػػػكل اإللغػػػاء       
 عمى النحك التالي :  طمبيفمف خالؿ م مجمس الدكلة السكرم

ك تسكية النزاع صمحان بيف ة مفكضي الدكلة في تحضير الدعكل ر ىي دك :  المطمب ا كؿ -
 الخصكـ

 . المطمب الااني : إيداع تقرير ىي ة مفكضي الدكلة لنظر الدعكل أماـ المحكمة -
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 دور هيئة مفوضي الدولة في تحضير الدعوى  -األولالمطمب 
 و تسوية النزاع صمحًا بين الخصوم

 
   عمى أنو : 1959/ لعاـ 55مف قانكف مجمس الدكلة السكرم رقـ / 31تنص المادة 

تتػػػكلى ىي ػػػة مفكضػػػي الدكلػػػة تحضػػػير الػػػدعكل كتيي تيػػػا لممرافعػػػة كلمفكضػػػي الدكلػػػة 
بالجيػػات الحككميػػة ذات الشػػأف لمحصػػكؿ عمػػى مػػا يكػػكف الزمػػان لتيي ػػة الػػدعكل مػػف  االتصػػاؿ

شأف لسػؤاليـ عػف الكقػا ر التػي يػرل لػزـك بيانات كأكراؽ, كلممفكض أف يأمر باستدعاء ذكم ال
تحقيقيػػػػا أك دخػػػػكؿ شػػػػخص االػػػػث فػػػػي الػػػػدعكل أك بتكميػػػػؼ ذكم الشػػػػأف بتقػػػػديـ مػػػػذكرات أك 

  .تكميمية كغير ذلؾ مف إجراءات التحقيؽ في ا جؿ الذم يحدد لذلؾ مستندات

كال يجػػكز فػػي سػػبيؿ تيي ػػة الػػدعكل تكػػرار التأجيػػؿ لسػػبب كاحػػد إال إذا رأل المفػػكض 
 ة مػػنح أجػػؿ جديػػد, كفػػي ىػػذه الحالػػة يجػػكز لػػو أف يحكػػـ عمػػى طالػػب التأجيػػؿ بغرامػػة الضػػركر 

  .تتجاكز عشرة جنييات يجكز منحيا لمطرؼ انخر

كلو أف يعرض عمػى الطػرفيف فػي المنازعػات التػي ترفػر إلػى محكمػة القضػاء اإلدارم 
 بػػت عمييػػا قضػػاءالمحػػاكـ اإلداريػػة تسػػكية النػػزاع عمػػى أسػػاس المبػػادئ القانكنيػػة التػػي ا أك

 المحكمػة اإلداريػة العميػا خػالؿ أجػؿ يحػدده, فػػإف تمػت التسػكية اسػتبعدت القضػية مػف الجػػدكؿ
ف لػـ تػتـ جػاز لممحكمػة عنػد الفصػؿ فػي الػدعكل أف تحكػـ عمػى المعتػرض  النتيػاء النػزاع كا 

  جنييان يجكز منحيا لمطرؼ انخر. 21عمى التسكية بغرامة 

 المفػػكض تقريػػران يحػػدد فيػػو كقػػا ر الػػدعكل كالمسػػا ؿكبعػػد إتمػػاـ تيي ػػة الػػدعكل يػػكدع 
 القانكنية التي يايرىا النزاع كيبدم رأيو مسببان.

كيجػػكز لػػذكم الشػػػأف أف يطمعػػكا عمػػى تقريػػػر المفػػكض بقمػػـ كتػػػاب المحكمػػة كليػػػـ أف 
"  يطمبكا صكرة عنو عمى نفقتيـ  ., كيفصؿ المفكض في طمبات اإلعفاء مف الرسـك

مػػدعكل فيتصػػؿ بالجيػػات اإلداريػػة المختصػػة لمحصػػكؿ عمػػى يبػػدأ المفػػكض تحضػػيره ل
 . جمير البيانات كا كراؽ كالمستندات التي تتعمؽ بالمنازعة اإلدارية محؿ الدعكل

, كيقػـك  كعمى اإلدارة أف ترسؿ لممفكض ممفان كامالن كعمييػا أف تكػكف أمينػة فػي ذلػؾ 
, كما يستطير  قاـ بكضر تقريره المفكض بدراسة الممؼ فإف كجد جمير العناصر متكافرة لديو

 . المفكض أف يستدعي ذكم الشأف ليسأليـ عف العناصر الناقصة
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, فػإذا كجػد  كما لو أف يجرم تحقيقػان بشػأف بعػض الكقػا ر التػي يػرل ضػركرة تحقيقيػا 
مر ذلؾ أف ىناؾ مستندات تنقصو كاف لو أف يكمؼ ذكم الشأف بإحضػار ىػذه المسػتندات أك 

, كالمفػكض ىػك الػذم يػأذف لرافػر الػدعكل  ت يكضػحكف فييػا نقاطػان معينػةتقديـ بعض المػذكرا
 بأف يرد عمى مذكرة اإلدارة في مدة يحددىا لو. 

مػف قػانكف مجمػس الدكلػة مفػكض الدكلػة سػمطة إدخػاؿ شػخص  31كما منحت المادة 
إدارية ليصدر الحكـ جية ـ أ ان طبيعي ان كاف الشخص الاالث ىك شخصأاالث في الدعكل سكاء 

 .لمحصكؿ منو عمى بيانات أك مستندات ضركرية لمفصؿ في الدعكل في مكاجيتو أـ

كما قد يكجو المفكض المدعي إلى الجية اإلدارية الكاجػب مخاصػمتيا فػي الػدعكل,  
 كما لممفكض تكجيو الخصكمة إلحدل الجيات اإلدارية التي يرل كجكب إدخاليػا فػي الػدعكل

فة كتكجيػػػػو الخصػػػكمة إلػػػػى كلػػػػي ا مػػػػر, أك , أك إلدخػػػاؿ شػػػػخص االػػػػث لككنػػػو صػػػػاحب صػػػػ
, كمػا  لشخص تعيد بالكفاء بما التـز بو شخص طبيعي آخػر فيمػا إذا كانػت كفالتػو تضػامنية

 قد تككف لمكصي عمى القاصر إضافة لمقاصر.

إف المفكض رجؿ كقا ر بالدرجة ا كلى حيث يسعى إلى الكصكؿ إلى عناصر كأدلػة 
ة البيانات كا كراؽ المنتجة كيعيش في الكاقر العممي المحيط اإلابات في الدعكل كاستيفاء كاف

 . بالدعكل كظركفيا

ية بطبيعة سير ار كرة بمستمزمات حسف اإلدارة عمى دكىك مف ناحية أخرل ممـ بالضر 
 . كما ىك الحاؿ بالنسبة لرجاؿ القضاء اإلدارم بصفة عامة , العمؿ اإلدارم

الن عمػػػػى الصػػػػفة اإليجابيػػػػة لممرافعػػػػات , نػػػػزك  لمخصػػػػكـ ان حيػػػػث يعتبػػػػر المفػػػػكض مكجيػػػػ
اإلداريػػة حيػػث يرشػػدىـ إلػػى مػػا يفيػػد سػػير الػػدعكل كمػػا فيػػو صػػالحيـ طبقػػان لمقػػانكف , كيكجػػو 
إجراءات التحضير كاإلابات التي يييمف عمييا كيقدـ في النيايػة الػرأم القػانكني المحايػد الػذم 

كني كمػػػػدل إمكػػػػاف يبصػػػػر الطػػػػرفيف بكضػػػػعيـ فػػػػي الػػػػدعكل كيكشػػػػؼ ليػػػػـ عػػػػف مركػػػػزىـ القػػػػان
االستجابة إلى الطمبات المعركضة كالنتيجة المحتممة في ضكء حالة الممؼ كقت إعداد الػرأم 

(1). 

                                           
 .196, ص 11, السنة 1960,  نظاـ مفكضي الدكلة في مصر, مجمة مجمس الدكلة كماؿ الديف مكسى أحمد (1)
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عطاىا القانكف أقد جمر مجمس الدكلة في نظامنا القضا ي اإلدارم االث ميمات ل       
 ., بشخص مفكض دكلة كاحد  مفكضي دكلة متميزيف ةالفرنسي لاالا

 ض الدكلة الفرنسي يقتصر في تقريره عمى انراء اـ يتفكه بالمطالب شفاىان بينما مفك        
, فيك  , يضمف مفكض الدكلة عندنا تقريره طمباتو ـ المحكمة كتدكف في ضبط المحاكمةأما

 . ماؿ مقرر المحكمة الفرنسي ان إلى جانب ككنو مفكضان مقرر 

البحث  -الحيات تتمخص في: لكف المقرر الفرنسي كالمفكض السكرم يشتركاف في ص      
 –البحث في المكضكع  – أك عدمان  ان البحث في قبكؿ الدعكل كجكد –في االختصاص 

 . (1)البحث في الطمبات ا خرل مف أم نكع كانت

كما أف القاضي بعد أف يصدر الحكـ تخرج الدعكل مف يده عمى العكس مف 
كاـ بكصفو ا ميف عمى المفكض الذم يممؾ التعقيب عمى ما تصدره المحكمة مف أح

 . المنازعة اإلدارية برمتيا

ف إ, كلذلؾ قيؿ في ىذا الصدد  فمر يس ىي ة المفكضيف الطعف في سا ر ا حكاـ 
المفكض ىك راعي الدعكل اإلدارية القا ـ عمييا قبؿ أف تدخؿ الجمسة كأاناءىا كبعد أف تخرج 

 .(2)منيا 

الدكلػة فػي تحضػير الػدعكل إلػى  كييدؼ قانكف مجمس الدكلة مف دكر ىي ػة مفكضػي
 . سرعة إنياء المنازعات اإلدارية حتى تستقر ا كضاع عمى أساس اابت مف القانكف

, كلػػػو أف  لػػػذلؾ فقػػػد حػػػـر عمػػػى المفػػػكض أف يمػػػنح أجمػػػيف متتػػػابعيف لػػػنفس السػػػبب 
يعرض عمى الطرفيف كمييما تسكية النزاع عمى أساس ما ابػت عميػو قضػاء المحكمػة اإلداريػة 

 ا مف مبادئ.العمي

, يتػكلى المفػكض بعػد تحضػيرىا القيػاـ  كفي القضايا التي ال تػتـ فييػا التسػكية الكديػة
, فػػإذا انتيػػى مػػف ذلػػؾ  بكضػػر تقريػػر يبػػدأ فيػػو بتمخػػيص لكقػػا ر الػػدعكل عمػػى ضػػكء مػػا قػػاـ بػػو
 . عرض لمنقاط القانكنية التي تايرىا المنازعة عمى ضكء طمبات الخصكـ

                                           
 . 700, القضايا اإلدارية, ص7القانكف اإلدارم عممان كعمالن كمقارنان, المجمد –د. الخاني عبد اإللو  (1)
, ص , مرجػػر سػػػابؽلمرافعػػات اإلداريػػػة دراسػػة عمميػػة إلجػػػراءات التقاضػػي أمػػاـ مجمػػػس الدكلػػةا ,المنجػػي إبػػراىيـ (2)

029. 
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مسػببان تتماػؿ فيػو الحيػدة لصػالح القػانكف كحػده الػذم يجػب أف  كفي النياية يبدم رأيان  
, كيجكز لذكم الشأف أف يطمعكا عمى ىذا التقريػر كليػـ أف يطمبػكا منػو  تككف كممتو ىي العميا

 .  صكرة عمى نفقتيـ

كما كأف المفكض ىك الذم يفصؿ في طمبات اإلعفاء مف الرسـك القضا ية كىك يقـك 
 ر أمريف: بيذه الميمة يراعى تكاف

فقر طالب اإلعفاء مف الرسكـ اـ احتماؿ كسبو لمدعكل كتكافر ا مػر ا كؿ ال يكفػي 
 .(1) نو في حالة خسر الدعكل سيحكـ عميو بمصاريؼ الدعكل كىذا عبء اقيؿ بغير شؾ 

ال ترتػػب , مػػف الرسػػـك فػػي ميعػػاد الطعػػف باإللغػػاء كمػػا يجػػب التقػػدـ بطمػػب اإلعفػػاء  كا 
 .( 2)مكاعيد الطعف كمف اـ عدـ قبكؿ الدعكل لؾ فكاتعمى مخالفة ذ

كالشيء الميـ في ىذا الصدد ىك كجكب تحديد ميعػاد قصػير لمبػت فػي ىػذه الطمبػات 
ال تخضر لمطمؽ تقدير المفكض حتى ال يتعطؿ الفصؿ في الدعكل كمف اـ تتراكـ القضايا أك 

ا طبيعػػػة المنازعػػػات ممػػػا يعنػػػي عػػػدـ تحقيػػػؽ العدالػػػة اإلداريػػػة بالسػػػرعة الالزمػػػة التػػػي تقتضػػػيي
 . اإلدارية

ق عػػػدـ تحديػػػده أجػػػالن محػػػددان لتحضػػػير الػػػدعكل 31يؤخػػػذ عمػػػى نػػػص المػػػادة  حيػػػث  
اإلداريػػة أك فػػي حالػػػة التأجيػػؿ ككػػػاف حريػػان بالمشػػػرع أف يحػػدد مػػػدة ل جػػؿ الػػػذم يجػػكز منحػػػو 

 .  (3)لطالبي التأجيؿ حتى ال يترؾ أمر تحضير الدعكل خاضعان لمطمؽ تقدير المفكض 

مف قانكف مجمػس الدكلػة  31يو يمكف القكؿ كفؽ ما نص عميو المشرع في المادة كعم
بأنػػو يتػػكلى تحضػػير الػػدعكل فػػي سػػكريا ىي ػػة مفكضػػي الدكلػػة  1959ق لعػػاـ 55السػػكرم رقػػـ  

 فيي التي:

تتػػػكلى االتصػػػاؿ بالجيػػػات الحككميػػػة ذات الشػػػأف لمحصػػػكؿ عمػػػى مػػػا يكػػػكف الزمػػػان لتيي ػػػة  -1
 الدعكل مف بيانات كأكراؽ. 

                                           
, ص , المرجػر السػابؽ المرافعات اإلدارية دراسة عمميػة إلجػراءات التقاضػي أمػاـ مجمػس الدكلػة -المنجي إبراىيـ (1)

010. 
 627, مرجر سابؽ  عف الدعكل العادية, الخصا ص المميزة لدعكل اإللغاء -عمي صافي أحمد قاسـ (2)
ص  القاىرة,, دار النيضػة العربيػة,1994ػػ تقػكيـ نظػاـ مفكضػي الدكلػة فػي المنازعػة اإلداريػة  زكػي محمد النجار (3)

19 
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 تمنح أجالن لرافر الدعكل لمرد عمى مذكرة اإلدارة إذا رأت محالن لذلؾ.  -2
تأمر باستدعاء ذكم الشأف لسؤاليـ عف الكقا ر التي ترل لزـك أخػذ أقػكاليـ عنيػا كبػإجراء  -3

 تحقيؽ الكقا ر التي ترل لزـك تحقيقيا. 
سػتندات تأمر بدخكؿ شخص االث في الدعكل أك بتكميؼ ذكم الشأف تقػديـ مػذكرات أك م -4

 تكميمية. 
ال يجكز في تيي ػة الػدعكل تكػرار التأجيػؿ لسػبب كاحػد إال إذا رأل المفػكض ضػركرة مػنح  -5

كفي ىذه الحالة يجكز أف يحكـ عمى طالب التأجيػؿ بغرامػة ال تجػاكز عشػرة  , أجؿ جديد
 جنييات يجكز منحيا لمطرؼ انخر. 

ا ر الػػدعكل كالمسػػا ؿ القانكنيػػة بعػػد إتمػػاـ تيي ػػة الػػدعكل يعػػد المفػػكض تقريػػران يحػػدد فيػػو كقػػ -6
 التي يايرىا النزاع كيبدم رأيو مسببان.

كيضػػػاؼ إلػػػػى ذلػػػػؾ حػػػػؽ ىي ػػػػة مفكضػػػػي الدكلػػػة فػػػػي نظػػػػر طمبػػػػات اإلعفػػػػاء مػػػػف الرسػػػػـك  -7
 القضا ية. 

طػالع كبالرغـ مف أف رأم المفكض ليس ممزمان لممحكمة كىػك رأم يجػكز لمخصػكـ اال
يعػػدك أف يكػػكف رأيػػان ال حكمػػان يحػػكز حجيػػة الشػػيء , إذ ىػػك ال  عميػػو كمناقشػػتو كالتعقيػػب عميػػو

 .بو  يالمقض

يػػة كفػػػي جمسػػػة إال أنػػو يتعػػػيف تمايػػؿ ىي ػػػة مفكضػػي الدكلػػػة فػػػي جمسػػة المرافعػػػة العمن 
بػاطالن الحكػـ الػذم يصػػدر مػف المحكمػة دكف تمايػؿ اليي ػة فػي الجمسػػة  , كيعػد النطػؽ بػالحكـ

 . العمنية

ف "عػػػدـ قيػػػاـ ىي ػػػة مفكضػػػي بػػػأيػػػا السػػػكرية المحكمػػػة اإلداريػػػة العمكعميػػػو فقػػػد قضػػػت  
يػداع المفػكض تقريػران بػالرأم القػانكني قبػؿ إصػدار  الدكلة بتحضير الدعكل كتيي تيا لممرافعػة كا 
الحكـ الطعيف مف شأنو أف يفضي إلى بطالف الحكػـ لعػدـ اسػتكماؿ اإلجػراء القػانكني السػابؽ 

(1) . 

ذا كػػػاف  داريػػػة إال بعػػػد أف تقػػػكـ ىي ػػػة ا صػػػؿ أنػػػو ال يسػػػكغ الحكػػػـ فػػػي الػػػدعكل اإلكا 
بػػػداء رأييػػػا القػػػانكني مسػػػببان فييػػػا طبقػػػان لقػػػانكف مجمػػػس الدكلػػػة ,  مفكضػػػي الدكلػػػة بتحضػػػيرىا كا 

 . كيترتب عمى اإلخالؿ بيذا اإلجراء الجكىرم بطالف الحكـ الذم يصدر في الدعكل

                                           
 .17ص 0ـ 1995مر  – 77/14/1995حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية ع ق 1 
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 اإلدارم المشػػػكك منػػػو إال أف ىػػػذا ا صػػػؿ ال يصػػػدؽ عمػػػى طمػػػب كقػػػؼ تنفيػػػذ القػػػرار 
,  ف إرجػػاء الفصػػؿ فػػي ىػػذا الطمػػب لحػػيف اكتمػػاؿ تحضػػير الػػدعكل  لمطمػػكب الحكػػـ بإلغا ػػوا

ىدار لطابر االستعجاؿ الػذم يتسػـ بػو كيقػكـ  ينطكم عمى إغفاؿ لطبيعتو كتفكيت  غراضو كا 
 .عميو

فػػإف ذلػػؾ يسػػتكجب عػػدـ التقيػػد بػػإجراءات تحضػػير الػػدعاكل كتيي تيػػا لممرافعػػة عػػػف  
 .(1)ة طريؽ ىي ة مفكضي الدكل

إف ىي ػػة مفكضػػي الدكلػػة ليسػػت محجكبػػة عػػف المنازعػػة اإلداريػػة فػػي شػػقيا المسػػتعجؿ 
فيي تػدخؿ فػي تشػكيؿ المحكمػة كتشػترؾ معيػا فػي سػماع المالحظػات كالمرافعػة كتطمػر عمػى 

 .المذكرات المقدمة فييا 

كمػػا يحػػؽ لمفكضػػي الدكلػػة بحكػػـ النظػػاـ الػػذم يحكػػـ الػػدعكل اإلداريػػة أف يتقػػدـ برأيػػو 
غيػػر مػػؤارة فييػػا كسػػكاء  فػػي الػػدعكل المكضػػكعية أـ كانػػت مػػؤارةأا ياػػار مػػف دفػػكع سػػكاء فيمػػ

 .لـ تطمب  أطمبت منو المحكمة ذلؾ أـ

إذ ال يجكز  ية جية كانت أف تمنعو مف إبداء رأيو سكاء شفاىة بإاباتو فػي محضػر 
تعػػارض تالتػػي ال, كػػؿ ذلػػؾ فػػي الحػػدكد  بتقػػديـ تقريػػر بػػالرأم فػػي المسػػا ؿ الماػػارة , أـ الجمسػػة

 مر طبيعة الدعكل المستعجمة كضركرة الفصؿ فييا بال تأخير. 

إف ىي ة مفكضي الدكلة تقكـ عمى أغراض شػتى منيػا تجريػد المنازعػات اإلداريػة مػف         
لػػدد الخصػػكمات الفرديػػة باعتبػػار أف اإلدارة خصػػـ شػػريؼ ال يبغػػي إال معاممػػة النػػاس جميعػػان 

 : ء كمنيا معاكنة القضاء اإلدارم مف ناحيتيفطبقان لمقانكف عمى حد سكا

كالمستشػػاريف كغيػػرىـ عػػبء تحضػػير القضػػايا  أف ترفػػر عػػف عػػاتؽ القضػػاء اإلدارمىما احػػدإ
 . كتيي تيا لممرافعة حتى يتفرغكا لمفصؿ

صػان يضػيء مػا كا خرل تقديـ معاكنة فنية ممتازة تساعد عمى تمحيص القضايا تمحي  
,  غمض مف دقا قيا برأم تتماؿ فيو الحيػدة لصػالح القػانكف كحػده ما مكأظمـ مف جكانبيا كيج

كمما يجدر التنكيػو بػو فػي ىػذا الصػدد أف القضػاء اإلدارم فػي فرنسػا كىػك القضػاء النمػكذجي 

                                           
 .01/7/1987ؽ جمسة  09لسنة  0172حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في الطعف رقـ (  1)
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, إال بفضؿ الجيكد المكفقة التػي يبػذليا  الذم يحتذل لـ يبمر مبمغو مف الرقي كرفعة المستكل
 .(1)لرا عة التي يتقدمكف بيا مفكضك الدكلة, كالبحكث الفنية ا

كبػػػالرغـ مػػػػف أف المقصػػػكد مػػػػف نظػػػاـ تحضػػػػير الػػػدعاكل اإلداريػػػػة بكاسػػػطة مفكضػػػػي 
قػػانكف مجمػػس الدكلػػة مػػف  31مجمػػس الدكلػػة كفػػؽ مػػا نػػص عميػػو المشػػرع كفػػؽ أحكػػاـ المػػادة 

أف يكػػكف كسػػيمة إلنجػػاز ىػػذه الػػدعاكل لمػػا تتطمبػػو مػػف سػػرعة  1959ق لعػػاـ 55السػػكرم رقػػـ  
 . ياالفصؿ في

لمتعطيػؿ غيػر  ان أصػبح بالطريقػة الحاليػة التػي يسػير عمييػا مصػدر  ىذا اإلجراء إال أف 
 المعقكؿ الذم تعاني منو الدعاكل المقدمة ليذا المجمس لعدة أسباب أىميا :

كىك االتصاؿ بجيات الحككمة صػاحبة  : عدـ تنفيذ حرفية النص الذم تقتضيو حكمتو -أولً 
جمػػس الدكلػػة عمػػى تكجيػػو الػػدعكل إلػػى ىي ػػة قضػػايا الدكلػػة , فالعمػػؿ يسػػير فػػي م الشػػأف

فقػػط المماػػؿ القػػانكني عػػف اإلدارة دكف الجيػػة اإلداريػػة صػػاحبة الشػػأف كذلػػؾ إلػػى جانػػب 
 . دعكة الفرد صاحب الشأف في الجمسة

ىػػذا إذا مػػا تػػـ أم اتصػػاؿ فالغالبيػػة العظمػػى مػػف الػػدعاكل المنظػػكرة أمػػاـ القضػػاء اإلدارم       
د  م رد مػػػف اإلدارة إال بعػػػد الجمسػػػة ا كلػػػى أك الاانيػػػة كربمػػػا الاالاػػػة كتكػػػكف بػػػذلؾ نجػػػدىا تفتقػػػ

 . اا ؽك  رىا كتيي تيا لدل ىي ة المفكضيف بدكف أم مستندات أكيالدعكل تـ تحض

كفػػي ىػػذه الحالػػة التػػي يػػتـ فييػػا تحضػػير الػػدعكل بػػدكف مسػػتندات نجػػد أف المحكمػػة ال       
إلكماؿ التحضير كال تستعمؿ حقيا في الحكـ بنػاء عمػى القرينػة تعيد ممؼ الدعكل إلى اليي ة 

المسػػتفادة مػػف امتنػػاع الجيػػة اإلداريػػة عػػف تقػػديـ المسػػتندات بػػؿ تنتظػػر اإلدارة إلبػػداء دفكعيػػا 
كىػػػػػذا بػػػػػدكره جعػػػػػؿ الجيػػػػػات اإلداريػػػػػة ال تأبػػػػػو لمتحضػػػػػير كال لقػػػػػرار المفػػػػػكض بضػػػػػـ ا كراؽ 

كني في الدعكل كربما قدمت مستنداتيا  كؿ مرة  لػيس كالمستندات الالزمة إلعداد تقريره القان
نني لـ ألحظ مف أ افقط أماـ محكمة القضاء اإلدارم بؿ أماـ المحكمة اإلدارية العميا ذاتيا كم

ق عامػػػػان فػػػػي القضػػػػاء اإلدارم أف قػػػػاـ مفػػػػكض الدكلػػػػة 15مػػػػا يقػػػػارب  خػػػػالؿ عممػػػػي كمحػػػػاـ 
 .  باالتصاؿ بي أك باإلدارة المدعى عمييا
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الدكلػػة الفرنسػػيكف  ,  فمفكضػػك ختمػػؼ تمامػػان عػػف النظػاـ المعمػػكؿ بػػو فػػي فرنسػاكىػذا ي
, كلكف مفكض الدكلػة فػي فرنسػا يقػكـ ىنػاؾ بفحػص االتجػاه  ليسكا ىي ة كما ىك الحاؿ عندنا

ىك تحضير الػدعكل  االقضا ي ليسعى إلى تطكيره كلقد ساىمكا في إيجاد نظريات أىـ ما فيي
بػػداء الػػرأم القػػ مػػف  اإلعفػػاءانكني فييػػا إلػػى جانػػب بعػػض ا دكار الاانكيػػة ماػػؿ نظػػر اإلداريػػة كا 

 الرسـك كمراجعة ا حكاـ لمطعف عمييا. 

المفوض والمحكمة يمثالن عنصـرين متبـاينين فـي القضـاء اإلداري ككاقر ا مر أف 
فالمفوض يمثل الدور التقدمي الفوار الذي يبحث عن تقييم األحكام المستقرة وتطويرها فـي 

 . لظروف الجتماعية الواقعيةضوء ا

 
المحكمة تمثل الدور الحـافظ الـذي يعمـل عمـى اسـتقرار األحكـام وعـدم تغييـر بينمػا  
كمػػػف اػػػـ فػػػإف المفػػػكض إذا جػػػاء محافظػػػان ماػػػؿ القاضػػػي فمػػػف يضػػػيؼ إلػػػى الجيػػػاز المبـــادئ  

عػداد تقريػره  فػػي القضػا ي شػي ان كبالتػالي فػإف قيػػاـ المفػكض بمجػرد تجييػز الػػدعكل لممحكمػة كا 
صكرة مشركع لمحكـ فإنو أكجد جمير العيكب الحالية التي نشكك منيا كالتي حكلت المفكضيف 

 . إلى عا ؽ معطؿ لمفصؿ في الدعاكل –رغـ كؿ ما تقـك بو مف جيد  –

فيضػػطر إلػػى  التأجيػػؿ تكػػرار عنػػد لػػو المقػػررة امتيازاتػػو يسػػتعمؿ ال المفػػكض ف  كذلػػؾ 
 .(1) يصدقو عقؿ لضـ المستندات كتنفيذ قراراتو" إطالة اإلجراءات بشكؿ عجيب كبصبر ال

 
يػػػداع تقريرىػػػا لػػػدل  -ثانيـــاً  عػػػدـ تحديػػػد ميعػػػاد محػػػدد يػػػتـ خاللػػػو تحضػػػير الػػػدعكل كتيي تيػػػا كا 

ا يسػتغرؽ تحضػير الػدعكل كتيي تيػا فكايػران مػ :  المحكمة مف قبؿ ىي ة مفكضي الدكلة
 . , بينما نجد في دعاكل أخرل ترد خالؿ أياـ أكار مف سنة

ضــرورة أن يتــدخل المشــرع وأن يكــون هنــاك ميعــاد محــدد يــتم خاللــه لػػذلؾ فإننػػا نػػرل       
يداع تقريرها لدى المحكمة  .  تحضير الدعوى وا 

                                           
منشػػأة  مكسػػكعة المرافعػػات اإلداريػػة كاإلابػػات, الكتػػاب الاػػاني إجػػراءات الػػدعكل اإلداريػػة, –عكاشػػة حمػػدم ياسػػيف ( 1)

   .442, صفحة 0212, المعارؼ باإلسكندرية



226 

 

فالتػػأخير فػػي تحضػػير الػػدعكل يػػؤدم إلػػى التػػأخر بػػإجراءات التقاضػػي كىػػذا يخػػالؼ           
جراءاتيا تي تتسـ بالسرعة كالبسػاطة كعػدـ ال كخاصة دعاكل اإللغاء طبيعة الدعكل اإلدارية كا 

 التعقيد كالتي تيدؼ إلى استقرار المراكز القانكنية. 

كالبيف كذلؾ مف النص بأف تختص ىي ة المفكضيف بتحقيؽ الرغبة في التخفيؼ عػف 
اابػت  ماىك , فيجكز لممفكض أف يعرض عمى طرفي النزاع تسكية النزاع عمى أساس القضاة

, فػػػإذا قػػػبال ذلػػػؾ اسػػػتبعدت القضػػػية مػػػف  حكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػاالتػػػي قررتيػػػا الم مػػػف المبػػػادئ
 . الجدكؿ النتياء النزاع

كفػػي حالػػة الػػرفض يجػػكز لممحكمػػة عنػػد الفصػػؿ فػػي الػػدعكل أف تحكػػـ عمػػى الطػػرؼ  
 المتعنت الذم رفضت دعكاه بغرامة ال تزيد عمى عشريف جنييان يجكز منحيا لمطرؼ انخر. 

اختصػػػاص اليي ػػػة فضػػػالن عػػػف تحضػػػير الػػػدعكل كتحقيقػػػان لتمػػػؾ ا غػػػراض جعػػػؿ مػػػف 
, اقتراح إنياء المنازعات كديػان عمػى أسػاس المبػادئ التػي ابػت عمييػا قضػاء  كتيي تيا لممرافعة

المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا كليػػػػا فػػػي سػػػبيؿ مػػػػا تقػػػدـ حػػػؽ االتصػػػػاؿ بالجيػػػات الحككميػػػة رأسػػػػان 
 . ؽ, أك القتراح التسكية الكديةلمحصكؿ عمى ما يككف الزمان لتيي ة الدعكل مر بيانات كأكرا

لكػػف الكاقػػر غيػػر ذلػػؾ كبػػالعكدة إلػػى الػػدعاكل المفصػػكلة عػػف مجمػػس الدكلػػة السػػكرم  
كباستقراء ا حكػاـ الصػادرة عنيػا لػـ نجػد أم دعػكل تػـ اسػتبعادىا النتيػاء المنازعػة كديػان أمػاـ 

 . ىي ة مفكضي الدكلة

عمػػى الطػػرؼ المتعنػػت بعػػدـ  أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ الغرامػػة اليزيمػػة التػػي حػػددىا المشػػرع 
التسػػكية, ممػػا يترتػػب عمػػى المشػػرع رفػػر قيمػػة الغرامػػة التػػي تكقعيػػا المحكمػػة كيػػتـ دفعيػػا مػػف 

 لة المسمكية. مالو الخاص كعدـ إعفا و مف المساءى المكظؼ اإلدارم كمف 

ف " التنػازؿ عػف فػي حكػـ ليػا  عمػى أ المحكمة اإلدارية العميا السػكرية سارتكقد ىذا 
مػاـ ىي ػة المفكضػيف قبػؿ إحالػة الطعػف إلػى المحكمػة اإلدارة العميػا يكجػب رد نصػؼ الػدعكل أ

  (1)ق مف ال حة الرسـك المطبقة أماـ مجمس الدكلة.7الرسـ المحصؿ عمالن بنص المادة  
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إذا تنػػازؿ المػػدعي عػػف دعػػكاه قبػػؿ  " لمحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية :كمػػا قضػػت ا 
كـ فيػػرد لػػو نصػػؼ الرسػػـ كيعادلػػو رسػػـ كقػػؼ التنفيػػذ إذا كػػاف إحالتيػػا إلػػى إحػػدل دكا ػػر المحػػا

  .(1)الحكـ بكقؼ التنفيذ قد اكتسب الدرجة القطعية 
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 الثاني ـ إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة لنظر الدعوى أمام المحكمة  المطمب
 

بعد إتماـ تيي ة الدعكل كتحضيرىا يػكدع المفػكض تقريػران يحػدد فيػو الكقػا ر كالمسػا ؿ 
قانكنيػػػة التػػػي يايرىػػػا النػػػزاع كيبػػػدم رأيػػػو مسػػػببان كيجػػػكز لػػػذكم الشػػػأف أف يطمعػػػكا عمػػػى تقريػػػر ال

 المفكض بقمـ كتاب المحكمة كليـ أف يطمبكا صكرة عمى نفقتيـ.

تقكـ ىي ة مفكضي الدكلة خالؿ االاة أياـ مػف تػاريخ إيػداع المػذكرة المشػار إلييػا فػي 
س المحكمة لتعييف تاريخ الجمسة التي تنظر فييا المادة السابقة بعرض ممؼ ا كراؽ عمى ر ي

طبقػان لمنظػاـ  الدعكل كيككف تكزير القضايا عمى دكا ر محكمة القضاء اإلدارم بمراعػاة نكعيػا
 فميمة اليي ة معاكنة ر يس المحكمة في تنظيـ الجمسات.   (1) الذم تبينو الال حة الداخمية

تحضػػير الػػدعكل كتيي تيػػا لممرافعػػة البػػيف مػػف الػػنص أف تتػػكلى ىي ػػة مفكضػػي الدكلػػة 
كبعػػػد أف يػػػكدع المفػػػكض تقريػػػره يعػػػرض الممػػػؼ عمػػػى ر ػػػيس المحكمػػػة لتعيػػػيف تػػػاريخ الجمسػػػة 
كبذلؾ تقكـ ىي ػة مفكضػي الدكلػة فػي خػالؿ االاػة أيػاـ مػف تػاريخ إيػداع التقريػر بعػرض ممػؼ 

 .  ا كراؽ عمى ر يس المحكمة لتعييف الجمسة التي تنظر فييا الدعكل

أف تقػػػػكـ ىي ػػػػة مفكضػػػػي الدكلػػػػة خػػػػالؿ االاػػػػة أيػػػػاـ مػػػػف تػػػػاريخ إيػػػػداع تقريػػػػر بمعنػػػػى 
المفػػكض, بعػػرض ممػػؼ ا كراؽ عمػػى ر ػػيس المحكمػػة لتعيػػيف تػػاريخ الجمسػػة التػػي تنظػػر فييػػا 

 . الدعكل

كلكف العمؿ ال يسير تمامان كفؽ ىذا اإلجراء حيث نجد بعض ا خطاء اإلداريػة التػي 
ه المرحمػة بػدكر إيجػابي أكاػر مػف الػالـز لكتػاب كمػكظفي تقر في ىذه المرحمة حيث تتميز ىػذ

 . المحكمة في عرض القضايا لتحديد جمساتيا حيث نجد أنيا تعرض بغير ترتيب

فنجد أف ىناؾ بعض الدعاكل التي سجمت كأخذت تاريخ جمسة قبؿ دعكل أخرل قد  
 . سجمت بتاريخ أشير سابقة

يا حسػػب االختصػػاص بػػؿ كقبػػؿ أضػػؼ إلػػى أف ر ػػيس الػػديكاف ىػػك الػػذم يػػكزع القضػػا
 . إحالتيا إلى ىي ة المفكضيف
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بينمػػا مػػف المفػػركض أف يكػػكف تكزيػػر القضػػايا عمػػى دكا ػػر محكمػػة القضػػاء اإلدارم  
, كيبمػر قمػـ كتػاب المحكمػة تػاريخ الجمسػة إلػى  , كعمى ضكء ما قرره المفكض بمراعاة نكعيا

إخطػػػار بطريػػػؽ البريػػػد بخطػػػاب ذكم الشػػػأف كقػػػد جػػػرل العمػػػؿ عمػػػى أف يكػػػكف التبميػػػر بإرسػػػاؿ 
 مكصى عميو بعمـ الكصكؿ.

يتـ خالؿ االاة أياـ مػف تػاريخ  مف قبؿ السيد ر يس المحكمةإف تعييف تاريخ الجمسة       
 . تي ال يترتب عمى مخالفتيا أم أارىك مف اإلجراءات التنظيمية الك إيداع التقرير, 

يداعػػػو كتحديػػػػد مكعػػػد ا"         لجمسػػػػة كفػػػػؽ مػػػا سػػػػبؽ" يبمػػػر قمػػػػـ كتػػػػاب بعػػػد كركد التقريػػػػر كا 
أيػاـ عمػى ا قػؿ كيجػكز  أف كيككف ميعاد الحضكر امانيةػالمحكمة تاريخ الجمسة إلى ذكم الش

 .(1) " و إلى االاة أياـػفي حالة الضركرة نقص
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 إجراءات تحضير الدعوى في فرنسا  -المبحث الثاني  
 
المحػػػاكـ اإلداريػػػة الفرنسػػػية جميػػػؿ فػػػي عمػػػؿ لمفػػكض الدكلػػػة  مفػػػكض الحككمػػػةق دكر 

الدكلػػػة  مفػػػكض الحككمػػػةق ىػػػـ الػػػذيف سػػػاىمكا فػػػي خمػػػؽ نظريػػػات القػػػانكف اإلدارم  فمفكضػػػك
 . كتطكيرىا
كىػػـ يمامػػكف كجيػػة نظػػر القػػانكف كال سػػمطاف  حػػد عمػػييـ فػػي الحمػػكؿ التػػي يقترحكنػػو,  

نكنية ىامة يتبناىا مجمس الدكلة فػي فأغمب التقارير التي كانكا كالزالكا يعدكنيا تتضمف مبادئ قا
 .(1) العديد مف أحكامو بؿ كصارت مف القكاعد القانكنية الاابتة في القانكف اإلدارم

يػػػتـ تحضػػػير الػػػدعكل اإلداريػػػة فػػػي فرنسػػػا أمػػػاـ مجمػػػس الدكلػػػة الفرنسػػػي كفػػػؽ حيػػػث  
 : (2)اإلجراءات كالمراحؿ التالية

لدكلػة أك رفعيػػا لػو يقػػـك ر ػيس القسػػـ بعػد تقػديـ الػػدعكل مػف صػػاحب الشػأف أمػػاـ مجمػس ا .1
 .القضا ي بتحكيؿ عريضة الدعكل إلى إحدل الدكا ر الفرعية 

كىي إما دكا ر التحقيؽ أك دكا ر الحكـ حسب ما إذا كانت تتعمػؽ بالقضػاء العػاـ أك          
 القضاء المتخصص .

ـ بػدكره بفحػص يقكـ ر يس الػدا رة المحػاؿ إلييػا عريضػة الػدعكل بتعيػيف مقػرر, الػذم يقػك  .2
, كذلؾ  تمؾ الدعكل كالقرار المطعكف عميو , كتقديـ اقتراحاتو فيما يتعمؽ بكسا ؿ التحقيؽ

 لتمكيف الخصـك مف إبداء كجية نظرىـ كدفاعيـ حتى تصبح الدعكل صالحة لمحكـ . 
تحقيػؽ كيعتبر المقرر في نظاـ مجمس الدكلة الفرنسي كىػك أحػد أعضػاء الػدا رة الفرعيػة لم

, ك يعػيف  , كنادرنا ما يككف مستشارنا فػي مجمػس الدكلػة الفرنسػيكف نا بنا أك مندكبان كىك يك
 . مف قبؿ ر يس الدا رة الفرعية المحالة إلييا الدعكل

ػػا أمػػاـ مجمػػس الدكلػػة       , كيػػتـ تحضػػير الػػدعكل  كذلػػؾ فػػي حالػػة كػػكف النػػزاع مطركحن
ػػا أمػػاـ , كأمػػا فػػي   كامػػره تحػػت إشػػراؼ ر ػػيس الػػدا رة كاسػػتنادان  حالػػة كػػكف النػػزاع مطركحن

                                           
(1) Drago, p, 177-waline, op, cit, p, 190                                            

,  دكرمفػػكض الدكلػػة فػػي القضػػاء اإلدارم, دار الكتػػب القانكنيػػة –مشػػار إلييمػػا فػػي مؤلػػؼ د. محمػػد جػػابر عبػػدالعميـ  
 . 92, ص 0227المحمة الكبرل,  –مصر 

,  611, صػػ .1995يػة ,القػاىرة,دار النيضػة العرب, سارم جكرجي شفيؽ , قكاعد كأحكػاـ القضػاء اإلدارم , د. ق 0  
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, كلػػػر يس المحكمػػػة  المحكمػػػة اإلداريػػػة فػػػإف ر يسػػػيا ىػػػك الػػػذم يتػػػكلى تعيػػػيف ذلػػػؾ المقػػػرر
 . , كبالتالي يتكلى ىك بنفسو تحضير الدعكل ان اإلدارية أف يعيف نفسو مقرر 

, كذلػػؾ منػػذ  كفػي النظػػاـ الفرنسػػي يتحمػؿ المقػػرر عػػبء تحضػػير الػدعكل كتحقيقيػػا      
, كتكمػػػف  , حيػػث يقػػػـك بتقػػديـ دراسػػة مستفيضػػػة عػػف النػػزاع الػػدعكل حتػػػى نيايتيػػابدايػػة 

خطكرة ىذا الدكر في أف اإلجراءات اإلدارية تتميز عف اإلجراءات المدنية مف ناحية أنيػا 
 .(1)إجراءات يقـك بتكجيييا القاضي

تػػػأمر  , فتقرىػػػا كمػػػا ىػػػي أك تغيػػػر فييػػػا أكا رة مناقشػػػة اقتػػػراح العضػػػك المقػػػرر الػػػد تتػػػكلى .3
 .بتنفيذىا كتقـك بإجراء التحقيؽ 

كتقكـ سكرتارية المجمس بتنفيذ إجراءات كقرارات الدا رة في ىذا الشأف كذلؾ تحػت            
 إشراؼ كرقابة ر يس الدا رة .

بعػد االنتيػػاء مػف التحقيػػؽ يعػػكد ممػؼ الػػدعكل إلػػى المقػرر مػػرة أخػػرل , كالػذم يقػػكـ بػػدكره  .4
 : المقرر بتقديـ تقرير دقيؽ يتضمف تقرير حيث يقكـ بدراسة جديدة لو, اـ إعداد

الطمبات كا سباب القانكنية كأطراؼ الخصكمة ككذلؾ المستندات الر يسية المكجػكدة          
ؾ فػػػي الممػػػؼ , كينتيػػػي التقريػػػر بتحديػػػد النصػػػكص القانكنيػػػة التػػػي اسػػػتند عمييػػػا الخصػػػـك كتمػػػ

 قترحو.لمحؿ الذم ي ان الكاجبة التطبيؽ, كيضمنو مشركع
يرجػػر ممػػؼ الػػدعكل مػػرة أخػػرل مػػر التقريػػػر إلػػى سػػكرتارية المجمػػس, كالتػػي تقػػكـ بػػػدكرىا  .5

 بتكجييو حسب نكع الدعكل .
لػى ر ػيس الػدا رة إذا كانت الدعكل تتعمؽ بالقضاء العاـ , فػإف سػكرتارية المجمػس ترسػمو إ .6

كالتػػي , الػػذم يتػػكلى فحػػص الممػػؼ كيػػأمر بعرضػػو عمػػى جمسػػة لمتحقيػػؽ  الفرعيػػة لمتحقيػػؽ
, كلممفػكض أف يحضػر  تعد تقريرنا مف جانبيا يرفؽ بالممؼ كيرسػؿ إلػى مفػكض الحككمػة

 بداء رأيو في تقرير العضك المقررجمسة التحقيؽ , كا  
بقضاء متخصص, فتقـك فػي ىػذه الحالػة السػكرتارية بعرضػو  تتعمؽ أما إذا كانت الدعكل .7

 عمى مفكض الحككمة رأسنا .
بػػداء كجيػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة قبػػؿ ا خيػػر  .8 ة يقػػكـ مفػػكض الدكلػػة بدراسػػة القضػػية كاممػػة , كا 

 .نظره القانكنية فييا 

                                           
ػ  716د . فيد بف محمػد بػف عبػد العزيػز الػدغيار , رقابػة القضػاء عمػى قػرارات اإلدارة , مرجػر سػبؽ ذكػره , ص ق 1 
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فمفػػكض الدكلػػة فػػي فرنسػػا بإيجػػاز ىػػك الشػػخص الػػذم يػػتـ اختيػػاره مػػف بػػيف النػػكاب            
كالمنػػػدكبيف التػػػابعيف لمقسػػػـ القضػػػا ي فػػػي مجمػػػس الدكلػػػة , كيكػػػكف تعيينػػػو بنػػػاءن عمػػػى مرسػػػكـ 

زراء بنػاءن عمػى اقتػراح كزيػر العػدؿ الفرنسػي , حيػث يتركػز عمػؿ صادر عف ر يس مجمػس الػك 
 .المفكض في الممؼ الذم سبؽ لممقرر فحصو كدراستو 

كبالتػػػالي يتكقػػػؼ دكره عمػػػى إبػػػداء الػػػرأم القػػػانكني المحػػػض فػػػي الػػػدعكل, فػػػي نفػػػس          
 . الكقت الذم يحاكؿ فيو مفكض الدكلة تطكير االجتياد القضا ي متى كاف لذلؾ محؿ

حيث يتصدل إلى الجكانب القانكنية في الدعكل ماؿ : القكاعد القانكنيػة ... الكسػا ؿ         
... الدفكع المقدمة مف قبؿ أطراؼ النزاع , كما يقكـ مفكض الدكلػة بانتقػاد السػكابؽ القضػا ية 

 .التي يمكف أف تطبؽ عمى النزاع , مركزنا عمى تطكر ا حكاـ في ىذا االتجاه 
ا يقترح أخيرنا مشركع حكـ غير ممـز لمدا رة , ككؿ ذلؾ يتـ دكف التعػرض لمتحقيػؽ كم        

الػػػذم أجػػػراه المقػػػرر فػػػي الػػػدا رة الفرعيػػػة , حيػػػث يتميػػػز عمػػػؿ المفػػػكض فػػػي كػػػؿ مػػػا يقػػػكـ بػػػو 
 . (1)باالستقالؿ حتى عف عمؿ الدا رة التي تنظر الدعكل ذاتيا 

 لى دا رة الحكـ لمفصؿ فييا .كأخيرنا يتـ تحكيؿ القضية مر رأم مفكض الدكلة إ .9
كيجكز لمقاضي اإلدارم في فرنسا بنص خاص إلغاء عممية التحضير , كمااؿ ذلؾ نص 

, كذلػػؾ إذا اتضػػح أف الحكػػـ ظػػاىر 1945يكليػػك  31ف ا مػػر الصػػادر فػػي مػػ 52المػػادة 
 . (2)كمؤكد
النص بحذك المشرع الفرنسػي  يمنع أن يحذو المشرع السوري وبرأينا ليس ثمة ما      

تشــريعيًا عمــى تفــويض رئــيس محكمــة القضــاء اإلداري بعــدم إحالــة القضــية إلــى الســيد 
جتهـاد أو التـي يـرى عـدم لدولة لتحضيرها فـي الـدعاوى التـي اسـتقر عميهـا المفوض ا

 ضرورة تحضيرها .
 
 

 

 

 

                                           
 . 718,  717د . فيد بف محمد بف عبد العزيز الدغيار , مرجر سبؽ ذكره , ص  (1)
  . 610ء اإلدارم , مرجر سبؽ ذكره , صػ د. جكرجي شفيؽ سارم , قكاعد كأحكاـ القضا  (2)
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 النظام القضائي إلنجمتراتحضير الدعوى لدى  -المبحث الثالث  
 

لػػػػػيس بيػػػػػد المحكمػػػػػة أك  لػػػػػدل النظػػػػػاـ القضػػػػػا ي فػػػػػي إنجمتػػػػػرا لف تحضػػػػػير الػػػػػدعك إ         
 سػكريامفكضي الدكلة كمػا ىػك معمػكؿ بػو فػي فرنسػا أك فػي  أكانكا مقرريف أـمساعدييا سكاءن 

 .أك في مصر
بؿ عمى العكس تمامنا , حيػث إنػو مػف ا مػكر ا ساسػية بالنسػبة لوجػراءات المتبعػة          

أف ىػػػػذه اإلجػػػػراءات تتسػػػػـ بصػػػػكرة عامػػػػة بطػػػػابر المنازعػػػػة  أمػػػػاـ المحػػػػاكـ الخاصػػػػة بػػػػاإلدارة
 . القضا ية, التي يتنازع فييا خصماف متقابالف كليس بطابر قضاء التحقيؽ

كعمى ىذا ا ساس تترؾ المحكمة لكؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع حرية عػرض كتقػديـ          
ك تطمػب إبػراز بينػة قضيتو دكف أف تبادر ىػي بػإجراء تحقيػؽ مػف جانبيػا أك تػدخؿ فػي جػدؿ أ

 . أك ضد أم طرؼ مف أطراؼ النزاع ةحمصمل
, كمػا  كال تخرج المحكمة عػف ىػذه القاعػدة إال إذا كانػت طبيعػة عمميػا تقتضػي ذلػؾ         

ىػػك الحػػاؿ بالنسػػبة لقضػػايا اإلقامػػة كشػػؤكف ا جانػػب , كقضػػايا اإلعانػػات اإلضػػافية المتعمقػػة 
 . بالضماف االجتماعي

المحكمػػة الخاصػػة بػػاإلدارة عمػػى االلتػػزاـ بأسػػمكب المنازعػػة القضػػا ية بصػػكرة كتحػافظ          
عامػػة  نيػػا إذا دخمػػت فػػي تحقيػػؽ أك جػػداؿ مسػػتفيض فػػإف أطػػراؼ النػػزاع سػػرعاف مػػا يفقػػدكف 

 . اقتيـ في حيدتيا ميما كانت عدالة قصدىا
ياسة لمساعدة , فالمحكمة تتدخؿ بك غير أف ذلؾ ال يعنى عدـ تدخؿ المحكمة نيا ينا        

 . مف ليس لو ككيؿ يمامو في المنازعة كي يعرض قضيتو بسيكلة
ػا كمػا يفعػؿ القاضػي مػر أحػد ا طػراؼ الػذي         محػاـ  ـلػيس ليػ فبؿ إنيا تفعػؿ ذلػؾ تمامن
 .  (1) ـأك يدافر عني ـيمامي
 
 
 
 

                                           
مكتبػة دار الاقافػة لمنشػر ك التكزيػر  القضاء اإلدارم /دراسة مقارنة/ الجػزء االكؿ د. الشكبكي عمر محمد مرشد ,  (1)

 .156, ص  2111الردف , ا -, عماف
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نجمترا في النهاية   ول : نقبعد اإلطالع عمى تحضير الدعوى في كل من سوريا وفرنسا وا 

ميمػػة تحضػػػير  لقػػد أنػػاط المشػػرع ىي ػػػة مفكضػػي الدكلػػة لػػدل مجمػػػس الدكلػػة السػػكرم
المنازعة اإلداريػة كتيي تيػا لممرافعػة أمػاـ المحكمػة كاقتػراح إنيػاء المنازعػات كديػا" عمػى أسػاس 

 . المبادئ القانكنية التي استقر عمييا قضاء المحكمة اإلدارية العميا

, دكف أحقيػػػػة  لصػػػػادرة عػػػػف محػػػػاكـ مجمػػػػس الدكلػػػػةكلر يسػػػػيا الطعػػػػف فػػػػي ا حكػػػػاـ ا 
 . المفكضيف في ذلؾ

, كمػػػػا منحػػػػو حػػػػؽ االتصػػػػاؿ  كالفصػػػػؿ فػػػػي طمبػػػػات اإلعفػػػػاء مػػػػف الرسػػػػـك القضػػػػا ية 
, كا مر باستدعاء ذكم الشأف لسؤاليـ عف الكقا ر التي ترل لػزـك  بالجيات الحككمية مباشرة

 . أخذ أقكاليـ عنيا

الكقا ر التي ترل لزـك تحقيقيػا كبػدخكؿ شػخص االػث ككذلؾ لو ا مر بإجراء تحقيؽ 
في الدعكل, كتكميػؼ ذكم الشػأف بتقػديـ مػذكرات تكميميػة فػي الكقػت الػذم يحػدده كبتغػريـ مػف 

 . يتكرر منو طمب التأجيؿ لسبب كاحد

كمػا لػػـ يكجػب المشػػرع عمػى اليي ػػة اتخػػاذ إجػراءات أك شػػكميات معينػة كعقػػد جمسػػات  
نما ترؾ ا مر في ذلؾ كمو خياران ليا لتجػرم مػا أك االطالع عمى أكراؽ مم فات أك مستندات كا 

 . تراه كفقان لظركؼ كؿ مف القضايا المكككلة إلييا

فميمة ىي ة مفكضي الدكلة بطبيعتيا القضا ية تستيدؼ تجريد المنازعة اإلدارية مف  
ان طبقان لمقانكف إال معاممة الناس جميع يلدد الخصكمة باعتبار أف اإلدارة خصـ شريؼ ال يبغ

 .عمى حد سكاء, كمعاكنة القضاء اإلدارم في ذلؾ

فاليي ػػة ليسػػت طرفػػان ذا مصػػمحة شخصػػية فػػي المنازعػػة تممػػؾ التصػػرؼ فػػي الحقػػكؽ  
المتنازع عمييا بؿ يبقى مصير المنازعة شأف طرفي الخصػكمة أنفسػيـ كلميي ػة حػؽ إبػداء أم 

 إلى جادة المشركعية.   دفر أك دفاع لو أار في إعادة المنازعة اإلدارية

كقػػد نػػادل جانػػب مػػف الفقػػو أنػػو يجػػدر بالمشػػرع إلغػػاء ىي ػػة مفكضػػي الدكلػػة  نيػػا مػػف 
الناحيػػة العمميػػة كفػػؽ مػػا تسػػير عميػػو تعػػكؽ سػػرعة الفصػػؿ فػػي القضػػايا, فالتحضػػير يأخػػذ كقتػػان 

 . طكيالن 
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جديػة, إف كما أف رد اإلدارة عمى ىي ة مفكضي الدكلة غالبان ما يتسـ بالبطء كعدـ ال 
لػػـ نقػػؿ بانعػػداـ تقػػديـ مػػذكراتيا ممػػا يػػؤخر تقػػديـ التقريػػر كبالتػػالي تػػأخير النظػػر كالفصػػؿ فػػي 

 .الدعكل

كالشؾ أف ىذه العيكب التي تنسب ليسػت مكجيػة لنظػاـ ىي ػة مفكضػي الدكلػة كلكػف  
 العيب مكجو في تطبيؽ ا خذ بيذا النظاـ.

أساسيان ليس فقط في خصكص استيفاء إال أننا نرل مر الجانب ا خر أف لميي ة دكران 
الػػػدعكل كجعميػػػا مييػػػأة لمفصػػػؿ فييػػػا كلكػػػف فػػػي تكػػػكيف الكػػػكادر القضػػػا ية التػػػي سػػػتككف ىػػػي 

 .ا ساس في تشكيؿ محاكـ القسـ القضا ي بالمجمس 

فمجمػػس الدكلػػة لػػيس لديػػو نظػػاـ النيابػػة العامػػة التػػي يعػػيف بيػػا خريجػػك كميػػات الحقػػكؽ 
السف المقررة لتكلى مناصب القضاة مف خالؿ عمميـ بالنيابة  كيتدرجكف فييا حتى يصمكا إلى

 . العامة

مناصػػػب  يحيػػػث يحػػػدث االحتكػػػاؾ الكاجػػػب مػػػر اليي ػػػة القضػػػا ية المؤىػػػؿ ليػػػـ لتػػػكل 
القضاء كىك ذات ا مػر إف لػـ يػرد عميػو فػي ىي ػة المفكضػيف حيػث تبػدأ أكلػى خطػكت إعػداد 

 .القاضي اإلدارم

اليي ة المطمؽ فيو حرماف لممجمس مف تكفير الككادر كمف ىنا فإف الكالـ عف إلغاء  
 . (1)مناصبو القضا ية يالمؤىمة عمميان لتكل

نػػػو ال يمكػػف إلغػػػاء نظػػاـ مفكضػػي الدكلػػػة فػػي المنازعػػػات اإلداريػػة بػػػؿ كال إنقػػكؿ  كمػػا
ف مػػف شػػأف ا خػػذ بالتكصػػيات مػػا يكفػػؿ تطػػ كير ىػػذا النظػػاـ كتأكيػػد يجػػكز التفكيػػر فػػي ذلػػؾ كا 

زالػػفعاليتػػو ك  ة مػػا يحػػيط بػػو مػػف صػػعكبات أك معكقػػات فػػإف النتيجػػة المترتبػػة عمػػى ذلػػؾ سػػكؼ ا 
تككف تكفير عدد ال بأس بو مف مفكضي الدكلة يمكف تكجيييـ إلى المحاكـ بزيادة أعضا يا, 

نجاز القضايا المتراكمة  .أك تشكيؿ دكا ر أخرل لمفصؿ في الدعاكل المتأخرة كا 

ف لػػدل مجمػػس الدكلػػة السػػكرم ال يجػػاكز كخصكصػػان إذا مػػا عممنػػا أف عػػدد المفكضػػي 
ق 11161 المسػػجمة لػػدل المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا قػػد بمغػػت طعػػكف, كال ان خمسػػة عشػػر مفكضػػ

                                           
 .489مرجر سابؽ. ص محمد ماىرػ إجراءات الدعكل اإلدارية كالدفكع أماـ محاكـ مجمس الدكلة,  أبك العينيف (1)
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إلػى  2111دارم لعػاـ لدل محاكـ القضػاء اإل ل, بينما كصؿ عدد الدعاك  2111لعاـ  طعف 
 .ق دعكل9949 

ازعػات اإلداريػة ىػك مػا كالدليؿ عمػى أىميػة اإلبقػاء عمػى نظػاـ مفػكض الدكلػة فػي المن
فػػػي تكصػػياتو مػػف ضػػركرة إنشػػػاء  1986انتيػػى إليػػو مػػؤتمر العدالػػػة ا كؿ فػػي ديسػػمبر سػػنة 

النيابػػػة المدنيػػػة أمػػػاـ المحػػػاكـ فػػػي القضػػػاء العػػػادم لمفصػػػؿ بػػػيف مرحمػػػة تحقيػػػؽ الػػػدعكل كىػػػي 
 . المرحمة التي يعاني منيا المكاطنكف كالقضاء مف طكؿ إجراءاتيا كاغرات المماطمة فييا

تتكلى ىذه النيابة اختصاصات مماامػة تمامػا لمػا حيث كبيف مرحمة الحكـ كالتكصية  
 .(1)يقـك بو مفكض الدكلة في المنازعات اإلدارية " 

ف نجاح نظاـ مجمس الدكلة كيي ة قضاء إدارم أك فشمو إنما مرده إكال نخط  إذا قمنا 
 .(2)ء رسالتيا نجاح ىي ة مفكض الدكلة أك فشميا في أدافي الحقيقة إلى 

التحضػير فػي سػكريا عنيػا فػي فرنسػا أكفػي انجمتػرا ,  نـه تختمـف مرحمـةإنقـول  أخيراً        
ف تحضير الػدعكل فػي سػكريا تتكفػؿ بػو ىي ػة مفكضػي الدكلػة بعػد إحالػة ا كراؽ إلييػا إحيث 

ا , كلكنيػ مف قبؿ قمـ كتاب المحكمة, كىي ىي ة تتبر القسـ القضػا ي بمجمػس الدكلػة السػكرم
 .مستقمة عف محاكمو

نمػا يبػدأ دكرىػـ بعػد          في حيف أف مفكضي الحككمة في فرنسا ال يقكمػكف بالتحضػير كا 
اجتياز الدعكل ىذه المرحمة التي يقكـ بيا المندكبكف, باإلضػافة إلػى أف المنػدكبيف أنفسػيـ ال 

نمػػػػا يػػػػتـ اختيػػػػارىـ مػػػػف قبػػػػؿ رؤسػػػػاء الفػػػػركع فػػػػي مجمػػػػس  يشػػػػكمكف ىي ػػػػة مسػػػػتقمة الدكلػػػػة , كا 
 .(3)الفرنسي

 في الجهة التي تمثل م صدر القرار المطعون فيه أمام القضاء:  اً ن هناك  اختالفأكما  

في فرنسا : الجية اإلدارية التي أصدرت القرار ىي التي تتحرؾ لمتابعة الػدعكل , كليػا   -1
 .الحؽ في تككيؿ محاـ يماميا في الدعكل 

                                           
 .618الخصا ص المميزة لدعكل اإللغاء عف الدعكل العادية, مرجر سابؽ ,  -عمي صافي أحمد قاسم (1)
, 42, 06مرجػر سػابؽ , ص  , 1994 , تقػكيـ نظػاـ مفكضػي الدكلػة فػي المنازعػة اإلداريػة -محمد النجار زكي (2)

47 
سػػة كمقارنػػة , رسػػالة دكتػػكراه ,جامعػػة القػػاىرة , قضػػاء اإللغػػاء فػي ا ردف , درا -أحمػػد عػػكدة مكسػػى  د. الغػكيرم (3)

 .424, ص 1988
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مػػف قبػػؿ القػػانكف الفرنسػػي كفػػي ىػػذه الحالػػة عمييػػا أف رغػػـ عػػدـ اشػػتراط كجػػكده              
تختػػػار ذلػػػؾ المحػػػامي مػػػف بػػػيف السػػػتيف محامينػػػا المعينػػػيف لمماػػػكؿ أمػػػاـ مجمػػػس الدكلػػػة , 

 كمحكمة التنازع كمحكمة النقض .
فػػي إنجمتػػرا : مػػف خػػالؿ اسػػتعراض مػػف تكجػػو إلػػييـ تػػدابير أك امتيػػازات التػػاج أك ا كامػػر  -3

 .إلغاء القرارات الصادرة عنيـ أك منر صدكرىا  االمتيازية كالتي تيدؼ إلى
نجد أف ىذه الجيات تتماؿ في الدكا ر المركزية كالكزراء كغيرىـ مف مسؤكلي تمػؾ            

الػػػدكا ر , كذلػػػؾ بصػػػفتيـ مسػػػػؤكليف عػػػف القيػػػاـ بتنفيػػػػذ كاجبػػػات مناطػػػة بيػػػػـ قانكننػػػا مػػػف قبػػػػؿ 
 .البرلماف

ُن لمتػػاج  كىنػػا يميػػز القضػػاء بػػيف الػػكزير           كمػػف فػػي حكمػػو بصػػفتو مستشػػارنا أك ممػػاالن
كبػػيف الػػكزير بصػػفتو مكمفنػػا باتخػػاذ قػػرار يػػؤار فػػي حقػػكؽ رعايػػا صػػاحبة الجاللػػة اسػػتنادنا إلػػى 

 .قانكف مدكف
ففػػػي الحالػػػة ا كلػػػى ال تصػػػدر بعػػػض ىػػػذه ا كامػػػر فػػػي مكاجيػػػة الػػػكزير , أمػػػا فػػػي           

يمكػػف أف  (1), مػػر مالحظػػة أف الحكػػـ التقريػػرم  الحالػػة الاانيػػة فػػيمكف صػػدكرىا فػػي مكاجيتػػو
 .يصدر في مكاجية التاج بصكرة مباشرة 

كالحقيقة كما يرل الفقو بحؽ أف ىذا التمييػز الشػكمي بػيف التػاج كمؤسسػة كبػيف أدكاتػو      
 .مف الكزراء كالمسؤكليف يعتبر تزيدنا ال مبرر لو 

الحالػة ال يكػكف مكجينػا ضػد العاىػؿ  كذلؾ  ف التدبير القضا ي الذم يصدر فػي ىػذه     
نما ىك مكجوالبريطا  . (2)لمنازعة قرار صادر عف جية رسمية ني بصكرة شخصية كا 

عى ضػػد الجيػػة أمػػا دعػػكل استصػػدار ا مػػر القضػػا ي العػػادم فتقػػاـ مػػف طػػرؼ المػػد       
ا ػػب التػػي يمكػػف أف تكػػكف إحػػدل السػػمطات المحميػػة أك الػػكزير أك الن,  المػػدعى عمييػػا مباشػػرة

, كقد تقاـ الدعكل مف طرؼ النا ب العاـ ضد الجية المدعى عمييا فيما يتعمػؽ بحمايػة  العاـ
 .(3)المصمحة العامة 

                                           
 .074مرجر سبؽ ذكره, ص, القضاء اإلدارم /دراسة مقارنة/ الجزء االكؿعمر محمد مرشد ,  . الشكبكيد (1)
 .004, ص القضاء اإلدارم /دراسة مقارنة/ الجزء االكؿعمر محمد مرشد ,  الشكبكيد.  (2)
 .040جر السابؽ  , ص المر , عمر محمد مرشد  الشكبكيد.  (3)
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أما بالنسبة لمتمايػؿ فػي المنازعػة أك الحضػكر نيابػةن عػف الغيػر , فباإلضػافة إلػى حػؽ        
يسػتطير فإنػو  ان ي حضػكر جمسػة النظػر فػي قضػيتو شخصػيأم طرؼ مف أطراؼ الخصكمة فػ

 .لحضكر ىذه الجمسة نيابةن عنو, أك أم عضك مف أعضاء النقابات  تككيؿ محاـ

كقػػػػد جػػػػرت العػػػػادة بالنسػػػػبة لػػػػبعض المحػػػػاكـ الخاصػػػػة بػػػػاإلدارة أف يمػػػػارس أعضػػػػاء          
خاصػة بالنسػبة بالنقابات ميمة الحضكر نيابةن عف أطراؼ النزاع كتمايميـ أماـ ىذه المحػاكـ ك 

 .  (1) تماعي كالمحاكـ الصناعيةلمحاكـ الضماف االج

لػػدل  لػذلؾ بعػػد اإلطػػالع عمػػى مراحػػؿ تحضػػير الػدعكل اإلداريػػة كمنيػػا دعػػكل اإللغػػاء
نػػرل أنػػو يجػػب عمػػى المفػػكض أف يكجػػو دعػػكة الحضػػكر لكػػؿ مػػف إدارة  مجمػػس الدكلػػة السػػكرم

اتو قضايا الدكلة كالجية اإلدارية عمى السكاء كما يجب عمى المفكض أيضان أف يتمسػؾ بسػمط
 التي نص عمييا القانكف تمكينان لو مف القياـ بدكره كىي: 

أف يتخػػػذ المفػػػكض الجػػػرأة الالزمػػػة كاسػػػتخداـ االمتيػػػازات التػػػي منحيػػػا لػػػو المشػػػرع بػػػاقتراح  -1
إنيػػاء المنازعػػات كديػػا" عمػػى أسػػاس المبػػادئ التػػي اسػػتقر عمييػػا قضػػاء المحكمػػة اإلداريػػة 

كجكبيػػػػان كرفػػػػر قيمػػػػة الغرامػػػػة التػػػػي تكقعيػػػػا كأف يتػػػػدخؿ المشػػػػرع لجعمػػػػو , العميػػػػا السػػػػكرية 
عفا ػػػػو مػػػػف المحكمػػػػة كأف يػػػػتـ دفعيػػػػا مػػػػف المكظػػػػؼ اإلدارم كمػػػػف مالػػػػو الخػػػػاص كعػػػػدـ إ

 .  لة في حالة الرفضمساءى ال
تكقير الغرامة عمى طالب التأجيؿ كمنحيا لمطرؼ انخر, العتبار عدـ حضكر مف تكجو  -2

ؿ كتػأخير المنازعػة كرفػر الغرامػة بمػا إليو الدعكة لحضكر جمسة التحضير سببان في التأجي
 تتناسب مر تمكيف اإلدارة مف التعاكف مر اليي ة في أداء المياـ المكككلة إلييا. 

أف يحػػذك القضػػاء اإلدارم السػػكرم حػػذك مػػا جػػرل عميػػو القضػػاء اإلدارم الفرنسػػي مػػف أف  -3
أكردىػػػا  عػػػدـ اسػػػتجابة الجيػػػة اإلداريػػػة لمػػػرد يسػػػتفاد منػػػو تسػػػميميا بصػػػحة البيانػػػات التػػػي

 المدعي .  ةمحمصالمدعي في دعكاه قرينة ضدىا ل
أف يتـ التخصص في دكا ر ىي ة مفكضي الدكلة بأف يككف لكؿ محكمة دا رة خاصة مف  -4

 المفكضيف تعد تقاريرىا.
ضػركرة تػدخؿ المشػرع لتحديػد ميعػاد تمتػـز بػو ىي ػة المفكضػيف بتحضػير الػدعكل اإلداريػػة  -5

يداع تقريرىا لدل المحكمة.  كا 

                                           
 .166المرجر السابؽ  , ص , عمر محمد مرشد  الشكبكيد.   (1)
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كرة تدخؿ المشرع لتعديؿ دفر الغرامة بالميرة السكرية بدالن مف الجنيو كأف تككف رادعػة ضر  -6
 في الحالتيف التي أجاز المشرع لممفكض  تكقير الغرامة.

أف يتػػدخؿ المشػػرع لجػػكاز تقػػديـ الطعػػف فػػي ا حكػػاـ الصػػادرة مػػف المفػػكض مباشػػرة كالتػػي  -7
ق 55الدكلػػػة السػػػكرم رقػػػـ  مػػػس ق مػػػف قػػػانكف مج15حصػػػرىا المشػػػرع كفػػػؽ أحكػػػاـ المػػػادة  

 لذكم الشأف كلر يس ىي ة المفكضيف. 1959لعاـ
/  نيا معطمة ك في حاؿ تفعيميا ستككف بدكف فا دة  ف 27تدخؿ المشرع بإلغاء المادة / -8

فترة الشير التي مف المفركض اسػتقرار الػدعكل فييػا لػدل ديػكاف المحكمػة لػف تكػكف إدارة 
باستالـ الرد عمى استدعاء الدعكل التي أحالتو إلػى اإلدارة قضايا الدكلة خالليا قد قامت 

,  المدعى عمييا كفي حاؿ كركدىا تقكـ إدارة قضايا الدكلة بتقديميا إلػى المفػكض مباشػرة
أضؼ إلى ذلؾ فإنو خالؿ ىذه الفترة يككف المفكض قد أطمر عمى الدعكل كبكصكؿ الرد 

ل قػػػد اكتممػػػت لػػػدل المفػػػكض لمقيػػػاـ مػػػف الجيػػػة اإلداريػػػة تكػػػكف كاػػػا ؽ كمسػػػتندات الػػػدعك 
 . بميمتو في تحضير الدعكل

بػالنص تشػريعيان عمػى تفػكيض ر ػيس محكمػة القضػاء اإلدارم بجػكاز عػدـ  تدخؿ المشرع  -9
سػػػػتقر عمييػػػػا اإحالػػػػة القضػػػػية إلػػػػى السػػػػيد مفػػػػكض الدكلػػػػة لتحضػػػػيرىا فػػػػي الػػػػدعاكل التػػػػي 

 اإلجتياد أك التي يرل عدـ ضركرة تحضيرىا .
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 باب الثانيال
 دعوى اإللغاء المرافعة والحكم في إجراءات 

 
بعد أف يتـ تحضير دعػكل اإللغػاء لػدل ىي ػة مفكضػي الدكلػة كيػتـ إيػداع تقريرىػا لػدل        

 . المحكمة المختصة
تاريخ الجمسػة إلػى ذكم الشػأف كيكػكف ميعػاد المختصة بإبالغ قمـ كتاب المحكمة يقكـ        

  .مى ا قؿ كيجكز في حالة الضركرة نقصو إلى االاة أياـأياـ ع الحضكر امانية

إلػػػى المفػػػكض مػػػػا يػػػراه الزمػػػان مػػػػف  كلػػػر يس المحكمػػػة أف يطمػػػب إلػػػػى ذكم الشػػػأف أك      
  .إيضاحات

 كال تقبػؿ المحكمػة أم دفػر أك طمػب أك أكراؽ ممػا كػاف يمػـز تقديمػو قبػؿ إحالػة القضػية      

بعػػد  ذلػؾ الػػدفر أك الطمػب أك تقػػديـ تمػػؾ الكرقػة طػػرأت إلػى الجمسػػة إال إذا ابػت ليػػا أف أسػػباب
  .اإلحالة أك كاف الطالب يجيميا عند اإلحالة

 كمػر ذلػؾ إذا رأت المحكمػة تحقيقػان لمعدالػة قبػكؿ دفػر أك طمػب أك كرقػة جديػدة جػاز ليػا     

 ذلػػؾ مػػر جػػكاز الحكػػـ عمػػى الطػػرؼ الػػذم كقػػر منػػو اإلىمػػاؿ بغرامػػة ال تجػػاكز عشػػرة جنييػػات
 . منحيا لمطرؼ انخر يجكز

إبػػداؤىا فػػي أم كقػػت كمػػا يجػػكز  عمػػى أف الػػدفكع كا سػػباب المتعمقػػة بالنظػػاـ العػػاـ يجػػكز   
(1) لممحكمة أف تقضي بيا مف تمقاء نفسيا

. 

كالقاعدة أف المحكمة ال تقبؿ أم دفػر أك طمػب أك أكراؽ ممػا كػاف يمػـز تقديمػو قبػؿ إحالػة     
 . القضية إلى الجمسة

إذا ابت ليا أف أسباب ذلؾ الدفر أك الطمب أك تقديـ تمؾ الكرقػة طػرأت بعػد اإلحالػة, إال      
أك كػػاف الطالػػب يجيميػػا عنػػد اإلحالػػة كمػػا أف لممحكمػػة أيضػػان, أف تقبػػؿ أم دفػػر أك طمػػب أك 

, مر جكاز الحكـ عمى الطػرؼ الػذم كقػر منػو  كرقة جديدة إذا ما كاف في ذلؾ تحقيؽ لمعدالة
 .  تجاكز عشريف جنييان يجكز منحيا لمطرؼ انخراإلىماؿ بغرامة ال

                                           
 .9151لعاـ  55الرقـ م ذ قانكف مجمس الدكلة السكرممف  77المادة  (1)
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, بأف يككف السكرم المادة ا كلى مف الال حة الداخمية لمجمس الدكلة  نصت كقد       
تكزير مستشارم محكمة القضاء اإلدارم في ىي ات عمى أساس التخصص   يقصد بذلؾ 

لمرسكـ كىكذا ق كتحاؿ التخصص أف تككف امة ىي ة محكمة لولغاء كأخرل لمعقكد كاالاة 
, كمف حيث العدد أم عدد اليي ة يمكف لممحكمة ذات ا عضاء  إلييا القضايا حسب نكعيا

 . الاالاة بما فييـ الر يس يمكف أف تردؼ بمستشار رابر

بمعنى أف العضك الرابر قد يؤلؼ مر العضك ا كؿ محكمة بر اسة ر يس المحكمة        
محكمة أخرل مر عضك ااف بر اسة الر يس كىكذا.. كذلؾ كمو ا كؿ, كيؤلؼ العضك الااني 

طبقان لمنظاـ الذم يضعو ر يس المجمس مر ر يس محكمة القضاء اإلدارم بمكافقة الجمعية 
 .(1)العمكمية ليذه المحكمة

إف دكر القضاء اإلدارم في مرحمة نظر الدعكل يعد دكران إيجابيان كاستيفا يان , كمعنػى        
, فيػػي التػػي  , أنيػػا تممػػؾ الػػدعكل اإلداريػػة يجػػابي لممحكمػػة فػػي مرحمػػة نظػػر الػدعكلالػدكر اإل

, فتػػتـ دا مػػان عػػف طريقيػػا كتحػػت  تػػأمر بالسػػير فػػي إجراءاتيػػا كتسػػيطر عمػػى ىػػذه اإلجػػراءات
 . , اـ ىي التي تقرر في النياية متى تعد الدعكل صالحة لمفصؿ فييا إشرافيا كسمطتيا

, أف الػػػػدعكل اإلداريػػػػة تػػػػرتبط  اإليجابيػػػػة لمقاضػػػػي اإلدارم كأسػػػػاس ىػػػػذه الخصيصػػػػة        
, كنتيجػػػػة ليػػػػذه الخاصػػػػية اإليجابيػػػػة لمقاضػػػػي اإلدارم فػػػػإف الخصػػػػـك  بػػػػركابط القػػػػانكف العػػػػاـ

يحرصػػكف عمػػى تقػػديـ طمبػػاتيـ كدفػػكعيـ كمػػذكراتيـ كتابػػة مػػا دامػػكا يعممػػكف أف المحكمػػة تقػػـك 
 . بتحديد اإلجراء التالي في كؿ مرحمةمف خالؿ ا كراؽ كالطمبات ا صمية كالمقابمة 

كمػػا يترتػػب عمػػى ىػػذه الخاصػػية اإليجابيػػة أف القضػػاء اإلدارم ال يعػػرؼ نظػػاـ شػػطب        
, حيػث يممػؾ  الدعكل المعركؼ في مجاؿ الدعاكل المدنية  ف ىذا النظاـ لو مػا يبػرره ىنػاؾ

قاضػي ىػك الػذم يممػؾ الخصكـ كحدىـ تحريؾ دعكاىـ كأما في مجػاؿ القضػاء اإلدارم فػإف ال
 .  الدعكل

أمػػا الػػدكر االسػػتيفا ي لممحكمػػة فػػي مجػػاؿ القضػػاء اإلدارم فيتماػػؿ أكالن فيمػػا لممحكمػػة 
, فضػالن عمػا لػر يس المحكمػة  مف حؽ استكماؿ ا كراؽ كالممفات التي لػـ يسػتكمميا المفػكض

 (2) مف حؽ طمب اإليضاحات الالزمة مف ذكم الشأف أك مف المفكض.

                                           
 . 707, القضايا اإلدارية, ص7القانكف اإلدارم عممان كعمالن كمقارنان, المجمد –د. الخاني عبد اإللو  (1)
    778,ص 1982, 1الجزء ,ي لوجراءات كالصير القانكنية أماـ مجمس الدكلة الدليؿ العمم -الدرديرم ىاني  (1)
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 :  فصكؿ ةالدراسة في ىذا الباب إلى االا نقسـلذلؾ س

 .دعكل اإللغاء: إجراءات سير المرافعة في  الفصؿ ا كؿ
 .دعكل اإللغاء: إجراءات الحكـ في  الفصؿ الااني
 .دعكل اإللغاء: تنفيذ الحكـ الصادر في  الفصؿ الاالث
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 الفصل األول
 دعوى اإللغاءإجراءات سير المرافعة في  

 
اف الخصكمة في دعػكل اإللغػاء تنعقػد بإيػداع صػحيفتيا قمػـ كتػاب المحكمػة , إال أف        
 حػػاؿ إلػػى المحكمػػة إال بعػػد أف تػػتـ اإلجػػراءات السػػابقةي فػػي دعػػكل اإللغػػاء ال خصػػكمةممػػؼ ال

عالف كتحضير كتبمير الطرفيف مكعدان لجمسة المحاكمة حيث تنتقؿ المحكمة إلى ,  مف رفر كا 
, ك يكػػكف  الػػدعكل كفحػػص مشػػركعية القػػرار المطعػػكف فيػػو حيػػث  تبػػدأ المرافعػػة مرحمػػة تػػداكؿ

العارضػة إضػػافة إلػػى حقيػـ فػػي تقػػديـ   طػراؼ المنازعػػة الحػؽ فػػي إبػػداء طمبػاتيـ ا صػػمية أك
 .نفي أكجو الطعف في القرار اإلدارم  الدفكع القانكنية المناسبة إلابات أك

التدخؿ في الدعكل , كبما أف سمطة القاضي في كما يككف لكؿ ذم صفة أك مصمحة        
رقابتو لمخصكمة في دعكل اإللغػاء تتسػـ بػدكر إيجػابي ييػيمف بػو عمػى إجػراءات الػدعكل مػف 
حيػػث رقابتػػو لمكقػػا ر كطػػرؽ اإلابػػات لتحقيػػؽ التػػكازف العػػادؿ بػػيف اإلدارة التػػي تممػػؾ المصػػمحة 

تيػػػػا المسػػػػتندات كالكاػػػػا ؽ المػػػػؤارة العامػػػػة المػػػػزكدة بسػػػػمطة التنفيػػػػذ المباشػػػػر إضػػػػافة إلػػػػى حياز 
 .كالمنتجة في الدعكل بمكاجية الفرد صاحب المصمحة الخاصة المجرد مف أدلة اإلابات 

خػػػرل قػػػد تنتيػػػي بغيػػػر حكػػػـ فػػػي أكبمػػػا أف الخصػػػكمة فػػػي دعػػػكل اإللغػػػاء كػػػأم دعػػػكل       
 .مكضكعيا , كما قد تنتيي بحكـ فييا 

يػو أمػاـ المحكمػة اإلداريػة العميػا ,  لػذلؾ سػكؼ كيككف لذكم الشأف الحؽ في الطعف عم      
أمػػػػاـ القضػػػػاء اإلدارم بدراسػػػػة الطمبػػػػات التػػػػي يقػػػػدميا  دعػػػػكل اإللغػػػػاءنتنػػػػاكؿ إجػػػػراءات سػػػػير 

ا طػػراؼ فػػي الػػدعكل أانػػاء نظرىػػا, ككػػذلؾ التػػدخؿ مػػف قبػػؿ ذم صػػفة أك مصػػمحة , كنعقػػب 
رؾ الخصػػكمة عمػػى سػػيرىا ككيفيػػة اإلابػػات فييػػا كأاػػر تػػ دعػػكل اإللغػػاءذلػػؾ بشػػرح الػػدفكع فػػي 

 . ككذلؾ انقطاعيا كانتيا يا
 لذلؾ قسمت الدراسة في ىذا الفصؿ عمى التفصيؿ التالي:          

 دعكل اإللغاء: الطمبات في  المبحث ا كؿ
 دعكل اإللغاء : الدفكع في المبحث الااني

 دعكل اإللغاء: اإلابات في  المبحث الاالث
 ىا .انقطاعيا كانتياؤ : ترؾ الخصكمة ك  المبحث الرابر
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 دعوى اإللغاء الطمبات في المبحث األول :
 

ىي طمبات أصمية تقدـ في عريضة الدعكل  دعكل اإللغاءإف الطمبات التي تقدـ في 
كطمبات عارضة تستجد بعد إقامة الدعكل , كطمبات تدخؿ مف الغير تقػدـ لكػؿ ذم صػفة أك 

 . مصمحة
 :  لذلؾ تقسـ الدراسة في ىذا المبحث إلى 

 : الطمبات ا صمية. المطمب ا كؿ
 : الطمبات العارضة. المطمب الااني
 التدخؿ في الدعكل. : المطمب الاالث
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 الطمبات األصمية -المطمب األول 
 
 .(1), كىي الطمبات التي تنش  دعكل جديدة" الطمبات ا صمية ىي مكضكع الدعكل

فػػي الخصػػكمة اإلداريػػة, كىػػي فػػإذا كانػػت الػػدعكل اإلداريػػة ىػػي محػػؿ اإلجػػراء ا كؿ 
الطمبػػات ا صػػمية ىػػي الطمبػػات المفتتحػػة لمخصػػكمة اإلداريػػة,  , إال أف " المطالبػػة القضػػا ية

كىػػػي التػػػي يتقػػػدـ بيػػػا المػػػدعي فػػػي عريضػػػة الػػػدعكل, فيػػػي بيػػػذه الماابػػػة التػػػي تحػػػدد نطػػػاؽ 
حجػػر  , ىػػذه الطمبػػات ا صػػمية تسػػتند عمػػى أسػػباب قانكنيػػة تػػدؿ عمػػى الخصػػكمة منػػذ البدايػػة

 .(2)منطقية, أما طمبات المدعى عميو كسا ؿ دفاع تيدؼ إلى رفض الدعكل"

كالتػػي مػػا أقيمػػت الػػدعكل إال لممطالبػػة  دعػػكل اإللغػػاءكىػػي المكضػػكع ا ساسػػي فػػي  
 . (3)بيا, فيي التي بسببيا أنش ت دعكل جديدة أماـ القضاء

دعكل ريضة كعمى ذلؾ فإف الطمبات ا صمية ىي تمؾ الطمبات التي تتضمنيا ع
 . المقامة أماـ القضاء اإلدارم اإللغاء

كمف ىذه الطمبات طمب إلغاء القرار اإلدارم الصادر بإحالة المكظؼ إلى المعاش  
, كتعتبر ىذه الطمبات مف قبيؿ الطمبات  أك االستيداع أك الفصؿ بغير الطريؽ التأديبي

ض لككنو يرتبط بيذه الطمبات مضافان إلييا طمب الحكـ بالتعكي دعكل اإللغاءا صمية في 
ف الطمبات في الدعكل  ا صمية برباط كايؽ كىك ما يبرر الجمر بينيما في دعكل كاحدة , كا 

 احتياطية . إما أف تككف طمبات أصمية أك

الحكـ  ان الطمب ا صمي ىك كؿ طمب يكرده المدعي في صمب صحيفة دعكاه مبتغيف
 الغاية مف أسانيد قانكنية.إياه بما يراه محققان لتمؾ  ان لو بو مدعم

طمب قد يقرف بالطمب ا صمي يبديو المدعي تحكطان منو  يكف االحتياطيالطمب أما 
 (4)رفض طمبو ا صمي كيماؿ الحد ا دنى لما يبتغي الحصكؿ عميو  الحتماؿ

                                           
,  منشػأة  2111سير الخصكمة اإلدارية أماـ محاكـ مجمس الدكلة, الكتػاب الاالػث ,  –عكاشة حمدم ياسيف د.  (1)

 .   298المعارؼ باإلسكندرية , ص 
,  2114ء اإللغػاء , دار الجامعػة الجديػدة ,, القضػاء اإلدارم كمجمػس الدكلػة , قضػا د. فيمي مصطفي أبك زيػد (2)

 .   615صفحة  – 716بند 
 . 441, مرجر سابؽ ,  ص دعكل اإللغاء زيف الديف بالؿ أميف , (3)
 .92ص  ,  سابؽ, مرجر إجراءات التقاضي كاإلابات  -عبد العزيز عبد المنعـ  خميفة (1)



246 

 

ا صػػػؿ أف المػػػدعي ىػػػك الػػػذم يحػػػدد نطػػػاؽ دعػػػكاه كطمباتػػػو أمػػػاـ القضػػػاء كال تممػػػؾ ك 
 . فسيا أف تتعداىاالمحكمة مف تمقاء ن

, فإنيػػػا تكػػػكف بػػػذلؾ قػػػد تجػػػاكزت حػػػدكد  فػػػإف ىػػػي قضػػػت بغيػػػر مػػػا يطمبػػػو الخصػػػكـ 
سػػػػمطتيا ذلػػػػؾ أف مػػػػف القكاعػػػػد المقػػػػررة فػػػػي القضػػػػاء العػػػػادم أف المحكمػػػػة مقيػػػػدة فػػػػي حكميػػػػا 
بالطمبات المقدمة إلييػا, كمػف اػـ ال يجػكز ليػا أف تقضػي بشػيء لػـ يطمبػو الخصػـك أك بػأكار 

ال  كػػاف حكميػػا محػػالن لمطعػػف كىػػذه القاعػػدة ا صػػكلية ال تتعػػارض نصػػان أك ركحػػان ممػػا طمبػػكه كا 
 . مر أحكاـ قانكف مجمس الدكلة

كمػػػا ال تتعػػػارض مػػػر مػػػا اسػػػتقر عميػػػو قضػػػاء المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا مػػػف أنػػػو متػػػى 
اتصمت كالية القضاء اإلدارم بالمنازعة اإلدارية فإنو ينزؿ عمييا حكـ القػانكف غيػر متقيػد فػي 

لػػؾ بطمبػػات الخصػػكـ مػػا داـ المػػرد ىػػك إلػػى مبػػدأ المشػػركعية نػػزكالن عمػػى سػػيادة القػػانكف فػػي ذ
 . (1)ركابط ىي مف ركابط القانكف العاـ كتختمؼ في طبيعتيا عف ركابط القانكف الخاص

 24كبعبػػارة أخػػرل فػػإف الطمبػػات ا صػػمية كاالحتياطيػػة ىػػي التػػي أشػػارت إلييػػا المػػادة 
 بقكليا: 1959ق لعاـ 55سكرم رقـ  مجمس الدكلة المف قانكف 

يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعمقة باسم الطالب ومن يوجه "  
 إليهم الطمب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطمب".

, حيث ال تممؾ المحكمة أف تقضي بمػا  كىذه الطمبات ىي التي تحدد نطاؽ الدعكل
مبكه , كال تتعارض ىذه القاعدة ا صكلية مػر أحكػاـ قػانكف لـ يطمبو الخصكـ أك بأكار مما ط

 مجمس الدكلة نصان أك ركحان كخصكصان إذا كانت المنازعة تدكر حكؿ مسألة مكضػكعية بحتػة
. 

, فػػػإف المحكمػػػة ال تممػػػؾ التصػػػدم لمطعػػػف  بػػػؿ إنػػػو حتػػػى فػػػي مجػػػاؿ قضػػػاء اإللغػػػاء 
 ف في طمب اإللغاء. باإللغاء إال إذا كانت ىناؾ إرادة صريحة جمية مف الطاع

إال أنػػو يالحػػظ أف تقيػػػد المحكمػػة بطمبػػػات المػػدعي ال يحرميػػػا مػػف حػػػؽ إعطػػاء تمػػػؾ 
 .الطمبات تكييفيا القانكني الصحيح 
                                           

ص  ,سػػابؽ, مرجػػر قاضػػي أمػػاـ مجمػػس الدكلػػة المرافعػػات اإلداريػػة دراسػػة عمميػػة إلجػػراءات الت –المنجػػي إبػػراىيـ  (2)
047. 
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ف تكييؼ الدعكل مػف سػمطة المحكمػة بمػا ليػا مػف ىيمنػة عمػى تكييػؼ الخصػـك إإذ  
ح دكف التقيػد بتكييػؼ لطمباتيـ فميا أف تعطي الدعكل كصفيا الحؽ كتكييفيػا القػانكني الصػحي

 الخصـك ليا .

عنػي أف نطػاؽ الطمبػات مطمػؽ فػي مجػاؿ ت, ال  إف حرية المدعي فػي تحديػد طمباتػو 
نما  القضاء اإلدارم  :  يتقيد نطاق الطمبات أمام هذا القضاء بالقيدين التاليين, كا 

, ذلػػػػؾ أف القضػػػػاء اإلدارم يممػػػػؾ إلغػػػػاء القػػػػرار  مقتضػػػػيات مبػػػػدأ الفصػػػػؿ بػػػػيف السػػػػمطات -1
 . اإلدارم المعيب فيما لك ابت لو عدـ مشركعيتو

, أك حتػػػى مجػػػرد إعطػػػاء أمػػػر لػػػودارة  كأمػػػا تعػػػديؿ القػػػرار أك اسػػػتبداؿ قػػػرار بػػػآخر          
 بتعديمو أك استبدالو فيذا ما ال يممكو القاضي اإلدارم .

ي يصػػح لممػػدعيف أف يتجػػاكزكا فػػي طمبػػاتيـ سػػمطة اإللغػػاء التػػ عمػػى ىػػذا فإنػػو ال كتأسيسػػان 
 .يممكيا القاضي 

 الإعػدـ المطالبػػة  االسػػتحقاؽكمػا أف عمػييـ مػػف ناحيػة أخػرل أف يراعػػكا فػي دعػاكل      
 . بتقرير أحقيتيـ في المركز القانكني الذم يريدكف

مقتضيات النظاـ اإلجرا ي المتبر أماـ محاكـ مجمػس الدكلػة حيػث ال يجػكز المطالبػة بمػا  -2
سػػػتيفاء الػػػديكف الاابتػػػة بالكتابػػػة كفقػػػان لنظػػػاـ أكامػػػر يتعػػػارض مػػػر ىػػػذا النظػػػاـ كالمطالبػػػة با

ا داء, حيث يتعارض ىذا النظاـ مر النظاـ اإلجرا ي المنصكص عميو في قانكف مجمس 
الدكلػػة مػػف حيػػث كيفيػػة رفػػر الػػدعكل أك تبػػادؿ الػػدفاع التحريػػرم مػػف ذكم الشػػأف أك أداء 

  .(1) ىي ة مفكضي الدكلة لكظيفتيا

ف فػػػػإف لممػػػدعي أف يتقػػػدـ بمػػػػا شػػػاء مػػػػف الطمبػػػات ا صػػػػمية كفيمػػػا عػػػدا ىػػػػذيف القيػػػدي
 .كاالحتياطية كعمى المحكمة أف تمتـز حدكد ىذه الطمبات

, حيث  كما أف عمييا أيضان أف تمتـز أكلكية الطمب ا صمي عمى الطمب االحتياطي 
مػػف  فصػػؿ فػػي الطمػػب ا صػػمي سػػكاء منيػػا أـال تتعػػرض ليػػذا ا خيػػر كتفصػػؿ فيػػو إال بعػػد ال

                                           
, نػػكر  0212محمػػد السػيد , المكسػػكعة الشػػاممة فػػي شػرح القضػػاء اإلدارم  , الجػػزء ا كؿ   –زيػداف عمػػي الػػديف  (1)

 . 144اإليماف لوصدارات القانكنية بشبرا الخيمة , ص 
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, فيمػػػػا لػػػك كػػػاف الطمػػػب ا صػػػػمي يخػػػرج عػػػف كاليػػػة القضػػػػاء  يػػػة القضػػػا ية المختصػػػة بػػػوالج
 اإلدارم. 

كال يكفي أف يككف فصؿ المحكمة في الطمب ا صمي ضمنيان,  ف ذلؾ يتعارض مر 
لتشػػريعي رقػػـ مػػف قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات المدنيػػة السػػكرم الصػػادر بالمرسػػـك ا 214المػػادة 

 تنص عمى أنو:التي   28/9/1953تاريخ  84

"يجب أف تكػكف ا حكػاـ مشػتممة عمػى ا سػباب التػي بنيػت عمييػا كالػرد عمػى جميػر  
 ."الدفكع التي أاارىا الخصـك تحت طا مة الطعف بيا 

كا صػػؿ فػػي مجػػاؿ اإللغػػاء أف يكػػكف لكػػؿ قػػرار معيػػب طمػػب مسػػتقؿ باإللغػػاء إال أف 
 القضاء عندنا قد استانى مف ذلؾ الحالتيف انتيتيف: 

 الة الطمبات الجماعية التي يجمعيا كحدة المصمحة. ح .1
حالة الجمر بيف طمبيف أك أكار فػي عريضػة دعػكل كاحػدة مػا داـ ىنػاؾ اتحػاد فػي السػبب  .2

 . يكجد بينيـ امة ارتباطكاف أك 

كيندرج تحت ىذه الحالة التقدـ بطمب إلغاء عدة قرارات إدارية يقـك بينيا ارتباط كايؽ         
دـ بطمب التعكيض مر طمػب اإللغػاء فػي صػحيفة كاحػدة طالمػا أف ىػذه الطمبػات , ككذلؾ التق

 . (1)ان بعضب أك تدكر في فمؾ كاحد مف رابطة يشد بعضيا ترتبط بكحدة السب

 
 
 
 

                                           
ص , سػػابؽ, مرجػػر مػػاـ مجمػػس الدكلػػة المرافعػػات اإلداريػػة دراسػػة عمميػػة إلجػػراءات التقاضػػي أ –المنجػػي إبػػراىيـ  (1)

045. 
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 الطمبات العارضة -المطمب الثاني 

,  ىي طمبات تكجو أاناء النظر بدعكل قا مة دعكل اإللغاءالطمبات العارضة في         
طمبات إذا كجييا المدعي سميت طمبات عارضة كىي التي يعدؿ فييا طمباتو التي في  كىي

 .ان أك تغيير  زيادةن  دعكل اإللغاءعريضة 

ذا كجييا المدعى عميو سميت طمبات         , كىي تتميز عف الدفكع  دعاء بالتقابؿاكا 
يو المدعى عميو المقدمة مف المدعى عميو بأف تتضمف إدعاءان جديدان ضد المدعي يطمب ف

بيا طمب رفض  فيمف المحكمة إصدار حكـ فيو ضد المدعي بعكس الدفكع التي يكت
 . الدعكل

, ىي طمبات إذا كجييا المدعي  " فالطمبات العارضة التي تكجو أاناء دعكل قا مة
 . سميت طمبات إضافية كىي التي يعدؿ بيا طمباتو زيادةن أك تغييران 

ذا كجييا المدعى عميو س  ميت طمبات مقابمة كىي التي تتميز عف مجرد الدفاع كا 
بأنيا تتضمف ادعاءن جديدان ضد المدعي يطمب فيو مف المحكمة إصدار حكـ فيو ضده 

 .ق1 يعكس مجرد الدفاع فيك يكتفي فيو بالرد عمى ادعاء المدعي"

كعميو فإنو يككف لممدعي أف يقدـ مف الطمبات العارضة فيما يتضمف مف تصحيح 
 .ا صمي أك تعديؿ مكضكعو لمكاجية ظركؼ طرأت أك تبينت بعد رفر الدعكلالطمب 

إال أنو يجب أف تككف ىذه الطمبات مكممة لمطمب ا صمي أك مترتبة عميو أك  
مف قانكف أصكؿ المحاكمات  158متصمة بو بصمة ال تقبؿ التجز ة كفقان  حكاـ المادة 

  .28/9/1953تاريخ  84ـ المدنية السكرم الصادر بالمرسـك التشريعي رق

ذا تراءل لممدعي تعديؿ طمباتو بأف يطالب بالتعكيض ماالن بدالن مف طمب إلغاء         كا 
القرار اإلدارم فإنو يتعيف عميو أف يتبر الطريؽ الذم رسمو القانكف إلبداء الطمبات العارضة 

 .مف المدعي أك المدعى عميو إلى المحكمة

                                           
 –المرجر السابؽ سير الخصكمة اإلدارية أماـ محاكـ مجمس الدكلة, الكتاب الاالث ,  –د. عكاشة حمدم ياسيف  (1)

 .   098ص 
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بات يجب إيداعيا ديكاف محكمة القضاء اإلدارم كبعد دفر كمؤداه أف ىذه الطم        
الرسكـ المتكجبة تحاؿ إلى ر يس المحكمة ليقرر ضميا لممؼ الدعكل بعد تبمير الخصـ 

عالنو بنسخة عف الطمب العارض  . كا 

كما يجكز إبداؤىا في الجمسة أاناء النظر بالدعكل حيث تابت في محضر ضبط       
, كلمخصـ حؽ طمب ميمة لمرد عمى ىذا الطمب  ف  يا أاناء الجمسةالجمسة كيتبمر الخصـ ب

ىذه الطمبات ال تقبؿ شفاىة حسب ما استقر عميو العمؿ لدل القضاء اإلدارم السكرم كىذا 
مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية  157بخالؼ ما أشارت إليو الفقرة الاانية مف المادة 

 :كالتي قضت, 28/9/1953تاريخ  84ـ السكرم الصادر بالمرسـك التشريعي رق

في الجمسة كبحضكر الخصـ  اىان شفى " يجكز بإذف مف الر يس إبداء الطمبات العارضة ً       
 .كتابت في محضر الجمسة" 

ف ىذه الطمبات العارضة أكىذا ما جرل عميو القضاء اإلدارم المصرم الذم قرر "       
لمحكمة تعمف لمخصـ قبؿ يكـ الجمسة كما يجكز مف المدعي أك المدعى عميو المقدمة إلى ا

اباتيا في محضرىا اىان شفى إبداؤىا ً  , كال يكفي في ىذا  في الجمسة في حضكر الخصـ كا 
الصدد أف يعدؿ المدعي طمباتو في مذكراتو التي أكدعيا سكرتارية المحكمة دكف إعالف 

الدعكل أك بطمب إاباتيا الخصـ بيا كدكف أف يشير إلييا بالجمسة التي كانت محددة لنظر 
 . (1)في محضر تمؾ الجمسة

ف النزكؿ عف بعض الطمبات في الدعكل أك قصر الطمب عمى جزء منو ال يعتبر        كا 
, أما تغيير سبب الدعكل القانكني فيك جا ز بمقتضى قانكف مجمس  مف الطمبات الجديدة

 . (2)الدكلة في أية حالة كانت عمييا الدعكل

عارضة المتعمقة بطعكف اإللغاء ال يجكز إبداؤىا خالؿ نظر الخصكمة إف الطمبات ال
أك إقحاميا عمييا إال بعد است ذاف المحكمة كيال تقبؿ مف ىذه الطمبات إال ما تتحقؽ 

 .المحكمة في شأنو مف قياـ االرتباط بينو كبيف الطمب ا صمي 

                                           
 . 1955أبريؿ سنة  17في  2641ص 7محكمة القضاء اإلدارم المصرية , س ق حكـ 1 
دار الفكر الجامعي, الطبعة ا كلى,  , 2111, جمس الدكلةعكل اإللغاء في قضاء مد , بالؿ زين الدين (2)

 .444ص اإلسكندرية,



251 

 

قدمو المدعي كفقان كعمى ذلؾ ال تتصؿ المحكمة اإلدارية بالطمب اإلضافي إال إذا 
ل كضاع التي رسميا القانكف كىي ال تخرج عف إيداع عريضة الطمب اإلضافي سكرتارية 

 .  (1)المحكمة المختصة أك التقدـ بيذا الطمب أماـ المحكمة بيي تيا الكاممة

كليس مف شؾ أف الطمبات ا صمية ىي المفتتحة لمخصكمة اإلدارية, أما الطمبات       
, كالتي تعد مرتبطة بالطمبات  ضافية كىي التي تبدل أاناء سير الخصكمةالعارضة اإل

ا صمية, كمف اـ فإف الطمبات اإلضافية التي تيدؼ إلى إنقاص الطمبات ا صمية يمكف 
 . قبكليا حتى بعد فكات ميعاد الطعف باإللغاء كطبعان قبؿ صدكر الحكـ فيو

زيادة الطمبات ا صمية, فيذه كقاعدة عامة ال أما الطمبات اإلضافية التي تيدؼ إلى         
تجكز بعد فكات ميعاد الطعف باإللغاء, إال أنو مر ذلؾ ينبغي أف نراعي أنو مف الممكف بعد 
رفر دعكل االلغاء أف يطمب المدعي إلغاء القرارات المترتبة عمى القرار المطعكف فيو كالتي 

ذه القرارات يمكف الطعف فييا حتى كلك كانت صدرت بعد رفر اإللغاء لكجكد االرتباط بينيا كى
 . قد صدرت منذ زمف طكيؿ ما دامت لـ تبمر إلى المدعي كلـ يعمـ بيا إال أاناء الدعكل

كما أف لممدعي أف يعدؿ طمباتو بما يدخؿ في عمكـ الطمبات ا صمية أاناء إجراءات        
ف مكنو تعديؿ  الدعكل كقبؿ إقفاؿ باب المرافعة بيا الطمبات ا صمية ليسمح لذكم الشأف , كا 

بتصحيح عيكب الصياغة في طمباتيـ ا صمية بما يتفؽ مر ميمة المجمس مف أنو يقضي 
كما أنو ليس , كال يدير, كبما يتفؽ مر ما يريدكف الحصكؿ عميو فعالن مف كراء دعكل اإللغاء

 . (2)ؿ باب المرافعة ىناؾ ما يمنر المدعي مف إضافة أسباب جديدة لتأييد طمباتو قبؿ إقفا

إف ا صػػػؿ الػػػذم ال جػػػداؿ فيػػػو ىػػػك أف المػػػدعي ال يممػػػؾ بعػػػد تقػػػديـ اسػػػتدعاء دعػػػكاه 
 .ب ا صمي الكارد في عريضة الدعكل تعديؿ مطالبو  ف نطاؽ المنازعة يتحدد بالطم

كاستاناء مف ىذا ا صؿ شذ المشػٌرع عػف ىػذا المبػدأ فػي حػاالت معينػة أكردىػا فػي   
 ف قانكف أصكؿ المحاكمات كىي التالية :ق م158المادة  

كؼ طػرأت أك تبينػت ما يتضمف تصحيح الطمب ا صمي أك تعػديؿ مكضػكعو لمكاجيػة ظػر  (1
 .بعد رفر الدعكل 

                                           
 . 1965يكنيك سنة  27في  799ص 10حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية , س (1)
المرافعات اإلدارية دراسة عممية إلجراءات التقاضي أماـ مجمس الدكلة , مرجر سابؽ , ص  –المنجي إبراىيـ  (2)

048  
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 .ما يككف مكمالن لمطمب ا صمي أك مترتبان عميو أك متصالن بو بصمة ال تقبؿ التجز ة (2

ع الطمػػب ا صػػمي عمػػى مػػا يتضػػمف إضػػافة أك تغييػػران فػػي سػػبب الػػدعكل مػػر بقػػاء مكضػػك  (3
 . حالو

 طمب إجراء تحفظي أك مؤقت . (4

 ما تأذف المحكمة بتقديمو مما يككف مرتبطان بالطمب ا صمي . (5

ف إكمػػف حيػػث فػػي حكػػـ ليػػا : "  السػػكرية المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا كعمػػى ىػػذا قضػػت
العقػار  طمب الجية المدعية إلغاء قرار االستمالؾ بعد أف كػاف طمبػو ا صػمي المطالبػة بقيمػة

المسػػتممؾ ال يػػدخؿ فػػي أم مػػف الطمبػػات العارضػػة التػػي أجػػاز القػػانكف لممػػدعي تقػػديميا  نػػو 
يقكـ عمى التفات كامؿ عف مكضػكع الطمػب ا صػمي لػدعكاىا كاالستعاضػة عنػو بطمػب جديػد 
دكف أف يككف قد جد شيء بعد إقامة الدعكل يستكجب تقديـ ىذا الطمب كىك ما استكجب مف 

الجيػػة المػػدعى عمييػػا بإضػػافة ر اسػػة مجمػػس الػػكزراء إلػػى الجيتػػيف ا صػػميتيف المػػدعي تعػػديؿ 
المدعى عمييمػا ا مػر الػذم لػـ يكػف معػو مػف الجػا ز بحػاؿ قبػكؿ ىػذا الطمػب كطمػب عػارض 

 كيككف الطعف كاردان عمى الحكـ الطعيف .
إف المحكمػػػة مصػػػدرة الحكػػػـ الطعػػػيف اكتفػػػت بالفصػػػؿ فػػػي الطمػػػب العػػػارض المعػػػدؿ 

صػػػمي دكف أف تبحػػػث فػػػي مكضػػػكع الطمػػػب ا صػػػمي ا مػػػر الػػػذم تػػػرل معػػػو ىػػػذه لمطمػػػب ا 
المحكمػػة أنػػو ال يسػػكغ ليػػا أف تتصػػدل لمفصػػؿ فػػي الطمػػب ا صػػمي  كؿ مػػرة أمػػاـ المحكمػػة 
اإلدارية العميا كال معػدل مػف الحكػـ بالتػالي بإلغػاء الحكػـ الطعػيف كتػرؾ الحػؽ لمجيػة المدعيػة 

 . (1)"  تيا عمى نحك كاضح ال لبس فيوبتقديـ دعكل جديدة تحدد فييا طمبا

كفي غير قضاء اإللغاء يجكز لممدعي أف يقدـ مف الطمبات العارضة ما يتضمف       
تصحيح الطمب ا صمي أك تعديؿ مكضكعو لمكاجية ظركؼ طرأت أك تبينت بعد رفر 

ميو أك الدعكل كيجكز لو أف يقدـ مف الطمبات ما يككف مكمالن لمطمب ا صمي أك مترتبان ع
 .متصالن بو بصمة ال تقبؿ التجز ة 

كما يجكز لو أف يقدـ ما تأذف المحكمة بتقديمو مما يككف مرتبطان بالطمب ا صمي,        
 أنو يجب أف يقدـ قبؿ إقفاؿ باب المرافعة .  كما لو تغيير ا سباب القانكنية , إال

                                           
 . 1ج 1998سمر  – 1/795/1998-96السكرية ع  اإلدارية العميا حكـ المحكمة  (1)
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 التدخل في الدعوى -المطمب الثالث
 

ـ يكف فييا طبيعي أك اعتبارم أف ينضـ إلى دعكل لالتدخؿ ىك طمب شخصي  
, فيجكز لكؿ ذم مصمحة أف يتدخؿ في الدعكل منضمان  حد  مدعيان كال مدعى عميو

 . (1)الخصكـ أك طالبان الحكـ لنفسو بطمب مرتبط بالدعكل

ىػػك التصػػرؼ الػػذم ينضػػـ بػػو غيػػر مػػف ا غيػػار إلػػى دعػػكل مرفكعػػة أصػػالن كالتػػدخؿ ك         
 .(2) فة عامة  لنظاـ الطمبات فيك نكع مف الطمبات اإلضافية في الدعكل"بصيخضر 

التػػدخؿ ىػػك فعػػؿ إيجػػابي يقػػكـ بػػو شػػخص طبيعػػي أك معنػػكم ينضػػـ فيػػو تمقا يػػػان أك ف
 طكعيان إلى محاكمة لـ يكف سبب إاارتيا كلـ يبمر بيا .

 فمف ىذا التعريؼ يمكننا أف نعدد شركط التدخؿ :  
ـ يكػف مػدعكان إلػى المحاكمػة كال مبمغػان ىػك فييػا أمػاـ المحكمػة يجب أف يقػكـ بػو شػخص لػ .1

 الناظرة كال تمؾ التي ينظر حكميا طعنان . 

يجب أف يصاغ طمب التدخؿ بصيغة متميزة عف صػيغة عريضػة الػدعكل كأف يتبػيف منػو  .2
نضػمامي أك اختصػامي ككالىمػا يتميػز عػف الػدعكل , كلكػف ىػذا ال ينفػي أنػو يجػػب اأنػو 

 شركط الدعكل . أف يرفر ضمف 

ال يسكغ أف يتضمف اسبابان مستقمة غير متجانسة مر تمؾ المدلى بيا مف الطػرفيف , فيػرد  .3
 عمييا ضمف الدا رة كالمنطؽ ذاتيما . 

كبالمقابػػػؿ يمكػػػف أف يػػػؤتى بأسػػػباب جديػػػدة لػػػـ يػػػدليا بيػػػا بشػػػرط أف ترتكػػػز عمػػػى الكقػػػا ر 
 الحقكقية ذاتيا عندىما . 

محة كاضػػحة فػي الػدعكل كلكػػف مختمفػة عػػف مصػمحة كػػؿ أف يكػكف طالػب التػػدخؿ ذا مصػ .4
مف الطرفيف , فمصمحة أعضاء نقابة منحمة ال تتميز عف المصمحة التػي يماميػا مصػفي 

 قاميا . أىذه النقابة , فال يتدخمكف في دعكل 

                                           
 .772الكجيز في الحقكؽ اإلدارية, الجزء الاالث, مرجر سابؽ, ص –عدناف  د. العجالني ق1 
مرجػر سػابؽ,  , الكتػاب الاالػث , سػير الخصػكمة اإلداريػة أمػاـ محػاكـ مجمػس الدكلػة  , . عكاشة حمدم ياسيفد ق0 

 .  098ص 
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ال تػػدخؿ حيػػث ال مصػػمحة , فػػال يقبػػؿ مػػف محكمػػة التػػدخؿ إللغػػاء حكػػـ ىػػي قضػػت بػػو  .5
 . (1)ظؼ إللغاء قرار كاف ىك اتخذهبالدرجة ا كلى كال مف مك 

مػػػف  30مػػػف قػػػانكف أصػػػكؿ المحاكمػػػات المدنيػػػة كالمػػػادة  160كلمتػػػدخؿ كفقػػػان لممػػػادة 
 ف في دعكل اإللغاء :انكع 1959/ لعاـ 55قانكف مجمس الدكلة السكرم رقـ /

 . تدخؿ اختيارم يتـ كفقان إلرادة الشخص الذم يرل أنو لو مصمحة في الدعكل -

بناءن  ـكىك يتـ بغير إرادة الشخص سكاء بكاسطة المحكمة مف تمقاء نفسيا أتدخؿ جبرم  -
 عمى طمب أم مف ا طراؼ في الدعكل. 

 كينقسـ التدخؿ االختيارم إلى نكعيف:

تدخؿ انضمامي كبو ينضـ المتدخؿ إلى أحد الخصـك في الدعكل ليسانده فييا  
 .كدفكع بإبداء ما لديو مف أدلة 

المتدخؿ الخصـك في الدعكل كيطمب لنفسو ذات  صـ فيوكتدخؿ اختصامي يخت 
 .الطمب ا صمي في المنازعة أك طمبات أخرل مرتبطة بو 

نيا ال إكالكاقر أف التدخؿ االختصامي ال يتصكر في مجاؿ دعكل اإللغاء حيث  
 تعدك أف تككف أحد أمريف: 

ىػذا القػرار كالاػاني يعمػؿ عمػى إابػات صػحة , طرؼ يعمؿ عمى تقريػر بطػالف القػرار 
يمكػػف أف يطالػػب بػػو المتػػدخؿ عمػػى ليمػػا كالػػذم يكػػكف إمػػا صػػحيحان أك بػػاطالن كال شػػيء االػػث 

 .فرض إجازة ذلؾ 

مػس الدكلػة السػكرم , فقد أخذ بو قػانكف مج أما التدخؿ اإلجبارم أك اإلدخاؿ الجبرم 
كض كالتػي خكلػت مفػ 1959/ لعػاـ 55مف قػانكف مجمػس الدكلػة السػكرم رقػـ / 30 في المادة
...  تحقيقيػا أك  أف يػأمر باسػتدعاء ذكم الشػأف لسػؤاليـ عػف الكقػا ر التػي يػرل لػزكـالدكلػة " 

 بدخكؿ شخص االث في الدعكل" 

                                           
 . 089-088, القضايا اإلدارية, ص7القانكف اإلدارم عممان كعمالن كمقارنان, المجمد –لو د. الخاني عبد اإل ق1 
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كيحكػػـ التػػدخؿ بكػػؿ أنكاعػػو أمػػاـ القضػػاء اإلدارم قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات المدنيػػة      
مو دعػكل اإللغػاء كلمػا كذلؾ إلى حيف صدكر قانكف اإلجػراءات اإلداريػة كذلػؾ كفقػان لمػا تسػتمز 

 تميز بو مف ذاتية كاستقالؿ. ت
 :  كلمتدخؿ أماـ القضاء اإلدارم عدة شركط يمكف إجماليا فيما يمي

, حالػػة أك  : يجػػب أف يكػػكف لممتػػدخؿ فػػي دعػػكل اإللغػػاء مصػػمحة فييػػا محققػػة أك محتممػػةأولً 
 مستقبمية كشخصية كمباشرة. 

اإللغػػاء فقػػد انقسػػـ الػػرأم الفقيػػي كالقضػػا ي فػػي ىػػذا : بالنسػػبة لميعػػاد التػػدخؿ فػػي دعػػكل ثانيــاً 
 الصدد. 

ذىػػب بعػػض الحقػػكقييف فػػي الجميكريػػة العربيػػة السػػكرية إلػػى القػػكؿ بعػػدـ جػػكاز  ثيػػح       
 , مستنديف في ذلؾ إلى الحجتيف التاليتيف : التدخؿ في دعكل اإللغاء

ية القػػرار المطعػػكف , مػػا داـ يفصػػؿ فػػي مشػػركع إف قػػرار اإللغػػاء يعتبػػر حجػػة عمػػى الكافػػة .1
 فيو .

ف قػػػػرار اإللغػػػػاء ال يقبػػػػؿ أم طريػػػػؽ مػػػػف طػػػػرؽ المراجعػػػػة سػػػػكل إعػػػػادة النظػػػػر كطمػػػػػب إ .2
 . التصحيح دكف اعتراض الغير

فػػػػال يجػػػػػكز إذف التػػػػػدخؿ فػػػػي دعػػػػػكل اإللغػػػػػاء عمػػػػػالن بالقاعػػػػدة المتبعػػػػػة فػػػػػي أصػػػػػكؿ          
مػػف يجػػكز ليػػـ اعتػػراض , كىػػي أف التػػدخؿ ال يقبػػؿ فػػي االسػػت ناؼ إال بالنسػػبة ل المحاكمػػات

 الغير .

 :بما ىك آتو عمى ىؤالء الحقكقييف كتـ الرد 

, ىػك مػف ا سػباب التػي تسػتكجب التػدخؿ  ككف قػرار اإللغػاء يعتبػر حجػة عمػى الكافػة فإ -
 في دعكل اإللغاء كال تستبعده .

,  ف قػػرار اإللغػػاء ال يقبػػؿ اعتػػراض الغيػػر,  أمػػا أف التػػدخؿ ال يجػػكز فػػي دعػػكل اإللغػػاء -
الن بالقاعػػدة المتبعػػػة فػػي أصػػػكؿ المحاكمػػات كالتػػي تقضػػػي بػػأف التػػػدخؿ ال يجػػكز فػػػي عمػػ

 .االست ناؼ إال بالنسبة لمف يجكز ليـ اعتراض الغير

عمػػػػػػػى ذلػػػػػػػؾ أف محكمػػػػػػػة القضػػػػػػػاء اإلدارم كالمحػػػػػػػاكـ اإلداريػػػػػػػة ليسػػػػػػػت فػػػػػػػي  الردفػػػػػػػ         
ؿ التػػدخؿ فػػي دعػػكل ر االجتيػػاد اإلدارم عمػػى قبػػك قكقػػد اسػػت, اختصاصػػاتيا درجػػة اسػػت نافية 

 اإللغاء ممف يابت أف لو مصمحة في فصؿ النزاع .
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ذا رجعنا إلى االجتيادات اإلدارية الفرنسية , كجدنا أف مجمػس الدكلػة الفرنسػي كػاف  كا 
يقبػؿ طمبػات التػػدخؿ فػي دعػػكل اإللغػاء ممػػف كانػت لػو مصػػمحة فػي اسػػتمرار القػرار المطعػػكف 

كالتػػػي لػػػػـ يكػػػف يقبػػػؿ فييػػػػا  1912كعػػػاـ  1899 , خػػػالؿ المرحمػػػة الكاقعػػػػة مػػػا بػػػيف عػػػػاـ فيػػػو
 اعتراض الغير ضد قرار اإللغاء .

أضػؼ إلػى ذلػؾ أف قػػانكف مجمػس الدكلػة قػػد قبػؿ بصػكرة مطمقػػة التػدخؿ فػي الػػدعاكم 
 . لـ يفرؽ في ذلؾ بيف دعاكم التعكيض كدعاكم اإللغاء حيث , اإلدارية

ض الدكلػػة أف يػػأمر... لمفػػك    مػػف القػػانكف المػػذككر عمػػى أف  31فقػػد نصػػت المػػادة 
, إذا لػػػـ يجػػػد القاضػػػي مػػػا  ففػػػي دعػػػكل اإللغػػػاء إذف ققبػػػدخكؿ شػػػخص االػػػث فػػػي الػػػدعكل... 

يسػتكجب دعػكة الشػخص الػذم صػػدر القػرار المطعػكف فيػو لمصػػمحتو فيػذا الشػخص يجػكز لػػو 
 . أف يتدخؿ في أغمب ا حياف

لػيطعف فيػو , ككانت مصمحتو غيػر كافيػة  كيجكز أيضان لكؿ ذم مصمحة في إلغا و 
 . (1)بالقرار المذككر , اف يطمب التدخؿ في دعكل اإللغاء المقامة طعنان  مباشرة

فػػػإذا كػػػاف الطػػػاعف لػػػيس لػػػو مصػػػمحة شخصػػػية كمباشػػػرة فػػػي طمػػػب  ا :فػػػي فرنسػػػأمػػػا       
ف كػػاف ال يقبػػؿ منػػو رفػػر ىػػذه الػػدعكل بصػػفة أصػػمية, إال أف القضػػاء الفرنسػػي  اإللغػػاء فإنػػو كا 

ىػذا التػدخؿ انضػماميان كاف أي قبكؿ تدخمو في دعكل أصمية مقامة, سكاء أبدل مركنة كبيرة ف
 .(2)يتطمب سكل مصمحة بسيطة دكف اشتراط أف تككف مباشرةاختصاميان , فمـ  أـ

االكتفاء بالمصمحة المعقكلة لقبكؿ التدخؿ كعدـ  إلىو مجمس الدكلة الفرنسي كما اتج 
 ف دعػػكل اإللغػػاء كسػػيمة دفػػاع عػػف المشػػركعية االنسػػياؽ كراء قكاعػػد قػػانكف المرافعػػات كذلػػؾ 

 ف ا حكػػاـ , ك اإللغػػاء  ل ف لمتػػدخؿ أىميػػة كبيػػرة فػػي دعػػاك , كالمصػػمحة العامػػة قا مػػة دا مػػان 
الصػػػادرة فييػػػا عامػػػة ا اػػػر فػػػي مكاجيػػػة الكافػػػة كلككنيػػػا تمػػػس المطعػػػكف فيػػػو الػػػذم يكػػػكف لػػػو 

ييػػا إال مصػػادفة كذلػػؾ نقػػص فػػي مصػػالح جديػػة فػػي الػػدعكل كلكػػف قػػد ال يعمػػف بيػػا كال يماػػؿ ف
 . (3)اإلجراءات اإلدارية يعالجو نظاـ التدخؿ

                                           
 . 776-775-774الكجيز في الحقكؽ اإلدارية, الجزء الاالث, مرجر سابؽ, ص – عدناف د. العجالني (1)

(2) odent: contentieux Admin. Ed 1961/1962. P. 323 . 

اء اإلدارم ,  دعكل اإللغاء ك كقؼ تنفيذ القرار اإلدارم,  الكتاب لاػاني مكسكعة القضد. خميس السيد إسماعيؿ  ق0 
 . 019ص,   0212,  , الطبعة االكلى , القاىرة , دار محمكد لمنشر كالتكزير
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 حتػى بعػد فػكات ميعػاد اتجو البعض إلى إجازة التػدخؿ فػي دعػكل اإللغػاء كفي مصر      
السػػتيف يكمػػػان المحػػػددة ليػػػذه الػػػدعكل مػػػدعمان رأيػػػو بحكػػػـ صػػػادر عػػػف محكمػػػة القضػػػاء اإلدارم 

مصمحة في إلغاء القرار المطعكف فيو كمصمحة المػدعي المصرم " إذا كضح لطالب التدخؿ 
ا صػػمي تمامػػان فإنػػو يحػػؽ لػػو التػػدخؿ فػػي الػػدعكل منضػػمان إلػػى المػػدعي فػػي طمباتػػو دكف أف 

 . (1)يتأتى التحدم في مكاجيتو بفكات ميعاد طمب اإللغاء بالنسبة لو

القضػػاء بينمػػا ذىػػب رأم آخػػر يسػػتند إلػػى حكػػـ مخػػالؼ إلػػى خػػالؼ ذلػػؾ بػػالقكؿ بػػأف     
اإلدارم قػػد ذىػػب فػػي حكػػـ لػػو إلػػى القػػكؿ "إذا كػػاف الخصػػـ الاالػػث يسػػتيدؼ مػػف كراء تدخمػػو 

 .إلغاء القرار المطعكف فيو فتدخمو كالحاؿ ىذه ىك اختصاـ لذات القرار كطعف فيو باإللغاء

فال يككف مقبكالن إال إذا حصؿ في ميعاد الستيف يكمان المنصكص عمييا, كما داـ ذلؾ         
 . (2)لتدخؿ قد تـ بعد الميعاد فإنو يتعيف الحكـ بعدـ قبكلوا

تباع اسػتنادان إلػى طبيعػة دعػكل اإللغػاء كنرل مف جانبنا أف الرأم ا كؿ ىك أكلى باال
العينية فيي دعكل تختصـ القرار اإلدارم لككنو معيبان بعيكب مخالفة القانكف مما يصمو بعدـ 

 . (3)دـ الدفاع عنو, ا مر الذم يتطمب منا ع المشركعية

إذان يجػػكز لكػػؿ ذم مصػػمحة أف يتػػدخؿ فػػي الػػدعكل منضػػمان  حػػد الخصػػكـ أك طالػػب      
ذا كضػػػح لطالػػػب التػػػدخؿ مصػػػمحة فػػػي إلغػػػاء القػػػرار  الحكػػػـ لنفسػػػو بطمػػػب مػػػرتبط بالػػػدعكل كا 

نػو فػي مركػز ممااػؿ لػو بالنسػبة لمقػرار مصػمحة المػدعي ا صػمي تمامػان حيػث إالمطعكف فيػو ك
فإنػػو يحػػؽ لػػو التػػدخؿ فػػي الػػدعكل منضػػمان إلػػى المػػدعي فػػي طمباتػػو دكف أف يتػػأتى  المػػذككر,

 . (4)التحدم في مكاجيتو بفكات ميعاد طمب اإللغاء بالنسبة لو إف صح ذلؾ

, تػػدخؿ اختيػػارم يػػتـ بمحػػض إرادة الشػػخص, كتػػدخؿ جبػػرم يػػتـ  التػػدخؿ نكعػػاف إذان      
 طة الخصكـق.بغير إرادة المتدخؿ  بكاسطة المحكمة أك بكاس

                                           
, 2114القضػاء اإلدارم كمجمػس الدكلػة , قضػاء اإللغػاء , دار الجامعػة الجديػدة , د. مصطفي أبك زيد فيمػي ,  (1)

 .432ص
 . 9ك  8, ص  , مرجر سابؽماف,  قضاء اإللغاءد. الطماكم سمي (2)
 . 448,  ص , مرجر سابؽبالؿ أميف زيف الديف, دعكل اإللغاء (3)
 . 1955يناير سنة  26في  158ص  6حكـ  محكمة القضاء اإلدارم المصرية , س  (4)
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كالتدخؿ الجبػرم أخػذ بػو قػانكف مجمػس الدكلػة كأجػازه حتػى لممفػكض, كىػك يػتـ إذا مػا 
كجػػد المفػػكض أف اسػػتنارة القضػػاء ال تكتمػػؿ إال بسػػماع شػػخص أك أشػػخاص ييميػػـ مكضػػكع 

 . المنازعة اإلدارية كلكنيـ لـ يختصمكا فييا

التػػدخؿ االختيػػارم , أمػػا  فيجػػكز فػػي ىػػذه الحالػػة إدخػػاليـ عػػف غيػػر طريػػؽ الخصػػكـ 
 ك كىػػك فػػي نطاقنػػا ىػػذا أىػػـ مػػف التػػدخؿ الجبػػرم فػػيمكف أف يكػػكف فػػي كػػال نكعيػػو االنضػػمامي

 االختصامي. 

كالتػػػدخؿ االختصػػػامي ينػػػدر حتػػػى فػػػي غيػػػر قضػػػاء اإللغػػػاء كقضػػػت محكمػػػة القضػػػاء 
 . اإلدارم بعدـ قبكلو حتى في قضايا التسكية

, كيشترط في  بكارة في نطاقنا ىذا أما التدخؿ االنضمامي فيك الذم يتصكر حدكاو 
 الخصـ المتدخؿ الشركط انتية: 

يجب أف يتكافر عنده شرط المصمحة حتى كلك كانت ىذه المصػمحة ليسػت مػف القػكة إلػى  -1
 , كأف تككف مصمحة حقيقية.  الحد الذم يخكؿ رفر دعكل أصمية

صػمية ففػي دعػكل حتى بعػد فػكات المكاعيػد الالزمػة لرفػر الػدعكل ا التدخؿ يمكف أف يتـ  -2
 اإللغاء يتصكر التدخؿ االنضمامي بعد فكات ميعاد الستيف يكمان. 

يشػػترط لقبػػكؿ التػػدخؿ االنضػػمامي أف يكػػكف الطمػػب ا صػػمي مقبػػكالن, أمػػا إذا قضػػى بعػػدـ  -3
 قبكؿ الطمب ا صمي  كىك ا ساس فإف طمب التدخؿ يسقط تبعان لذلؾ. 

ع عػػف طمبػػات أكاػػر مػػف طمبػػات الخصػػـ التػػدخؿ االنضػػمامي ال يمكػػف أف يكػػكف لمػػدفا إف -4
 الذم حدث االنضماـ في جانبو. 

ذا شػػػاء المتػػػدخؿ انضػػػماميان أف يقػػػيـ دعػػػكل فرعيػػػة عمػػػى أحػػػد طرفػػػي الخصػػػكمة يػػػرتبط  -5 كا 
, فإف ىذه الدعكل الفرعية يجب أف يراعػى فييػا  مكضكعيا مر مكضكع الدعكل ا صمية

ذا كاف مكضػكعيا إلغػاء قػرار شرط الميعا إنيػا يجػب أف تيرفػر فػي مػدل سػتيف إدارم فد, كا 
 يكمان. 

إف الحكػػػـ الصػػػادر فػػػي الػػػدعكل يعتبػػػر حجػػػة عمػػػى المتػػػدخؿ  نػػػو قػػػد أصػػػبح طرفػػػان فػػػي  -6
 . (1)الدعكل, كمف اـ فال يصح لو استعماؿ معارضة الشخص الاالث 

                                           
 .701سير الخصكمة اإلدارية أماـ محاكـ مجمس الدكلة, الكتاب الاالث , ص   –د. عكاشة حمدم ياسيف    (1)
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مػػػػف قػػػػانكف أصػػػػكؿ المحاكمػػػػات المدنيػػػػة السػػػػكرم الصػػػػادر  161كقػػػػد نصػػػػت المػػػػادة 
 : عمى أنو 28/9/1953تاريخ  84بالمرسكـ التشريعي رقـ 

"يجػػػكز لكػػػؿ ذم مصػػػمحة أف يتػػػدخؿ فػػػي الػػػدعكل منضػػػمان  حػػػد الخصػػػكـ أك طالبػػػان  
 .الحكـ لنفسو بطمب مرتبط بالدعكل " 

منػػػو بػػػاإلجراءات المعتػػػادة لرفػػػر الػػػدعكل  161 حكػػػاـ المػػػادة  ان كفقػػػ كيكػػػكف التػػػدخؿ 
 ؿ بعد إقفاؿ باب المرافعة".يبمر لمخصـك قبؿ مكعد الجمسة كال يقبؿ التدخ باستدعاء

بػػػؿ يػػػـك الجمسػػػة أك بطمػػػب يكػػػكف التػػػدخؿ بػػػاإلجراءات المعتػػػادة لرفػػػر الػػػدعكل قحيػػػث 
, كال يقبؿ التدخؿ بعد ابت في محضر الجمسة كي ا طراؼ في الجمسة في حضكر  يقدـً شفىاىان 

 إقفاؿ باب المرافعة.

تػػدخؿ فػػي الػػدعكل لالمشػػرع قػػد أكضػػح اإلجػػراءات التػػي يػػتـ بمكجبيػػا ا إفكمػػف حيػػث 
ت  لمتػػدخؿ فػػي الػػدعكل يترتػػب عميػػو بطػػالف التػػدخؿ, اتبػػاع ىػػذه اإلجػػراءكمػػف اػػـ فػػإف عػػدـ ا

 كعدـ انعقاد الخصكمة في شأف التدخؿ.

يسػػػػير عميػػػػو القضػػػػاء اإلدارم السػػػػكرم بضػػػػركرة تقػػػػديـ طمػػػػب التػػػػدخؿ   أف مػػػػا كبرأينػػػػا        
ضػػمانات أكاػػر لطرفػػي المنازعػػة فػػي  يحقػػؽ شػػفىاىان بمػػذكرة  كتابيػػة كعػػدـ قبػػكؿ طمػػب التػػدخؿ ً 

دعكل اإللغػاء كيحقػؽ اطػالع الخصػـ المكجػو إليػو بصػكرة كاضػحة كجميػة عمػى أكجػو التػدخؿ 
ا مػػر الػػذم يجعػػؿ ,  كأسػػانيده ممػػا يمكنػػو أف يبػػدم دفاعػػو بشػػأنيا عمػػى كجػػو قػػاطر كصػػريح

حاكمػػات مػػف قػػانكف أصػػكؿ الم 161التػػدخؿ عمػػى ىػػذا النحػػك مقبػػكالن كال يخػػالؼ حكػػـ المػػادة 
 المدنية.
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 دعوى اإللغاء الدفوع في -المبحث الثاني
 

الػػدفر ىػػك كسػػيمة الخصػػـ لمػػرد عمػػى طمبػػات المػػدعي أمػػاـ المحكمػػة بمػػا يػػؤدم إلػػى    
, ذلػػؾ أف حػػؽ الػػدفر ىػػك حػػؽ أساسػػي كجػػكىرم مػػف حقػػكؽ  تفػػادم الحكػػـ عميػػو بيػػذه الطمبػػات

مة مف كسا ؿ الػرد عمػى الػدعكل كاالعتػراض الدفاع لمخصـ, كالقانكف ينظـ الدفر باعتباره كسي
 . عمى إجراءاتيا عمييا أك

ي فػػأكػػاف ذلػػؾ تشػػمؿ الػػدفكع كػػؿ مػػا يػػرد بػػو المػػدعى عميػػو عمػػى دعػػكل خصػػمو سػػكاء 
الػػدفكع المتعمقػػة بعػػدـ قبػػكؿ الػػدعكل لرفعيػػا مػػف غيػػر فػػي شػػكميا كالػػدفر بعػػدـ االختصػػاص أـ 

 ,  بالمكضػػػكع ت خاصػػػة بالشػػػكؿ أـأكانػػػذم صػػػفة أك مصػػػمحة أك بمعنػػػى آخػػػر الػػػدفكع سػػػكاء 
أك غيػػر مقبكلػػة , كػػأف يػػرد دعػػكاه بأنيػػا غيػػر مقبكلػػة ككنيػػا مرفكعػػة أمػػاـ جيػػة غيػػر مختصػػة 

قطعي نيا ي أك قضا ي شكالن لرفعيا بعد انقضاء الميعاد أك لسبؽ نظرىا كالفصؿ فييا بحكـ 
 .نحك ذلؾ 

أك اختصػاص المحكمػة  ىي الدفكع التي تكجو إلى إجراءات الدعكل الدفكع الشكميةف 
راءات قبػؿ الػدخكؿ دكف التعرض لذات الحؽ المدني أك التي يطعف بيػا الخصػـ بقانكنيػة اإلجػ

  (1) .في أساس الدعكل

فكؿ دفر تنطبؽ عميو صفات الدفكع الشكمية ىك دفر شػكمي ممكػف االحتجػاج بػو مػف 
ف يكػكف سػابقان لمنظػر , كما أف الفصؿ في الدفكع الشػكمية أك اإلجػراءات ينبغػي أ قبؿ المدعي

بالمكضػػػكع إال إذا كػػػاف الفصػػػؿ فػػػي الػػػدفر يتكقػػػؼ عمػػػى بحػػػث المكضػػػكع, حيػػػث يتعػػػيف نظػػػر 
 المكضكع بالقدر الالـز لمبت بالدفر.

فإف الدفكع المقدمة مف المدعى عميو تخضر في طريقة تقػديميا لػذات  كقاعدة عامةك 
 . القكاعد كا صكؿ التي تخضر ليا الطمبات

د أنو عمى المدعى عميو تقديـ الدفكع المناسبة لمرد عمى طمبات خصمو فالمبدأ السا  
ر مف تمقاء نفسو أم دفر متعمؽ يكدحضيا, إال أف لمفكض الدكلة كما لمقاضي اإلدارم أف يا

 . بالنظاـ العاـ
                                           

, المؤسسة الحدياة لمكتػاب ,  دراسة مقارنةالدفكع الشكمية أماـ القضاء اإلدارم,  , صعب ناجي عبكد د. الدليمي (1)
 . 2111بيركت , 
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ف حؽ مفكض الدكلة في إاارة الدفكع المتعمقة بالنظاـ العاـ مف تمقاء نفسػو  , يتػيح  كا 
ا فسػيتعرض ,  نيػـ إف لػـ يتعرضػكا ليػ اػارة ماػؿ ىػذه الػدفكع  كؿ مػرة أمامػولمخصكـ أيضان إ

  . ليا ىك مف تمقاء نفسو

الػػدفر اإلدارم ىػػك كسػػيمة المػػدعى عميػػو مػػف أجػػؿ الػػرد عمػػى طمبػػات المػػدعي كذلػػؾ ف
بغية التكصؿ إلى عدـ الحكػـ عميػو بتمػؾ الطمبػات أك بمعنػى آخػر ىػك مػا يتمسػؾ بػو المػدعى 

دكف صدكر حكـ ضده بكؿ أك بجزء مف طمبات المدعي التي ضػمنيا صػحيفة عميو لمحيمكلة 
 . دعكاه

 لتػيعمػى عكػس تمػؾ الػدفكع ا –الدفكع التي يمكف أف تاار أمػاـ القضػاء اإلدارم إف  
ىا مػػف اإلدارة , كمػػف اػػـ يجػػكز إبػػداؤ  أمػػاـ القضػػاء العػػادم منيػػا مػػا يتعمػػؽ بالنظػػاـ العػػاـ تاػػار

 . انت عمييا الدعكلالمدعى عمييا في أية حالة ك

زمػػػة بػػػذلؾ تفعػػػيالن لمػػػدكر يضػػػان مػػػف تمقػػػاء نفسػػػيا ال بػػػؿ ىػػػي ممكلممحكمػػػة أف تايرىػػػا أ 
كمرجر تعمؽ الدفكع اإلدارية العاـ  –اإليجابي الذم يضطمر بو القاضي في الدعاكل اإلدارية 

 .(1)مصمحة العامةبالنظاـ العاـ لتعمؽ القانكف اإلدارم كا كضاع التي يحكميا بال

كما يشكؿ حؽ الدفاع كسػيمة أساسػية كىامػة فػي يػد المػدعى عميػو لمػدفاع عػف حقكقػو 
أماـ القضاء كحػؽ الػدفر لػرد الػدعكل يشػكؿ كسػيمة ىامػة جػدان فػي يػد الفػرد أك اإلدارة المػدعى 

 .عمييا لمدفاع عف نفسيا 

تتماؿ في تعريؼ المدعى عميػو بكسػا ؿ الػدفاع عػف  الدفكعلذلؾ فإننا نرل أف أىمية  
ف إنفسػػو مػػف أجػػؿ الػػتخمص مػػف الحكػػـ عميػػو بسػػبب الػػدعكل التػػي رفعيػػا أحػػد ا فػػراد ضػػده إذ 

كد عف حقكقو ص مف الدعكل يعتبر كسيمة ىامة لمذمعرفتو الدقيقة بما يمكف أف يقكـ بو لمتخم
كحرياتو, فضالن عف تخفيؼ العبء عمى القاضي اإلدارم كذلػؾ بػالحكـ بػرد الػدعاكم التػي ال 

 . شركط القانكنية لرفعياال اتكتمؿ فيي

مػػف الحاجػػة الممحػػة مػػف الكاقػػر العممػػي إليجػػاد الػػدفكع القانكنيػػة  ذلػػؾكمػػا تنبػػر أىميػػة  
خاصػة فػي ظػؿ غيػاب كب , التي يدفر بيا سكاء مف جانب المدعى عميو أكمف جانب المػدعي

 عػف عػدـ كجػكد النصػكص القانكنيػة النصكص اإلجرا ية المتعمقة بقضاء مجمس الدكلة فضالن 

                                           
 .117, ص مرجر سابؽ أصكؿ إجراءات القضاء اإلدارم,  - 1978 , مصطفي كماؿ وصفي( 1)
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ييػػا ك غيػػر ذلػؾ مػػف الػدفكع التػػي يرجػر فالطعػػف بػالتزكير أ المتعمقػة بػبعض الػػدفكع كالتقػادـ أك
 . القانكف الخاص بما يتالءـ مر القانكف العاـ إلى

الحكمة مف الدفر ىك إقامة مكازنة عادلة بيف طرفي الدعكل , فكما يضمف حؽ ف        
فإف , ات الالزمة بصدد البت فيو , كيسمعو القاضي كيتخذ اإلجراء االدعاء لكؿ شخص

مستمزمات العدؿ المتمامة في المساكاة بيف طرفي االدعاء تقتضي فسح المجاؿ كامالن أماـ 
فإذا كاف المدعي ىك أكؿ مف يبدأ الدفر , فإف المدعى , عميو لمدفاع عف حقكقو  ىالمدع

    (1) عميو ىك آخر مف يبدم الدفر كذلؾ ليتسنى لو حؽ الدفاع عف حقكقو.

تحميػػؿ ا حكػػاـ القضػػا ية  فػػي دعػػكل اإللغػػاء مػػف خػػالؿ الػػدفكع لػػذلؾ سػػنتعرؼ عمػػى       
الصػػادرة عػػف القضػػاء اإلدارم كاسػػتخالص ا فكػػار كالمبػػادئ التػػي تحمميػػا ىػػذه ا حكػػاـ سػػيما 
كأف المشرع جاء بنص قانكني مقتضب مما يعني عدـ إمكانية االسػتغناء عػف أحكػاـ القضػاء 

نمػا القضػاء الفرنسػي  , كال نقصد القضػاء اإلدارم السػكرم فقػط المكضكع اإلدارم في ىذا , كا 
 . ليذا سنعتمد أيضان عمى طريقة الدراسة المقارنةك , القضاء المقارف  اإلنجميزم كك  كالمصرم

سنقسػـ  امػف مختمػؼ جكانبيػ ابشكؿ سميـ كاإلحاطة بيػالتعرؼ عمى الدفكع كمف أجؿ 
 :  شكؿ انتيبحث إلى االاة مطالب عمى المال

 .القضاء اإلدارم  اختصاصالدفر بعدـ المطمب ا كؿ: 
 المطمب الااني: الدفر بعدـ قبكؿ الدعكل .

 المطمب الاالث: الدفكع المكضكعية.
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 12, ص  مرجر سابؽ  , مالدفكع الشكمية أماـ القضاء اإلدار -صعب ناجي عبكد  د. الدليمي (1)
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 القضاء اإلداري اختصاصالدفع بعدم المطمب األول ـ 

 
ينكػػر الػدفر بعػدـ االختصػػاص ىػك دفػػر سػابؽ يبديػػو المػدعى عميػػو فػي الػػدعكل حيػث 

فػػػي نظػػػر الػػػدعكل كذلػػػؾ لخػػػركج سػػػمطة الفصػػػؿ فييػػػا عػػػف اختصاصػػػيا  فيػػػو سػػػمطة المحكمػػػة
 . الكال ي أك النكعي

كبمػػا أف الػػدفر بعػػدـ االختصػػاص دفػػر سػػابؽ لمبػػدء فػػي نظػػر الػػدعكل فإنػػو ال يمكػػف  
نمػػػا يكمػػػف الغػػػرض فػػػي ىػػػذا الػػػدفر  لمقاضػػػي أف يمػػػس أصػػػؿ الحػػػؽ أانػػػاء نظػػػر ىػػػذا الػػػدفر كا 

 .بؿ المحكمة الناظرة في النزاع بإنياء الدعكل قبؿ الخكض فيياباستصدار حكـ مف ق
نظران  ف االختصاص معقكد بنظر ىذه الدعكل مف قبؿ المشرع إلػى محكمػة أخػرل  

يبدل بغرض استصدار حكـ ينيي  , فيذا الدفر  القضاء العادم اء اإلدارم أـسكاء في القض
 الدعكل دكف فصؿ في مكضكعيا.

:" مكضكع االختصاص مف النظاـ  اإلدارية العميا السكرية بأفقضت المحكمة  كعميو
العػػػػاـ كبالتػػػػالي تممػػػػؾ المحكمػػػػة النػػػػاظرة فػػػػي الخػػػػالؼ إاارتػػػػو تمقا يػػػػان كلػػػػك لػػػػـ يػػػػدفر بػػػػو أحػػػػد 

   (2)كيجكز" قبكؿ اإلدالء بو  كؿ مرة أماـ محكمة الدرجة ا خيرة". (1)"الطرفيف

حيػث  ص المحمػي مػف النظػاـ العػاـلكف القضػاء اإلدارم اسػتانى حالػة عػدـ االختصػا
 قضت المحكمة اإلدارية العميا:

"فيمػػا عػػدا بعػػض االسػػتاناءات المقػػررة صػػراحة فػػي القػػانكف فػػإف قكاعػػد االختصػػاص  
ٌف عػػدـ إاػػارة  المحمػػي ال تعتبػػر مػػف النظػػاـ العػػاـ كال تممػػؾ المحكمػػة إاارتيػػا مػػف تمقػػاء نفسػػيا كا 

اارتػػػو مػػػف اكؿ دكف لجػػػكء المحكمػػػة إلػػػى ىػػػذا المكضػػػكع مػػػف قبػػػؿ الجيػػػة المػػػدعى عمييػػػا يحػػػ
 (3)".قبميا

إٌف ىػػػػذه الحالػػػػة "عػػػػدـ االختصػػػػاص المحمػػػػي" ال نصػػػػادفيا أمػػػػاـ القضػػػػاء اإلدارم إال        
بالنسػػبة لطعػػكف العػػامميف فػػي الدكلػػة حيػػث ينعقػػد االختصػػاص لمحػػاكـ البدايػػة المدنيػػة فػػي كػػؿ 

                                           
 .1ج 1981سمر  – 66/1981/ع /78حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ  (1)

 .6ص 2ـ 1961/1964مر  1963لسنة  61ع حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ  (2)
 .7ج 1997سمر  – 0/1471/1997-085ع حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ  (3)
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عػدـ اختصػاص محمػي بحسػػباف أٌف محافظػة كأمػا بالنسػبة لبقيػػة المنازعػات فػال نتصػكر كجػػكد 
 محاكـ القضاء اإلدارم في سكريا متمركزة كميا في العاصمة دمشؽ. 

تجدر اإلشارة في ىذا المجاؿ إلى أٌف الحكـ الصادر بعدـ االختصاص يقتػرف بإحالػة 
إلييػػا دكف  ةالػدعكل إلػػى المحكمػػة المختصػػة, حيػث تمتػػـز تمػػؾ المحكمػػة بنظػر الػػدعكل المحالػػ

االختصػػاص, إذ حسػػـ حكػػـ اإلحالػػة الصػػادر مػػف المحكمػػة غيػػر المختصػػة  أف تبحػػث مسػػألة
, ممػا يطيػؿ  ىذا ا مر كذلؾ رغبةن في عدـ تسميط قضػاء محكمػة عمػى قضػاء محكمػة أخػرل

حيث قضػت المحكمػة , أمد النزاع كيزعزع الاقة المفترض تكافرىا في صحة ا حكاـ القضا ية
اإلحالة بيف محكمتيف مػف درجػة كاحػدة تػابعتيف لجيػة يجب أف تتـ  " : اإلدارية العميا السكرية

ف حكػػـ اإلحالػػة الصػػادر عػػف المحكمػػة اإلداريػػة إلػػى المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا  قضػػا ية كاحػػدة كا 
  (1)لالختصاص ال يقيد ىذه المحكمة كلك فات ميعاد الطعف فيو".

ف " بعػػػدـ الحكػػػـ بإحالػػػة الػػػدعكل إلػػػى المحكمػػػة المختصػػػة إنمػػػا يكػػػكف عنػػػد الحكػػػـ  كا 
غيػػر أف قػػرار اإلحالػػة غيػػر مشػػركط أف يكػػكف مػػف درجػػة  (2)االختصػػاص المحمػػي ال الػػكال ي".

بػػيف جيتػػيف قضػػا يتيف كأحيمػػت الػػدعكل إلػػى محكمػػة  االختصػػاصكاحػػدة, أمػػا إذا كػػاف عػػدـ 
ذا أعمنت عدـ  اختصاصياالقضاء اإلدارم فإنيا تستطير أف تبحث في  فيجػب  اختصاصػياكا 

 ننػػا سػػنككف أمػػاـ حالػػة تنػػازع سػػمبي بعػػدـ  االختصػػاصمحكمػػة تنػػازع إلػػى عند ػػذ رفػػر النػػزاع 
 . االختصاص

كما أف القضاء اإلدارم ال يختص سكل بنظر المنازعات اإلدارية كالتي يككف محميػا 
المتعمقػة بػالتعكيض عمالن إداريػان قانكنيػان كمػف اػـ يخػرج عػف اختصاصػو النظػر فػي المنازعػات 

, كمػػا  التػػي تػػدكر حػػكؿ عمػػؿ مػػف أعمػػاؿ السػػيادةلمنازعػػات عػػف ا عمػػاؿ الماديػػة , ككػػذلؾ ا
يخرج عف اختصاصو النظر في المنازعات المتعمقػة با عمػاؿ التشػريعية كالقضػا ية لخركجيػا 

 .عف االختصاص الكال ي لمحاكـ مجمس الدكلة 

 في ىذا المطمب عمى النحك التالي : ةسالدراسنخصص لذلؾ  

 .تصاص المتعمؽ بعمؿ مف أعماؿ السيادة الدفر بعدـ االخ :الفرع ا كؿ  -

 . الدفر المتعمؽ بعدـ االختصاص ككف المنازعة ليست منازعة إدارية: الفرع الااني  - 
                                           

 . 170ص 97ـ 1962/1964مر  – 1961لسنة  107ع حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ  (1)

 ق177ص 98ـ 1962/1964مر  – 1962لسنة  19ع حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ  (2)
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 الدفع المتعمق بعدم الختصاص كون العمل من أعمال السيادة -الفرع األول 
 

فيذيػػػػة , كال أعمػػػػاؿ السػػػػيادة ىػػػػي " طا فػػػػة مػػػػف التصػػػػرفات التػػػػي تباشػػػػرىا السػػػػمطة التن        
مػػف جانػػب  ة سػػكاءن مػػف جانػػب القضػػاء العػػادم أـتخضػػر فػػي خصكصػػيا  يػػة رقابػػة قضػػا ي

القضاء اإلدارم , فيذه ا عماؿ ال تككف في الكاقر محالن إللغاء أك تعكيض أك كقؼ تنفيذ أك 
 . (1)فحص مشركعية 

" تماػػػؿ كأعمػػػاؿ السػػػيادة بكصػػػفيا السػػػابؽ ال تتفػػػؽ مػػػر فكػػػرة الدكلػػػة القانكنيػػػة , كىػػػي 
كلذلؾ فإف ىناؾ رغبة شػبو إجماعيػة بػيف الفقيػاء , بالتالي نقطة سكداء في جبيف المشركعية 

 .(2)بزكاليا مف عالـ القانكف " 

تشػػػكؿ أعمػػػاؿ السػػػيادة اسػػػتاناءن عمػػػى مبػػػدأ المشػػػركعية الػػػذم يقضػػػي بخضػػػكع حيػػػث 
 . اإلدارة العامة لمرقابة القضا ية في أعماليا

دار قرارات عمى الرغـ مف أنيا إدارية إال أنيػا ال تخضػر حيث تمنح اإلدارة حؽ إص 
 . لرقابة القضاء لفحص خركجيا أك تكافقيا مر مبدأ المشركعية

إف عمػػؿ السػػيادة الػػذم تقػػكـ بػػو اإلدارة يفمػػت لػػيس فقػػط مػػف رقابػػة القضػػاء اإلدارم  
نمػػا مػػف كػػؿ أنػػكاع القضػػاء العػػادم شػػكؿ بحػػؽ , االسػػتانا ي, الدسػػتكرم, فأعمػػاؿ السػػيادة ت كا 

 نافذة لودارة لتقكيض مبدأ المشركعية كاالعتداء عمى الحقكؽ كالحريات.

فػػي القػػانكف اإلنجميػػزم فػػإف أعمػػاؿ السػػيادة يقصػػد بيػػا " تمػػؾ ا عمػػاؿ التػػي تصػػدر  ك       
عف التاج بصفتو عمالن سياسينا يتعمؽ بدكلة أخػرل , أك بأحػد ا فػراد الػذيف ال يػؤدكف كاجبػات 

 . "الطاعة لمتاج 

بأنػػػػو ذلػػػػؾ العمػػػػؿ الػػػػذم  "  عمػػػػؿ السػػػػيادة E.C.S.Wadeكمػػػػا يعػػػػرؼ البركفيسػػػػكر          
يصدر عف السمطة التنفيذية بصفتو عمالن سياسينا تقكـ بو تمؾ السمطة ضػمف نطػاؽ عالقاتيػا 
الخارجيػػة مػػر دكلػػة أخػػرل , بمػػا فػػي ذلػػؾ العالقػػات المتصػػمة برعايػػا تمػػؾ الدكلػػة إال إذا كػػاف 

ففػي ىػذه الحالػة ا خيػرة  "يؤدكف كاجب الػكالء كالطاعػة لمتػاج كلػك بشػكؿ مؤقػت ىؤالء الرعايا 

                                           
 . 77د. بطيخ رمضاف محمد , القضاء اإلدارم , مرجر سبؽ ذكره , ص  (1)
 . 706اف محمد , قضاء اإللغاء , مرجر سبؽ ذكره , ص د. الطماكم سميم (2)
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ال يمكف االعتػداد بحصػانة عمػؿ السػيادة تجػاه ىػؤالء الرعايػا مػا دامػكا يقػدمكف كاجػب الطاعػة 
 . (1)تجاه التاج 

,  إف عدـ اختصاص القضاء بنظر أعماؿ السيادة يجد سندان تشريعيان لدينا في سػكريا        
 :عمى أنو 1959لعاـ  55مف قانكف مجمس الدكلة رقـ  12يث نصت المادة ح

 ال يخػػتص مجمػػس الدكلػػة بيي ػػة قضػػاء إدارم بػػالنظر فػػي الطمبػػات المتعمقػػة بأعمػػاؿ"        
 ".السيادة

ذا كانػػت محػػاكـ مجمػػس الدكلػػة غيػػر مختصػػة كال يػػان بػػالنظر فػػي         المنازعػػات المتعمقػػة  كا 
, فقػػد أخػػذت المحػػاكـ عمػػى  لتمػػؾ ا عمػػاؿ ان زاء عػػدـ كضػػر المشػػرع تعريفػػ, كا   بأعمػػاؿ السػػيادة

عاتقيا تقرير الكصؼ القانكني لمتصرؼ الصادر عف السمطة التنفيذية مف حيث إسباغ صػفة 
, ا مػػر الػػذم عمػػى أساسػػو يتحػػدد اختصاصػػيا بنظػػر النػػزاع  أعمػػاؿ السػػيادة عميػػو مػػف عدمػػو

 .مف عدمو  كالفصؿ فيو

اء اإلدارم كأمػػا بالنسػػبة لمقضػػاء العػػادم فقػػد حظػػر قػػانكف السػػمطة ىػػذا بالنسػػبة لمقضػػ
المػػادة حيػػث نصػػت التعػػرض  عمػػاؿ السػػيادة   1961لعػػاـ  98القضػػا ية الصػػادر بالمرسػػـك 

 أعمػػػاؿ فػػػي مباشػػػرة غيػػػر أك مباشػػػرة بطريقػػػة تنظػػػر أف لممحػػػاكـ لػػػيس "  :نػػػو أ عمػػػىمنػػػو  26
 ."  السيادة

فة الػػػػذكر فػػػػإف القضػػػػاء اإلدارم كالعػػػػادم غيػػػػر اسػػػػتنادان لمنصػػػػكص التشػػػػريعية السػػػػال 
 . مختصيف بنظر منازعة متعمقة بعمؿ مف أعماؿ السيادة

ذلػػؾ أف المشػػرع لػػـ يعػػط تعريفػػان ليػػذه ا عمػػاؿ تاركػػان ىػػذه الميمػػة لمقضػػاء اإلدارم إذ  
عمػى أنػو مػف  مطة تكصػيؼ عمػؿ مػاػف عمكمية الػنص تفيػد بمػنح المحكمػة اإلداريػة العميػا سػإ

 يادة أـ ال.ػسأعماؿ ال
 : (2)قد حاكؿ الفقو جمر أعماؿ السيادة في أربر مجمكعات ىيك 

 ا عماؿ المتعمقة بعالقة السمطة التنفيذية بالسمطة التشريعية . .1
                                           

د. الشكبكي عمر محمد مرشد , رقابة القضاء عمى قرارات اإلدارة العامة في إنجمترا مر المقارنة بالنظاـ  (1)
 . 89ا ردني, مرجر سبؽ ذكره , ص 

افة لمنشر كالتكزير , عٌماف, مكتبة دار الاقد. شطناكم عمى خطار , مكسكعة القضاء اإلدارم, الجزء ا كؿ,  (2)
 .  94ػ  91, ص  ـ0224
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ا عماؿ التي تنظـ عالقة الدكلة مر بقية أشخاص القانكف الدكلي العاـ  كالدكؿ  .2
 كالمنظمات الدكلية ق .

 ف الدكلة كسالمتيا .بعض اإلجراءات التي تتعمؽ بأم .3
 ا عماؿ المتعمقة بالعمميات الحربية . .4

أنيا ليست محؿ اتفاؽ بيف جمير كلكف يؤخذ عمييا كىناؾ ا عماؿ القضا ية ,        
 ., باإلضافة إلى أنيا ليست اابتة في محتكاىا  الفقياء

 عماؿ عف كما ينتقد الفقو معيار القا مة القضا ية عمى أساس أف تحديد ىذه ا        
ف ىذه القا مة  طريؽ دراسة أحكاـ القضاء ليس مف طبيعتو أف يؤدم إلى أساس اابت ليا , كا 

نما ىي تعداد ليا فقط   . (1)ال تتضمف تعريفنا  عماؿ السيادة, كال تقدـ تعريفنا ليا, كا 

دة يميؿ مجمس الدكلة الفرنسي باستمرار إلى إنقاص محتكيات قا مة أعماؿ السياكما        
خضاعيا لمرقابة القضا ية   . (2), كذلؾ عف طريؽ إخراج بعض محتكياتيا كا 

كأخيرنا يرل الدكتكر رمضاف محمد بطيخ بأف معيار طبيعة العمؿ الذاتية ىك المعيار       
سناد ىذه الميمة لمقضاء, إذ يستطير القاضي  الكاجب االتباع أك ىك المعيار الذم يتالءـ كا 

كبحكـ تككينو القانكني العممي كنظرتو المجردة ل مكر أف يقر لعمؿ  عف طريؽ ىذا المعيار
  (3)ما عمى أنو مف أعماؿ السيادة أك أنو ليس كذلؾ

كضػػر معيػػار لتمييػػز أعمػػاؿ السػػيادة  حػػاكؿ الفقػػو اإلدارمنػػرل أف  بنػػاءن عمػػى مػػا تقػػدـ
 . م أـ العف ا عماؿ اإلدارية كذلؾ لتحديد ىؿ يخضر العمؿ إلى رقابة القضاء اإلدار 

إال أنػػػو عجػػػز عػػػف القيػػػاـ بيػػػذه الميمػػػة مسػػػممان بػػػأف عمػػػؿ السػػػيادة ىػػػك مػػػا يخمػػػر لػػػو  
القضاء اإلدارم ىذا الكصؼ فإذا قرر أف عمالن ما ىك عمؿ سػيادة فإنػو يجػب عميػو أف يقػرر 
عػػدـ اختصاصػػو بنظػػر الػػدعكل كأمػػا إذا مػػا قػػرر عكػػس ذلػػؾ فإنػػو يتػػابر النظػػر فػػي مكضػػكع 

  . الدعكل ليفصؿ فييا

نمػا  إف القضاء اإلدارم لـ يضر معياران عامان لتمييز عمػؿ السػيادة عػف عمػؿ اإلدارة كا 
 . يعامؿ كؿ حالة عمى حدة

                                           
 .167أحمد عكدة مكسى , قضاء اإللغاء في ا ردف, مرجر سبؽ ذكره, ص  د. الغكيرم (1)
 . 159د. رسالف أنكر أحمد , كسيط القضاء اإلدارم , مرجر سبؽ ذكره , ص  (2)
 . 57رمضاف محمد , قضاء اإللغاء , مرجر سبؽ ذكره , ص  د. بطيخ (3)
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نمػا عمػى سػبيؿ الماػاؿ  , ممػا فأعماؿ السيادة إذان ليست محػددة عمػى سػبيؿ الحصػر كا 
انكف ال يشكؿ مساساي كاضحاي بمبدأ الشرعية الذم يعني سيادة حكػـ القػانكف , كسػيادة حكػـ القػ

ف خػػركج الرقابػػة القضػػا ية عمػػى  تتحقػػؽ إال عػػف طريػػؽ رقابػػة القضػػاء عمػػى أعمػػاؿ اإلدارة , كا 
مػػػف  4العػػػادم  يشػػػكؿ مخالفػػػة كاضػػػحة لمفقػػػرة  رم أـأعمػػػاؿ اإلدارة سػػػكاء لجيػػػة القضػػػاء اإلدا

مف دستكر الجميكرية العربية السكرية الذم نص عمػى أف: "حػؽ التقاضػي كسػمكؾ  28المادة 
 .لدفاع أماـ القضاء مصكف بالقانكف" الطعف كا

ممػػػا يقتضػػػي عمػػػى المشػػػرع الػػػنص عمػػػى عػػػدـ تحصػػػيف أم عمػػػؿ أك قػػػرار إدارم مػػػف 
 . الرقابة القضا ية أك النص عمى تحديد أعماؿ السيادة

أف العمػػؿ يشػػكؿ عمػػؿ سػػيادة ىػػي  القضػػاء اإلدارم كمػػف الحػػاالت التػػي اعتبػػر فييػػا 
بػػػػراـ المعاىػػػػدات الدكليػػػػة عالقػػػػة السػػػػمطة التنفيذيػػػػة مػػػػر السػػػػمطة ال تشػػػػريعية كأعمػػػػاؿ الحػػػػرب كا 

 .كعالقات الدكلة مر الدكؿ ا خرل... إلخ, إف ىذه أمامة عمى سبيؿ المااؿ كليس الحصر

"إف أعمػػاؿ السػػيادة التػػي تخػػرج عػػف  قضػػت المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية: كعميػػو 
ف قػػػانكف مجمػػػس الدكلػػػة ق مػػػ12اختصػػػاص مجمػػػس الدكلػػػة بيي ػػػة قضػػػاء إدارم طبقػػػان لممػػػادة  

حددىا االجتيػاد اإلدارم كحصػرىا فػي أمػكر معينػة خارجػة عػف اسػتيعاب النصػكص القانكنيػة 
عػالف الحػرب كقبػكؿ اليدنػػة...  النافػذة لعالقػة الحككمػة بالبرلمػاف كتقػديـ مشػركعات القػكانيف كا 

جراءات محددة فتبقػى بعيػدة كػؿ البعػد عػف  إلخ مفيػـك أعمػاؿ , أما تمؾ التي تنظميا قكانيف كا 
 .(1)السيادة"

كما قضت بأف " أعماؿ السيادة ىي ا عماؿ التي تصدر عف الحككمة باعتبارىا 
 . سمطة حكـ ال سمطة إدارة

ف التدابير الخاصة با مف الداخمي كالخارجي لمدكلة مف ف ة أعماؿ السيادة   كا 
رار كزير الخارجة عف اختصاص مجمس الدكلة, كما أف النظر في طمب التعكيض عف ق

الداخمية بإغالؽ الحدكد يخرج عف اختصاص القضاء اإلدارم باعتباره مف قبيؿ أعماؿ 
 .(2)السيادة".

                                           
 .0جمر  – 1987لعاـ  175/ع في الطعف 182ـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ حكق 1 
 ق44ص 77ـ 1962/1964مر  – 1964لسنة  50ع حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ  (2)
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 التطبيقات القضا ية  عماؿ السيادة في القانكف اإلنجميزم ليا نطاؽ محدكد جػدناف كا  
ايػا دكلػة , أك برع , فالدفر بأعماؿ السيادة ال ياار إال فػي نطػاؽ عالقػات إنجمتػرا بدكلػة أخػرل

 . أخرل ال يؤدكف كاجب الطاعة لمتاج

, أك فػػػػي مكاجيػػػػة  كال يجػػػكز الػػػػدفر بأعمػػػػاؿ السػػػيادة فػػػػي مكاجيػػػػة مػػػكاطف بريطػػػػاني 
, غير أف اعتقاؿ شخص أجنبي معادو داخؿ إنجمترا يعتبػر  شخص يؤدم كاجب الطاعة لمتاج

إصػػػػدار " أمػػػػر  عمػػػالن مػػػػف أعمػػػاؿ السػػػػيادة, ك بالتػػػػالي ال يخضػػػر لرقابػػػػة القضػػػػاء, كال يجػػػكز
 . (1)إحضار " في مكاجية ىذا العمؿ مف أجؿ إلغا و

فالدفر بعدـ االختصاص يكجب عمى المحكمة البحث في اختصاصيا بنظر الػدعكل 
النظػػر فػػي مكضػػكعيا, فمعرفػػة أنيػػا غيػػر مختصػػة بنظػػر الػػدعكل يغنييػػا عػػف  مػػف عدمػػو قبػػؿ

 .النظر في مكضكعيا كقبؿ التعرض لمشركط الشكمية 

كػػاف الفصػػؿ فػػي مسػػألة االختصػػاص يسػػتكجب التعػػرض لمكضػػكع الػػدعكل,  إال إذا 
فعند ذو يجب عمييا البحث في المكضكع بالقدر الذم يمكنيا مػف بيػاف اختصاصػيا مػف عدمػو 
فػػإذا مػػا تبػػيف ليػػا أنيػػا ال تنػػدرج فػػي اختصاصػػيا أصػػدرت حكمػػان بػػذلؾ منييػػةن بػػو الخصػػكمة 

 .أماميا

تعمػػػؽ المنازعػػػة بعمػػػؿ مػػػف أعمػػػاؿ السػػػيادة فعنػػػدما يػػػدفر بعػػػدـ اختصػػػاص المحكمػػػة ل
, كاسػػتظيار محمػػو كأركانػػو كطبيعتػػو كصػػكالن إلػػى  فيجػػب عنػػدىا فحػػص القػػرار محػػؿ المنازعػػة

ج عف اختصاص القضاء, أـ تحديد ما إذا كاف يعتبر في حقيقتو مف أعماؿ السيادة التي تخر 
لممكضػكع ىنػا يكػكف  مما يختص القضػاء بنظػر المنازعػة فيػو فػالتعرض أنو قرار إدارم عادم

 . بالقدر الالـز لتبيف كجو االختصاص بنظره

عالنيػػا عػػدـ  كمػػا ال يجػػكز لممحكمػػة بعػػد النظػػر بالػػدفر المتعمػػؽ بعػػدـ االختصػػاص كا 
اختصاصيا التعرض لمكضكع الدعكل كبحػث مشػركعية القػرار محػؿ الطعػف مػف حيػث قيامػو 

 النظر في أم أمر يتفرع عنو. ك حتىعمى أسبابو القانكنية أك االنحراؼ بسمطة إصداره أ

أف الػػدفر بعػػدـ اختصػػاص المحكمػػة التػػي ريفعػػت أماميػػا  أيضػػان  بػػوممػػا يجػػب التنكيػػو ك 
ـ تعمػػؽ ىػػذا الػػدفر بعػػدـ االختصػػاص الػػكال ي أأالػػدعكل ىػػك دفػػر يتعمػػؽ بالنظػػاـ العػػاـ كسػػكاء 

                                           
ة بالنظػػػاـ عمػػػر محمػػػد مرشػػػد , رقابػػػة القضػػػاء عمػػػى قػػػرارات اإلدارة العامػػػة فػػػي إنجمتػػػرا مػػػر المقارنػػػ د. الشػػػكبكي (1)

 . 91, ص ا ردني, مرجر سبؽ ذكره 



271 

 

ف اعتبار ىذا الدفر مف النظػاـ العػاـ يرتػب عػدة نتػا ر كىػي أنػو يترتػب النكعي عمػى ذلػؾ  , كا 
إمكانية إبداء ىذا الدفر في أية حالة تككف عمييا الدعكل, بؿ إف لممحكمة مف تمقاء نفسيا أف 

 ضت بعدـ اختصاصيا مف تمقاء نفسيا.تبحث في كاليتيا فإف ابت ليا أنيا غير مختصة ق

تعمػػػؽ االختصػػػاص بالنظػػػاـ العػػػاـ يبطػػػؿ أيضػػػان كػػػؿ اتفػػػاؽ بػػػيف الخصػػػكـ بإقامػػػة إف 
, عمػػى الػػرغـ مػػف أف تمػػؾ المحكمػػة غيػػر مختصػػة بنظػػر النػػزاع  كمػػة معينػػةالػػدعكل أمػػاـ مح

 بحسباف أف المشرع عقد االختصاص لمحكمة محددة بعينيا.

 كما أف قبكؿ الدفر بأعماؿ السيادة في إنجمترا يعتمد بصكرة أساسية عمى أمريف :       

سػمطة التنفيذيػة قػد تػـ اتخػاذه يقتضي قياـ المحكمة بالتأكد مما إذا كاف قرار ال : ا مر ا كؿ 
 .داخؿ أراضي التاج كممتمكاتو أـ خارجيا 

فيقتضػػػي قيػػػاـ المحكمػػػة بالتأكػػػد ممػػػا إذا كػػػاف الطػػػاعف فػػػي القػػػرار يػػػدفر  : أمػػػا ا مػػػر الاػػػاني
 كاجبات الكالء كالطاعة لمتاج أـ ىك غير ذلؾ .  

النظر فػػي مكضػػكع إف الػػدفر بأعمػػاؿ السػػيادة الػػذم يجػػرد المحػػاكـ مػػف اختصاصػػيا بػػ       
نفػػس الصػػكرة المكجػػكدة فػػي  النػػزاع الػػذم تايػػره ىػػذه ا عمػػاؿ , ال كجػػكد لػػو فػػي إنجمتػػرا عمػػى

 . كغيرىا مف الدكؿ فرنسا كسكريا

فالقضية الكحيدة الحدياة التػي تناكليػا القضػاء فػي ىػذا المجػاؿ ىػي قضػية " نيسػاف "         
قطة سكداء فػي تػاريخ القػانكف اإلنجميػزم ـ , غير أف ىناؾ ن1971ضد " النا ب العاـ " سنة 

كفي تاريخ محاكـ القانكف تتماؿ في إضفاء الحصانة عمى بعض أعماؿ شػركة الينػد الشػرقية 
, حينما كانت ىػذه الشػركة تػتحكـ بمصػير الينػد , كذلػؾ عمػى أسػاس كػكف ىػذه ا عمػاؿ مػف 

 . (1) أعماؿ السيادة

صػػػاص القضػػػاء اإلدارم بنػػػاءن عمػػػى أف إلػػػى أف الػػػدفر بعػػػدـ اخت كأخيػػػران يجػػػدر التنكيػػػو
اإلدارة العامػة كحػدىا التػي إذا مػا أرادت الػتخمص  العمؿ ىك مػف أعمػاؿ السػيادة يقتصػر عمػى

مف رقابة القضاء دفعت بأف عمميا ىك مف أعماؿ السيادة كذلػؾ كػي تتػكقى اإلدانػة القضػا ية 
 . بإلغاء عمميا كالتعكيض عنو

                                           
عمر محمد مرشد , رقابة القضاء عمى قرارات اإلدارة العامة في إنجمترا مر المقارنة بالنظاـ  د. الشكبكي (1)

 . 97ا ردني, مرجر سبؽ ذكره , ص 
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بالػػػدفر بػػػأف عمػػػؿ اإلدارة ىػػػك مػػػف أعمػػػاؿ ذلػػػؾ أف الطػػػاعف ليسػػػت لػػػو أم مصػػػمحة  
نمػا  السيادة بؿ العكس تمامان سيتقدـ بػدفكع كأدلػة إلابػات أف عمميػا لػيس مػف أعمػاؿ السػيادة كا 

 . كذلؾ إلزالة الحيؼ الذم ألحقو تصرؼ اإلدارة بمركزه القانكني ىك عمؿ إدارم
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 ريةالفرع الثاني ـ الدفع المتعمق بعدم وجود منازعة إدا
 

لعػػاـ  55إف اختصاصػػات مجمػػس الدكلػػة السػػكرم محػػددة بقػػانكف مجمػػس الدكلػػة رقػػـ 
ال كػػاف متعػػديان عمػػى  1959 عمػػى سػػبيؿ الحصػػر ال الماػػاؿ كعميػػو فإنػػو ال يجػػكز لػػو تجػػاكزه كا 

, كمػػا أنػػو ال يجػػكز لػػو أيضػػان التفػػريط فػػي شػػيء مػػف  اختصاصػػات اليي ػػات القضػػا ية ا خػػرل
ال اعتبر منكران   . لمعدالة اختصاصو كا 

 المػذككرة أعػاله ق مف قانكف مجمس الدكلػة11حتى  8مف  فقد عددت المكاد  كعميو  
المنازعات اإلدارية التي تدخؿ في اختصاصات محاكـ المجمس بنظرىػا كالفصػؿ فييػا كتتماػؿ 
ىذه الطمبات بطعكف المكظفيف أك كراتيـ الخاصة بالمرتبات كالمعاشات كالمكافػآت كالطمبػات 

مف ذكم الشأف بالطعف فػي القػرارات اإلداريػة النيا يػة الصػادرة بػالتعييف فػي الكظػا ؼ المقدمة 
, كالطمبػػػات التػػػي يقػػػدميا المكظفػػػكف العمكميػػػكف بإلغػػػاء  العامػػػة أك الترقيػػػة أك بمػػػنح العػػػالكات

القػػػػرارات اإلداريػػػػة الصػػػػادرة بإحػػػػالتيـ إلػػػػى المعػػػػاش أك االسػػػػتيداع أك فصػػػػميـ بغيػػػػر الطريػػػػؽ 
, كالطعػكف  ا الطمبات التي يقدمكنيا إللغاء القرارات النيا يػة لمسػمطات التأديبيػة, ككذ التأديبي

فػػي القػػرارات النيا يػػة الصػػادرة عػػف جيػػات إداريػػة ذات اختصػػاص قضػػا ي فيمػػا عػػدا القػػرارات 
الصػػػادرة عػػػف ىي ػػػات التكفيػػػؽ كالتحكػػػيـ فػػػي منازعػػػات العمػػػؿ كقػػػرارات لجػػػاف قيػػػد المحػػػػاميف 

ـ أك تػػأديبيـ متػػى كػػاف مرجػػر الطعػػف عيبػػان فػػي االختصػػاص أك فػػي بالجػػدكؿ العػػاـ أك تػػرفيعي
,  الشػػكؿ أك تعمػػؽ الطعػػف بمخالفػػة القػػرار لمقػػكانيف كالمػػكا ح أك الخطػػأ فػػي تطبيقيػػا أك تأكيميػػا

كالطمبات التي يقدميا ا فراد كاليي ات بإلغاء القرارات اإلدارية النيا يػة, كالطعػكف فػي القػرارات 
 . الضرا ب كالرسـك كدعاكل الجنسيةلجيات اإلدارية في منازعات النيا ية الصادرة عف ا

بالفصؿ فػي طمبػات التعػكيض عػف ا ضػرار التػي  ان أيض يختص القضاء اإلدارمكما 
 المنازعػػػػات الخاصػػػػة بعقػػػػكد االلتػػػػزاـ , ككػػػػذلؾ نجمػػػػت عػػػػف عػػػػدـ مشػػػػركعية القػػػػرارات السػػػػابقة

  . ءن كتعكيضان إلغا كا شغاؿ العامة كالتكريد أك بأم عقد إدارم آخر

يظيػػر مػػف الػػنص القػػانكني المتعمػػؽ بتحديػػد اختصػػاص مجمػػس الدكلػػة السػػكرم فػػي ك 
منازعات العقكد اإلدارية أف اختصاص المجمس ليس محػددان عمػى سػبيؿ الحصػر أم بعقػد أك 

نما يشمؿ اختصػاص كػؿ منازعػات العقػكد اإلداريػة , إذ أخػذ المشػرع  ببعض العقكد اإلدارية كا 
 . يد مف إرادة المشرعالعقكد اإلدارية بطبيعتيا كليس بتحد كالقضاء بنظرية
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إف اختصػػاص  " : فقػػد قػػررت المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية,  بنػػاءن عمػػى مػػا تقػػدـ 
القضػػػاء اإلدارم بالفصػػػؿ فػػػي المنازعػػػات الخاصػػػة بػػػالعقكد اإلداريػػػة اختصػػػاص عػػػاـ كشػػػامؿ 

 ك" ,  (1)تمحػؽ بيػا" عمميػة التعاقػد أـ  صؿ تمؾ المنازعات كما يتفرع عنيا سػكاء التػي تسػبؽ
لمجمػػس الدكلػػة بيي ػػة قضػػاء إدارم اختصػػاص مطمػػؽ بكػػؿ نػػزاع يتفػػرع عػػف العقػػد اإلدارم بمػػا 

 . (2)" في ذلؾ الطمبات المستعجمة
فاختصاصات المجمس محددة عمى سبيؿ الحصر كعميو فإذا ما قدمت إليو دعكل ال 

فػإف عمػى ,  مشػرع عمػى نحػك مػا بٌينػا سػابقان تدخؿ في اختصاصو ككنيػا خارجػة عمػا عػدده ال
 .القضاء اإلدارم إعالف عدـ اختصاصو 

مػا  نيػا تخػرج عػف اختصػاص  إما  نيا تدخؿ في اختصاص جيػة قضػا ية أخػرل كا 
 : القضاء العادم كاإلدارم كاستنادان لما تقدـ فقد استقر اجتياد مجمس الدكلة عمى أنو

ية عػػػف ا عمػػػاؿ الماديػػػة البحتػػػة الضػػػارة رغػػػـ ال يخػػػتص كال يػػػان بنظػػػر دعػػػكل المسػػػ كل
, حيث يتعيف النعقاد االختصػاص لمجمػس الدكلػة أف يػنجـ الضػرر  صدكرىا عف جية إدارية

لػػى جانػػب اختصػػاص القضػػاء اإلدارم بنظػػر المنازعػػات اإلداريػػة  عػػف عمػػؿ إدارم قػػانكني, كا 
رم ممػػػاالن بالمحػػػاكـ , فإنػػػو يخػػػتص أيضػػػان القضػػػاء اإلدا التػػػي تػػػدكر حػػػكؿ القػػػرارات اإلداريػػػة
, إلػػى جانػػب اختصاصػػو بنظػػر المنازعػػات الناشػػ ة عػػف  المسػػمكية بػػالنظر بالػػدعاكل التأديبيػػة

 . العقكد اإلدارية كالقرارات اإلدارية
فػػػػإذا خرجػػػػت المنازعػػػػة عػػػػف كصػػػػؼ المنازعػػػػة اإلداريػػػػة عمػػػػى نحػػػػك مػػػػا تقػػػػدـ فػػػػػإف  

في نظر كافة المنازعػات مػا  االختصاص بنظرىا ينعقد لمقضاء العادم صاحب الكالية العامة
 عدا ما أدخمو المشرع في اختصاصو عمى سبيؿ الحصر.

ا عماؿ التشريعية التي تندرج تحتيا القكانيف كا عماؿ البرلمانية تخرج كػذلؾ كما أن 
 . العادم ال ي سكاء لجية القضاء اإلدارم أـعف االختصاص الك 

لقضػا ية عػف اختصػاص مجمػس ا ا عمػاؿككذلؾ تخرج المنازعات التػي تاػكر حػكؿ  
الدكلػػة, حيػػث يػػرفض النظػػر فػػي كافػػة الطمبػػات المتعمقػػة بيػػا, سػػكاء تعمقػػت باإللغػػاء أك كقػػؼ 

مػػف قبيػػػؿ ا عمػػاؿ اإلداريػػػة التػػي يخػػػتص  ا عمػػاؿتعتبػػر تمػػػؾ  التنفيػػذ أك التعػػكيض حيػػػث ال
 , كتشػػػمؿ ا عمػػػاؿ القضػػػػا ية, ىادمجمػػػس الدكلػػػة بالفصػػػؿ فػػػي المنازعػػػات التػػػػي تاػػػكر بصػػػد

 .  ا حكاـ القضا ية كأعماؿ مأمكرم الضبط القضا ي
                                           

 .53ص/1972رم 117/1972ع في الطعف / 41حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار (1)
 .17ص 7ـ 1962/1964 مر – 0/1960ع // 47حكمة اإلدارية العميا السكرية القرارحكـ الم (2)
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 الدفع بعدم قبول الدعوى  -لمطمب الثانيا
 

لمنػػػر مػػػف دفػػػكع بػػػو المػػػدعى عميػػػو  الػػػدفر بعػػػدـ قبػػػكؿ الػػػدعكل ىػػػك مػػػا يتقػػػدـيقصػػػد ب
 . المحكمة المرفكعة أماميا الدعكل مف نظر ىذه الدعكل كذلؾ لعدـ تكافر أحد شركط قبكليا

بكؿ الدعكل ىك دفر يكجو مف المدعى عميو ضد المدعي كذلػؾ إلنكػار فالدفر بعدـ ق  
 . حقو برفر الدعكل لعدـ تكفر الشركط التي يتطمبيا القانكف إلقامة الدعكل

ف عمػػى القاضػػي قبػػؿ أف يتصػػدل لبحػػث مكضػػكع الػػدعكل أف يبحػػث أكالن فػػي إحيػػث         
سػػكاء و بشػػركط قبػػكؿ الػػدعكل, مػػدل حػػؽ رافعيػػا فػػي إقامتيػػا كىػػك مػػا اتفػػؽ الفقػػو عمػػى تسػػميت

كانت ىذه الشػركط شػركطان عامػة أـ خاصػة, كىػي شػركط كاجبػة التػكافر كقػت إقامػة الػدعكل أ
 .  بعد التأكد مف اختصاصو بنظرىا أكالن 

دعكل اإللغاء ىي دعكل قضا ية يشترط في رافعيا جميػر الشػركط المتطمبػة لرفػر  فإ        
لرافػػػػر الػػػػدعكل أىميػػػػة التقاضػػػػي , كيقصػػػػد بأىميػػػػة الػػػػدعكل بصػػػػفة عامػػػػة , كمنيػػػػا أف يكػػػػكف 

 ضػاء باسػػمو, أك لمصػمحة انخػػريف"التقاضػي "صػػالحية الشػخص لمباشػػرة اإلجػراءات أمػػاـ الق
كلكػػػػؿ ذم مصػػػمحة أف يػػػػدفر بعػػػػدـ قبػػػػكؿ  (1)كتعتبػػػر أىميػػػػة التقاضػػػػي مسػػػاكية  ىميػػػػة ا داء 

 الدعكل إذا رفعت مف شخص ال يتمتر بأىمية التقاضي .

بعػػدـ قبػكؿ الػػدعكل يجػب أف يكجػػو مػػف المػدعى عميػػو ضػد طمبػػات المػػدعي الػدفر إف 
كلػػػيس ضػػػد أسػػػانيده التػػػي يبنػػػي عمييػػػا طمباتػػػو, باعتبػػػار أف ذلػػػؾ مػػػف ا سػػػباب التػػػي تتعمػػػؽ 

 . بمكضكع الدعكل كمضمكنيا يقدميا لتبرير حقو كجدية دعكاه

لحمايػػة ف الػػدفر بعػػدـ قبػػكؿ الػػدعكل يعنػػي إنكػػار حػػؽ المػػدعي بطمػػب اإبمعنػػى آخػػر  
القضػػػا ية ذلػػػؾ أف دعػػػكاه ال تتػػػكافر فييػػػا الشػػػركط القانكنيػػػة لطمػػػب الحمايػػػة إذ نظػػػـ المشػػػرع 

إال مف تكفرت فيػو ىػذه يا الشركط كاإلجراءات الالزمة لطمب ىذه الحماية بحيث ال يستفيد من
ال فػػإف مػػف حػػؽ المػػدعى عميػػو الػػدفر بعػػدـ قبػػكؿ دعػػكل المػػدعي لفقػػداف شػػرط مػػف  الشػػركط كا 

 .متياشركط إقا

                                           
محمد عمى, الطعف بإلغاء القرارات اإلدارية في الجميكرية اليمنية " دراسة مقارنة ", رسالة  . عبده سميمافد (1)

 . 190ـ , ص 0222دكتكراه غير منشكرة , كمية الحقكؽ, جامعة القاىرة , 
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ف ىذا الدفر ىك مف الدفكع المتعمقة بالنظاـ العاـ , بمعنى أنو يجػكز إبػداؤه فػي أيػة  كا 
, بػػؿ إف ىػػذا الػػدفر ىػػك مػػف الػػدفكع التػػي يجػػب عمػػى المحكمػػة أف  حالػػة كانػػت عمييػػا الػػدعكل
 .  , كلك لـ يكف امة دفر تقدـ بو المدعى عميو تتصدل لو مف تمقاء نفسيا

دعػػػػكل  دعػػػكل إلغػػػاء أـ كانػػػت إداريػػػػةأتعػػػيف لقبػػػكؿ الػػػػدعكل سػػػكاء مػػػف المعمػػػـك أنػػػػو يك       
 . عادية أف يككف لرافعيا صفة في إقامتياحتى دعكل  أـ تعكيض 

, فػإذا لػـ يكػف لممػدعي أيػة مصػمحة فػي إقامػة  كما يتعيف أف تككف لو مصمحة في ذلؾ      
, أك ممػػػف ال  , جػػػاز لممػػػدعي عميػػػو الػػػدفر بعػػػدـ قبكليػػػا لرفعيػػػا مػػػف غيػػػر ذم صػػػفة الػػػدعكل

  :عمى النحك التالي, كىذا ما سكؼ نتناكلو  مصمحة لو فييا

 . لدفر بعدـ قبكؿ الدعكل لرفعيا مف غير ذم صفةالفرع ا كؿ: ا -
 . لدفر بعدـ القبكؿ النعداـ المصمحة: االفرع الااني -
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 بول الدعوى لرفعها من غير ذي صفةالدفع بعدم ق -الفرع األول
 

لمػف يكجػد  ان , كسػمب ة كشرط في الػدعكل أف تنسػب إيجابػان لصػاحب الحػؽيقصد بالصف       
 . (1), كذلؾ تمييزنا لمجانب الشخصي لمحؽ في الدعكل الحؽ في مكاجيتو

يجكز لممدعى عميو أف يدفر بعدـ قبكؿ الدعكل إذا أقيمػت ضػده ممػف ال صػفة لػو حيث      
 .مدعيان أك مدعى عميو مة القضا ية أم أف يككففي ذلؾ, كيقصد بالصفة ىنا أىمية المخاص

, ككنيػا مقترنػة بأىميػة الكجػكب, كلكػف  كىذه الصػفة تابػت لمشػخص الطبيعػي منػذ كالدتػو     
يشػػترط إلقامتيػػا أف يكػػكف الشػػخص متمتعػػان بأىميػػة ا داء كبالتػػالي فػػإذا لػػـ تتػػكافر فػػي المػػدعي 

, فإنػػو ينػػكب عنػػو  فػػي ا ىميػػة أك انعػػداميا أىميػػة ا داء لعػػدـ بمكغػػو السػػف القانكنيػػة أك لػػنقص
 .  القانكني أك الكصيفي مباشرة الدعكل كتحريكيا كالسير فييا ممامو 

ف الصػػفة التػػي تخػػكؿ أم فػػرد أف يقػػكـ برفػػر الػػدعكل اإلداريػػة أك تبميغيػػا , ىػػي أف ك  ا 
 يككف كاحدان مف ىؤالء :

 ا صيؿ , صاحب المصمحة الشخصية في رفر الدعكل .  .1

أك الكصػػي أك القػػيـ أك النا ػػب القػػانكني, إذا كػػاف ا صػػيؿ فػػي حالػػة مػػف الحػػاالت الػػكلي  .2
 التي يقيـ القانكف فردان آخر يتكلى التقاضي عنو . 

نػة ليي ة مكك  لشخصية, سكاء أكاف مماالن لشخص أـالمماؿ القانكني لصاحب المصمحة ا .3
 اعتبارييف .  مف عدة أشخاص طبيعييف كانكا أـ

 .  (2)عف ا صيؿ أك أحد السابؽ ذكرىـالككيؿ بالخصكمة  .4

عمػى ا شػخاص الطبيعيػيف فقػط كلكػف ىػذه أك مقصػكرة أىمية التقاضػي ليسػت حكػران ف     
,  كػػاف مػػف أشػػخاص القػػانكف العػػاـ كالدكلػػةأالصػػفة تابػػت كػػذلؾ لكػػؿ شػػخص اعتبػػارم سػػكاء 

 . مف أشخاص القانكف الخاص كاليي ات العامة أـ

الػػدعكل عمػػى سػػبيؿ االسػػتاناء لػػبعض الكحػػدات اإلداريػػة التػػي  كمػػا ابػػت الصػػفة لرفػػر       
 بالشخصية المعنكية .تتمتر 

                                           
محمػػد عمػػى, الطعػػف بإلغػػاء القػػرارات اإلداريػػة فػػي الجميكريػػة اليمنيػػة " دراسػػة مقارنػػة " , مرجػػر  سػػميمافد . عبػػده  (1)

 . 189سبؽ ذكره, ص 
 . 100اإلجراءات اإلدارية, مرجر سابؽ, ص –عدناف  د. الخطيبق 0 
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ف الصفة التي تخكؿ شخصا ما حؽ تمايؿ جية إدارية معنية أماـ القضاء تقـك ك  ا 
بكجكد نص قانكني يمنحو ىذا الحؽ , كعندما يحدد القانكف صفة مف يممؾ حؽ تمايؿ جية 

يممؾ شاغميا ذلؾ الحؽ , فإف كؿ مف قامت فيو ىذه الصفة   إدارية أك يسمى الكظيفة التي
المحددة, أك ابت فييا قيامو بالكظيفة المسماة بصكرة قانكنية , يصبح ذا  صفةق لمتقاضي 

 .  (1)باسـ الجية التي يماميا

تكمػػف العمػػة فػػي اشػػتراط تػػكافر الصػػفة فػػي الجيػػة اإلداريػػة المػػدعى عمييػػا فػػي أف ىػػذه " ك     
 . ا درل بمكضكع الدعكل كا قدر عمى تقديـ ما يمـز لمرد عميياالجية ىي 

أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ أف ميزانيتيػػا ىػػي التػػي سػػكؼ تتحمػػؿ ا عبػػاء الماليػػة التػػي قػػد يكلػػدىا       
 .(2)الحكـ الصادر في الدعكل فيما إذا خسرت الدعكل"

لحػؽ كالمركػز يقصد بالصفة كشرط لقبكؿ دعكل اإللغاء أف يككف رافعيا ىك صاحب اك       
يككف المػدعى عميػو كىػك عػادة الجيػة اإلداريػة  كأفالقانكني الذم أار فيو القرار المطعكف فيو 

 .(3)التي أصدرت ذلؾ القرار 

, كىػذا  فالدفر المتعمؽ بالصفة ىك دفر مف النظاـ العاـ حسب القضاء اإلدارم السكرم      
"إف تػػػكافر الصػػػفة كانعقػػػاد ا حكمػػػت بػػػػ مػػػا تكصػػػمت إليػػػو المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا كذلػػػؾ عنػػػدم

كأساسيان لمسير بالخصكمة كمػف متعمقػات النظػاـ الخصكمة أماـ المحكمة يعتبر إجراءن جكىريان 
 .(4)العاـ"

فقد قضت اشتراط تكافر الصفة في المدعي كالمدعى عميو عمى حد سكاء  أما مف حيث      
االدعػػػػاء التػػػػي ينبنػػػػي عمييػػػػا انعقػػػػاد  بػػػػأف مػػػػف بػػػػيف شػػػػركط اإلداريػػػػة العميػػػػا السػػػػكرية المحكمػػػػة
, أف يكػػكف االدعػػاء مكجيػػان مػػف صػػاحب الشػػأف ذاتػػو أك مػػف صػػاحب الصػػفة فػػي  الخصػػكمة

 . تمايمو كالنيابة عنو قانكنان أك اتفاقان كأف تكجو الدعكل أيضان إلى شخص ذم صفة

                                           
 . 107اإلجراءات اإلدارية, مرجر سابؽ, ص –عدناف  د. الخطيب (1)
, 168, 0225 اإلسػكندرية, المرافعات اإلدارية, منشأة المعارؼ, الطبعة الاانيػة, - عبد المنعـ خميفة عبد العزيز (2)

008 ,009 ,052.   
  .ص      , مرجر سابؽ, الخصا ص المميزة لدعكل اإللغاء عف الدعكل العادية - أحمد قاسـ عمي صافي (3)
 .152ص 1976رم – 79/1976في الطعف /ع 016حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار  (4)
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ا فيمػا كيترتب عمى مخالفػة ذلػؾ انعػداـ الخصػكمة بحيػث ينعػدـ الحكػـ الػذم يصػدر فييػ      
 .  إذا لـ يراع ىذا الشرط

, الحكـ بعدـ قبكؿ الدعكل أك ببطالف  فإذا كاف يبنى عمى نفي  الصفةق عف المدعي      
, يكجب الحكـ بعدـ قبكؿ الدعكل أيضان أك  ق عف المدعى عميوالصفةعريضتيا, فإف نفي  

الدعكل مرفكعة خطأ  قبؿ الحكـ بيا كمما كانتأنو بردىا, إال أف القضاء اإلدارم جرل عمى 
المدعى عميو  أك جيالن عمى غير ذم  صفةق معطيان الفرصة لممدعي مف أجؿ تصحيح صفة

أك تكضيحيا, أك يقكـ بنفسو بتشميؿ قصد المدعي لصاحب  الصفةق الحقيقي, كذلؾ 
 . بالتفسير أك باالستنتاج أك بعد التحقيؽ عف الخصـ الحقيقي في النزاع

الرد لسبب غير جكىرم أك الدعكل اإلدارية ق مف القضاء عمى  رص كمرد ىذا ح         
 .  (1)يمكف استدراكو لمجرد خطإ 

يجدر التنكيو في ىذا الصدد إلى ضركرة التمييز بيف شرط الصفة عف شرط ا ىمية ك 
 . نو إذا كانت الصفة شرطان النعقاد الخصكمة اإلداريةإبحيث 

ا, كمػػف اػػػـ فػػػإذا مػػا أقيمػػػت الػػػدعكل مػػػف فػػإف ا ىميػػػة تعتبػػػر شػػرطان لصػػػحة إجراءاتيػػػ 
, فػػػي حػػػيف أف  نػػػاقص ا ىميػػػة أك فاقػػػدىا, فإنيػػػا تكػػػكف مقبكلػػػة شػػػكالن لرفعيػػػا مػػػف ذم صػػػفة

 . إجراءاتيا تككف باطمة, بطالنان ال يستطير أف يتمسؾ بو سكل مف شرع لمصمحتو

أت أال , إال إذا ر  فال تستطير إذف أف تتمسؾ بو الجية اإلدارية المطعكف فػي قرارىػا 
تضػػار بتعرضػػيا مسػػتقبالن إلبطػػاؿ الحكػػـ الػػذم قػػد يصػػدر لصػػالحيا فػػي الػػدعكل , فػػإذا رفعػػت 
الدعكل مػف نػاقص أك عػديـ ا ىميػة, اػـ صػححت اإلجػراءات أانػاء سػيرىا بتػدخؿ ممامػو فييػا 
كاسػػتمراره فػػي مباشػػرتيا, فإنػػو ال يكػػكف لمجيػػة اإلداريػػة المػػدعى عمييػػا فػػي ىػػذه الحالػػة, الػػدفر 

ف المصػمحة ىػي منػاط الػدفر كمػا ىػي إكؿ الدعكل النعداـ مصػمحتيا فػي ذلػؾ, حيػث بعدـ قب
 .(2)مناط الدعكل 

                                           
 . 040مصطفى كماؿ , مرجر سابؽ, ص كصفي (1)
 . 12/11/1977, جمسة 14 قرار 1766حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية, طعف رقـ  (2)
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كأمػػا إذا مػػا أقيمػػت الػػدعكل مػػف غيػػر ذم صػػفة ضػػد المػػدعى عميػػو فإنػػو يمكػػف ليػػذا  
ا خيػػر تقػػديـ دفػػر بػػرد الػػدعكل أك بعػػدـ قبكليػػا ذلػػؾ أف الػػدعكل ال يمكػػف أف تقػػاـ إال مػػف ذم 

نما يشترط تكافر المصمحة صفة كلكف ال يكفي  . اجتيادان أك تشريعان تكافر الصفة فقط كا 
عمى أف الصفة في دعكل اإللغاء تندمر فػي شػرط المصػمحة  (1)كيرل بعض الفقياء 

, كىك مػا ذىػب إليػو القضػاء اإلدارم الفرنسػي مػف انػدماج مػدلكؿ الصػفة فػي شػرط المصػمحة 
مػا كانػت ىنػاؾ مصػمحة شخصػية مباشػرة , في نطاؽ دعػكل اإللغػاء, بحيػث تتػكافر الصػفة كم

كانػػػػت ىػػػػذه المصػػػػمحة ماديػػػػة أـ أدبيػػػػة لرافػػػػر دعػػػػكل اإللغػػػػاء, كال يشػػػػترط اسػػػػتناد ىػػػػذه أسػػػػكاءن 
 .(2)المصمحة إلى حؽ شخصي 

كبرأينا ال يمكف الدمر بيف الصفة كالمصمحة , فإذا كانت الصفة تتحد مر المصمحة  
 . صاحب المصمحةفي الحاالت التي يككف فييا رافر الدعكل ىك 

إال أنيػا تبػػدك كشػرط مسػػتقؿ قػا ـ بذاتػػو فػي الحػػاالت التػي يكػػكف فييػا الشػػخص نا بػػاي  
قانكنياي عف صاحب المصمحة , كىذه الحالة نجدىا عندما يتقدـ المدعي ممػاالي عػف الشػخص 

 .  المعنكم فالمصمحة تابت لمشخص المعنكم , بينما الصفة لممماؿ القانكني عنو

 

 

 

 

 

 

 

                                           
يرل الدكتكر فػؤاد العطػار أف الصػفة شػرط الـز كمسػتقؿ عػف شػرط المصػمحة فػي طمػب اإللغػاء , كأنػو إذا انتفػت  (1)

داء ىػذا الػدفر فػي أيػة حالػة كانػت عمييػا الػدعكل , ككػذلؾ  د. عبػد الصفة كانت الدعكل غير مقبكلة , كيجكز إب
 .  97, ص ـ1997الغني بسيكني عبد اهلل , القضاء اإلدارم ػ قضاء اإللغاء ػ اإلسكندرية , منشأة المعارؼ , 

 .012ـ , ص 1989محسف , قضاء اإللغاء , دار المطبكعات الجامعية , اإلسكندرية  ,  د. خميؿ (2)
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 بعدم قبول الدعوى لفقدان المصمحةالدفع  -ع الثانيالفر 
 

تحػػػػدد القكاعػػػػد الحقكقيػػػػة كالمراجػػػػر القانكنيػػػػة ل فػػػػراد كا شػػػػخاص االعتباريػػػػة المعنكيػػػػة        
كفػي مقدمػة ىػذه ا سػس خذىا باالعتبػار فػي مسػار التقاضػي , كترسي أسسان راسخة يتكجب أ

أكانػػت حيػػث ال دعػػكل بػػدكف مصػػمحة سػػكاء يتقػػدـ شػػرط المصػػمحة ركنػػان الزمػػان لقبػػكؿ الػػدعكل 
 معنكية . المصمحة مادية أـ 

كانػػت أإف شػػرط المصػػمحة الػػذم يػػرتبط بػػو قبػػكؿ الػػدعكل أيػػان كانػػت ىػػذه الػػدعكل كسػػكاء       
عباػان  اء أـ أماـ القضاء العػادم لػـ يػأتً مرفكعة أماـ القضاء اإلدارم بما في ذلؾ دعكل اإللغ

قضاء بدعاكل تفتقد أسسػيا كمرامييػا ممػا ياقػؿ كاىمػو كيصػرفو بؿ جاء لمحيمكلة دكف إغراؽ ال
قامة العدؿ كرفر الظمـ .  عف تكريس جيده في إحقاؽ الحؽ كا 

الفا ػػػدة  تتجسػػػد فػػػيأف المصػػػمحة فػػػي معناىػػػا العػػػاـ اء إلػػػى مػػػف الفقيػػػكىنػػػا يػػػذىب فريػػػؽ      
" انخػػػر أنيػػػا  الػػػبعض لالعمميػػػة المشػػػركعة التػػػي يػػػراد تحقيقيػػػا بااللتجػػػاء إلػػػى القضػػػاء , كيػػػر 

 (1)" الفا دة أك المنفعة العممية التي تعكد عمى المدعي مف الحكـ لو قضا ينا بطمباتو

الحاجػػػة إلػػػى حمايػػػة القػػػانكف لمحػػػؽ المعتػػػدم عميػػػو أك  "بينمػػػػا يػػػرل رأم االػػػث بأنيػػػا ىػػػي        
,  (2) "الميػدد باالعتػػداء عميػو كىػػي المنفعػة التػػي يحصػػؿ عمييػا المػػدعي بتحقػؽ ىػػذه الحمايػػة 

كيػػػذىب جانػػػب أخيػػػر مػػػف الفقػػػو إلػػػى أف المصػػػمحة فػػػي الػػػدعكل تعنػػػي الحاجػػػة إلػػػى الحمايػػػة 
القضا ية , ذلؾ أف القضاء سمطة مف سمطات الدكلة ال يباشر كظيفتو فػي الحمايػة القضػا ية 
إال إذا كانت ىناؾ حاجة ليذه الحماية , كما يعرؼ فقيػاء قػانكف المرافعػات المصػمحة بأنيػا " 

ى الحمايػػػة القضػػػا ية كالفا ػػػدة العمميػػػة التػػػي يبغػػػي المػػػدعي تحقيقيػػػا مػػػف كراء تمػػػؾ الحاجػػػة إلػػػ
 . (3)الحماية " 

افتقػػار الػػدعكل لشػػرط المصػػمحة  اف " :السػػكرية  قضػػت المحكمػػة اإلداريػػة العميػػاكعميػػو       
فالمصػمحة منػاط الػدعكل كىػي تػدكر كجػكدان كعػدمان مػر الػدعكل فػال   (4) " مكجب لعدـ قبكليػا

                                           
 . 321ـ , ص 1984الطبعة الاالاة ,  ,  القاىرة ,دار الفكر العربي محمكد , القضاء اإلدارم , د. حممي  (1)
 . 469د. رسالف أنكر أحمد , كسيط القضاء اإلدارم , مرجر سبؽ ذكره , ص  (2)
ة , الجػػزء د . الحديػػدم عمػػى, القضػػاء كالتقاضػػي كفقنػػا لقػػانكف اإلجػػراءات المدنيػػة لدكلػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػد (3)

 . 465ـ , ص 1998ا كؿ , الطبعة ا كلى , 
 .821ص 268ـ 1991مر  – 91/1645/1991ع حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ  (4)
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ذا فقػػػدت أانػػػاء السػػػير فييػػػا تعػػػيف الحكػػػـ بعػػػدـ تقبػػػ ؿ مػػػف قبػػػؿ شػػػخص ليسػػػت لػػػو مصػػػمحة كا 
 . االستمرار في الدعكل

, المػدعي صػفتاف: ا ىميػة كالمصػمحةفال يجكز سماع دعكل اإللغاء مػا لػـ تتػكفر فػي        
, كأف تكػكف لمماػكؿ أمػاـ المحػاكـكمعنى ذلؾ أف المػدعي يجػب أف يكػكف ذا أىميػة لممقاضػاة ك 

 مصمحة خاصة في إلغاء القرار المطعكف فيو . لو

إف الشػػرط ا خيػػر قػػد يبػػدك لنػػا غريبػػان كغيػػر متفػػؽ مػػر دعػػكل اإللغػػاء , إذ يفتػػرض فػػي        
قضاء المشركعية , سماع دعكل اإللغاء مف أم شخص كاف ذا أىمية بػدكف أم شػرط أك أم 

 قيد آخر,  ف مراقبة المشركعية ليا مساس بالمصمحة العامة .

كلكػػف إذا تعمقنػػا فػػي البحػػث , كجػػدنا أف شػػرط المصػػمحة الخاصػػة منسػػجـ تمامػػان مػػر        
 , كأنو قيد ضركرم مف الناحية العممية ل سباب التالية : غرض دعكل اإللغاء

رات اإلداريػة , ال باعتبػػار أف اإف دعػكل اإللغػاء فػػي الكاقػر , ىػػدفيا مراقبػة مشػركعية القػػر  -1
 بؿ باعتبارىا مضرة بمصالح ا فراد . ىذه القرارات مجردة ,

رات اإلداريػػػة عػػػف طريػػػؽ دعػػػكل اإللغػػػاء , إنمػػػا تسػػػتيدؼ فػػػي اإف مراقبػػػة مشػػػركعية القػػػر  -2
ا صؿ إيجاد إدارة صالحة , كال سبيؿ إلى ذلؾ إذا جعمت دعػكل اإللغػاء طميقػة مػف قيػد 

أماـ الدعاكم المصمحة الخاصة ,  ف التسامح في ىذا الباب مف شأنو أف يميد السبيؿ 
 .(1)الكيدية كيؤدم إلى اضطراب اإلدارة 

إف مجرد الدفاع عف المشركعية أك حمايتيا ال يعد مصمحة كافية لكي تعطي الحؽ لكؿ      
, كمػػا أف مجػػرد صػػفة  مػػكاطف أف يرفػػر دعػػكل اإللغػػاء ضػػد القػػرار اإلدارم بشػػأف عمػػؿ معػػيف

كاه ضػػد قػػرار إدارم متعمػػؽ بمصػػمحة الشػػخص ككنػػو مكاطنػػان فػػي الدكلػػة غيػػر كافيػػة لقبػػكؿ دعػػ
  (2)الدكلة بكجو عاـ

, كتمؾ ىي  مف المبادئ المستقرة فقيان كاجتيادان أنو حيث ال مصمحة فال دعكلف      
مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كىي القاعدة  ق11القاعدة التي أشارت إلييا المادة  

ذم الرقـ  السكرم ق مف قانكف مجمس الدكلة12ذاتيا التي قررتيا الفقرة الاانية مف المادة  

                                           
 .066الكجيز في الحقكؽ اإلدارية, الجزء الاالث, مرجر سابؽ, ص –عدناف  د. العجالني( 1)

 . 115لدعكل اإلدارية في دعكتي اإللغاء كالتعكيض, صإجراءات إقامة ا –عمي عاماف ياسيف ( 2)
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التي نصت عمى عدـ قبكؿ الطمبات المقدمة مف أشخاص ليست ليـ فييا  1959/ لعاـ 55/
يعني أف المصمحة شرط أساسي لقبكؿ جمير الدعاكل أماـ مجمس  ممامصمحة شخصية 

 .الدكلة السكرم بيي ة قضاء إدارم 

لمدعي الطاعف في مركز قانكني خاص أك حالة كالمصمحة ىنا معناىا أف يككف ا       
قانكنية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعكف فيو مف شأنيا أف تجعمو ما داـ قا مان مؤاران في 
مصمحة ذاتية لصاحب الشأف تأايران حاالن كمباشران كمؤديان إلى إلحاؽ الضرر بو كذلؾ طبقان 

 .(1)لحقيقة الحاؿ ال بما يدعيو في الدعكل 

, كما ىي  فالمصمحة الخاصة ال تطمب في دعكل اإللغاء كشرط قانكني خالصإذان         
 . الحاؿ في القانكف المدني, بقدر ما ىي مطمكبة باعتبارىا كسيمة لضماف جدية الطعف

, كما أف ىناؾ خالؼ حكؿ الكقت الذم يجب أف كسمات  (2)لذا فإف امة خصا ص       
 غاء : تتكفر فيو المصمحة بدعكل اإلل

 المصمحة يجب أن تكون مباشرة : -أولً 
, فال تسمر  إف مصمحة المدعي في إلغاء القرار المطعكف فيو يجب أف تككف مباشرة

كيقصد بالمصمحة  , اإللغاء مف المدعي الذم ال يابت أف لو مصمحة مف ىذا القبيؿ لدعك 
المصمحة المستقمة أك  أما Immediatالفكرية  interet actuelالمباشرة المصمحة الحالية 

, فال تؤىمو لطمب إلغاء قرار يضر بالعقار الذم  ث ماالن اكمصمحة الكر  eventualالعرضية 
 قد يراو في المستقبؿ .

 المصمحة يجب أن تكون شخصية :  -ثانياً 
, أم أف تككف متميزة عف المصمحة  يجب أف تككف مصمحة المدعي شخصيةكما       

 . ككف أعماؿ اإلدارة مشركعةالعامة التي تقضي بأف ت
بيذه القاعدة, كاعتبر أف صفة المدعي أيضان كلقد أخذ مجمس الشكرل المبناني         

, إذ ال  كمكاطف ليست كافية كحدىا إلقامة دعكل اإللغاء ضد قرار تقسيـ القرية إلى قسميف
االجتياد تنشأ عف ىذه الصفة مصمحة شخصية لممدعي متميزة عف المصمحة العامة فيذا 

                                           
 .129ص 1988رم –028/1988/ع في الطعف 171 حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار (1)
 .067بؽ, صالكجيز في الحقكؽ اإلدارية, الجزء الاالث, مرجر سا –عدناف  د. العجالني (2)
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المأخكذ عف االجتياد اإلدارم المستمر في فرنسا, يقضي بأف تككف مصمحة المدعي أخص 
 .(1)مف مصمحة المكاطف أك القاطف أك احد الرعية

القضاء اإلدارم أف تككف المصػمحة شخصػية كمباشػرة لػيس دكف ىػدؼ إذ  شتراطاإف         
لمكافػػة مفتكحػة  مرسػمةلغػاء دعػكل ف القضػاء ييػدؼ مػف جػراء ذلػؾ إلػى عػدـ جعػؿ دعػكل اإلإ

رفػػر دعػػاكم كيديػػة لػػيس اليػػدؼ منيػػا إال تعطيػػؿ إلػػى ممػػا يشػػجر ا فػػراد  دكف ضػػكابط كنػػكاظـ
 .عمؿ اإلدارة كالقضاء اإلدارم 

المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية بػػأف دعػػكل اإللغػػاء ليسػػت دعػػكل حسػػبة  قضػػتليػػذا         
نمػػا أكػػدت يجػػكز لمكافػػة إقامتيػػا لحمايػػة مبػػدأ المشػػ ركعية دكف اشػػتراط أيػػة مصػػمحة شخصػػية كا 

عمى ضركرة أف تككف مصمحة الطاعف شخصية مباشرة , مادية أك أدبية , فردية أك جماعية 
ال فإف دعكاه تصبح غير مقبكلة. يؤ بحيث   ار القرار في المركز القانكني لمطاعف بشكؿ ما كا 

م صػػػػػعكبة تحديػػػػػد المقصػػػػػكد كيػػػػػرل أغمػػػػػب فقيػػػػػاء القػػػػػانكف العػػػػػاـ الفرنسػػػػػي كالمصػػػػػر      
بالمصػػمحة فػػي دعػػكل اإللغػػاء بصػػفة خاصػػة بشػػكؿ مجػػرد كعقالنػػي , كمػػا أف تحديػػد صػػفات 

 .المصمحة يتفاكت مف مؤلؼ إلى آخر 

السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى مركنػػة مجمػػس الدكلػػة الفرنسػػي فػػي  اءكيرجػػر جانػػب مػػف الفقيػػ         
تبعيػا  مػف ميػؿ دا ػـ إلػى التكسػر فػي تقدير تمؾ المصمحة , كما أدت إليو تمؾ السياسة التي ا

, في حيف يرل الػدكتكر (2)تحديد المقصكد منيا , دكف التخمي مف حيث المبدأ عف اشتراطيا 
رمضػػاف محمػػد بطػػيخ بػػأف ىنػػاؾ عناصػػر معينػػة يجػػب تكافرىػػا فػػي المصػػمحة المبػػررة لقبػػكؿ 

 دعكل اإللغاء كىي تتماؿ في : 
ر يجػب أف يتحقػؽ فػي المصػمحة المبػررة أكؿ عنصػ المصمحة الشخصػية المباشػرة : كىػي .1

لقبكؿ دعكل اإللغاء , كيقصد بيا أف يكػكف رافػر ىػذه الػدعكل فػي " حالػة قانكنيػة خاصػة 
 بالنسبة إلى القرار المطعكف فيو مف شأنيا أف تجعمو يؤار فييا تأايرنا مباشرنا " .

مصػػرم عمػػى المصػػمحة المحققػػة كالمصػػمحة المحتممػػة : لقػػد اسػػتقر قضػػاء مجمػػس الدكلػػة ال .2
ف كانػػػت المصػػػمحة محتممػػػة حيػػػث يقػػػكؿ فػػػي حكػػػـ لػػػو " ال  قبػػػكؿ دعػػػكل اإللغػػػاء , حتػػػى كا 

                                           
 .068, مرجر سابؽ, صدارية , الجزء الاالث الكجيز في الحقكؽ اإل –عدناف  العجالنيد.  (1)
 96 - 95د. الدغيار فيد بف محمد بف عبد العزيز , رقابة القضاء عمى قرارات اإلدارة , مرجر سابؽ, ص  (2)
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يشػػترط فػػي المصػػمحة المسػػكغة لطمػػب اإللغػػاء أف تقػػـك عمػػى حػػؽ أىػػدره القػػرار اإلدارم بػػؿ 
 . (1)يكفى أف يمس القرار مصمحة مادية أك أدبية لممدعى كلك كانت مصمحة محتممة "

اإلدارم السػػػػػكرم أيضػػػػػان بتػػػػػكافر المصػػػػػمحة الشخصػػػػػية كالمباشػػػػػرة  القضػػػػػاء أقػػػػػرلقػػػػػد         
الجماعيػػػػػة أم بمصػػػػػمحة اليي ػػػػػات كالشػػػػػركات أك أيػػػػػة مجمكعػػػػػة أفػػػػػراد اعتػػػػػرؼ ليػػػػػا القػػػػػانكف 
بالشخصية االعتبارية برفر دعكل اإللغػاء فيمػا إذا كانػت ليػا مصػمحة شخصػية مباشػرة فيحػؽ 

, مػف اإلدارة يمػس مصػالحيا كأعماليػارار لمشركة التجارية رفر دعكل اإللغاء فيما إذا صػدر قػ
 . فتقبؿ دعكل اإللغاء متى كاف لرافعيا مصمحة حالة أك محتممة, مادية كانت أك أدبية

" فدعكل اإللغاء ليست مف دعػاكل الحسػبة, كيتعػيف أف يكػكف القػرار المطمػكب إلغػاؤه         
طمػب إلغا ػو كأف تكػكف ىػذه يمس حالة قانكنية بالطاعف تجعؿ لو مصمحة مادية أك أدبية في 

 .(2)المصمحة شخصية كمباشرة" 
إف المصػػمحة الشخصػػية المباشػػرة قػػد تتحقػػؽ لفػػرد بعينػػو أك لمجمكعػػة أفػػراد كبالتػػالي إذا 
تكافرت المصمحة الشخصية المباشرة لعدد مف ا فراد في الطعف بإلغػاء قػرار إدارم فػإف القضػاء 

كذلؾ رغبةن منو فػي منػر تعػدد دعػاكل اإللغػاء بتعػدد ,  اإلدارم أجاز ليـ رفر دعكل إلغاء كاحدة
يف كافيػػػة ة مصػػػمحة المػػدع, طالمػػػا أف مصػػمحتيـ كاحػػػدة كمػػف اػػـ فػػػإف كحػػد أصػػحاب المصػػالح

في الدعكل الجماعية ينبغي تكفر شػرط المصػمحة فػي كػؿ لجمر طمباتيـ في صحيفة كاحدة, " ف
 .  (3)دعا و" امدع عمى حدة كتكميفو بأداء الرسـك المتكجبة عمى 

ًً ثا  المصمحة يجب أن تكون مشروعة : -لثًا
ف إة مشػػركعة إذ إف ىػذه المصػمحة الشخصػػية المباشػرة يجػب أف تكػػكف أيضػان مصػمح

, كمػف اػـ فػال  دعكل اإللغاء شرعت لحماية المشركعية اإلدارية كليس لتكريس الخػركج عمييػا
إقامػة دعػكل إلغػاء عمػى يجكز لمف كاف مركػزه القػانكني غيػر مشػركع لعػدـ اتفاقػو مػر القػانكف 

اعتبػػار أف لػػو مصػػمحة فػػي حمايػػة ىػػذا المركػػز, فحتػػى تكػػكف لػػو مصػػمحة فػػي دعػػكل اإللغػػاء 
يجب أف تككف ىػذه المصػمحة مشػركعة أم متفقػة مػر القػكانيف كا نظمػة بمعنػى أنػو يجػب أف 

 تيدؼ إلى حماية كضر قانكني أك أخالقي يقره القانكف بمعناه الكاسر .
                                           

اإللغاء,  مشار اليو في قضاء , 1778مجمكعة السنة السابعة , ص حكمة القضاء اإلدارم المصرية , حكـ م (1)
 . 171ؽ , ص مرجر ساب د.رمضاف محمد بطيخ ,

 .149ص 1962/1964رم – 1968/ع لسنة 17حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار  (2)
  .74ص  1968رم –78/1968/ ع في الطعف 61حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار  (3)
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ىي المصمحة التي  Hauriouالمشركعة بحسب تعريؼ العميد ىكريك المصمحة إف       
 عف كضر حقكقي معيف لصاحب العالقة تجاه اإلدارة . تنشأ

 كالكضر الحقكقي المذككر ينشأ : 

 , كحؽ المالؾ كالتاجر الخ... ما عف حؽ مكتسب لمشخص تجاه اإلدارةإ .1

ازات كالحقكؽ التي منحيا , كاالمتي عف امتيازات كحقكؽ منحيا القانكف لمشخص ماإ ك .2
 , الخ .. , كالمجالس اإلدارية كأعضاء ىذه المجالس القانكف لممكظؼ

أك عف قرارات سابقة صدرت عف اإلدارة ذاتيا ككضعت الشخص في كضر حقكقي  .3
, كالمكظؼ الذم عيف في كظيفة  , كالناخب الذم سجؿ اسمو في جدكؿ الناخبيف معيف
, كالمتعيد الذم قبؿ أف  جدكؿ الضرا ب المباشرة , كالمكمؼ الذم سجؿ اسمو في ما

 يشترؾ في مناقصة معينة, الخ .

, ال يمكف أف يككف لشخص ما مصمحة مشركعة في إلغاء  فخارج ىذه الفرضيات
فال تسمر ماالن دعكل اإللغاء ضد  ,القرار اإلدارم, أم ال يمكف أف تسمر منو دعكل اإللغاء

أك ا فيكف,  ف زراعتو كتجارتو كاقتناءه كاستيالكو قرار إدارم يقضي بإتالؼ الحشيش 
 .(1), فميس إذف لممدعي مصمحة مشركعة بطمب إلغاء قرار االتالؼ المذككر  ممنكع قانكنان 

ف اجتياد المحكمة اإلدارية العميا السكرية قد استقر عمى أف المصمحة في أ كما "
الشأف تربطو بالقرار رابطة دعكل اإللغاء إنما تستمد كجكدىا مف مركز خاص لصاحب 

بمركزه القانكني بحيث يؤدم زكالو أك  المساسيككف مف شأنيا أف يترتب عمى ىذا القرار 
 .(2)إلغاؤه إلى إعادتيا إليو فعالن بصكرة حتمية " 

كفي حكـ آخر قررت قبكؿ الدعكل لتكافر المصمحة عمى الرغـ مف أنيا أقيمت مف  
إذا كاف الطعف بقرار النقؿ صادران عف غير شخص غير شخص المكظؼ كذلؾ بقكليا: "

المكظؼ المنقكؿ  زكجياق ككانت لو مصمحة مشركعة في طمب إبطاؿ قرار النقؿ فال شيء 
يمنر مجمس الدكلة بيي ة قضاء إدارم مف تسميط أضكاء المشركعية عمى قرار النقؿ 

 (3)لتمحيصو كالنظر بأمر إلغا و".

                                           
 . 069, مرجر سابؽ, صالكجيز في الحقكؽ اإلدارية , الجزء الاالث  –عدناف  د. العجالني (1)
 .61ص 29ـ 1975مر  – 89/99/1975ع حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ ( 2)
 ق393ص 171ـ 1977مر  – 171/169/1977ع حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ  ( 1)
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كل لفقػداف المصػمحة ىػػك دفػر مكضػكعي كمػف اػـ فػال يػػؤار الػدفر بعػدـ قبػكؿ الػدعإف       
بعػػد , فيػػك مػػف الػػدفكع التػػي ال تسػػقط  فيػػو التػػأخر فػػي إبدا ػػو إلػػى مػػا بعػػد التصػػدم لممكضػػكع

فيػػػك دفػػػر متعمػػػؽ  , كيجػػػكز إبػػػداؤه فػػػي أيػػػة حالػػػة كانػػػت عمييػػػا الػػػدعكل فػػػي المكضػػػكعالبحػػػث 
 . خصكـك لـ ياره البالنظاـ العاـ تتصدل لو المحكمة مف تمقاء نفسيا حتى كل

بغايتيا كىدفيا كبما أنيػا  مشفكعةإقامة الدعكل ك  شرطالمصمحة  مف الجدير ذكره أف       
, بػػؿ يجػػب أف تكػػكف  الػػدافر إلقامػػة الػػدعكل فػػال يكفػػي إذان لقبكليػػا  تػػكافر الصػػفة فػػي رافعيػػا

 . لمطاعف مصمحة حقيقية في إقامتيا
نما  إف المصمحة ليست خاصةن بدعكل دكف        أخرل كليست خاصةن بقضاء دكف آخر كا 

نػت الػدعكل كاأالمكضػكعي كسػكاء  الدعكل سكاء في شقيا المسػتعجؿ أـ ىي شرط عاـ لقبكؿ
 .مف دعاكل القضاء الكامؿ أك كانت الدعكل أماـ القضاء العادم المرفكعة دعكل إلغاء أـ

 سػكاء كافػة داريةاإلكل لقبكؿ الدعا الرغـ مف أف شرط المصمحة ىك شرط عاـفعمى          
, إال أف ليػا مفيكمػان فػي دعػكل اإللغػاء  كانت دعكل إلغاء أـ دعكل تعػكيضأـ كانت عادية أ

, ففػي حػػيف يشػترط لقيػػاـ  أكاػر اتسػاعان منػػو فػي دعػاكل القضػػاء الكامػؿ كفػي الػػدعاكل العاديػة
م أف يكػػكف المصػػمحة بالنسػػبة لمقضػػاء العػػادم أك دعػػكل القضػػاء الكامػػؿ أمػػاـ القضػػاء اإلدار 

يكفػػػي لقيػػػاـ فإنػػػو فػػػي دعػػػكل اإللغػػػاء ,  لممػػػدعي حػػػؽ اعتػػػدم عميػػػو أك ميػػػدد باالعتػػػداء عميػػػو
قانكنية خاصة بالنسبة لمقرار محؿ الطعف مف شأنيا أف المصمحة أف يككف الطاعف في حالة 

 .تجعؿ ىذا القرار مؤاران في مصمحة ذاتية لمطاعف تأايران مباشران 
, تجعػػػؿ لػػػو  القػػػرار حالػػػة قانكنيػػػة خاصػػػة بالطػػػاعف سمـــفتقبػػػؿ دعػػػكل اإللغػػػاء متػػػى 

 . و مباشرة مادية كانت أك أدبية في طمب إلغا مصمحة شخصية
نما   فال يكفي لقبكؿ دعكل اإللغاء أف تككف مصمحة صاحب الشأف مصمحة عامة كا 

لكي تككف ىذه الدعكل مقبكلػة يجػب أف يكػكف لمطػاعف مصػمحة شخصػية كمباشػرة كمشػركعة 
ف لػػـ تتػػكف ر فػػي ىػػذه المصػػمحة ىػػذه الخصػػا ص كالصػػفات فػػال تيقبػػؿ الػػدعكل كذلػػؾ لفقػػداف كا 

المصػػػمحة فمػػػاالن لػػػك كػػػاف لمطػػػاعف مصػػػمحة شخصػػػية كلكنيػػػا ال ترقػػػى إلػػػى مرتبػػػة المصػػػمحة 
ف المصػمحة الشخصػية غيػر المباشػرة ال تبػرر إ المباشرة فال تيقبؿ الدعكل لفقداف المصػمحة إذ

 . رفر دعكل اإللغاء
, حيث قصد بذلؾ  ة المصمحة لقبكؿ دعكل اإللغاء لو ىدؼ مزدكجكاشتراط شخصي 

,  تميػػز دعػػكل اإللغػػاء عػػف دعػػكل الحسػػبة كالتػػي يجػػكز لمكافػػة إقامتيػػا حمايػػة لمبػػدأ الشػػرعية
إضافة إلى الرغبة في الحد مف دعاكل اإللغاء التي ال طا ؿ مف كرا يا كالتي تزيػد مػف أعبػاء 
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إال أف القضاء اإلدارم لـ يشػترط لقبػكؿ دعػكل  ى الجدية,القضاء في الكقت الذم تفتقد فيو إل
نمػػا اكت بالمصػػمحة المحتممػػة كلػػـ  فػػياإللغػػاء أف تكػػكف المصػػمحة الشخصػػية المباشػػرة محققػػة كا 

نما قبؿ الدعكل بناءن عمى ا  . لمصمحة المعنكيةيكتؼ بالمصمحة المادية كا 

 وقت توافر المصمحة في دعوى اإللغاء :  -ًا رابع

ار خػػػالؼ فقيػػػي كاجتيػػػادم حػػػكؿ الكقػػػت الػػػذم يجػػػب أف تتػػػكفر فيػػػو المصػػػمحة اػػػلقػػػد     
بدعكل اإللغاء بعكس دعكل التعكيض التػي يجػب أف تكػكف فييػا المصػمحة متحققػة فػي كقػت 

, بمعنػػى ىػػؿ يجػػب أف تتػػكفر المصػػمحة فقػػط كقػػت رفػػر  رفعيػػا إلػػى حػػيف الفصػػؿ فػػي الػػدعكل
 . كـ نيا يالدعكل أك يشترط استمرارىا لحيف الفصؿ فييا بح

لمصػػػمحة فػػػي رافػػػر مكقػػػؼ القضػػػاء اإلدارم الفرنسػػػي ذىػػػب إلػػػى أف العبػػػرة بتػػػكافر اإف        
, كال يشػػترط اسػػتمرار بقػػاء ىػػذه المصػػمحة إلػػى كقػػت الفصػػؿ فػػي الػػدعكل, الػػدعكل عنػػد رفعيػػا

صدار حكمو فييا  . فإذا زالت ىذه المصمحة فإف المجمس يستمر في نظر الدعكل كا 

ف زكاؿ ىػػػػذه المصػػػػمحة يرجػػػػر إلػػػػى إزالػػػػة عػػػػدـ المشػػػػركعية المتعمػػػػؽ بػػػػالقرار إال إذا كػػػػا      
ىػػذا القضػػاء تأييػػدان مػػف الفقػػو الػػذم رأل فيػػو تحقيقػػان لمغايػػة  , كقػػد لقػػي اإلدارم المطعػػكف فيػػو

ا ساسػػػية مػػػف دعػػػكل اإللغػػػاء باعتبارىػػػا دعػػػكل مكضػػػكعية لحمايػػػة مبػػػدأ المشػػػركعية كاحتػػػراـ 
, كأف ىذه المصمحة العامة تبقى حتى بعد زكاؿ المصمحة  اإلداريةاإلدارة لمقانكف في قراراتيا 

 . الشخصية لمطاعف أاناء نظر الدعكل

أغمب ا حكاـ ذىبت إلى ضركرة استمرار تكافر المصمحة في الدعكل مف كقت  إف     
ال يجب عدـ قبكليا, أم أنيا اعتبرت المصمحة عمى القضاء  رفعيا لحيف الفصؿ فييا, كا 

عمى أف بعض ا حكاـ قضت بأف  عكل, كشرطان ضركريان الستمرارىاريان لقبكؿ الدشرطان ضرك 
الدعكل تيعتبر مقبكلة ما دامت أقيمت متكافرة عمى شرط المصمحة كبأنو ليس مف شأف طركء 
ظركؼ تؤدم إلى زكاؿ مصمحة المدعي أف يمس اعتبار الدعكل قا مة كمستمرة ككاجبة 

ىك الذم استقر عميو مجمس الدكلة الفرنسي تغميبان  , كىذا النظر الفصؿ في مكضكعيا
في ذاتو, كىك ما  القرار اإلدارمالتي تخاصـ  دعكل اإللغاءالمكضكعي أك العيني ل لمطابر
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 يستكجب الفصؿ في مدل مشركعية ىذا القرار حتى كلك زالت المصمحة الشخصية لمطاعف
 . (1)ر يخالؼ مبدأ المشركعية , إذ تستمر المصمحة العامة المستيدفة مف إلغاء أم قرا

فتح نفي فقو القانكف اإلدارم الفرنسي أنيا يجب أف ت دعكل اإللغاءفالمعركؼ عف       
 كبر عدد مف ا فراد لما فييا مف فا دة محققة ل فراد كالمصمحة العامة عمى السكاء, ذلؾ 

ف ساىمك يادة القانكف كيسالمجمس إنما يدافعكف عف مبدإ أف ا فراد الذيف يتقدمكف بيا إلى 
 .في المراقبة عمى أعماؿ اإلدارة لتككف دا مان مطابقة لمقانكف

فى كلذلؾ فقد حرص المشرع الفرنسي عمى التيسير عمى ا فراد في ىذا الشأف فأع        
 .  طمبات اإللغاء مف الرسـك القضا ية كأعفاىا مف أف تقدـ بكاسطة محاـ

كف بغير حدكد كذلؾ حتى ال تصؿ إلى أف تككف يجب أال تك دعكل اإللغاءكلكف 
دعكل حسبة كدعكل الحسبة المعركفة في الشريعة اإلسالمية كالتي يباح فييا لكؿ مسمـ عدؿ 
يجتنب الكبا ر كيؤدم الفرا ض كتغمب حسناتو سي اتو أف يرفعيا دفاعان عف حقكؽ اهلل 

ال كارت  الخالصة أك عف كؿ ما كاف حؽ اهلل فيو غالبان  الدعاكل إلى حد مخيؼ يستحيؿ , كا 
معو عمى اإلدارة أف تعمؿ, كعمى المجمس أف يفصؿ, كفضالن عف أف الدعاكل سكؼ تقدـ 

 .  في أحياف كايرة مف عابايف أك الىيف ال يؤدكف التصرؼ بشكؿ جدم

كليذه االعتبارات فقد جرل قضاء مجمس الدكلة الفرنسي عمى االكتفاء بتكافر شرط 
 , كال ييـ في قبكليا إف تخمؼ ىذا الشرط بعد ذلؾ.  لدعكلالمصمحة عند رفر ا

نما فحسب  ال يدافر أساسان عف حؽ لو دعكل اإللغاءفالطاعف في  عف يدافر , كا 
, كمف ىنا فإف أحكاـ مجمس الدكلة الفرنسي قد تكاترت عمى  مبدأ المشركعية كسيادة القانكف

ف باإللغاء غير مقبكؿ بؿ كأكار أف تخمؼ شرط المصمحة بعد رفر الدعكل ال يجعؿ الطع
يذىب في  دعكل اإللغاء, فإف المجمس الفرنسي كىك يدرؾ كضر الطاعف في  مف ذلؾ

ف كاف الطاعف لـ يتكافر لو شرط المصمحة عند رفر  دعكل اإللغاءقضا و إلى قبكؿ  حتى كا 
 .  الدعكل ما داـ أف ىذا الشرط قد تكافر لو أاناء نظر الدعكل

                                           
زء ا كؿ , القضػػػاء اإلدارم كرقابتػػػو  عمػػػاؿ اإلدارة , الجػػػ, محسػػػف , سػػػعد عصػػػفكر: القضػػػاء اإلدارم د. خميػػػؿ (1)

 . 383, ص 1962-1961منشأة المعارؼ , االسكندرية ,
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فر المصمحة عند رفر الدعكل كال ييـ ما إذا كانت ستبقى بعد ذلؾ فالكاجب أف تتكا
أك تتخمؼ, فيذا ا مر إذا كاف مف شأنو أف يؤار عمى الحكـ في المكضكع إال أنو ال يجكز 

 ا. ػمطمقان أف يؤار عمى قبكؿ الدعكل ذاتي

استمرار المصمحة حتى الحكـ في الدعكل ال يتفؽ مر الطبيعة  إإف ا خذ بمبد  
ذا كاف تخمؼ  كال يتسؽ مر ا ىداؼ التي تحققيا دعكل اإللغاءخاصة لال المصمحة شرط , كا 

لدل الطاعف يمكف أف يؤار في الحكـ في المكضكع إال أنو ال يصح أف يككف لو أم أار في 
قبكؿ الدعكل كالقكؿ بغير ذلؾ سكؼ ينتر عنو أف تفمت مف رقابة المجمس قرارات باطمة 

 . (1)لغكان ال فا دة منيافتغدك رقابة المجمس 

فطالما انعقد االختصاص لممجمس كقبمت الدعكل أمامو تحتـ عميو البت في      
نزاؿ الحكـ القانكني عمى القرار المطعكف فيو ليتبيف لو مكضكعيا, كبيذا  دارة حقيقة تصرفيا,كا 

نما بيد المجمس إذ يككف المجمس أمينان عمى الشرعية كحاميان ليا, كال يككف ا مر بيد المدعي ك  ا 
قد يستكم النزاع بيف المدعي كاإلدارة عمى حساب الشرعية, فال يجكز أف تنتيي دكف تصحيح 

 . (2)ا كضاع بدرء االعتداء عمى الشرعية

مف حيث ضركرة استمرار  كل اإللغاءادعكيجب التفرقة بيف الدعاكل العادية ك       
الحكـ فييا بالنسبة لمدعاكل ا كلى,  المصمحة قا مة مف كقت رفر الدعكل كحتى صدكر

كاالكتفاء بقياـ ىذه المصمحة عند رفر الدعكل دكف تطمب استمرارىا حتى صدكر الحكـ فييا 
 بالنسبة لمدعاكل الاانية إلى ا سباب انتية: 

مر ما يترتب عمى ذلؾ مف ككنيا كسيمة عامة لمدفاع  دعكل اإللغاءاف الطبيعة العينية ل -1
كد عف الحقكؽ كالمصالح العامة أكار منيا كسيمة خاصة لمذ كالمصمحة عف الشرعية

مجرد ضماف يكفؿ جديتيا, كمف اـ  دعكل اإللغاءالخاصة يجعؿ مف شرط المصمحة ل
بتكافره كقت رفر الدعكل, بحيث يمتفت عف استمرار المصمحة حتى نياية الدعكل  فييكت

و الدعكل العادية إلى حماية حؽ بصدكر الحكـ فييا, إلى الكقت ذاتو الذم تيدؼ في
ضاعة كقت  خاص معتدل عميو أك ميدد باالعتداء عميو, كعمى ىذا يصبح مف العبث كا 

                                           
 . 554مرجر سابؽ, صالقضاء اإلدارم كمجمس الدكلة , قضاء اإللغاء , , مصطفي أبك زيد  د. فيمي (1)
 . 20, ص 1891الرقابة القضا ية, دراسة مقارنة, طبعة  : "الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة" محمد كامؿ د. ليمة (2)
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القضاء االستمرار في الدعكل إذ زاؿ االعتداء أك التيديد بو, الميـ إال إذا كاف ىناؾ 
 محالن لتصفية آاار االعتداء بتقرير التعكيض. 

تستيدؼ تحقيؽ مصمحتيف في آف كاحد, مصمحة شخصية فإنيا  دعكل اإللغاءأما      
, كليذا فقد تزكؿ المصمحة  لرافعيا كمصمحة عامة تتماؿ في الدفاع عف المشركعية

, كمر ذلؾ تبقى المصمحة العامة التي  لسبب مف ا سباب دعكل اإللغاءالشخصية لرافر 
 يتعمؽ بيا حؽ الجماعة بمجرد رفر الدعكل. 

دعكل تخضر فيما يتعمؽ برفعيا لميعاد قصير فإذا رفر أحد ا فراد  دعكل اإللغاءإف  -2
ضد قرار ينبسط أاره إلى جماعة كبيرة, فقد تقنر ىذه الجماعة بتمؾ الدعكل عمى  اإللغاء

أساس أف حكـ اإللغاء إذا ما صدر بإلغاء القرار المطعكف فيو فإف حجيتو المطمقة قبؿ 
 ما ي الدعكل, فإذا ما زالت مصمحة رافعيا  مرالكافة سكؼ تكفر عمييا عناء التدخؿ ف

كقد يككف ذلؾ بفعؿ اإلدارة , فستضير المصمحة العامة فيما لك سايرنا النظر القا ؿ بعدـ 
الكاير مف صفاتيا العامة  دعكل اإللغاءالسير في الدعكل حتى النياية كبيذا تفقد 

 كانتما يا إلى القضاء العيني. 

 ف  كل اإللغاءادعيجب أف يصدر مجمس الدكلة حكمان في  كجكد مصمحة محققة حيث -3
المجمس يكجو اإلدارة مف خالؿ قضا و كيباشر نكعان مف الرقابة اإلدارية عمى اإلدارة 

قد غدت  دعكل اإللغاء, ا مر الذم دعا العميد  ىكريكق إلى القكؿ بأف  العامة نفسيا
و سكؼ يتقمص نطاقو فيما لك سايرنا كسيمة لحسف اإلدارة , كمف البدييي أف ىذا التكجي

 . (1)النظر القا ؿ بضركرة تكافر المصمحة منذ رفر الدعكل كحتى نيايتيا

أمػػا فػػي مصػػر فػػإف قضػػاء محكمػػة القضػػاء اإلدارم تػػأرجح بػػيف االتجػػاىيف , فتػػارة يحكػػـ      
كتػػارة بػػأف العبػػرة بتػػكافر المصػػمحة عنػػد رفػػر الػػدعكل , كال يشػػترط بقاؤىػػا حتػػى الفصػػؿ فييػػا , 

 .(2)يقضي بضركرة استمرار بقاء المصمحة إلى حيف الحكـ في الدعكل

ككذلؾ فقػد انقسػـ الفقػو المصػرم بػيف مؤيػد كمعػارض لمػذىب مجمػس الدكلػة فاالتجػاه     
 :  المؤيد لقضاء مجمس الدكلة الفرنسي

                                           
 . 62, ص1997دعكل اإللغاء , , كىيب عياد  د. سالمة (1)
 , 2111القضػػػاء اإلدارم المبنػػػاني, منشػػػكرات الحمبػػػي الحقكقيػػػة, بيػػػركت, لبنػػػاف,  -عبػػػد الغنػػػي بسػػػيكني عبػػػد اهلل (2)

 . 391ص  389.....
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ؾ يرل أنو يجػب تأييػد االتجػاه الػذم ال يشػترط المصػمحة إال كقػت رفػر الػدعكل , كذلػ     
بالنظر إلػى الطبيعػة المكضػكعية لػدعكل اإللغػاء كمػا تؤديػو مػف دكر ىػاـ فػي المحافظػة عمػى 

  .(1)مبدأ المشركعية

 رل االتجاه المعارض لفكرة تكقيت شرط المصمحة يقكؿ : نبينما 

إننا نؤيد مجمس الدكلة المصرم في اتجاىو نحك تطمبو ضركرة تكافر شرط المصمحة  -1
 .حتى الفصؿ فييا  غاءدعكل اإللمف يـك رفر 

عف ككنيا خصكمة قضا ية  دعكل اإللغاءكنستند في ذلؾ إلى حجة عدـ خركج        
مناطيا تكافر شرط المصمحة في رافعيا كقت رفعيا كاستمرار ىذا الشرط حتى تاريخ الفصؿ 

أف , ك  فييا, كذلؾ عمى الرغـ مف تميزىا بأنيا دعكل عينية تقكـ عمى اختصاـ القرار اإلدارم
 . الحكـ الصادر فييا بإلغا و يعدمو كيككف حجة عمى الكافة

حتى الحكـ  دعكل اإللغاءأما القكؿ بأف ضركرة تكافر شرط المصمحة مف يكـ رفر       
فييا يؤدم إلى اإلضرار بالكايريف الذيف يستفيدكف باإللغاء لسبب أك نخر فيك قكؿ غير 

, فإذا  يـ الطريؽ مفتكحان لمطعف باإللغاء, كذلؾ  ف ىؤالء ا شخاص كاف أمام مقبكؿ
 فميس ليـ إال أف يمكمكا أنفسيـ.  خكلت ليـ , أىممكا الرخصة التي

يركز عمى حجة التقميؿ مف عدد القضايا التي تعرض عميو سنكيان كذلؾ إلى أف يتدخؿ  -3
كما فعؿ المشرع الفرنسي ,  المشرع المصرم كيقرر إصالح القضاء اإلدارم المصرم

مف  31عندما أصدر قانكف إصالح القضاء اإلدارم الفرنسي في  1987اية عاـ في ني
إنشاء محاكم إدارية استئنافية تتولى الحكم في كالذم قرر  1987ديسمبر عاـ 

الطعون الستئنافية في أحكام المحاكم اإلدارية العادية لمتخفيف عن كاهل مجمس 
ضي قانون مثل محكمة   وتحويل هذا المجمس من قاضي موضوع لقا الدولة
 . (2)النقض

يرل الفقياء الذيف ينادكف باشتراطو تكافر المصمحة عند رفر الدعكل كاستمرارىا كما       
حتى الفصؿ فييا أف قضاء مجمس الدكلة المصرم يغمب النكاحي العممية عف النكاحي 

القضاء في  القانكنية كالمجردة كيمكف تبرير ىذا المكقؼ بالرغبة في التخفيؼ عف كاىؿ
                                           

 . 303, صسابؽمرجر , ماجد راغب: القضاء اإلدارم د. الحمك (1)
 . 197, المرجر السابؽ, صد. عبد العظيـ عبد السالـ (2)
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استبعاد الدعاكم التي انتيت فييا الخصكمة أك التي يتضح عدـ الجدكل مف االستمرار فييا 
ف صدكر أحكاـ في ماؿ ىذه المسا ؿ التي ال مصمحة , مف كرا يا يعتبر تزيدان قضا يان  كا 

, الذم يفضؿ فيو يقيا نحك االستقرار القضا يخاصة في الدكؿ النامية التي ما زالت في طر 
 لتركيز عمى المعطيات العممية.ا

أما النكاحي القانكنية فإنيا غالبان ما تككف مرتبطة بالنظاـ السياسي العاـ في الدكلة       
ككؿ , فإذا كاف الجك العاـ في الدكلة ىك احتراـ اإلدارة لمقانكف فال ييـ بعد ذلؾ أف يكار 

يقمؿ مف ذلؾ , كالعكس صحيح إذا القضاء مف إلغاء القرارات اإلدارية الغير المشػركعة أك 
كاف النظاـ القانكني السػا د ال تيتـ اإلدارة فيو باحتراـ القكانيف فال ييـ إف يكار القضاء مف 

 . (1)إلغاء القرارات الغير مشركعة أك يقمؿ مف ذلؾ

كما اتجو أخركف إلى تأييد مجمس الدكلة المصرم مف ناحية اشتراط المصمحة حتى      
 :  يان في الدعكل كذلؾ لسببيفالفصؿ نيا 

نو في حالة انتفاء المصمحة كاىؿ محاكـ القضاء اإلدارم حيث إ فتخفيؼ العبء ع -1
حتى نظر الدعكل فال يكجد ما يدعك إلى استمرار نظرىا بؿ سيؤدم إلى تراكـ العديد مف 

 القضايا بال مصمحة لممدعي. 

ة قضا ية كبيف اإلدارة التي تضيؽ التخفيؼ مف التضارب بيف القضاء اإلدارم كرقاب -2
 . (2)ذرعان بيذا النكع مف أنكاع الرقابة

بينما يعتنؽ الدكتكر سميماف الطماكم مكقفان كسطان لالتجاىيف السابقيف حيث يقكؿ: 
"ال شؾ لدينا مف الناحية الفقيية المجردة في أف مكقؼ مجمس الدكلة الفرنسي كا حكاـ 

نمطو أكار اتفاقان مر طبيعة دعكل اإللغاء, كلكننا العتبارات  المصرية القميمة التي جرت عمى
عممية نفضؿ عمى ا قؿ في الكضر الراىف المسمؾ الذم يشترط استمرار المصمحة حتى 

لتصادـ مر صدكر الحكـ في الدعكل  نو يخفؼ العبء مف ناحية, كيقمؿ مف احتماالت ا
, كما زالت  اء لدينا ما تزاؿ حدياة نسبيان السيما كأف رقابة اإللغ , اإلدارة مف ناحية أخرل

 . (3)اإلدارة تشعر نحكىا بنفكر شبو غريزم

                                           
  231, ص 2119الكجيز في القضاء اإلدارم ,دار الجامعة الجديدة, اإلسكندرية,  -د. عبد الفتاح محمد عمي  (1)
 . 165, صطارؽ فتح اهلل: "دعكل اإللغاء كدعكل الحسبة", المقاؿ السابؽ د. خضر (2)

 . 515سابؽ, ص, مرجر   قضاء اإللغاء  سميماف: د. الطماكم (1)
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بينما يرل أخركف أف مجمس الدكلة المصرم كىك يعبر إلى العقد الرابر مف عمره 
كاحتراـ مبدأ  كبعد أف رسخت أقدامو كفي ظؿ دكلة ديمقراطية تسعى إلى تأكيد سيادة القانكف

, فقد  أف تتغمب االعتبارات العممية عمى المبادئ القانكنية في أحكامو, ال يجب  المشركعية
, كأف مبدأ المشركعية يجب  أكدت لنا الظركؼ كبرىنت ا حداث أنو ال يصح إال الصحيح

نما ىك خير مجمس الدكلة ليس خصمان لودارة  , كأف أف يظؿ دا مان فكؽ كؿ االعتبارات , كا 
 . (1)قانكف كىي تصدر تصرفاتيا اإلدارية المختمفةمعيف كمساعد ليا عمى احتراـ ال

فييا بكجكد مصمحة شخصية كمباشرة كال يشترط فييا  ىكما أف دعكل اإللغاء يكتف        
, لذا فإف تطمب استمرار شرط المصمحة حتى الفصؿ فييا يجرد تمؾ  أف تستند إلى حؽ

ممي فعاؿ لحماية , كىي مظير ع بياالدعكل مف خصا صيا ا ساسية التي تتميز 
, كعدـ الخركج عميو  , كالكسيمة القضا ية إلجبار اإلدارة عمى احتراـ القانكف المشركعية

, فدعكل  كذلؾ بإلغاء القرارات اإلدارية غير المشركعة التي تصدر بالمخالفة  حكاـ القانكف
 . (2)اإللغاء ما كجدت إال لحماية مبدأ المشركعية

افية القانكف اإلنجميزم يشترط أف يككف لصاحب الشأف مصمحة ك في إنجمترا فإفأما       
, كتكافر شرط المصمحة لمطاعف يجب أف يستمر حتى مرحمة  (3)في منازعة القرار اإلدارم

االنتياء مف الدعكل, كأف تخمؼ شرط المصمحة بعد أف تحقؽ في البداية يؤدل إلى إسقاط 
 .الدعكل

ذم يمكف الطاعف مف متابعة الدعكل, كىذا ما يأخذ بو  ف تكافر ىذا الشرط ىك ال        
القانكف اإلنجميزم كتطبقو محاكـ القانكف في إنجمترا, كما أف القضاء اإلنجميزم يتأكد مف 

, المرحمة ا كلى عند السماح بإقامة  تكافر شرط المصمحة في طالب اإللغاء في مرحمتيف
 (4)عكل الدعكل, كالمرحمة الاانية أاناء السير في الد

                                           
, منشػػػأة  1983: كاليػػػة القضػػػاء اإلدارم عمػػػى أعمػػػاؿ اإلدارة, قضػػػاء اإللغػػػاء,  عبػػػد الغنػػػي د. بسػػػيكني عبػػػد اهلل (2)

 . 111,  صالمعارؼ باإلسكندرية

 . 46سابؽ, صإبراىيـ محمد , مرجر  عمي (3)

د. الشػػػكبكي عمػػػر محمػػػد مرشػػػد , رقابػػػة القضػػػاء عمػػػى قػػػرارات اإلدارة العامػػػة فػػػي إنجمتػػػرا مػػػر المقارنػػػة بالنظػػػاـ  (4)
 . 428ص  , ا ردني, مرجر سبؽ ذكره

د. الشػػػكبكي عمػػػر محمػػػد مرشػػػد , رقابػػػة القضػػػاء عمػػػى قػػػرارات اإلدارة العامػػػة فػػػي إنجمتػػػرا مػػػر المقارنػػػة بالنظػػػاـ  (1)
 . 431ا ردني, مرجر سابؽ , ص 
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بينمػػا كػػاف قضػػاء المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية صػػريحان فػػي تأكيػػده لضػػركرة تػػكافر 
مقد "استقر االجتياد القضا ي , ف الدعكل منذ إقامتيا كحتى الفصؿ فييا نيا يان  المصمحة لرافر

, إذ يشترط تكفرىا كقػت رفػر الػدعكل كاسػتمرار كجكدىػا  عمى أف المصمحة ىي مناط الدعكل
 .(1)قيت الدعكل قا مة"ما ب

نطالػػػب مجمػػػس الدكلػػػة السػػػكرم أف يتبنػػػى مكقػػػؼ مجمػػػس الدكلػػػة , فإننػػػا مػػػف جانبنػػػا 
إلػى كقػت  اسػتمرارىا اشػتراطبتكافر المصمحة كقت إقامة دعػكل اإللغػاء كعػدـ  باالكتفاء الفرنسي

اف ىػا كقامػت بسػحب القػرار المطعػكف فيػو, أك كػإال إذا عدلت اإلدارة عػف قرار  , صدكر الحكـ
 . ىناؾ مانر قانكني يحكؿ دكف إعادة ا كضاع إلى ما كانت عميو

فقد تقكـ اإلدارة بتنفيذ القرار المطعكف فيو قبػؿ الفصػؿ فػي الػدعكل ممػا يتعػيف عمػى  
,  المحكمػػة رفػػض دعػػكل اإللغػػاء بعػػد أف أضػػحت غيػػر ذات مكضػػكع النعػػداـ المصػػمحة فييػػا

يا فػػػي تحقيػػػؽ مصػػػمحتيف , مصػػػمحة المػػػدعي مػػػر طبيعػػػة دعػػػكل اإللغػػػاء كأىػػػداف انسػػػجامان كذلػػػؾ 
المصػػػمحة ا كلػػػى , فػػػإف  انقضػػػتالشخصػػػية كمصػػػمحة المجتمػػػر بسػػػيادة مبػػػدأ المشػػػركعية فػػػإذا 

 .(2)الاانية تبقى مستمرة كيجب عمى القضاء تحقيقيا

ذا كاف مكقؼ مجمس الدكلة السكرم يقكـ عمى اعتبارات تتماؿ في الرغبػة مػف تقميػؿ ك         ا 
إننػا ال نتفػؽ معػو بػذلؾ  ف , فدة كعػدـ الكقػكؼ فػي كجػو اإلدارة كالتصػادـ معيػا القضايا الكار 

حققػو الطعػف باإللغػاء القضاء غايتو كىدفو تطبيؽ العدالة كالتحقؽ مف مبدأ المشركعية الػذم ي
 .تسعى لتحقيقو كؿ مف اإلدارة كالقضاء  كىك ىدؼ ساـ

نكف بغػػض النظػػر عمػػف يصػػدر فالقاضػػي يجػػب أف يصػػدر حكمػػو إلعمػػاؿ سػػيادة القػػا       
ف كػانكا ي, إف السمطة القضا ية كالقضاة العامم القرار اإلدارم مسؤكالن كبيران أك صغيران  ف فييا كا 

يتقاضكف راتبيـ مف الخزانة العامة إال أنيـ مستقمكف عف الدكلة في قضا يـ را دىـ في العمؿ 
قامة العدؿ  حقاؽ الحؽ كا   .إعماؿ نصكص القانكف كا 

ف ك         القاضػػي لػػيس لػػو أم مسػػمؾ يسػػمكو فػػي الػػدعكل سػػكل المسػػمؾ القػػانكني فحريتػػو كا 
كانػػت مطمقػػة فػػي الحكػػـ إال أنيػػا مقيػػدة بػػنص القػػانكف كمػػف كاجبػػو تطبيػػؽ القػػانكف كفػػؽ إرادة 

                                           
 .105ص 19ـ 1987مر  – 1/1987/ع / 92حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار  (2)
, صػػفحة مرجػػر سػػابؽ ريػػة فػػي دعػػكتي اإللغػػاء كالتعػػكيض, إجػػراءات إقامػػة الػػدعكل اإلدا  -ياسػػيف عمػػي عامػػاف (3)

123 . 
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الشارع كلك كاف يؤار عمى الدكلة مف الناحية المادية أك المعنكية  ف القانكف ىك إرادة شعبية 
 . ى القانكف كتعمؿ عمى تطبيقوأكجدت الدكلة لترع
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 المطمب الثالث ـ الدفوع الموضوعية
 

إف حػػػؽ المػػػدعى عميػػػو ال يقتصػػػر عمػػػى إاػػػارة الػػػدفكع الشػػػكمية أم قبػػػؿ الخػػػكض فػػػي 
نمػػػا يمكنػػػو أيضػػػان إاػػػارة بعػػػض الػػػدفكع المكضػػػكعية بيػػػدؼ إنكػػػار حػػػؽ  مكضػػػكع النػػػزاع فقػػػط كا 

 .المدعي في دعكاه

ف كػا  إال أننػا سػنتعرض فػي , ف مػف الصػعب حصػرىا أكعػدىا فالدفكع المكضكعية كا 
 عمى النحك التالي : كىي ةلدفكع االا مطمبىذا ال

 .الدفر بعدـ جكاز نظر الدعكل لسبؽ الفصؿ فييا :الفرع ا كؿ  -
 .الدفر بالتقادـ : الفرع الااني  -

 .   الدفر بالتزكير :  االثالفرع ال -
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 جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيهام الفرع األول ـ الدفع بعد
 

يقصد بالدفر بعدـ جكاز نظر الدعكل لسبؽ الفصؿ فييا إنكار حؽ الخصـ في إقامة        
الػػدعكل لسػػبؽ صػػدكر حكػػـ فصػػؿ فػػي مكضػػكعيا نيا يػػان إذ ال يجػػكز معػػاكدة المجػػكء لمقضػػاء 

ء المقضػي ف حسػـ بحكػـ قضػا ي سػابؽ حػاز قػكة الشػيا  بغية استصدار حكـ فػي نػزاع سػبؽ ك 
 .بو

إضػافة لمػا فػي ذلػؾ ,  لما يؤدم إليو ذلؾ مػف إىػدار لحجيػة ا حكػاـ كربمػا تعارضػيا        
, حيث يتعيف عمى مػف لػـ يػرتض بنتيجػة  لكقت القضاء فيما ال جدكل مف جرا و مضيعةمف 

رة , ال أف يعيد طػرح النػزاع مػ الحكـ أف يبادر الطعف فيو كفقان لوجراءات التي حددىا المشرع
 .(1), أك عمى محكمة أخرل في نفس درجتيا  أخرل عمى المحكمة التي أصدرت فيو حكمان 

القضػػية المقضػػية ىػػي مػػف ا سػػباب التػػي تمنػػر المحكمػػة مػػف رؤيػػة الػػدعكل , فػػإذا إف       
طعػػف أحػػد ا فػػراد بقػػرار كػػاف فصػػؿ فيػػو مكضػػكعان فػػي دعػػكل سػػابقة مقدمػػة مػػف ذات المػػدعي 

, فينبغػػػي عمػػػى قضػػػاء اإللغػػػاء أف يػػػرد الػػػدعكل لعمػػػة بيػػػا مػػػف جديػػػدذات ا سػػػباب المتػػػذرع كلػػػ
فقػػد قضػػى مجمػػس الدكلػػة الفرنسػػي بػػرد طمبػػات اإللغػػاء الصػػطداميا  كعميػػو, القضػػية المقضػػية

بمبدأ القضية المقضية مػا داـ ليػا ذات الغػرض كذات السػبب المػذاف كانػا لمطمبػات التػي نظػر 
   (2) فييا قضاء اإللغاء سابقان 

 الطمبات تقبؿ إذا كانت تستند إلى سبب أصكلي لـ يذكر في الدعكل السابقة. كلكف ىذه 

كيتقيػػد قضػػاء اإللغػػاء أيضػػان بالكقػػا ر التػػي كانػػت محػػؿ حكػػـ قضػػا ي مكتسػػب الدرجػػة  
 .  (3)القطعية , فال يمكنو أف يمحص مف جديد الكقا ر المذككرة

دفػر متعمػؽ بالنظػاـ العػاـ, إف الدفر بعدـ جػكاز نظػر الػدعكل لسػبؽ الفصػؿ فييػا ىػك      
, كالتػػػي يترتػػػب عمػػػى إىػػػدارىا تأبيػػػد المنازعػػػات كعػػػدـ  كىػػػك أاػػػر مترتػػػب عمػػػى حجيػػػة ا حكػػػاـ

حداث خمؿ في النظاـ االجتماعي  .استقرار الحقكؽ  صحابيا كزعزعة المراكز القانكنية كا 
                                           

اإلسػػػكندرية,  , منشػػػأة المعػػػارؼ, الطبعػػػة الاانيػػػة,2115 المرافعػػػات اإلداريػػػة, -عبـــد المـــنعم  عبػػػد العزيػػػزخميفـــة ( 1)
 168ص

مشػػار إليػػو  Sirey 1947 – 72 – 776مجمكعػػة  Maireقضػػية  06/7/1947حكػػـ مجمػػس الدكلػػة الفرنسػػي , ( 2)
  .747الكجيز في الحقكؽ اإلدارية, الجزء الاالث, ص  –. عدناف العجالني ؼبمؤل

 . 747الكجيز في الحقكؽ اإلدارية, الجزء الاالث, مرجر سابؽ, ص –عدناف  د. العجالني (3)
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ي بو مف تمقاء ترتيبان عمى ارتباط ىذا الدفر بالنظاـ العاـ فإف بكسر المحكمة أف تقض      
, كالذيف يمكنيـ أيضان إاػارة ىػذا الػدفر فػي  , حيث ال يتطمب ا مر إاارتو مف الخصكـ نفسيا

, كذلػػؾ الرتبػػاط  أيػػة مرحمػػة مػػف مراحػػؿ التقاضػػي كلػػك  كؿ مػػرة أمػػاـ المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا
 . كحسف سير التنظيـ القضا ي بصفة عامة ةالعام ةمحمصالحجية بال
لتحقيػػػؽ ىػػػدفيف أكليمػػػا حسػػػـ المنازعػػػات بػػػو  قػػػـك فكػػػرة حجيػػػة ا مػػػر المقضػػػيحيػػػث ت        

, كاانييمػػػا الحيمكلػػػة دكف تنػػػاقض ا حكػػػاـ القضػػػا ية فػػػي  بكضػػر حػػػد تنتيػػػي عنػػػده الخصػػػكمة
 .(1)المكضكع الكاحد

مػػف آاػػار حجيػػة  ان فػػإذا كػػاف الػػدفر بعػػدـ جػػكاز نظػػر الػػدعكل لسػػبؽ الفصػػؿ فييػػا ىػػك أاػػر        
اط قبػػكؿ ىػػذا الػػدفر يجػػب أف يتػػكافر فػػي الحكػػـ الشػػركط التػػي كرد بيانيػػا فػػي ا حكػػاـ, فػػإف منػػ

مػػف قػػانكف البينػػات كىػػي أف الحكػػـ القضػػا ي حجػػة بمػػا فصػػؿ فيػػو مػػف حقػػكؽ كال  91المػػادة 
إذا كاف النػزاع بػيف الخصػـك أنفسػيـ كلػـ تتغيػر صػفاتيـ  يجكز إقامة دليؿ تناقض ىذه القرينة

 . كبنفس المكضكع كالسبب
حكػاـ الصػادرة عػػف تتمتػر ا ": كمػة اإلداريػة العميػػا السػكرية بػأف كعميػو فقػد قػررت المح       

دارية العميا بقكة القضية المقضية كتعتبر عنكاف الحقيقة فيما فصمت فيو كال محؿ المحكمة اإل
 .(2)"  اػلممجادلة فيي
ـ العاـ أف الدفر بعدـ جكاز نظر المكضكع لسبؽ الفصؿ فيو ال يعتبر مف النظا إال

بالنسبة لممنازعات المتعمقة بالمرتبات كما شاكميا كالتي ال تككف ا حكاـ الصادرة فييا حجة 
كليس لممفكض أف يؤسس عميو رأيو , يجكز  صحاب الشأف التنازؿ عنيا  حيثعمى الكافة 

إذا لـ يتمسؾ بو أحد طرفي الخصكمة , ذلؾ أف المفكض في القضاء اإلدارم عنصر محايد 
 (3)لـ يتمسؾ بو أحد الطرفيف. و أف يتقدـ بدفر ليس مف النظاـ العاـ ماليس ل

الحقكؽ, مف تككف حجة فيما فصمت فيو بو  فا حكاـ الني حازت قكة ا مر المقضي
كال يجكز قبكؿ دليؿ ينقض تمؾ الحجية, كلكػف ال تكػكف لتمػؾ ا حكػاـ ىػذه الحجيػة إال حينمػا 

 .تفصؿ في خصكمة بشكؿ نيا ي 
                                           

   .251, 229, 228, مرجر سابؽ المرافعات اإلدارية,  - خميفة عبد العزيز عبد المنعـ (1)
 .1988/ لسنة 215/ في الطعف/88القرار / يا السكريةحكـ المحكمة اإلدارية العم (2)
, الفكػػر الجػػامعي, الطبعػػة ا كلػػى, اإلسػػكندرية دعػػكل اإللغػػاء فػػي قضػػاء مجمػػس الدكلػػة, دار,  بػػالؿ زيــن الــدين (3)

 .475 ,472ص , 0212
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 يمكػػف الطعػػف فيػو مػػف جديػػد بمعنػػى أف الحكػـ يجػػب أف ال يكػػكف قػػابالن  م بحيػث ال
طريػػؽ مػػف طػػرؽ الطعػػف أك المراجعػػة أم حكػػـ قضػػا ي مبػػـر كيكػػكف ذلػػؾ إذا صػػدر مػػف آخػػر 
درجػػة مػػف درجػػات التقاضػػي أك كػػاف الحكػػـ قػػابالن لمطعػػف خػػالؿ فتػػرة محػػددة إال أف صػػاحب 

كعميو فإنو ,  ـ المحكمة المختصة بنظر الطعفالمصمحة فكت ىذه المدة كلـ يتقدـ بطعنو أما
 : كىي ةيشترط لقبكؿ الدفر بعدـ جكاز نظر الدعكل تكافر شركط االا

: فػػػال يجػػػكز الػػػدفر بسػػػبؽ اإلدعػػػاء إال إذا كػػػاف الخصػػػـك  كحػػػدة الخصػػػـك فػػػي الػػػدعكييف -1
, كمػػػا أف حجيػػػة  بصػػػفاتيـ فػػػي ىػػػذه الػػػدعكل ىػػػـ أنفسػػػيـ الخصػػػـك فػػػي الػػػدعكل السػػػابقة

نمػػػا تنتقػػػؿ إلػػػى خمفيػػػـ العػػػاـ كىػػػـ ا حكػػػاـ  ال يقتصػػػر نطاقيػػػا عمػػػى الخصػػػكـ كحػػػدىـ, كا 
لى خمفيـ الخاص كىك المشترم منيـ, إذا تعمؽ الحكػـ بػالعيف التػي انتقمػت إلػى  الكراة, كا 

 الخمؼ. 
: كىك الحؽ المطالب بو في الدعكل أك الميزة أك المصػمحة التػي يرمػي إلػى  كحدة المحؿ -2

 دة ىي ذات محؿ الدعكل التي فصؿ فييا الحكـ السابؽ.تحقيقيا في الدعكل الجدي
ف فػػي الػػػدعكييف كالسػػػبب ىػػػك الكاقعػػػة القانكنيػػػة أك فيجػػػب أف يتحػػػد السػػػببا : كحػػدة السػػػبب -3

  . المادية التي نشأ عنيا الحؽ المطالب بو "

كقػػد أكػػدت المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية ذلػػؾ فػػي الحكػػـ الصػػادر عنيػػا إذ قضػػت 
ااف في منازعة اتحػد فييػا الخصػـك كالمكضػكع كالسػبب, يجعػؿ ىػذا الحكػـ  صدكر حكـبأف:" 

تسػكية  إلػىكلػك أنػو انتيػى  اإللغػاءكقد فصؿ في المنازعة لممرة الاانية مخالفان لمقانكف كمتعػيف 
  . (1)" مماامة لمقتضى الحكـ ا كؿ

ا فيػػذه الشػػركط ىػػي شػػركط عامػػة مػػف حيػػث المبػػدأ ككاجبػػة التػػكافر مجتمعػػة لقبػػكؿ ىػػذ
القضػاء العػادم, لكػف  المنظكرة أماـ القضاء اإلدارم أك الدفر كىذا يسرم بالنسبة لكافة الدعاكل

الػػدعكل أمػػاـ القضػػاء اإلدارم يكفػػي لقبػػكؿ ىػػذا الػػدفر فييػػا تحقػػؽ شػػرط كحػػدة المحػػؿ حتػػى كلػػك 
 . تخمفت بقية الشركط

بيػػػا فػػػػي  ف ا حكػػػاـ الصػػػادرة باإللغػػػاء ىػػػي أحكػػػػاـ ذات طبيعػػػة عينيػػػة يحػػػتر كذلػػػؾ 
, فػػال تابػػت لمحكػػـ حجيتػػو إال بالنسػػبة لممحػػؿ ذاتػػو الػػذم سػػبؽ طمبػػو فػػي الػػدعكل  مكاجيػػة الكافػػة

التػػي صػػدر فييػػا الحكػػـ بحيػػث إذا مػػا رفعػػت دعػػكل جديػػدة عػػف المحػػؿ ذاتػػو دفعػػت بعػػدـ جػػكاز 

                                           
 .1988/ لسنة 422/ في الطعف /191القرار / حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية (1)
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نظرىػػا لسػػبؽ الفصػػؿ فييػػا حتػػى لػػك قػػدمت مػػف شػػخص آخػػر لػػو مصػػمحة شخصػػية كمباشػػرة فػػي 
 .إلغاء القرار

ذا كاف قد سبؽ الفصؿ في دعػكل اإللغػاء بصػدد ذات القػرار اإلدارم المطعػكف فيػو ا  ك       
فإف لمخصـ في الدعكل اف يدفر بعدـ جػكاز نظرىػا لسػابقة الفصػؿ فييػا اذا مػا طعػف فػي ىػذا 
, القػػرار مػػرة أخػػرل مػػف نفػػس المػػدعي ك عمػػى ذات المػػدعى عميػػو ك فػػي شػػأف المكضػػكع ذاتػػو 

بدء لمفصؿ في الػدفر بعػدـ جػكاز نظػر الػدعكل لسػبؽ الفصػؿ فييػا كلكف مف اليقيف بادئ ذم 
فحػػص اختصػػاص المحكمػػة التػػي أصػػدرت الحكػػـ السػػابؽ حتػػى يمكػػف النظػػر فػػي تػػكافر بػػاقي 

 . شركط حجية ا مر المقضي بو

ذلػػؾ أنػػو لكػػي يجػػكز التمسػػؾ بتمػػؾ الحجيػػة يجػػب كشػػرط أساسػػي أف يكػػكف ىنػػاؾ حكػػـ        
ليػػا كاليػػة فػػي النػػزاع المطػػركح عمييػػا فػػإذا لػػـ يكػػف لممحكمػػة قضػػا ي صػػادر مػػف جيػػة قضػػا ية 

 . (1)كالية لـ يكف لحكميا حجية ا مر المقضي بو كأصبح ال أار لو كغير جا ز تنفيذه" 

  دعاء؟لم تثر اإلدارة الدفع بعدم سبق اللكن ما هو الحال إذا 

عي أقػػػاـ تػػتمخص كقا عيػػا بػػأف المػػدنجػػد ذلػػؾ فػػي الحكػػـ الصػػادر فػػي الػػدعكل التػػي 
جز يػان فيمػا تضػمنو مػف  6/4/1991تا  1211دعكاه طالبان إعالف انعداـ قرار االستمالؾ رقـ 

, كقػػررت المحكمػػة عػػدـ قبػػكؿ  منطقػػة عقاريػػة بنيػػاميف بحمػػب 16اسػػتمالؾ جػػزء العقػػار رقػػـ 
 .(2)الدعكل لعدـ قابمية القرار المطعكف فيو لمطعف 

صػػدكر قػرار المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا  مػػفأم بعػػد شػػير تقريبػان  15/3/2116كبتػاريخ 
 .المكضكع  كبنفس السكرية أقاـ المدعي نفسو دعكل اانية

الدعكل شكالن كمكضكعان كأحقية الجيػة المدعيػة فػي  فأصدرت المحكمة قرارىا بقبكؿ 
مػػػف المنطقػػػة  16الجػػػزء المسػػػتممؾ مػػػف عقارىػػػا ذم الػػػرقـ أف تخصػػػص بمقسػػػـ أك أكاػػػر عػػػف 

 .(3)باعتبارىا مالكة العقار المستممؾ  العقارية بنياميف بحمب

                                           
 .475 ,472ص ,مرجر سابؽ ,  عكل اإللغاء في قضاء مجمس الدكلةد - زين الدين بالؿ (1)
كتسب الدرجة القطعية بقرار دا رة لما 18/5/0225حسـ  5847في القضية رقـ  0225لسنة  820/4القرار رقـ  (2)

 .17/0/0226حسـ  1507/ط في الطعف 101فحص الطعكف رقـ 
كالػػػذم اكتسػػػب الدرجػػػة القطعيػػػة بقػػػرار دا ػػػرة  0227لسػػػنة  6190/4فػػػي القضػػػية ذات الػػػرقـ  975/4القػػػرار رقػػػـ  (1)

 .15/10/0228حسـ  4577لطعف/ط في ا0871فحص الطعكف ذم الرقـ 
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لػػػذلؾ مػػػف حقنػػػا أف نتسػػػاءؿ أيػػػف اإلدارة المػػػدعى عمييػػػا أك حتػػػى إدارة قضػػػايا الدكلػػػة 
 ؟جكاز نظر الدعكل لسبؽ الفصؿ فيياالمماؿ القانكني عف اإلدارة التي لـ تكرد دفعيا بعدـ 

ي مكضػػكع كاحػػد ككيػػؼ يمكػػف لممحكمػػة اإلداريػػة العميػػا أف تػػرفض اػػـ تقبػػؿ الػػدعكل فػػ  
إلدارم كالمحكمػػة اإلداريػػة كمػػف نفػػس اليي ػػة الحاكمػػة أمػػاـ محكمػػة القضػػاء ا كبػػنفس ا طػػراؼ

 ؟ العميا

فمػػػك تمعنػػػت المحكمػػػة بػػػالقرار المسػػػتممؾ كباإلشػػػارة المكضػػػكعة عمػػػى صػػػحيفة العقػػػار 
لتبػػيف ليػػا أف المػػدعي قػػد بػػاع كامػػؿ حصػػتو مػػف العقػػار المسػػتممؾ بمكجػػب حكػػـ قضػػا ي ممػػا 

 . معو رد الدعكل أيضان لرفعيا مف غير ذم صفةيتكجب 

كلػػـ يقػػـ الػػدعكل المالػػؾ الجديػػد لعػػدـ رد الػػدعكل طبقػػان لالجتيػػاد المسػػتقر بعػػدـ قبػػكؿ  
أف المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا أصػػػدرت  , إضػػػافة إلػػػى ؾ إال مػػػف المالػػػؾ قيػػػدان دعػػػاكل اإلسػػػتمال

ركر ف مػػفػػي حكػػـ آخػػر تقػػرر" أ ان بينمػػا نجػػدىاعامػػ 16سػػتمالؾ بػػػ صػػدكر قػػرار اال قرارىػػا بعػػد
 .(1)ستمالؾ مانر مف إاارة مكضكع انعداـ ىذا الصؾ" أكار مف عشر سنكات عمى صؾ اال

بأف " تتحصؿ كقا ر القضية السكرية كفي حكـ آخر لمحكمة القضاء اإلدارم 
المعد كصالة لعرض السيارات في المنطقة التي صفتيا العمرانية سكف  المدعي يممؾ العقار

تا  495,حيث تبمر القرار اإلدارم الصادر عف مجمس مدينة حمب رقـ  أكؿحديث 
بالشمر ا حمر لعدـ إمكانية ترخيصيا فكاف أف  صالةالمتضمف ختـ منافذ ال 8/1/2112

كأحقية المدعي  495المتضمف إلغاء القرار ,  (2)أصدرت محكمة القضاء اإلدارم قرارىا 
ت إلى صالة لعرض السيارات الغير مستعممة دكف بتغيير المينة مف صالة لعرض المفركشا

ة حسب القكانيف كا نظمة النافذة المساس بأحقية اإلدارة باقتضاء الرسكـ المترتبة عمى التسكي
. 

رىا اتـ الطعف في ىذا القرار مف اإلدارة فأصدرت المحكمة اإلدارية العميا قر  كقد
 . كل مكضكعان بقبكؿ الدعكل كالطعف شكالن كقبكؿ الطعف كرفض الدع

                                           
 .7ج  2111 مر-1618/2111في الطعف  1ع/676حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار (2)

 . 17/6/0227حسـ  4889/0لقضية رقـفي ا 0227لسنة  650/0رقـ  قرار محكمة القضاء اإلدارم السكرية (3)
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كقد أكردت المحكمة اإلدارية العميا في حيايات قرارىا بأف العقار مكضكع القضية  
يقر في منطقة السكف الحديث ا كؿ حكؿ البمدة كبالتالي فيك يقر ضمف مناطؽ السكف التي 

 . ال تجيز أنظمة مجمس مدينة حمب الترخيص فييا لصاالت عرض السيارات

ارية في القضية بمعرفة الخبير الذم نيض بميمة الخبرة ف الخبرة الجإكمف حيث  
كانت قد أشارت إلى كجكد عقاريف اانيف في المنطقة العقارية الاانية أجيز ليما باإلشغاؿ 
لككاالت شركات بعض السيارات بمكافقة المحافظ إال أف ذلؾ ال يعني أف تصبح اإلجازات 

لذم يقاس عميو تأسيسان عمى أف دكر القضاء الممنكحة خالفان لمقرارات النافذة ىي ا صؿ ا
اإلدارم ينحصر في مراقبة القرارات اإلدارية كمدل انسجاميا مر القكانيف كا نظمة النافذة 
كخمك اإلجراءات اإلدارية مف إساءة استعماؿ السمطة ال أف يتعدل ذلؾ إلى القياس عمى 

لطعيف القاضي بإلزاـ الجية المدعى االستاناءات التي تأتي خالفان ل صؿ مما يجعؿ القرار ا
عمييا الطاعنة بتسكية مخالفة تغيير المينة مف صالة عرض المفركشات إلى صالة عرض 
السيارات في غير محمو القانكني كتغدك معو أسباب الطعف الماارة ليذه الناحية تناؿ مف 

 (1)القرار الطعيف مما يتعيف معو قبكؿ الطعف.
 

 كفي قرار جرمء لممحكمة اإلدارية العميا حيث تماماً ة مماثمة حالبينما نجد كفي      
لغاء  طالبان أقاـ المدعي دعكاه التي أكدعيا ديكاف محكمة القضاء اإلدارم  الحكـ بكقؼ تنفيذ كا 

المتضمف كضر الخاتـ الرسمي كختـ منافذ  7/11/2113 ريختا 296اإلدارم رقـ  القرار
 . كتقر بنفس منطقة العقار السابؽ ترخيصياالصالة بالشمر ا حمر لعدـ إمكانية 

بقبكؿ الدعكل شكالن كمكضكعان  (2)فكاف أف أصدرت محكمة القضاء اإلدارم قرارىا
لزاـ الجية المدعى عمييا بمنح الجية المدعية الترخيص  لغاء القرار بالكتاب المشكك منو كا  كا 

 .  الالـز بمينة عرض السيارات الجديدة

ف الخبير الذم نيض بميمة الخبرة إمة القضاء اإلدارم مف حيث كقد أكردت محك       
بأف المنشأة التي يمارس فييا المدعي مينة عرض  11/11/2113في تقريره المؤرخ في 

رة المدعى سيارات جديدة مرخصة البناء كالمينة حسب ا صكؿ كال يكجد مبرر قانكني لودا
 عمييا بإغالقيا كختميا .

                                           
 ق 19/4/2114حسـ  2114لسنة  1385في الطعف ذم الرقـ  167/1حكـ المحكمة اإلدارية العميا رقـ  (1)
 .06/6/0225حسـ  5647في القضية  0225لسنة  1174/7رقـ   حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار (1)
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ىذا القرار مف اإلدارة المدعى عمييا فأصدرت المحكمة اإلدارية العميا  تـ الطعف في        
إجراءاتو  فيف الحكـ الطعيف قد استك أ باعتبارقرارىا برفض الطعف كتصديؽ الحكـ الطعيف 

   (1)الشكمية كالقانكنية كال يكجد مف أسباب الطعف ما تناؿ مف الحكـ الطعيف.

ة العميا قد أصدرت قراريف متناقضيف أحدىما برفض كىكذا نجد أف المحكمة اإلداري       
, كآخر بقبكؿ الدعكل شكالن كمكضكعان, رغـ أف العقاريف في منطقة عمرانية كاحدة  الدعكل

ف عف مجمس مدينة حمب ىما لعدـ إمكانية , كالقراراف الصادرا صفتيما سكف حديث أكؿ
 . ممارسة مينة عرض السيارات في ىذه المنطقة

نما نجد أف المحكمة اإلدارية العميا عادت كأصدرت قرارىا كبنفس المكضكع برفض بي        
 . لعقار االث كبنفس المنطقة  (2) كمكضكعان  شكالن الدعكل 

نستنتر مف ا حكاـ السابقة أف المحكمة اإلدارية العميا قد جانبت الصكاب فيما ان إذ    
 . سابقة متجاكرة كفي منطقة كاحدةقضت بو خاصة بأف العقارات الاالاة في ا حكاـ ال

المستقر لدييا إذا استجد  االجتيادفإذا كانت المحكمة اإلدارية العميا تستطير أف تغير        
تستطير أف ترفض الطعف بقرار ما اـ تقبؿ الدعكل كتمغي القرار المشكك  ظرؼ ما إال أنيا ال

ة دعكل جديدة كبنفس المكضكع منو اـ تعكد لحالة الرفض مما دفر بالمدعي ا كؿ إلقام
تا  7815/3لصدكر قرار جديد مف اإلدارة برقـ  نظران  2118ق9915كالتي سجمت برقـ 

 . بتصفية اإلعماؿ لعدـ إمكانية الترخيص 7/9/2118

لذلؾ فإننا نرل أف المسؤكلية تتحمميا كؿ مف اإلدارة المدعى عمييا لصدكر قرار         
دعكل ك لعدـ إاارة لمحكمة اإلدارية العميا الذم قضى برفض المف تنفيذ قرار ا الن جديد بد

كالذم نرل معو  اجتيادىاكالمحكمة التي لـ تكحد  ,  دعاء في الدعكل الجديدةالدفر بسبؽ اال
 .ان جسيم ان خطأ ميني ارتكبتأنيا 

نا اإلدارم ممػاالن بالمحكمػة اإلداريػة العميػا إلػى تبنػي مكقػؼ كاجتيػاد نػدعك قضػاءى  كما
د في المكاضير المتماامة كالتمعف بشكؿ أكبػر بدراسػة قراراتيػا بعنايػة كتػدبر قبػؿ إصػدارىا مكح

 . لتككف ليـ ضمانة مف تعسؼ اإلدارة كالرد عمى كؿ الدفكع الماارة

                                           
 .0226لعاـ  1992بالطعف  00/5/0226تاريخ  1/ط/1077حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ (2)
 .07/8/0212حسـ  6095لطعف في ا/ط 0472قرار الحكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية  (3)



314 

 

أنػػػو تػػػـ إبػػػراز قػػػرار المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا السػػػابؽ الػػػذكر بإلغػػػاء القػػػرار  كخصكصػػػان 
في منطقة كاحدة كليا صػفة كاحػدة كلػـ  ةالعقارات الاالا المشكك منو كأكدت الخبرة الجارية أف

 . محكمة القضاء اإلدارم كال المحكمة اإلدارية العميا عمى ذلؾ تعمؽ ال ترد أك

اػارة الػدفكع المتعمقػة بسػبؽ  كالتأكيد عمى اإلدارات بتنفيذ ا حكػاـ القضػا ية المبرمػة  كا 
 . دعاءاال

د التككيػػؿ لممحػػامي الككيػػؿ بػػدعكل اإللغػػاء كمػػا يقػػدـ المػػدعي كأانػػاء التكقيػػر عمػػى سػػن
بتصريح عدـ إقامتػو دعػكل سػابقة بػنفس المكضػكع تحػت طا مػة بطػالف الحكػـ الػذم سيصػدر 

 مر تحممو تعكيضان رادعان لودارة كيبرز مرفقان مر سند التككيؿ.
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 ادمـع بالتقـالفرع الثاني ـ الدف
 

بمركر زمف معيف, فيك إمػا  النقضا يا يعرؼ التقادـ بأنو طريؽ الكتساب الحقكؽ أك
 . , أك تقادمان مسقطان  أف يككف تقادمان مكسبان 

كيقصد بالتقادـ اإلدارم تقادـ الحقكؽ كااللتزامات المتعمقة بالمنازعات اإلدارية سػكاء  
مػػا تنشػػأ بػػيف الدكلػػة كسػػمطة عامػػة كالفػػرد صػػاحب  , أـ مػػا تنشػػأ منيػػا بػػيف الدكلػػة كمكظفييػػا

 . ةالمصمحة الخاص

إف فكرة التقادـ الذم يفقد الحؽ مظير سيادتو أماـ القضاء, إنما بنيت عمى اعتبارات       
حاطة كاير منيا  منباقة عف مصمحة عامة , تدعك إلى كجكب احتراـ ا كضاع المستقرة , كا 
 . (1)بسياج مف االطم ناف كالاقة

القانكف العاـ , فكرة  الميعادق كمف فكرة التقادـ ىذه في القانكف الخاص , انباقت في       
ميما مر طبيعة الدعكل دـ ا قصر, في دعكل التعكيض لتالؤ في رفر دعكل اإللغاء كالتقا

فييا , كيغمب في الكاقر أف تككف  ان اإلدارية , باعتبار السمطة اإلدارية ال بد أف تككف طرف
 ارة ا مراف التالياف : , كأىـ ما يدعـ ىاتيف الفكرتيف بالنسبة لوداالخصـ المدعى عميي

إليو مف كجكب الدقة في تسيير المرافؽ العامة كالبعد عف النظاـ اإلدارم , كما يدعك  –أولً 
 كؿ ما مف شأنو اإلخالؿ باالنتظاـ في تسييرىا . 

النفقات اإلدارية , كىي مقننة محددة باعتمادات ترصد عادة في ميزانية الدكلة سنكيان,  –ثانياً 
ة الكاردات الحككمية , مما ال يتيسر معو بقاء ىذه االعتمادات, ينتقؿ تبعان لطبيع

رصيدىا مف سنة إلى سنة رىنان بصدكر أحكاـ قضا ية ا مر الذم يجعؿ كفاء 
لغاء بعض قراراتيا عسيران إذا لـ  اإلدارة بما قد تمـز بو نتيجة الرقابة عمى تصرفاتيا كا 

لسنكية لمميزانية كاالعتمادات التي ترصد يقيد بمدة مف الزمف تتناسب مر الطبيعة ا
, كىذا مف أىـ العكامؿ في دعـ فكرتي  الميعادق بالنسبة لمطعف بالقرارات  فييا

 .  (2)اإلدارية , ك التقادـ ا قصرق بالنسبة لمحقكؽ كالديكف التي تمـز الدكلة الكفاء بيا

                                           
, الطبعػػة الاالاػػة , 0222الكسػػيط فػػي شػػرح القػػانكف المػػدني الجديػػد , الجػػزء الاالػػث ,  –د. السػػنيكرم عبػػد الػػرزاؽ  ق1 

 . 590منشكرات الحمبي الحقكقية , بيركت , ص
 . 109-108اإلجراءات اإلدارية, مرجر سابؽ, ص – نافد. الخطيب عد (1)
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ذا كػػاف قػػانكف مجمػػس الدكلػػة اكم فػػي المنازعػػات لػػـ يحػػدد مػػددان لرفػػر الػػدع رمالسػػك  كا 
اإلدارية التي يخػتص بنظرىػا بيي ػة قضػاء إدارم إال مػا يتعمػؽ منيػا بطمبػات اإللغػاء إذا نػص 

/ مػػف قػػانكف مجمػػس 22عمػػى أف ميعػػاد رفعيػػا سػػتكف يكمػػان عمػػى التفصػػيؿ الػػكارد فػػي المػػادة /
الدكلػػة كمػػف اػػـ فػػإف غيرىػػا مػػف الطمبػػات يجػػكز رفعيػػا متػػى كػػاف الحػػؽ المطالػػب بػػو لػػـ يسػػقط 
بالتقػػادـ طبقػػان لقكاعػػد القػػانكف المػػدني مػػا داـ ال يكجػػد نػػص خػػاص فػػي قػػانكف مجمػػس الدكلػػة 

ف أحكاـ القانكف المدني المادة / / كأحكػاـ القػانكف المػالي ا ساسػي 188يخالؼ ىذه القكاعد كا 
قد تكمفت ببياف أنكاع التقػادـ الطكيػؿ أك القصػير غيػر أف ىػذا التفرقػة  1967/ لسنة 92رقـ /
تقػػادـ الطكيػػؿ كالقصػػير ال تيػػدر ا صػػؿ العػػاـ الػػذم يجعػػؿ مػػف التقػػادـ الطكيػػؿ القاعػػدة بػػيف ال

, كنظػران  ف اليػدؼ مػف إعمػاؿ أحكػاـ التقػادـ ىػك اسػتقرار  ا ساسية في سقكط حؽ المطالبػة
, فإف التقادـ ال  ا كضاع اإلدارية كالمراكز القانكنية لعماؿ اإلدارة بما يحقؽ المصمحة العامة

 . مر عالقات القانكف العاـ كىك دفر مف متعمقات النظاـ العاـ يتعارض

اعتبػػرت المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية أف التقػػادـ متعمػػؽ بالنظػػاـ العػػاـ كعميػػو فقػػد  
ف التقػادـ فػي القػانكف اإلدارم يعتبػر مػف أ"  :حيث قضػت مف نفسيا  كأجازت لممحكمة إاارتو

ارة الدفر بشػأنو أمػاـ أيػة درجػة مػف درجػات التقاضػي كمػا متعمقات النظاـ العاـ فيسكغ لذلؾ إا
, كمف المقرر في قكاعد القانكف اإلدارم أف التقػادـ فػي  يسكغ لممحكمة إاارتو تمقا يان مف ذاتيا

المجػػػاؿ اإلدارم كمػػػا ينقطػػػر بالمطالبػػػة بػػػالحؽ إداريػػػان ينقطػػػر بػػػاعتراؼ اإلدارة بيػػػذا الحػػػؽ أك 
 .(1)كاف مكضر دراسة كنظر" بصدكر كايقة عنيا تشعر بأف الطمب

ف ق مػف القػانكف المػدني "  بػأ188المادة  قضت "كفقان لنص  اكفي حكـ آخر نجد أني
دعػكل اسػترداد مػا دفػر بغيػر حػؽ تسػقط بانقضػػاء اػالث سػنكات مػف اليػـك الػذم يعمػـ فيػو مػػف 
دفػػر غيػػر المسػػتحؽ بحقػػو فػػي االسػػترداد كتسػػقط الػػدعكل كػػذلؾ فػػي جميػػر ا حػػكاؿ بانقضػػاء 

 . (2)س عشرة سنة مف اليـك الذم ينشأ فيو ىذا الحؽخم

ننػػػا نخػػػالؼ المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا فيمػػػا ذىبػػػت إليػػػو بتطبيػػػؽ  ق مػػػف 188 المػػػادة كا 
, فقد ال  القانكف المدني,  ف المدعي لـ يدفر المبمر إال بنتيجة مطالبة اإلدارة كالتنفيذ الجبرم

 . ا ىميةيككف الدافر عف غمط بؿ دفر مكرىان أك ناقص 

                                           
 .95ص 1972 مر -256/1972لطعف في ا/ع 116رقـ  السكرية القرار حكـ المحكمة اإلدارية العميا (2)
 .9ج 1999 مر – 1/2391/1999-/ع  848رقـ  حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار (3)
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فالعالقػػة غيػػر متكاف ػػة بػػيف اإلدارة التػػي تماػػؿ المصػػمحة العامػػة كالمػػزكدة بأسػػاليب   
 السػػػمطة العامػػػة كامتيازاتيػػػا المقػػػررة بمكجػػػب القػػػانكف اإلدارم كبػػػيف الفػػػرد صػػػاحب المصػػػمحة

 .كالمجرد مف أم سمطة أك امتيازات

ا فػػػػراد  أف بشػػػػكؿ مطمػػػػؽ ذلػػػػؾ يمكػػػػف تطبيقيػػػػا لػػػػدل القضػػػػاء العػػػػادم 188فالمػػػػادة  
لػتحكـ ىػذه الػركابط  الن ككضعت ىذه القاعدة أصػ متساككف في الحقكؽ كالكاجبات أماـ القانكف

 .كلـ تكضر لتطبؽ في القانكف العاـ

لمػا فيػو مػف ىضػـ  االجتيػادتالي نناشد المحكمة اإلدارية العميا بالعدكؿ عف ىذا بالك  
 . لحقكؽ كحريات المكاطنيف 

ق مػػف 25المفػػاد مػػف نػػص المػػادة  ف أ" ة العميػػا السػػكرية كقػػد قضػػت المحكمػػة اإلداريػػ
أف الركاتػب كمػا فػي حكميػا مػف المبػالر التػي  1967/ لسنة 92القانكف المالي ا ساسي رقـ /

تكػػكف مسػػتحقة قبػػؿ الدكلػػة تصػػبح حقػػان مكتسػػبان ليػػا إذا لػػـ تػػتـ المطالبػػة بيػػا قضػػا يان أك إداريػػان 
ت مػػف تػػاريخ نشػػكء الحػػؽ فػػي اقتضػػا يا كمنػػاط تطبيػػؽ ىػػذا الحكػػـ رىػػيف خػػالؿ خمػػس سػػنكا

 بأمريف : 

 .ا كؿ نشكء حؽ مالي في ذمة الدكلة نتيجة قرار تنظيمي عاـ أك قرار فردم

كالااني تخمؼ المطالبة بيذا الحؽ مدة خمس سنكات إذ االعتبارات التي يقػـك عمييػا  
يػػػػػػة كعػػػػػػدـ تعػػػػػػرض الميػػػػػػزاف لممفاجػػػػػػآت ىػػػػػػذا الػػػػػػنص تيػػػػػػدؼ إلػػػػػػى اسػػػػػػتقرار ا كضػػػػػػاع اإلدار 

 (1) كاالضطراب"

ذىب البعض إلى ا خذ بنظاـ التقادـ في دعكل اإللغاء حتى ال تتراكـ الدعاكل كقد      
أماـ مجمس الدكلة دكف مبرر السيما أف ىذا االتجاه ال يقمؿ مف تعمؽ الدعكل اإلدارية 

 . (2)بركابط إدارية

كىذا االتجاه نؤيده  دعكل اإللغاءتبعاد فكرة التقادـ في ذىب اتجاه اافو إلى اسكما       
 كذلؾ لآلتي: 

                                           
 ق132ص 1971مر  – 46/68/1971ع رقـ  حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار (1)
جراءات رفر الدعكل اإلدارية,  سماعيؿإد.  (2)  . 298, صمرجر سابؽخميس السيد , قضاء مجمس الدكلة كا 
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الدكر اإليجابي لمقاضي اإلدارم في تحريؾ الدعكل كاستيفا و كافة المعمكمات المتعمقة  -1
 . دعكل اإللغاءبيا مف الجيات اإلدارية خصكصان في مجاؿ 

طة عامة تقكـ دكمان بكظا ؼ إدارية تعمؽ ىذه الدعكل بركابط إدارية تنشأ بيف اإلدارة كسم -2
ف تمامت في خصكمة  يال تتكقؼ كال تنقطر كال تنقض , فركابط القانكف الخاص كا 

, فإف ركابط القانكف العاـ إنما تتماؿ  شخصية بيف أفراد عادييف تتصارع حقكقيـ الذاتية
شرعية ية مردىا إلى قاعدة العمى خالؼ ذلؾ في نكع مف الخصكمة العينية أك المكضكع

سيادة القانكف, كيدكر فييا الصراع بيف مصمحة شخصية مف جانب صاحب الشأف  كمبدإ
كمصمحة تماميا اليي ات العامة حيف تباشر بصفتيا إحدل السمطات العامة بعض مظاىر 
السيادة في الدكلة كلحساب الصالح العاـ كمف اـ فإف ركابط القانكف العاـ ال تستمد 

 . (1)لح متكاف ة أك بيف أشخاص متحديف في الصفة القانكنيةأساسيا مف صراع بيف مصا

فإذا ما كانت الدعكل في منازعات القانكف العاـ ىي خصكمة عينية تيدؼ إلى إنزاؿ 
ذا ما كانت لذلؾ أمانة في يد القاضي فإنو ال  قاعدة الشرعية عمى تصرفات اليي ة العامة, كا 

بسقكط الخصكمة حيث ال يتصكر عدـ  امة محؿ لتصكر الحكـ –عمى ما نعتقد  –يككف 
السير في الدعكل بفعؿ المدعي أك امتناعو, فالقاضي ىك المييمف عمى الدعكل كىك الذم 

, فإذا ما  يكجييا كيكمؼ الخصكـ بما يراه الزمان الستيفاء تحضيرىا كتيي تيا لمحكـ فييا
ك يتراخى في الخصكـ أمف أخص لمقاضي في أف يكقر نكعان مف الجزاء عمى مف يتخمؼ 

تنفيذ طمباتو لتحقؽ الضماف في انتظاـ سير الدعكل كعدـ تصكر قياـ سبب لمحكـ 
 . (2)بسقكطيا

ذا كاف نظاـ       بصفتيا الدعكل التي ليا نصيب ا سد في التمتر بمزايا  دعكل اإللغاءكا 
ـ , فإنو مف باب أكلى استبعاد نظا الدعكل العينية ال يتماشى مر نظاـ سقكط الخصكمة

 . (3)التقادـ نظران التفاؽ العمة بيف استبعاد نظاـ السقكط كالتقادـ

قػػد طبػػؽ القضػػاء اإلدارم السػػكرم القاعػػدة العامػػة فػػي التقػػادـ عػػف دعػػكل التعػػكيض ك       
عػػػف القػػػرارات اإلداريػػػة غيػػػر المشػػػركعة حيػػػث قضػػػي بسػػػقكط دعػػػكل التعػػػكيض عػػػف القػػػرارات 

                                           
 ,. 232, صمرجر سابؽ  ,د. الجرؼ طعيمة: شركط قبكؿ الدعكل في منازعات القانكف اإلدارم (1)
عات اإلدارية كقكاعد المرافعات المدنية, مجمة مدل التعارض بيف طبيعة المناز  –طعيمة: "مقاؿ  د. الجرؼ (2)

 .  288, ص  1957مجمس الدكلة لسنة 
 . 546ص مرجر سابؽ ,  , صافي أحمد قاسـ , الخصا ص المميزة لدعكل اإللغاء د. عمي (1)
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 . ة سنةاإلدارية المخالفة لمقانكف بمضي خمس عشر 

عػػػػدـ قبػػػػكؿ الػػػػدعكل نتيجػػػػة لسػػػػقكطيا بالتقػػػػادـ يجعػػػػؿ مػػػػف المتعػػػػذر التعػػػػرض معتبػػػػران         
لمكضكعيا أيان كانت ا سباب التي ترتكف إلييا الػدعكل بحسػباف أف ىػذا السػبب مػف شػأنو أف 

 .(1)يغني عف الدخكؿ في بحث المكضكع أصالن"

محكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا السػػػكرية كبعػػػد بػػػالعكدة إلػػػى ا حكػػػاـ الصػػػادرة عػػػف الإال أنػػػو ك      
مػادة ال حيػث قضػت 1/11/2116الصادر فػي 2116لعاـ  54المرسكـ التشريعي رقـ صدكر 

كتعديالتػو المتضػمف 1967 / لعػاـ92العمؿ بأحكػاـ المرسػكـ التشػريعي رقػـ / بإنياء منو  37
رقػـ المرسػـك  لػـ نجػد أم حكػـ صػادر عنيػا يشػير إلػى تطبيػؽ أحكػاـ القانكف المالي ا ساسػي

 منو كالتي نصت عمى: 24مادة ككأف مجمس الدكلة لـ يعمـ بصدكره , كبالعكدة إلى ال 54

قبػؿ  يطمػب تسػديدىا لمصمحة الخزينة العامة جميػر الػديكف التػي ال تسقط كتتالشى نيا يان  -أ 
 السنة المالية العا دة ليا تمؾ الديكف. انتياء السنة المالية الرابعة التي تمي

بعػػد انقضػػاء مػدة السػػقكط المػػذككرة فػػي الفقػرة السػػابقة مػػف ىػذه المػػادة تنفيػػذ حكػػـ يجػكز  ال -ب 
ذا كػػػاف الحكػػػـ قػػػد تعػػػرض فػػػي أسػػػبابو الجكىريػػػة أك فػػػي إ إالقضػػػا ي بشػػػأف ىػػػذه الػػػديكف 

 . منطكقو لمكضكع السقكط كأعمف عف عدـ تكفره
المدة السابقة تسرم أحكاـ الفقرة /أ/ مف ىذه المادة عمى الديكف التي لـ تصرؼ خالؿ  ال -ج 

 . بسبب مف اإلدارة أك دعاكل مرفكعة أماـ المحاكـ

فقد قضت المحكمة اإلدارية العميا السكرية في حكـ ليا بإلغاء التكميؼ الضريبي عػف        
لػػزاـ اإلدارة بإعػػادة التكميػػؼ الضػػريبي طبقػػان لمبيانػػات المقدمػػة  1991إلػػى  1987أعػػكاـ مػػف  كا 
اإلحاطػػػة باختصػػاص مجمػػػس الدكلػػػة فػػػي  المجػػػاؿفػػػي ىػػذا  طبعػػػان  , لػػػف نسػػتطير مػػف المػػػدعي

مكضػكع الضػػرا ب كالرسػػكـ عمػى نحػػك تفصػػيمي فالتفصػيؿ لػػو مكاضػػر كمؤلفػات ال يمكػػف ليػػذا 
 . أف يغطي كافة جكانبو فرعال

 بػػػأف مػػػف قػػػانكف مجمػػػس الدكلػػػة السػػػكرم  8نصػػػت عميػػػو المػػػادة  أضػػػؼ إلػػػى ذلػػػؾ مػػػا         
لػو  , كيكػكف رم دكف غيػره بالفصػؿ فػي المسػا ؿ التاليػةيختص مجمس الدكلػة بيي ػة قضػاء إدا

  :فييا كالية القضاء كاممة

                                           
 .  6ج 2111 مر – 483/4111/ع/ 1-544رقـ  حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار (2)
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 الطعػػكف فػي القػػرارات النيا يػػة الصػادرة مػػف الجيػات اإلداريػػة فػػي منازعػات -سػابعان          

 .الضرا ب كالرسكـ

نما نحاكؿ مف خالؿ عػرض مػكجز أف نبػرز أىػـ النقػاط المتعمقػة بيػذ         حيػث الحكػـ, اكا 
 2116لعػػػػاـ  54مػػػػف المرسػػػػـك  24ـ تبػػػػرز اإلدارة المػػػػدعى عمييػػػػا كلػػػػـ تاػػػػر أحكػػػػاـ المػػػػادة لػػػػ

م قدرتػػػو لجنػػػة إعػػػادة النظػػػر بمبمػػػر بإلغػػػاء التكميػػػؼ الضػػػريبي الػػػذكخصكصػػػان صػػػدكر الحكػػػـ 
كخمسػػػما ة كامػػػانيف ألػػػؼ  مميػػػكفف سػػػتما ة كسػػػبر كامػػػانيق 687581351  ا ربػػػاح الصػػػافية 
خاصػة أف التقػادـ مػف بك أحكػاـ التقػادـ لـ تار المحكمة  حيث,  ف ليرة سكريةكاالاما ة كخمسي

 . النظاـ العاـ

كمػػػػػػا أف الػػػػػػدعكل مػػػػػػردكدة شػػػػػػكالن لعػػػػػػدـ االختصػػػػػػاص  ف مجمػػػػػػس الدكلػػػػػػة عقػػػػػػد لػػػػػػو        
الػػذم قضػػى فػػي  1993لعػػاـ  1االختصػػاص بالنسػػبة لمضػػرا ب كالرسػػكـ بصػػدكر القػػانكف رقػػـ 

خاصة ب, ك  1959لعاـ  55قانكف مجمس الدكلة رقـ مف  2مادتو ا كلى بإنياء العمؿ بالمادة 
 . (1)ق39  1993أف التكاليؼ التي تـ إلغاؤىا كميا سابقة  لعاـ 

ف إإذ  كاليػػػػػػة ليػػػػػػا ممػػػػػػا يعنػػػػػػي أف الحكػػػػػػـ السػػػػػػابؽ معػػػػػػدـك لصػػػػػػدكره مػػػػػػف محكمػػػػػػة ال       
 . بحسب نصكص التشرير إلى القضاء العادم كليس اإلدارم كاف معقكدان  االختصاص

ضركرة التأكيد عمى إدارة قضايا الدكلة المماػؿ القػانكني لػودارة كعمػى ننا نرل لذلؾ فإ
 . 2116لعاـ  54المرسـك مف  24المادة اإلدارة المدعى عمييا بإاارة أحكاـ 

ككذلؾ عمى المحكمة كمفكض الدكلة إاارتو  نيا تعتبر مػف الػدفكع المتعمقػة بالنظػاـ  
  2116لعػاـ  54المرسػـك مػف  24فقرة ا كلى مف المادة , كلك كنا نرل ضركرة تعديؿ ال العاـ

 فيما يتعمؽ بالضرا ب كالرسـك كجعميا بػ: أك النص تشريعيان 

 التػػي الالضػػرا ب  أكتسػػقط كتتالشػػى نيا يػػا لمصػػمحة الخزينػػة العامػػة جميػػر الػػديكف 
النظػر أك صػدكر قػرار لجنػة إعػادة  يطمب تسديدىا قبػؿ انتيػاء السػنة الماليػة الرابعػة التػي تمػي

, أك الضػرا ب مسنة المالية العا دة ليػا تمػؾ الػديكفاكتساب التكميؼ الضريبي الدرجة القطعية ل
تـ المطالبة بيا بعد صػدكر قػرار لجنػة الفػرض لتكاليؼ الضريبية ككما ىك معمـك ت ف اكذلؾ 

حالتيا إلى الجباية  التحقؽ  ق يـك مف تاريخ تبمر قرار31كتصبح مستحقة ا داء خالؿ مدة  كا 

                                           
 .17/3/2111حسـ  571 الطعف ط في / 792لعميا السكرية القرارحكـ المحكمة اإلدارية ا (1)
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حتى لكتـ االعتراض عمييا فاالعتراض ال يكقؼ التحصيؿ كفػؽ مػا نصػت عميػو أحكػاـ الفقػرة 
 . 2113لعاـ  24ق مف المرسـك 34 أق مف المادة  

كمػػػا أف لجنػػػة إعػػػادة النظػػػر غيػػػر مقيػػػدة بميعػػػاد لصػػػدكر قراراتيػػػا فقػػػد تصػػػدر قراراتيػػػا 
الماليػػة قػػد حجػػزت كباعػػت أمػػكاؿ  بقبػػكؿ االعتػػراض بعػػد عػػدة سػػنكات أك أكاػػر كتكػػكف الػػدكا ر

 . بذلؾ تشيد المديف بالمزاد العمني كىناؾ حاالت كايرة
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 الدفع بالتزوير - الفرع الثالث

الدفر بالتزكير ىك مف قبيؿ الدفكع المكضكعية المتعمقة بإجراءات اإلابات , حيث 
 .ينصب عمى إىدار حجية الكرقة التي يستند إلييا الخصـك 

نكار دليؿ الخصـ المستمد مف ىذه الكرقة كمف اـ فيك يدخؿ في إجراءات أم إ 
تحقيؽ الدعكل كالخبرة أك التحقيؽ كيترتب عمى ذلؾ أنو يجكز التمسؾ بيذا الدفر في أية 
حالة كانت عمييا الدعكل بشرط أال يككف كيديان , كأف يتـ التمسؾ بو قبؿ إقفاؿ باب 

 (1) .المرافعة

ىك مجمكع اإلجراءات التي نص عمييا القانكف إلابات عدـ صحة فاإلدعاء بالتزكير 
ا كراؽ كىك بيذه الماابة ال يعدك أف يككف كسيمة دفاع ينصب عمى مستندات الدعكل يقصد 

  .(2) منفعة كمصمحة في رد دعكل الخصـ كدفعيا اجتناءبو مقدمو 

عماالن لحكـ كلما كاف قانكف مجمس الدكلة قد جاء خمكان مف نص ينظـ ىذه المسأ لة كا 
تطبؽ اإلجراءات المنصكص عمييا  كالتي تنص عمى أفمف قانكف مجمس الدكلة  3المادة 

في ىذا القانكف كتطبؽ أحكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات فيما لـ يرد نص كذلؾ إلى أف يصدر 
, فميس ىناؾ ما يمنر مف تطبيؽ القكاعد التي  قانكف اإلجراءات الخاصة بالقسـ القضا ي

فإذا  اىا القضاء العادم في ىذا المجاؿ كالتي يمكف أف تطبؽ مف قبؿ القضاء اإلدارم ,أرس
كانت قكاعد قانكف البينات قد كضعت أصالن لتحكـ ركابط القانكف الخاص كال تسرم كجكبان 
عمى ركابط القانكف العاـ , إال أف القضاء اإلدارم لو أف يطبؽ مف تمؾ القكاعد ما يتالءـ مر 

 .  التالؤـابط كلو أف يطكرىا بما يحقؽ ىذا ىذه الضك 
يدعي أحد الطرفيف في الدعكل بأف بعض الكاا ؽ المبرزة في الدعكل مزكرة  فعندما 

 , فيذا االدعاء بالتزكير يخضر لمشرا ط ا صكلية التالية :

يقدـ االدعاء بالتزكير باستدعاء إلى المحكمة , فيتخذ المفكض قراران يسأؿ فيو  
 ذم أبرز الكايقة المدعى تزكيرىا , فيما إذا كاف يصر عمى استعماليا .الطرؼ ال

                                           
    .251, 229, 228, 168,  مرجر سابؽالمرافعات اإلدارية,   -خميفة عبد العزيز عبد المنعـ (1)
 .   63ص 29س  11/1/1978ؽ جمسة  45السنة   35حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في الطعف رقـ  (2)
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فإذا لـ يجب الطرؼ المذككر عمى ىذا القرار , أك أعمف أنو ال يصر عمى استعماليا  
ة الكايقة المذككرة أك عدـ صحتيا , فالمحكمة ال الحكـ في ا ساس متكقفان عمى صح, ككاف 

ينبغي عمييا أف تحيميا إلى المحكمة الجزا ية , معينة تستطير الحكـ بدعكل التزكير , ك 
 .الميمة التي ينبغي أف تفصؿ فييا الدعاكم الجزا ية 

كفي ىذه الحاؿ يجب عمى المحكمة التي تنظر في الدعكل اإلدارية أف تتكقؼ عف        
 السير فييا رياما تفصؿ المحكمة الجزا ية في دعكل التزكير .

ليس  المدعى تزكيرىا ليست حاسمة , أك لـ يكفنت الكايقة , إذا كا كعمى العكس 
, فتستمر المحكمة في رؤية الدعكل  , رغـ ككنيا مزكرة ليا تأاير عمى الحكـ في الدعكل

 اإلدارية كالحكـ فييا .

ككذلؾ الحكـ إذا رجر مبرز الكايقة عف استعماليا , أك أف خصمو قبؿ االستمرار  
 .كايقة صحيحة في المحاكمة كما لك كانت ال

كما أنو ال محؿ لالىتماـ بادعاء التزكير فيما إذا رأت المحكمة أف الدعكل اإلدارية        
 .( 1)جديرة بالرد شكالن أك لعدـ االختصاص

 بانعداـإف لـ نقؿ ليس مف الكارة  السكرم ف الطعف بالتزكير أماـ القضاء اإلدارمإ
أف  استخالص نظرة عامة لمطعف بالتزكير أكبحيث نستطير معو ,  الحاالت الماارة بذلؾ

ف كانت قميمة إال أنيا  نجد مبادئ عديدة مترابطة تشكؿ أساس لنظرية في ىذا المجاؿ فيي كا 
مف ا ىمية , ك يجب أف نشير إلى بعض القكاعد التي أرساىا القضاء العادم في ىذا 

القميمة التي صاغيا  القضاء اإلدارم مر ذكر لممبادئ لدلالمجاؿ التي يمكف أف تطبؽ 
 القضاء اإلدارم كىي : 

 احترامان ال يجكز الطعف بالتزكير أماـ محاكـ مجمس الدكلة بعد إقفاليا باب المرافعة كذلؾ  -1
 . لمبدأ المكاجية في الخصكمة

في أية حالة تككف عمييا الدعكل إذا رأت  إاارتواإلدعاء بالتزكير يمكف ف كنرل أ     
كل أف الطمب جدم ال يقصد بو مجرد المماطمة كتبيف ليا ما المحكمة كمف ظركؼ الدع

يسكغ فتح باب المرافعة مف جديد كتقدير جدية الطمب كعدـ جديتو بناء عمى ما يظير 
 . ل كمالبستيالممحكمة مف ظركؼ الدعك 

                                           
 . 772-709, مرجر سابؽ, ص , الجزء الاالث جيز في الحقكؽ اإلداريةالك  –د. العجالني عدناف  (1)
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إجراءات اإلدعاء بالتزكير أماـ مجمس الدكلة مقتبسة مف القضاء العادم مشتقة مف  -2
خاصة أنيا ال ببيا  االلتزاـكمات كالبينات كىي إجراءات يتعيف قانكف أصكؿ المحا

كبما أف التزكير كاقعة مادية فيجكز إاباتيا بكافة , تتعارض مر طبيعة الدعكل اإلدارية 
 طرؽ اإلابات بما فييا البينة كالقرا ف . 

 لمقاضػػػي اإلدارم إجػػػراء الخبػػػرة عمػػػى صػػػحة الكرقػػػة المتمسػػػؾ بيػػػا أمامػػػو حتػػػى كلػػػك لػػػـ يػػػتـ -3
 .الطعف بتزكيرىا كىذا أمر يتفؽ مر حرية القاضي اإلدارم في تككيف عقيدتو كرأيو

عمػى أسػباب سػا غة فيػك ال  اقتناعػوكما لو أف يخالؼ رأم الخبير إذا لـ يقتنػر بػو كبنػى    
يعدك أف يككف عنصران مف عناصر اإلابات التي تقدـ لممحكمة لتككيف رأييا في الػدعكل فميػا 

 . ا قانكنان أف تفنده  سباب صريحةيؿ آخر كال يككف كاجبان عمييأف تطرحو كأم دل

ُى فػي أصػؿ اال -4 ذا كانػت منتجػان دعاء بالتزكير ىك كسيمة دفاع في ذات مكضػكع الػدعكل كا 
 النزاع فإنو ال يمكف الحكـ في الدعكل قبؿ الفصؿ في أمر التزكير.

ان فػي النػزاع فػإف كػاف أنو يشترط لقبكؿ اإلدعاء بالتزكير أف يكػكف منتجػ , مف المقرر
غير ذم أار في مكضكع الػدعكل تعػيف عمػى المحكمػة أف تقضػي بعػدـ قبكلػو دكف أف تبحػث 
شكاىده أك تحققيا  إذ مف العبث تكميؼ الخصكـ بإابات ما لك ابت بالفعؿ ما كاف منتجان فػي 

 .(1)مكضكع الدعكل
ان بدعكل التزكير كجا ز كما أف القانكف لـ يرسـ طريقان لبياف ما يككف مف ا دلة متعمق

نما ترؾ تقدير ىذا ا مر لقاضػي المكضػكع يفصػؿ فيػو بحسػب  القبكؿ كما ال يككف كذلؾ , كا 
ما يراه غيػر خاضػر فػي تقػديره لرقابػة محكمػة الػنقض مػا داـ تقػديره مبينػان عمػى أسػانيد مقبكلػة 

  (2) عقالن 
 أسباب تكفي لحممو. عمى مبنيان ه بأف يككف قضاؤ  مشركطان كبرأينا يجب أف يككف ىذا 

كفػػي ختػػاـ دراسػػتنا لمػػدفكع التػػي تاػػار أمػػاـ القضػػاء اإلدارم بشػػكؿ عػػاـ كلػػدعكل  أخيــراً 
ىا ؤ ف المػدعى عميػػو يممػؾ العديػد مػػف الػدفكع التػػي يمكػف إبػػدااإللغػاء بشػكؿ خػػاص فإننػا نجػػد أ

مػػف أجػػؿ الػػتخمص مػػف الحكػػـ عميػػو بمػػا يدعيػػو المػػدعي فػػي دعػػكاه كتشػػكؿ ىػػذه الػػدفكع طريقػػة 

                                           
 ـ . 2/2/1992حسـ  112رقـ في الطعف  57القرار  حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية (1)
 , ص1996المػػكجز العممػػي فػػػي الػػدفكع اإلداريػػة , دار المطبكعػػػات الجامعيػػة , إسػػػكندرية, - محمػػد محمػػػد شػػتا (2)
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إذا تبػػيف , فػػامػػة فػػي يػػد المػػدعى عميػػو لمػػتخمص مػػف الػػدعكل كبالتػػالي مػػف الرقابػػة القضػػا ية ى
 . الحكـ بعدـ قبكؿ الدعكل أك بردىالمقاضي صحة دفر المدعى عميو فميس لو إال 

فمػػاالن إذا مػػا دفعػػت اإلدارة بػػأف عمميػػا ىػػك مػػف أعمػػاؿ السػػيادة كتابػػت القاضػػي مػػف  
بعػػدـ االختصػػاص كرد الػػدعكل كىكػػذا أيضػػان فػػي كػػؿ مػػرة  صػػحة االدعػػاء فمػػيس لػػو إال الحكػػـ

يتقػػدـ فييػػا المػػدعى عميػػو بػػدفر عػػدـ قبػػكؿ الػػدعكل كيتبػػيف صػػحة ىػػذا الػػدفر إذا سػػار القاضػػي 
بالنظر في مكضكع الدعكل قبؿ التأكد مف اختصاصو مف أف الدعكل مقبكلة يككف قد ارتكب 

كػد مػف اختصاصػو كمػف صػحة الشػركط خطأن قانكنيان إذ ليس لو النظػر فػي المكضػكع قبػؿ التأ
 .الشكمية لرفر الدعكل

فيو آاار سي ة بالنسبة لمقاضي كلممتقاضيف فضالن عف  يحمؿكذلؾ  ف ىذا المسمؾ  
تكميفيـ بنفقات ال فا دة منيا كضياع كىػدر لكقػت القاضػي, سػيما كأف القضػاء اإلدارم يعػاني 

  .مف البطء الشديد في الفصؿ بالدعاكم

بعػػض الفركقػات مػا بػػيف الػدفكع الشػكمية كالمكضػػكعية , فػإذا مػا أخػػذت ىنػاؾ كمػا أف 
ذا مػا اكتسػب القػرار درجػة البتػات بالػدفر  المحكمة بالدفر المكضكعي فإنيا تقرر رد الدعكل كا 

 فإنو ال يمكف إقامة دعكل اانية بنفس المكضكع .

سػتيفاء الجكانػب أما بالنسبة لمدفكع الشكمية فإذا ما قررت المحكمة رد الػدعكل لعػدـ ا 
الشكمية فإنو يمكف إقامة الدعكل مجددان بعػد اسػتكماؿ الجكانػب الشػكمية , إذا أمكػف اسػتكماليا 

. 

فػػػي أم دكر مػػػف أدكار المرافعػػػة , بينمػػػا  ىاؤ إبػػػداكمػػػا أف الػػػدفكع المكضػػػكعية يجػػػكز  
ال سقط حؽ التمسؾ بيا .  (1) الدفكع الشكمية يجب الدفر بيا قبؿ الدخكؿ بأساس الدعكل كا 

لػػـ يحػػظ مكضػػكع الػػدفكع اإلداريػػة فػػي القضػػاء اإلدارم السػػكرم باالىتمػػاـ مػػا كمػػا أنػػو 
خػػػال كجػػػكد تطبيقػػػات قضػػػا ية باإلضػػػافة إلػػػى عػػػدـ كجػػػكد تشػػػرير متكامػػػؿ  حكػػػاـ الػػػدفكع فػػػي 

 ." المكضكعية ـالقضاء اإلدارم سكاء مف الناحية اإلجرا ية أ

                                           
 13, ص مرجر سابؽ  ,الدفكع الشكمية أماـ القضاء اإلدارم  -ناجي عبكد صعب  الدليميد.  (1)
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اضي المتبعة أمامو في ظؿ المادة كما أنو ليس في قانكف مجمس الدكلة كأصكؿ التق 
ق منو ما يسمح بتجز ة تقديـ الدفكع كتعميقيا عمى قرارات إعدادية تصػدر عػف المحكمػة 133 

 . (1)"  بالبت بالدفكع الشكمية تمييدان لالنتقاؿ إلى بحث الدفكع المكضكعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 1994 ئمجمكعػػة المبػػاد -1994فػػي الطعػػف 107/ ع 0-74رقػػـ  حكػػـ المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية القػػرار (1)

 .052ص 



317 

 

 دعوى اإللغاءاإلثبات في   -المبحث الثالث 
 

يكمػػػف مفيػػػـك اإلابػػػات بصػػػفة عامػػػة فػػػي ككنػػػو كسػػػيمة " إلقامػػػة الػػػدليؿ أمػػػاـ القضػػػاء         
 . (1)بالطرؽ التي حددىا القانكف عمى كجكد كاقعة قانكنية ترتب آااران 

كاإلابات حسبما عرفو الفقو الفرنسي ىك إقامة الػدليؿ أمػاـ القضػاء عمػى حقيقػة كاقعػة         
 . (2) مة كينكرىا الطرؼ ا خرمعينة يؤكدىا أحد ا طراؼ في خصك 

ف اتفقت في مضمكنيا عمى  اختمؼكقد         فقو القانكف العاـ في تحديده لمفيكـ اإلابات كا 
أركانو ا ساسية كالتي يمكننا تعريفو عمى أساسيا بأنو " إقامة الدليؿ عمى كاقعة قانكنية ترتب 

 ا القضاء.عميي استقر آااران بكاسطة الطرؽ التي حددىا القانكف أك

اف المشػػػرع السػػػكرم لػػػـ يصػػػدر تقنيػػػان متكػػػامالن  حكػػػاـ اإلابػػػات أمػػػاـ القضػػػاء اإلدارم         
المكضكعية فالمشرع أحاؿ اإلجراءات أماـ القضػاء اإلدارم بمػا  ـسكاء مف الناحية اإلجرا ية أ

لعػاـ  55ـ فييا إجػراءات اإلابػات كفقػان لممػادة الاالاػة مػف مػكاد إصػدار قػانكف مجمػس الدكلػة رقػ
إلى أحكاـ قانكف اإلابات فػي المػكاد المدنيػة كالتجاريػة فيمػا لػـ يػرد بشػأنو نػص خػاص  1959

ركابػط القػانكف العػاـ , إلػى  يتعارض مر طبيعة الدعكل اإلدارية أك , كبما ال في ذلؾ القانكف
ف كػػػاف ذلػػػؾ ال يبػػػرر التػػػأخر فػػػي  أف يصػػػدر قػػػانكف اإلجػػػراءات الخػػػاص بالقسػػػـ القضػػػا ي كا 

اره كضركرة إصدار قانكف اإلجراءات اإلدارية رغـ كعد المشرع منذ أكار مف نصؼ قرف إصد
 . 

كفي القانكف اإلدارم لـ تحدد النصكص بصكرة كاممة طرؽ اإلابات المقبكلة, كلـ      
في سكريا فيما عدا بعض النصكص  في مصر أـ نظـ عبء اإلابات سكاء في فرنسا أـت

 . ة لواباتالتي أشارت إلى كسا ؿ معين

كبذلؾ يتحرر القاضي أاناء النظر بالمنازعة اإلدارية مف كؿ قيد فالمذىب الذم يتفؽ        
كظركؼ القانكف اإلدارم ىك مذىب اإلابات الحر كذلؾ في سبيؿ تحقيؽ التكازف العادؿ بيف 

 الطرفيف.

                                           
منشػػكرات , الطبعػػة الاالاػػة , 2111, 2الكسػػيط فػػي شػػرح القػػانكف المػػدني الجديػػد, جػػػ –د. السػػنيكرم عبػػد الػػرزاؽ  (1)

 .13, ص الحمبي الحقكقية , بيركت
مركػػز القػػكمي لوصػػدارات االابػػات فػػي الػػدعاكم اإلداريػػة , الطبعػػة االكلػػى, ال -د. خميفػػة عبػػدالمنعـ عبػػد العزيػػز (2)

 .17ص  . 0212, القانكنية
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مػػة , ا مػػر تتعمػػؽ الػػدعكل أمػػاـ القضػػاء اإلدارم فػػي أغمػػب ا حيػػاف بالمصػػمحة العاك       
نمػػػا عميػػػو التػػػدخؿ بشػػػكؿ  الػػػذم يسػػػتمـز مػػػف القاضػػػي اإلدارم عػػػدـ تػػػرؾ الػػػدعكل لمخصػػػكـ, كا 

, كبالتػالي فػإف كسػا ؿ اإلابػات أمػاـ القضػاء اإلدارم تختمػؼ  إيجابي لحماية المصمحة العامػة
 عف كسا ؿ اإلابات ا خرل المعركفة في المنازعات المدنية كالتجارية. 

ي اإلدارم الخصػػكمة كيعمػػؿ عمػػى تضػػميف الػػدعكل كافػػة ا كراؽ يكجػػو القاضػػحيػػث      
ف المذكرات كالقرارات كا كراؽ إ, كحيث  كالمذكرات المتعمقة بيا كيعتبرىا ا ساس في اإلابات

ىي لدل اإلدارة العامة حيث يتعذر عمى ا فراد الحصكؿ عمييا, فػإف ماػؿ ىػذه الميمػة تكػكف 
 .  عادةن عمى عاتؽ القاضي اإلدارم

ف الحػؽ يتجػرد مػف قيمتػو مػف الناحيػة العمميػة إذا لػـ يسػتطر كتكمف أىمية اإلابػات بػأ       
, كمػػف ىنػػا كانػػت نظريػػة  , حيػػث لػػف يسػػتطير فػػي ىػػذه الحالػػة االنتفػػاع بامػػاره صػػاحبو إاباتػػو

سػػكاء تعمػػؽ ا مػػر بتمػػؾ ,  اإلابػػات مػػف أىػػـ النظريػػات التػػي تمقػػى تطبيقػػان يكميػػان مػػف المحػػاكـ
ف اختمفت في القػانكف ا خيػر عػف غيػره مػف  اإلدارم ي مجاؿ القانكف المدني أـلنظرية فا , كا 

القػػكانيف اختالفػػان مرجعػػو الطبيعػػة الخاصػػة لمػػدعكل اإلداريػػة التػػي يتصػػارع فييػػا أطػػراؼ يختػػؿ 
التػػكازف بيػػنيـ مػػف إدارة تتمتػػر بامتيػػازات كتحػػكز مسػػتندات قػػد تكػػكف قاطعػػة فػػي حسػػـ الػػدعكل 

ر "الفػػرد" الػػذم قػػد يقػػؼ غالبػػان مجػػردان مػػف الػػدليؿ فػػي ظػػؿ افتقػػاده لتمػػؾ الطػػرؼ انخػػ ةمحمصػػل
المسػػتندات كعػػدـ كجػػكد قػػانكف لوابػػات اإلدارم عمػػى غػػرار قػػانكف اإلابػػات فػػي المػػكاد المدنيػػة 

 . (1)كالتجارية 
 لذلؾ سنقسـ الدراسة في ىذا المبحث إلى أربعة مطالب عمى النحك التالي:

 بات.المطمب ا كؿ : عبء اإلا -
 المطمب الااني : العكامؿ المؤارة في اإلابات. -
 المطمب الاالث : دكر القاضي في اإلابات. -
 المطمب الرابر : كسا ؿ القاضي في اإلابات. -
 
 
 

                                           
, 2118 الداريػة , منشػأة المعػارؼ ,اجراءات التقاضػي ك االابػات فػي الػدعاكم ا -عبد العزيز عبد المنعـ  خميفة (1)

 .254ص
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 عبء اإلثبات -المطمب األول 

, كيرجػر أسػاس ىػذه القاعػدة  ا صؿ العاـ أف عبء اإلابات يقر عمى عاتؽ المدعي        
اإلابػػػات عمػػػى عػػػاتؽ المػػػدعي إلػػػى االعتػػػراؼ بصػػػحة ا مػػػر الكاقػػػر كاحتػػػراـ  فػػػي كقػػػكع عػػػبء

 . (1)الكضر الظاىر كبراءة الذمة 

إال أف ا خػػذ بيػػذا ا صػػؿ عمػػى إطالقػػو فػػي مجػػاؿ المنازعػػات اإلداريػػة ال يسػػتقيـ مػػر        
الحاسػـ  كاقر الحاؿ بالنظر إلى احتفػاظ اإلدارة فػي غالػب ا مػر بالكاػا ؽ كالممفػات ذات ا اػر

 .في المنازعات ىذا مف جية 

كمػػف جيػػة أخػػرل فػػإف عػػبء اإلابػػات  فػػي ىػػذه الحالػػة سػػكؼ يكػػكف عب ػػان اقػػيالن عمػػى        
كاىػػؿ المػػدعي الطػػرؼ الضػػعيؼ فػػي المنازعػػات اإلداريػػة فػػي مكاجيػػة الجيػػة اإلداريػػة الطػػرؼ 

تػي مػف العسػير عمػى ا قكل كما تمتمكو مف كافة ا كراؽ كالمستندات التػي تتعمػؽ بالػدعكل كال
 المدعي أف يصؿ إلييا.  

ف اإلدارة تمتػػػـز بتقػػػديـ سػػػػا ر ألػػػذا فػػػإف مػػػف المبػػػادئ المسػػػػتقرة فػػػي المجػػػاؿ اإلدارم       
ا كراؽ كالمستندات المتعمقة بمكضكع النزاع كالمنتجة في إاباتو إيجابيان كنفيان متػى طمػب منيػا 

 . (2) مف المحاكـ " الدكلة أـ يذلؾ سكاء مف ىي ة مفكض

تقاعسػػت عػػف تقػػديـ ا كراؽ كالكاػػا ؽ المتعمقػػة بالمنازعػػة فػػإف  فػػإذا تػػأخرت اإلدارة أك         
المػػدعي ينتقػػؿ بمكجبيػػا عػػبء اإلابػػات عمػػى عػػاتؽ اإلدارة المػػدعى  ةمحمصػػذلػػؾ يقػػيـ قرينػػة ل

 . عمييا

ة فػػي دفكعيػػا إذا لػػـ تنكػػر اإلدار  كعميػػو فقػػد قضػػت المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية  "        
كمناقشػػاتيا أمػػاـ المحكمػػة صػػحة قيػػاـ كقػػا ر الػػدعكل فالمحكمػػة تكػػكف عمػػى حػػؽ إذا اعتبػػرت 

 . (3)الكقا ر المدعى بيا كأنيا صحيحة

                                           
مكسػػكعة المرافعػػات اإلداريػػة كاإلابػػات فػػي قضػػاء مجمػػس الدكلػػة, الكتػػاب السػػادس,  –د. عكاشػػة حمػػدم ياسػػيف ( 1)

 .5, ص  0212اإلابات  في الدعكل اإلدارية, منشأة المعارؼ باإلسكندرية, 
 .1977. ديسمبر سنة 7. في 149ص 19المحكمة اإلدارية العميا المصرية  س حكـ (2)
 . 177ص 145ـ 1962/1964مر  – 1964لسنة  07ع كمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ حكـ المح (3)
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كمػػػػا قضػػػػت " اف بقػػػػاء الػػػػدعكل فػػػػي محكمػػػػة القضػػػػاء اإلدارم كالمحكمػػػػة العميػػػػا مػػػػدة         
مػػا أاارتػػو مػػف دفػػر اف اإلدارة لػػـ  جػػاكزت السػػنة دكف أف تتقػػدـ اإلدارة الطاعنػػة بػػدفكعيا يجعػػؿ

  (1)القانكني" اتتمكف مف تقديـ دفكعيا في غير محمي

ليػػػذا فقػػػد كضػػػر القضػػػاء اإلدارم فػػػي كايػػػر مػػػف ا حيػػػاف قكاعػػػد تخفػػػؼ مػػػف عػػػبء        
يـ تسػاعدىـ كايػران فػي القيػاـ تمحمصاإلابات الممقى عمى عاتؽ ا فراد ككذلؾ فإنو أقاـ قرا ف ل

 .بو  بإابات ما يدعكف

كما يخفؼ مف غمكاء عبء اإلابات عمى المدعي أف القاضي اإلدارم ىك المنكط بو         
الفصػػػػؿ فػػػػي الػػػػدعكل اإلداريػػػػة , كلػػػػو فػػػػي سػػػػبيؿ ذلػػػػؾ الحػػػػؽ فػػػػي طمػػػػب مػػػػا يشػػػػاء مػػػػف أكراؽ 
كمسػػتندات كأف يمجػػػأ إلػػػى ا دلػػػة كالقػػػرا ف كأف يجبػػػر اإلدارة فػػػي تقػػػديميا كينتػػػدب مػػػف الخبػػػراء 

نػو كصػػكالن إلػى الحكػػـ الصػػحيح فػي الػػدعكل كمػف القػػرا ف التػي كضػػعيا القضػػاء الفنيػيف مػػا يعي
 .اإلدارم تمؾ القرينة التي قررىا لصالح المكظؼ في حالة الفصؿ بغير الطريؽ التأديبي 

عمػػى اعتبػػار أف ممػػؼ المكظػػؼ ىػػك الكعػػاء الصػػادؽ لتصػػكير  االجتيػػادحيػػث اسػػتقر        
ػػػ حالتػػػو فػػػإذا ظيػػػر أف ممفػػػو نظيػػػؼ كعممػػػو  ةمحمصػػػل ةال تشػػػكبو شػػػا بة كػػػاف ىػػػذا قرينػػػ ضو رٍ مي

 . المكظؼ مقتضاىا أنو قد فصؿ ظممان 

في ىذه الحالة ينتقؿ عبء اإلابػات إلػى عػاتؽ اإلدارة لتفصػح ىػي عػف ا سػباب التػي        
دعتيا إلى فصمو فإذا امتنعت عف ىذا اعترافان منيا بضعؼ مكقفيا كىك ما يؤدم إلى اعتبػار 

 . لولغاء ان بالبطالف مستحق ان قا مان عمى غير سبب يبرره مما يجعمو مشكبأف قرار الفصؿ 

كعميػػو فقػػد قضػػت المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية فػػي حكػػـ ليػػا " اف خمػػك ممػػؼ ذاتيػػة       
العامػػػؿ المػػػدعي مػػػف أيػػػة كايقػػػة تابػػػت غيابػػػو عػػػف العمػػػؿ كعػػػدـ تقػػػديـ اإلدارة مػػػا يابػػػت تغيػػػب 

ف إصػدار قػرار باعتبػاره بحكػـ المسػتقيؿ يجعػؿ صػدكر ىػذا القػرار العامؿ المدة التي يمكنيػا مػ
. الفتػرة التػي اعتبػر فييػا متغيبػان  في غير محمو القانكني خاصة مر قرينة تقاضي ركاتبو خالؿ

 "(2)  

 

                                           
 . 7ج 1980سمر  – 027/070/1980فط حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ  (1)
 . 561ص  119ـ 1995مر  – 746/695/1995ع حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ  (2)
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 :أما فيما يتعمؽ باإلابات في دعكل اإللغاء فيقر عبء اإلابات عمى
و قبؿ الطرؼ انخر, عميو إابات الكجكد المدعي الذم يستند إلى قرار إدارم كيتمسؾ ب -1

 . المادم لمقرار عند المنازعة في كجكده جديان 
فإذا لـ تقدـ اإلدارة التي تتمسؾ بالقرار أصمو أك مضمكنو, أك لـ ترشد عنو, ال           

يعتد بو قبؿ الفرد الذم ينازع في كجكده , كاإلدارة التي تستند إلى القرار اإلدارم تعتبر 
يا بصرؼ النظر عف مركزىا عبء إاباتبالنسبة لكاقعة كجكده كيقر بالتالي عمييا  مدعية

 في الدعكل كما إذا كانت مدعية أصالن أك مدعى عمييا. 
عكس ما كرد بالقرار اإلدارم عمى مف يدعي ذلؾ , فمف يدعي  عبء إاباتكما يقر  -2

ت الميعاد المقرر لذلؾ, يقر صدكر القرار في تاريخ الحؽ عمى التاريخ المبيف بو كبعد فكا
 . عبء اإلاباتعميو 
 عبء اإلاباتبحيث ترفض دعكاه إذا لـ يابت صحة االدعاء كيقر عمى المدعي            

ما كرد  , أـ تاريخ صدكره أـ سكاء استيدؼ عكس ما كرد بصمب القرار كمضمكنو
 بديباجتو. 

دات كا كراؽ الكافية التي تابت تحقؽ يقر عمى عاتؽ اإلدارة المدعى عمييا تقديـ المستن - 3
استيفاء الشكميات اإلدارية , بحيث إذا تقاعست اإلدارة عف ذلؾ كلـ تقدـ المستندات 

, كبيذا تتحمؿ مخاطر عدـ كفاية  الكافية إلابات تكافرىا بالكامؿ , فإنيا تخسر الدعكل
 اإلابات. 

ب في القرار التأديبي عند صحة الكقا ر التي تككف ركف السب عبء إاباتكما يقر  -4
 .منازعة المدعي في ذلؾ جديان عمى عاتؽ اإلدارة المدعى عمييا 

فإذا لـ تقدـ اإلدارة ا كراؽ التي يعتمد عمييا في ذلؾ بالكامؿ كالظركؼ كالعناصر          
التي تابت صحة ىذه الكقا ر ماديان كاف القرار التأديبي معيبان حيث لـ تابت مف ا كراؽ 

 ة الكقا ر التي يستند إلييا. صح
مخالفة قرار التعييف أك الترقية المطعكف فيو ل حكاـ  عبء إاباتكيقر عمى المدعي  -5

 القانكنية ماؿ عدـ استيفاء المطعكف في تعيينو أك ترقيتو لشركط التدريب. 
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 االنحراؼ بالسمطة عمى عاتؽ المدعي الذم يايره كلك كاف بشأف عبء إاباتكما يقر  -6
, فإذا لـ يابت المدعي االنحراؼ بالسمطة التي يدعييا رفض  قرارات إدارية غير مسببة

  .(1) ىذا االدعاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
مكسػػكعة المرافعػػات اإلداريػػة كاإلابػػات فػػي قضػػاء مجمػػس الدكلػػة, الكتػػاب السػػادس,  –دم ياسػػيف د. عكاشػػة حمػػ (1)

 كما بعدىا 141مرجر سابؽ , صاإلابات  في الدعكل اإلدارية, 
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 العوامل المؤثرة في اإلثبات -المطمب الثاني 
 

إف نظرية اإلابات في كؿ فرع مف فركع القانكف تتحدد بما يال ـ طبيعة كظركؼ ذلؾ         
قانكف لقد برزت نظرية اإلابات في القانكف اإلدارم عمى أساس ظركؼ نشأة ىذا الالفرع, ك 

ات أىـ العكامؿ المؤارة في اإلاب (1), كيجمؿ بعض الفقو كتطكره كمجاؿ أعماؿ أحكامو
 :  ة ىياإلدارم إلى أربعة عكامؿ ر يس

اإلدارية  ف الجيةإ, حيث  حاجة الجيات اإلدارية لمعكنة الجياز القضا ي اإلدارم ليا -1
محركمة في الغالب مف دكافر الرد كالمتابعة الشخصية كمعرضة لتراخي مف يتصرفكف 

 . ة العام ةحمصمباسميا مر تعمؽ الدعاكل التي تتداكليا بال
حيازة الجيات اإلدارية ل كراؽ كالمستندات التي تشرح حقيقة تطكرات المنازعات  -2

كىك الفرد محرـك تمامان مف حرية  المعركضة كما دار بشأنيا, بينما الطرؼ انخر
نو يتعامؿ مر سمطة عامة ذات امتيازات كال إاالستعداد المسبؽ لممنازعات اإلدارية إذ 
 تتساكل معو في العالقة القا مة بينيما. 

اف اإلابات اإلدارم كايران ما يككف مقيدان بنماذج ال حية بحتة كاالستمارات كطرؽ  -3
بالدليؿ الحر الذم تتبر فيو ىذه الكسا ؿ الخاصة أك  مرسكمة محددة بحيث قد ال يعتد

 عمى ا قؿ تضعؼ قكة الدليؿ المستمد منيا.
ة تنفيذية في نتيجة المتيازات اإلدارة القضا ية كالتي تسمح لودارة باتخاذ قرارات إداري -4

, انقمب الكضر في  طمباتياببيا عف االلتجاء إلى القضاء إللزاميـ  مكاجية الفرد تستغني
الدعاكل فصار المدعى عميو أم الفرد مدعيان لككف اإلدارة تأخذ بما يخالؼ ا صؿ 
المعيكد كالظاىر فيضطر  ف يبدأ الدعكل أماـ القاضي ككذلؾ بسبب تمتر اإلدارة 

 . بقرينة بناء أعماليا عمى الصحة

مف , كتكلذلؾ خرجت نظرية اإلابات اإلدارم في بعض أمكرىا عف القكاعد العامة       
امتيازات اإلدارة المؤارة في إابات الدعكل اإلدارية في حيازة اإلدارة لممستندات كا كراؽ 

                                           
أصكؿ إجراءات القضاء اإلدارم /دراسة نظريػة تطبيقيػة فػي مصػر كسػكريا/  -مصطفي كماؿ كصفي  د الرفاعي (1)

 ..43, ص 1961لعالمية , , الكتاب االكؿ , المطبعة ا
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اإلدارية إضافةن لتمتر قراراتيا بقرينة الصحة ىذا إلى جانب ما تتمتر بو اإلدارة مف امتياز 
 . (1)التنفيذ المباشر كالمبادرة 

مؿ المؤارة في اإلابات اإلدارم عمى لذلؾ سنتناكؿ الدراسة في ىذا المطمب العكا        
 النحك التالي :

 : حيازة ا كراؽ كالمستندات.  الفرع ا كؿ -
 الفرع الااني : قرينة الصحة. -

 . امتياز المبادرة كالتنفيذالفرع الاالث  :  -

 

                                           
, 2118اجػراءات التقاضػي ك االابػات فػي الػدعاكم االداريػة, منشػأة المعػارؼ ,  -خميفة عبػد العزيػز عبػد المػنعـ  (1)

 . 78ص
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 حيازة األوراق والمستندات -الفرع األول
 

ا مة عمى سير العمؿ اإلدارم تممؾ إف اإلدارة ىي ا مينة عمى المصمحة العامة كالق         
كتحكز السجالت كالممفات كا كراؽ كجمير المحررات, كىذه ا كراؽ كالمستندات اإلدارية ىي 
الطريؽ ا ساسي إلابات الكقا ر اإلدارية كتصرفات العامميف باإلدارة العاممة كمف اـ فيي 

مر طبيعي يتفؽ كسمة الصبغة , كىذا أ الكسيمة الر يسية في اإلابات أماـ القضاء اإلدارم
 . (1)الكتابية التي تميز اإلجراءات اإلدارية القضا ية 

ف اإلدارة إذ تحتفظ في غالب ا مر بالكاا ؽ كالممفات ذات ا ار الحاسـ في          كا 
 . الدعكل اإلدارية

كالمنتجة في لذا فإنيا تمتـز بتقديـ سا ر ا كراؽ كالمستندات المتعمقة بمكضكع النزاع         
ف  مف المحاكـ ذلؾ سكاء مف ىي ة مفكضي الدكلة أـإاباتو إيجابان أك نفيان متى طيمب منيا  , كا 

 .(2)عدـ استجابة اإلدارة لمطمب قد يقـك قرينة في صالح المدعي 

 

 

 

 

                                           
مكسػػكعة المرافعػػات اإلداريػػة كاإلابػػات فػػي قضػػاء مجمػػس الدكلػػة, الكتػػاب السػػادس,  –د. عكاشػػة حمػػدم ياسػػيف  (1)

 .15, صجر سابؽ اإلابات  في الدعكل اإلدارية, مر 
مشار إليػو فػي المرجػر  349ص 24س 16/6/1971المصرية الصادر في  جمسة محكمة القضاء اإلدارم حكـ  (2)

 السابؽ.
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 قرينة الصحة  -الفرع الثاني 
 

اإلدارية حيث تعتبر قرينة الصحة أك قرينة السالمة ىي قرينة زكدت بيا القرارات       
 .ما تضمنتو مف أحكاـ صحيحة كليا قيمتيا القانكنية في اإلابات إلى أف يابت العكس

, كالقرارات  كقرينة السالمة مف السمات المميزة ل كراؽ اإلدارية بصفة عامة     
حان , كمؤداىا أف يظؿ القرار اإلدارم قا مان نافذ المفعكؿ باعتباره صحي اإلدارية بصفة خاصة

 .(1)مف تاريخ سريانو حتى تاريخ انتياء العمؿ بو بإلغا و أك بتعديمو أك بسحبو 

كيتجو الرأم الغالب في الفقو إلى أف قرينة سالمة القػرارات اإلداريػة تعتبػر فػي مقدمػة      
 , فعمى حيف أف الفػرد يتعػيف عميػو إابػات الحػؽ الػذم يدعيػو االمتيازات التي تتمتر بيا اإلدارة

 .دعكل اإللغاء تكجو إلى قرار إدارم صريح أك ضمني يتمتر بقرينة السالمة  , فإف

كبالتػػػالي يقػػػؼ الفػػػرد مكقػػػؼ المػػػدعي كتقػػػؼ اإلدارة مكقػػػؼ المػػػدعى عميػػػو كىػػػك أفضػػػؿ        
كأيسػػر إذ يتعػػيف عمػػى الفػػرد المػػدعي إابػػات عكػػس القرينػػة المػػذككرة كتقػػديـ مػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ 

 . (2)صحة القرار المطعكف فيو 

إف قرينة سالمة القرارات اإلدارية تمعب دكرىا في مجاؿ اإلابات ذلػؾ أنيػا تػؤدم إلػى      
كقكؼ المدعي الفرد في المكقؼ الصػعب فػي حػيف تقػؼ اإلدارة فػي مكقػؼ المػدعى عميػو فػي 

 . الدعكل كىك مركز أيسر كأفضؿ مف ناحية عبء اإلابات في الدعكل

عمػؽ بنظريػة اإلابػات أمػاـ القضػاء اإلدارم كلكنيػا مػر ذلػؾ كبالتالي تنػتر آاػاران فيمػا يت        
, كال يشػترط أف يكػكف ذلػؾ بػدليؿ قطعػي عمػى عػدـ  تنيار بإابات عكسيا قرينة بسيطة كمرنة
 . , حيث لف يستطير المدعي ذلؾ في غالب ا حياف صحة القرار اإلدارم

ينػة صػحة القػرار اإلدارم كمف اػـ فإنػو مػف بػاب التخفيػؼ عميػو فإنػو يكتفػي بزحزحػة قر        
بإاارة الشككؾ لدل القاضي في مشركعية القرار, كىنا ينتقؿ عبء إابات تمؾ المشركعية إلى 

, أمػا إذا نجحػت فػي  جانب اإلدارة فإذا أخفقت في ذلؾ زالػت قرينػة الصػحة عػف قرارىػا نيا يػان 
  (3)إابات مشركعية قرارىا ظمت قرينة الصحة مالزمة ليا 

                                           
  كما بعدىا. 72نظرية اإلابات, مرجر سابؽ ,   ص كماؿ الديف , أحمد مكسىد.  (1)
  28كماؿ الديف , نظرية اإلابات, مرجر سابؽ ,  ص أحمد مكسىد.  (2)
  92مرجر سابؽ , ص اجراءات التقاضي ك االابات في الدعاكم االدارية , -ز عبد المنعـ خميفة عبد العزي (1)
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نة الصحة التي تتمتر بيا القرارات اإلدارية فقد ذىبت المحكمة اإلدارية كتأكيدان لقري
العميا المصرية إلى أف ا صؿ في القرار اإلدارم أنو يتمتر بقرينة الصحة كيقر عمى عاتؽ 

 . (1)دعا و امف يدعي خالؼ ذلؾ ا صؿ أف يقيـ الدليؿ عمى صحة 

ستكم في ذلؾ أف تككف تمؾ , ي كتمحؽ قرينة الصحة بكافة القرارات اإلدارية 
 ضمنية.  ـالقرارات إيجابية أـ سمبية صريحة أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
  .19/1/2112ؽ, جمسة  45لسنة  5845 , طعف رقـ حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية (2)
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 امتياز المبادرة والتنفيذ  -الفرع الثالث 
 

عمى خالؼ ا صؿ يأتي امتياز المبادرة التي تتمتر بيا اإلدارة كتؤار في اإلابات      
كاعد القانكف العاـ تحقيقان لممصمحة , حيث تممؾ الجية اإلدارية طبقان لق في القانكف الخاص

العامة التي تقكـ عمييا إصدار قرارات إدارية تنفيذية كذلؾ تعبيران عف إرادتيا المنفردة 
تمسيـ ىذه القرارات  فيد الذكاستقالليا عف القضاء كلك لـ تكجد مبادرة سابقة مف جانب ا فرا

 . (1)أك رغمان عف إرادتيـ 

طة إصدار القرارات اإلدارية التنفيذية التي تفرض بيا إرادتيا عمى كتتمتر اإلدارة بسم      
يعرؼ "بامتياز المبادرة" كيقصد بو   سمطة اإلدارة في إصدار قرارات تنفيذية  كىذا ما ا فراد

ق أك حؽ اإلدارة في اتخاذ مكقؼ معيف تحدد بو مركزىا القانكني كحقكقيا دكف تكقؼ عمى 
 . ات ممزمة ليا قكة تنفيذية بغير حاجة إلى االلتجاء إلى القضاءإرادة ا فراد بمقتضى قرار 

كأساس ىذا االمتياز أف الكظيفة اإلدارية المنكطة باإلدارة تستيدؼ أساسان إشباع        
الحاجات العامة ل فراد ككفالة أمف المجتمر كسالمتو, كمف أىـ كسا ؿ مباشرة ىذه الكظيفة 

 .  (2)دارة عمى كفة ا فراد, القرارات اإلدارية التنفيذيةكالتي تؤدم إلى رجحاف كفة اإل

كما كيعتبر التنفيذ المباشر لمقرار اإلدارم أحد أىـ امتيازات السمطة العامة التي       
تتمتر بيا اإلدارة في مكاجية ا فراد تحقيقان لممصمحة العامة التي يتعيف تغميبيا عمى 

لمقرار اإلدارم ىك لجكء اإلدارة إلى إعماؿ آااره في  , فالتنفيذ المباشر المصمحة الفردية
مكاجية ا فراد جبران عندما يمتنعكف عف الرضكخ لو طكعان متى اقتضت الضركرة ذلؾ التنفيذ 
, كىذا في حقيقتو يعتبر استاناء مف ا صؿ العاـ الذم بمكجبو يككف القضاء حكمان فيما 

آليات مباشرة نشاطيا كمنيا القرارات اإلدارية  ينشب بيف اإلدارة كا فراد في منازعات حكؿ
(3) . 

كيترتب عمى تمتر اإلدارة بامتياز المبادرة كالتنفيذ كقكفيا مزكدة سمفان بأدلة اإلابات       
ككقكؼ الفرد صاحب المصمحة الخاصة مجردان مف ىذه ا دلة مما يجعؿ عدـ التكازف قا مان 

                                           
 كما بعدىا. 65صنظرية اإلابات, مرجر سابؽ ,    كماؿ الديف , أحمد مكسى (1)
مكسػػكعة المرافعػػات اإلداريػػة كاإلابػػات فػػي قضػػاء مجمػػس الدكلػػة, الكتػػاب السػػادس,  –د. عكاشػػة حمػػدم ياسػػيف  (2)

 كما بعدىا. 29, صاإلابات  في الدعكل اإلدارية, مرجر سابؽ 
 .96, ص, مرجر سابؽ , اإلابات في الدعاكل اإلدارية  د. خميفة عبد العزيز عبد المنعـ (3)
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ية كىك ما يكجب عند ذ عمى القاضي اإلدارم بيف طرفي الخصكمة في المنازعة اإلدار 
الناظر بالدعكل القياـ بدكر إجرا ي كدكر مكضكعي فعاؿ في مجاؿ اإلابات تحقيقان إلعادة 

 التكازف العادؿ. 
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 دور القاضي في اإلثبات -المطمب الثالث 
 

تكلى فييا ي حيثتتميز إجراءات التقاضي اإلدارية بأنيا ذات صفة إيجابية استيفا ية          
القاضي استيفاء الدعكل بكسا ؿ تييمف عمييا الصبغة اإلدارية كركح العمؿ دكف تكقؼ أك 

 . انتظار لمبادرة الطرفيف
كفي ىذه الخصكمة تختمؼ اإلجراءات جذريان عف المرافعات المدنية ذات الصبغة        

خضر في جانب كبير االدعا ية حيث يسيطر أطراؼ المنازعة عمى اإلجراءات المدنية التي ت
 . (1)منيا إلرادتيـ كيتـ معظميا بمعرفتيـ كبتدخؿ مف قمـ المحضريف

كبناءن عمى ذلؾ يقـك القاضي اإلدارم بدكر إجرا ي في الدعكل يؤار بدرجة كبيرة في        
صياغة نظرية اإلابات كيعتبر المحكر الر يسي الذم تقكـ عميو, كيتناكؿ ىذا الدكر تحضير 

ي تيا لمفصؿ فييا بما مف شأنو جمر عناصر كأدلة اإلابات كمعاكنة الطرؼ الدعكل كتي
 . (2)الضعيؼ كىك الفرد في سبيؿ الكصكؿ إلى الحقيقة 

اف القضاء اإلدارم يقـك بدكر إيجابي في دعكل اإللغاء ليكا ـ دكر اإلابػات فييػا كقػد       
حضػػػير الػػػدعكل كاسػػػتيفاء نظػػـ المشػػػرع فػػػي قػػػانكف مجمػػس الدكلػػػة دكر ىي ػػػة المفكضػػػيف فػػي ت

 .بيف الخصـك في استيفاء الدعكل " عناصر اإلابات فييا, كجعؿ المفكض كسيطان 

عمػى أف  1959لعاـ  55مف قانكف مجمس الدكلة السكرم رقـ  31حيث نصت المادة        
 تتكلى ىي ة مفكضي الدكلة تحضير الدعكل كتيي تيا لممرافعة كلمفكضي الدكلة االتصػاؿ : "

 ات الحككميػػة ذات الشػػأف لمحصػػكؿ عمػػى مػػا يكػػكف الزمػػان لتيي ػػة الػػدعكل مػػف بيانػػاتبالجيػػ

 . كأكراؽ

تحقيقيػا  كلممفكض أف يأمر باستدعاء ذكم الشأف لسػؤاليـ عػف الكقػا ر التػي يػرل لػزكـ       
 أك دخػػػكؿ شػػػخص االػػػث فػػػي الػػػدعكل أك بتكميػػػؼ ذكم الشػػػأف بتقػػػديـ مػػػذكرات أك مسػػػتندات

 .إجراءات التحقيؽ في ا جؿ الذم يحدده لذلؾ تكميمية كغير ذلؾ مف 

                                           
حضير مف حيث المكضكع, أـ العمـك اإلدارية, السنة الحادية أحمد كماؿ , دكر القاضي اإلدارم في الت د. مكسى( 1)

 .35, ص1975كالعشركف, العدد الااني, ديسمبر 
نظريػػة الػػدعكل فػػي  الكتػػاب ا كؿ ,اإلجػػراءات اإلداريػػة دراسػػة نظريػػة ك عمميػػة مقارنػػة ,  - عػػدناف د. الخطيػػب (2)

  1968,  مطبعػػة نيضػػة مصػػر اسػػات العربيػػة ,القضػػاء اإلدارم  , جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة , معيػػد البحػػكث ك الدر 
 .33ص
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, ككذا مف حقو أف  فالمفكض يقكـ بطمب االستيفاءات مف جانبو كيطمر عمى ا كراؽ
ينتقؿ إلى الجية اإلدارية ذاتيا كأف يعايف ك يحقػؽ إذا لػـز ا مػر, فيػك مفػكض عػف الفػرد فػي 

كض عػػف العدالػة كبصػػفة ذلػؾ كلػيس مفكضػػان حككميػان " كمػا يكصػػؼ خطػأ فػي فرنسػػا" فيػك مفػ
 . (1)محايدة بسبب ىذا الظرؼ الخاص كىك تجرد الفرد مف أدلة اإلابات

كمػػا يقػػـك المفػػكض بػػدكر إيجػػابي مػػر جيػػة اإلدارة بإلزاميػػا بتقػػديـ ا دلػػة كالمسػػتندات 
كالرد عمى الدعكل خركجان عمػى القاعػدة ا صػمية كىػي أف الخصػـ ال يكمػؼ بتقػديـ دليػؿ ضػد 

 . (2)إلابات اإلدارم أف يقكـ المفكض بإلزاـ اإلدارة بتقديـ ا دلة ضد نفسيا نفسو إذ يتطمب ا

كال يتكقػػؼ الػػدكر اإليجػػابي لمقاضػػي اإلدارم فػػي مجػػاؿ االابػػات عنػػد مجػػرد المكازنػػة        
نمػا يتجػاكز ذلػؾ إلػى أمػر آخػر أكاػر أىميػة  بيف ا دلة بعد تكفيرىا في الدكر االسػتيفا ي لػو كا 

 با دلة التي بيف يديو .أال كىك اقتناع 

 : , حريػػػة كبيػػػرة فػػػي أمػػػريف أساسػػػييف أال كىمػػػا , فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ فممقاضػػػي اإلدارم
, كأمػػا تقػػدير قيمػػة  , كاالقتنػػاع بالنتيجػػة التػػي يػػؤدم إلييػػا ىػػذا الػػدليؿ االقتنػػاع بكجػػكد الػػدليؿ

 . الدليؿ بيف ا دلة المختمفة

طة تقديريػة فػي ىػذا المجػاؿ بحيػث ال فإف القاضي اإلدارم يحتػـر مػا لػودارة مػف سػم 
 يعقب عمييا في مجاؿ االقتناع بدليؿ دكف آخر .

كأمػػا التأكػػد مػػف كجػػكد الػػدليؿ كصػػحتو فيمػػا مػػف كاجبػػات القاضػػي اإلدارم , الػػذم لػػو 
في ىذا المجاؿ أف يتابت مف كجكد الدليؿ , كأف يتابت مف صحتو بحيث ال يككف متياتر أك 

مػػػا يجعمػػػو  -الكشػػػط كالتحشػػػير -, أك بػػػو مػػػف العيػػػكب مطركحػػػةمصػػػطنعان لمناسػػػبة القضػػػية ال
 . مشكككان في صحتو

ككذلؾ ا مػر فػي مجػاؿ النتيجػة التػي تػؤدم إلييػا الػدليؿ المطػركح إذ يجػب أف تكػكف 
 . (3)ىذه النتيجة مقبكلة كمستساغة عقالن لدل القاضي اإلدارم

                                           
,  دراسػػة تطبيقيػػة فػػي مصػػر كسػػكريا  –أصػػكؿ إجػػراءات القضػػاء اإلدارم  – كصػػفي د. الرفػػاعي مصػػطفى كمػػاؿ (1)

 .  71, ص1961الكتاب ا كؿ , المطبعة العالمية , القاىرة , 
 .مرجر سػػػابؽات التقاضػػػي أمػػػاـ مجمػػػس الدكلػػػة,المرافعػػػات اإلداريػػػة دراسػػػة عمميػػػة إلجػػػراء إبػػػراىيـ , د. المنجػػػي ( 2)

 . 476ص
 .65ص.1982, 1زءجال -الدليؿ العممي لوجراءات كالصير القانكنية أماـ مجمس الدكلة  -الدرديرم ىاني  (1)
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 سػػػكاء فػػػي الجانػػػب اإلجرا ػػػي أـ ابػػػاتفػػػي مجػػػاؿ اإل ان إيجابيػػػ ان لمقاضػػػي اإلدارم دكر ف إ       
, كفػػي القػػانكف اإلدارم تػػتـ صػػياغة نظريػػة اإلابػػات عمػػى أسػػاس ظػػركؼ  مكضػػكعيالجانػػب ال

ىػػذا القػػانكف كطبيعػػة الػػدعكل اإلداريػػة التػػي يخػػتص بنظرىػػا القضػػاء اإلدارم كتطبػػؽ بشػػأنيا 
 . نظرية اإلابات الخاصة بو

رة كسمطة عامة تقـك بكظيفتيا اإلداريػة كبػيف كىي تتعمؽ بركابط إدارية تنشأ بيف اإلدا        
كيسكدىا مبدأ المشركعية الذم يعني خضكع اإلدارة في  ةالعام ةحمصم, كتقكـ عمى ال ا فراد

 . (1)تصرفاتيا لحكـ القانكف

كىناؾ عدة كسا ؿ يستطير مػف خالليػا القاضػي أداء ىػذا الػدكر كتحقيػؽ الييمنػة الفعميػة      
 سنبحاو في المطمب الرابر .  كل كىذا ماعمى إجراءات سير الدع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
,  الخصكمة كالػدعكل اإلداريػة. منشػأة المعػارؼ باإلسػكندرية. -سمسمة المرافعات اإلدارية  د. أبك العينيف ماىر , (2)
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 وسائل القاضي في اإلثبات  -المطمب الرابع 
 

إف ا صػػؿ العػػاـ المقػػرر فػػي مجػػاؿ اإلابػػات عمكمػػان كفػػي أفػػرع القػػانكف المختمفػػة ىػػك         
إليػو ,  فممقاضػي السػمطة التقديريػة بالنسػبة إلػى الػدليؿ المقػدـ  مبدأ حرية القاضي في االقتنػاع

 فمو أف يأخذ بو إف ىك اقتنر بو كلو أف يطرحو جانبان إذا ما خرج عف إطار اقتناعو. 

كالقضاء اإلدارم يأخذ بيذه الحرية عمى إطالقيا دكف قيكد تطرأ عمييا مامما ىك 
متعارؼ عميو أماـ القضاء المدني الذم يتقيد في بعض ا حياف بما تفرضو عميو النصكص 

  .(1)في مجاؿ اإلابات

أنو في مجاؿ دعكل اإللغاء تنقسـ كسا ؿ اإلابات التي يمجأ إلييا القاضي  الإ
 اإلدارم إلى نكعيف مف الكسا ؿ ىما :

متى رأل أنيا منتجة كالزمة لمفصؿ في  باتخاذىاكسا ؿ إجرا ية يبادر القاضي        
كا مر بإجراء  الدعكل كمف أىميا تكميؼ اإلدارة بإيداع المستندات كالكاا ؽ التي بحكزتيا

 التحقيؽ.

 . ككسا ؿ تحقيقية يمجأ إلييا القاضي أاناء النظر بالدعكل     

كلمقاضي الخيار بيف الكسا ؿ اإلجرا ية كالكسا ؿ التحقيقية , لذلؾ سنقسـ الدراسة في 
 : ىذا المطمب عمى النحك التالي

 الفرع ا كؿ : الكسا ؿ اإلجرا ية . -
 يقية.الفرع الااني : الكسا ؿ التحق -

 
 
 
 
 

                                           
دار ,  , االسكندرية قضاء اإللغاء  -القضاء اإلدارل كمجمس الدكلة, الجزء ا كؿ  –مصطفي أبك زيد  يد. فيم (1)

      448ص  .2114الجامعة الجديدة , 



334 

 

 
 الوسائل اإلجرائية  -الفرع األول 

 
متى رأل أنيا منتجة كالزمة لمفصؿ في الدعكل كىي تكميؼ  باتخاذىايبادر القاضي      

سنتناكؿ  , لذلؾاإلدارة بإيداع المستندات كالكاا ؽ التي بحكزتيا كا مر بإجراء التحقيؽ 
 ي : ػالتعرؼ عمى ىذه الكسا ؿ عمى النحك التال

 :تكميف بإيداع مستندات  - أولً 
لمقاضي اإلدارم مف تمقاء نفسو أك بناء عمى طمب طرؼ الدعكل اإلداريػة انخػر أف 

 . اإلدارة تقديـ مستندات تحكزىا كيراىا منتجة لمفصؿ في الدعكل مفيطمب 
إال أف ىػػػذا التكميػػػؼ ال يحمػػػؿ معنػػػى ا مػػػر, حيػػػث ال يجػػػكز لمقاضػػػي تكجيػػػو أكامػػػر         
احترامان لمبدأ الفصؿ بيف السمطات, كالذم بمكجبو يتحدد دكر كؿ سمطة بمػا ال يسػمح لودارة 

 .بالتدخؿ في عمؿ السمطات ا خرل فالقاضي يقضي كليس لو أف يدير
, إال أف  كلكػػػف التكييػػػؼ الحقيقػػػي لػػػذلؾ التكميػػػؼ أنػػػو مجػػػرد تكجيػػػو لػػػودارة كلػػػيس أمػػػران        

  (1)ة ضدىا بصدؽ ما جاء في عريضة الدعكل امتناعيا عف ذلؾ يؤدم إلى إقامة قرين

إذ نالحػػظ فػػي يسػػير عميػػو العمػػؿ فػػي مجمػػس الدكلػػة السػػكرم بخػػالؼ ذلػػؾ  إال أف مػػا
يػتـ إال بعػد أف تتقػدـ اإلدارة بػدفكعيا كيكػكف  حاؿ تكميؼ اإلدارة بإبراز الكاػا ؽ كالمسػتندات ال

 ىذا التكميؼ متأخران .

حيػػؿ مػػدير الفػػرع أ 1998عيػػا انػػو " فػػي عػػاـ كنجػػد ذلػػؾ فػػي الػػدعكل التػػي تتماػػؿ كقا 
/ لممصرؼ التجارم السكرم إلى اليي ػة المركزيػة لمرقابػة كالتفتػيش بحمػب بسػبب التحقيقػات 1/

 ةستدعاء المدعي مػر بعػض التجػار إلػى اليي ػ, كتـ ا حكؿ فكاتير التصدير لغرفة تجارة حمب
, قامػػت اليي ػػة بتكجيػػو  لػػولسػػؤاليـ عػػف مػػدير المصػػرؼ كحضػػر المػػدعي كشػػاىد لػػودالء بأقكا

/ 1لمنػػػػر سػػػػفر مػػػػدير الفػػػػرع / الداخميػػػػةإلػػػػى السػػػػيد كزيػػػػر  31/9/1998تػػػػا2543الكتػػػػاب رقػػػػـ 
كأدرج اسػػػػـ الجيػػػػة المدعيػػػػة , كبعػػػػد انتيػػػػاء لممصػػػػرؼ التجػػػػارم السػػػػكرم مػػػػر بعػػػػض التجػػػػار 

                                           
 االابػػات فػػي الػػدعاكم اإلداريػػة , الطبعػػة االكلػػى , المركػػز القػػكمي لوصػػدارات -خميفػػة عبػػد العزيػػز عبػػد المػػنعـ  (1)

 . 78ص ,القانكنية
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 أماـ أيػة حيؿ مدير المصرؼ إلى القضاء , كلـ يحاؿ المدعي ال أماـ القضاء كالالتحقيقات أ
 . جية أخرل

عػػف المػػدعي  المغػػادرةإللغػػاء منػػر  الداخميػػةبتكجيػػو كتػػاب إلػػى كزارة  اليي ػػةكلػػـ تقػػـ  
إدارة اليجػرة كالسػيد  الطاعف أك ا شخاص الذيف لـ يحالك إلػى القضػاء , كلػدل مراجعػة مػدير

, كانػت اإلجابػة بػأف المنػر صػدر بمكجػب كتػاب عػف اليي ػة  لغػاء منػر السػفرإل الداخميةكزير 
لميي ػة أكػدت  ةبمكجب كتاب صادر عف اليي ة, كأانػاء المراجعػات المتكػرر  يمكف إلغاؤه إال كال

ىػي التػي تقػرر إلغػاء منػر السػفر  كقػد صػدر قػرار  ةعمى أف المكضكع أمػاـ القضػاء كالمحكمػ
 . / لممصرؼ التجارم السكرم مف الجـر المنسكب إليو1قضا ي فيما بعد ببراءة مدير الفرع /

لغػاء  أقامت الجية  المدعية دعكاىا أماـ محكمة القضاء اإلدارم طالبػة كقػؼ تنفيػذ كا 
 . (1)قرارىا محكمة القضاء  أصدرت,  القرار المشكك منو

,  الػػذم قضػػػى بكقػػؼ تنفيػػػذ قػػرار منػػػر المغػػػادرة شػػريطة تقػػػديـ كفالػػة تقبػػػؿ بيػػػا اإلدارة
 قػػػرار , مؤيػػػدان ال ف الجيػػػة المدعيػػػة تقػػػدمت إلػػػى الجيػػػة المطعػػػكف ضػػػدىا بطمػػػب تنفيػػػذإكحيػػػث 

 اطالبػػ 31/12/2119بإحالػػة ر ػػيس قسػػـ القضػػاء اإلدارم فػػي إدارة قضػػايا الدكلػػة المؤرخػػة ب
محامي الدكلة المماؿ القانكني عف اليي ة المركزية لمرقابة كالتفتيش قد بيف  فإالتنفيذ , كحيث 

كاتير ـك تصػديؽ الفػذمػة الجيػة الطاعنػة برسػ شػغاؿإن 18/11/2119بمذكرتو المقدمة بجمسػة 
 .مر الغرامات  كشيادات المنشإ 

أف اإلدارة المطعػػػػكف ضػػػػدىا لػػػػـ تنفػػػػذ القػػػػرار الطعػػػػيف كلػػػػـ تحػػػػدد مػػػػاىي الرسػػػػـك  إال 
 .دارة بمذكرتيا المقدمة أماـ محكمة القضاء اإلدارم إلكالمبالر التي أكردتيا ا

بالطعف  تقدمت الجية المدعية بطعنيا أماـ المحكمة اإلدارية العميا طالبة  قبؿ البت  
تكميػػػؼ الجيػػػة المطعػػػكف ضػػػدىا بيػػػاف مقػػػدار إنشػػػغاؿ ذمػػػة الجيػػػة الطاعنػػػة برسػػػكـ تصػػػديؽ 

بػػراز مػػا الفػػكاتير كشػػيادات المنشػػأ مػػر الغرامػػات أك  أم مطالػػب ماليػػة أخػػرل , ليػػتـ سػػدادىا كا 
قبكلو مكضكعا , ك  يشعر بسدادىا أماـ محكمتكـ المكقرة , كمف اـ الحكـ بقبكؿ الطعف شكالن 

/ ص الصادر عف مدير إدارة اليجرة كالجكازات بمنر  21712بكقؼ تنفيذ البرقية رقـ كالحكـ 
 . مغادرة المدعي لحيف البت بأساس النزاع

                                           
القضية المسجمة تحت  09/10/0229الصادر بتاريخ  0229لسنة /ـ1510/1ة القضاء اإلدارم رقـ قرار محكم (1)

  . 0229لعاـ / 9487/1أساس /
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سػػبابيا أجػػراءات التػػي قامػػت بيػػا تقػػـك عمػػى عػػادت كأكردت اإلدارة فػػي طعنيػػا أف اإل 
      سػػكـ تصػػديؽ الفػػكاتير القانكنيػػة المؤيػػدة اسػػتنادان الػػى الػػدفكع المقدمػػة مػػف قبميػػا ك ذلػػؾ لترتػػب ر 

 . مر الغرامات المترتبة عمييا إك شيادات المنش

إال أف الجية المدعية استطاعت الحصكؿ عمػى كتػاب ر ػيس غرفػة تجػارة حمػب رقػـ  
تػا  3/3000/60متضمنان الرد عمى كتاب السيد مػدير الرقابػة الداخميػة  رقػـ  232/3/2010

ف المبمػػػر ادرة عػػػف المػػػدعي ك الػػػذم يكضػػػح أالمغػػػحػػػكؿ بيػػػاف الػػػرأم برفػػػر منػػػر  4/3/2010
فقػػػط ك ق االاػػػة آالؼ كتسػػػعما ة ك سػػػتكف ليػػػرة سػػػكرية 3960المترتػػػب عمػػػى الطػػػاعف ىػػػك   

قػػاـ المػػدعي بتسػػديد ىػػا ك التػػي تماػػؿ رسػػكـ تصػػديؽ الفػػكاتير ك شػػيادات  9/3/2010بتػػاريخ 
 .المنشأ لمتعيدات المذككرة 

برازه ضطرت ااكبعد أف أبرز ىذا الكتاب لممحكمة   إلدارة المدعى عمييا لوقرار بو كا 
بعػػد إجػػراءات أمػػاـ القضػػاء اإلدارم كالمحكمػػة اإلداريػػة العميػػا لفتػػرة تجػػاكزت السػػنة كالنصػػؼ , 

كالزالػػت اإلدارة  ؿ.س 3960عشػػر عامػػان لمبمػػر منػػر سػػفر المػػدعي لفتػػرة تجػػاكزت اانػػي كبعػػد 
الػذم قضػى بكقػؼ تنفيػذ  اريػة العميػاحتى مناقشة ا طركحة لـ تنفذ كتمتاؿ لقرار المحكمة اإلد

 .     قرار منر المغادرة لحيف البت بأساس النزاع 

 : إجراء تحقيق إداري - ثانياً 

فإنو " إذا  1959لعاـ  55مف قانكف مجمس الدكلة السكرم رقـ  34كفقان لنص المادة  
بػو لػذلؾ مػف رأت المحكمة ضركرة إجراء تحقيػؽ باشػرتو بنفسػيا فػي الجمسػة أك قػاـ بػو مػف تند

 أعضا يا أك مف المفكضيف ا مر بإجراء تحقيؽ إدارم.

مػر أككفقان ليذا الػنص فػإف إجػراء المحكمػة لمتحقيػؽ فػي الػدعكل المنظػكرة أماميػا ىػك  
, فميػػا الحػػؽ فػػي إجابتػػو أك رفضػػو إذا مػػا رأت انعػػداـ أىميتػػو كال يعػػد رفضػػو  متػػركؾ لتقػػديرىا

جػػاء المحكمػػة إلػػى التحقيػػؽ اإلدارم ككسػػيمة لمكشػػؼ إخػػالالن بحػػؽ الػػدفاع , كتبػػرز ضػػركرة الت
 عف الحقيقة في الدعكل المنظكرة في حاؿ نقص أدلة اإلابات لمفصؿ في ىذه الدعكل .

ابػػات ينتقػػؿ القاضػي إلػػى مكػػاف الكاػا ؽ كالمسػػتندات المػػؤارة كفػي ىػػذه الكسػػيمة مػف اإل 
ابػػات مػػا يػػراه مفيػػدان  لمفصػػؿ فػػي النػػزاع المنظػػكر  كالمنتجػػة فػػي الػػدعكل ليطمػػر بنفسػػو عمييػػا كا 

بػداء  أمامو , بعد كتابة تقرير عنيا يكضر في ممؼ الدعكل كيحؽ ل طػراؼ االطػالع عميػو كا 
 ما يركنو مف المالحظات عميو .
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كمػػػف تطبيقػػػات مجمػػػس الدكلػػػة المصػػػرم عمػػػى كسػػػا ؿ اإلابػػػات فػػػي دعػػػكل اإللغػػػاء , 
نو ال إلزاـ عمى المحكمػة بإحالػة عمى " أالمحكمة اإلدارية العميا المصرية في حكـ ليا قضت 

الػػدعكل عمػػى التحقيػػؽ إلابػػات اإلدعػػاء بػػالتزكير متػػى كانػػت كقػػا ر الػػدعكل كمسػػتنداتيا كافيػػة 
لتككيف عقيدتيا فميا أف تستدؿ عمى انتفاء التزكير بما تظيره مف ظركؼ الدعكل كمالبساتيا 

  .(1)"كما تستخمصو مف عجز المدعي عف إابات ما ادعاه 

التحقيقات اإلدارية تعتبر كسيمة ىامة مف كسا ؿ اإلابػات التػي يعتمػد عمييػا  كرغـ أف 
 أحيانان في مجمس الدكلة الفرنسي أك المصرم إال أف مجمس الدكلة السكرم لـ يمجأ إلييػػا .

                                           
 1969. ديسمبر سنة 1في  8.7ص 10حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية  س (1)
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 الوسائل التحقيقية  -الفرع الثاني 
 

الكسا ؿ المأخكذة عف لييا القاضي اإلدارم ىي تمؾ إالكسا ؿ التحقيقية التي يمجأ  فإ     
 .القضاء العادم كا خذ منيا بما يتناسب مر طبيعة الدعكل اإلدارية 

حيث يتعيف عمى القاضي اإلدارم كىك بصدد المجكء إلييا إصدار قرار إعدادم سابؽ        
 .لمفصؿ في المكضكع يبيف فيو كسيمة اإلابات التي سيتبعيا 

لممعاينة كالشيادة  كاالنتقاؿلمتمامة بالخبرة لذلؾ سكؼ نتناكؿ ىذه الكسا ؿ ا       
 :  التالي يف الحاسمة كذلؾ عمى النحكإضافة لميم كاالستجكاب

 

 : الخبرة – أولً 
الخبرة كسيمة مف كسا ؿ اإلابات التحقيقية يمجأ إلييا القاضي مف تمقاء نفسو أك بناءن       

 . دعكل اإللغاءعمى طمب أحد أطراؼ المنازعة في 

لمبادئ المقررة أماـ مجمس الدكلة الفرنسي أف القاضي اإلدارم يستطير أف كمف ا
يمجأ إلى خبرة الخبراء الفنييف لتحديد العناصر الفنية التي ال يستطير ىك أف يفصؿ فييا 

, كلقد أخذ مجمس (1)مباشرة كالتي يتكقؼ عمى معرفتيا الفصؿ في المنازعة اإلدارية ذاتيا
 ذلؾ . الدكلة السكرم كالمصرم ب

كتتصؿ الخبرة بالمسا ؿ الفنية حيث استقر االجتياد القضا ي لدل مجمس الدكلة       
 ."تصدم الحكـ لمسا ؿ فنية دكف االستعانة بالخبرة الفنية مكجب إللغا و " السكرم عمى أف

كما استقر االجتياد عمى عدـ جكاز ندب خبير إلبداء رأم قانكني كال يجكز لو أف         
لذلؾ لما في ذلؾ مف خمط بيف الكقا ر كمسا ؿ القانكف التي تدخؿ في اختصاص يتطرؽ 

 .  (2)المحكمة كحدىا 

ة باعتبارىػػػا كسػػػيمة مػػػف الكسػػػا ؿ اإلداريػػػتبػػػاع كسػػػيمة الخبػػػرة فػػػي إابػػػات الػػػدعكل ا فإ      
ة فػػي سػػبيؿ اسػػتيفاء الػػدعكل يػػتـ بمكجػػب قػػرار إعػػدادم صػػادر عػػف المحكمػػة سػػابقان يػػالتحقيق

ي مكضػػكعيا تقػػدر المحكمػػة مالءمتػػو كذلػػؾ بنػػدب خبيػػر أك أكاػػر لالسترشػػاد بػػرأييـ لمفصػػؿ فػػ

                                           
 .482ص  مرجر سابؽ ,  , في قضاء مجمس الدكلة  دعكل اإللغاء بالؿ أميف , زيف الديف (1)
 . 15ص 1ـ 1997مر  – 564/6/1997ع السكرية ة العميا اإلداريحكـ المحكمة  (2)
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قبػؿ البػدء فػي  في المسا ؿ الفنية التي تتطمػب نمطػان خاصػان مػف الخبػرة , كيتعػيف عمػى الخبيػر
 . (1 ميمتو أف يؤدم أماـ القاضي المنتدب يمينان  بأف يقكـ بيا بأمانة كصدؽ 

حكمة المسػتند إلػى تقريػر خبيػر لػـ يػؤد ىػذا اليمػيف حيػث نصػت  كيقر باطالن حكـ الم         
المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا المصػػرية فػػي حكػػـ ليػػا إلػػى " كجػػكب حمػػؼ الخبيػػر اليمػػيف قبػػؿ أداء 
ف إغفػػاؿ حمػػؼ اليمػػيف  مأمكريتػػو مػػالـ يكػػف قػػد سػػبؽ لػػو حمػػؼ اليمػػيف لتقريػػره أمػػاـ المحػػاكـ كا 

 . (2)الخبرة يستتبر بطالف الحكـ الذم يبنى عمى تقرير 

لكف ما يجرم عميو العمؿ حاليػان لػدل مجمػس الدكلػة السػكرم خػالؼ ذلػؾ, حيػث  يػتـ         
تسمية الخبير مف قبؿ المحكمة الناظرة في الدعكل كيتـ إرساليا إلػى الخبيػر الػذم تػـ تسػميتو 

ف الخبيػػر الػػذم يػػأتي مػػف محافظػػة أخػػرل إمػػر خبيػػر آخػػر إذا كػػاف فػػي محافظػػة أخػػرل حيػػث 
يـ خبرتو في دعكل أخرل أك يقـك باستالـ الخبرة في دعػكل تػـ تسػميتو فييػا  يتسػمـ كافػة لتسم

 . ا ضابير لمخبراء الذيف تـ تسميتيـ في محافظتو إلعطا يا ليـ

, فػال  السكرم العدكؿ عف ىذا االتجػاه اإلدارمكجب عمى القضاء تيلذلؾ فإننا نرل أنو       
, ىػػػذا إذا مػػػا تػػػـ تحميػػػؼ  يتيػػػا بعػػػد إيػػػداع الخبيػػػر تقريػػػرهمعنػػػى حتػػػى لحمػػػؼ اليمػػػيف إذا تػػػـ تأد

 . اليميف

ف أعمػاؿ الخبػرة أمػاـ محػاكـ مجمػس الدكلػػة يقػكـ بيػا الخبػراء المقيػديف فػي الجػػداكؿ  كا 
 . الخاصة بالخبراء المعتمديف ليذا المجمس

كما يجكز االسػتعانة بػالخبراء المعتمػديف بػكزارة العػدؿ "كلمخبيػر الػذم يػنيض بميمػة  
ة إذا تطمػب أداءه لعممػو الفنػي ذلػؾ اإلداريخبرة الحؽ في االطالع عمى المستندات كالممفات ال

 ة الحػؽ فػي منعػو مػف ذلػؾاإلدار ة كدكف أف تممػؾ اإلدار دكف أف ييعد ذلؾ تدخالن منو فػي عمػؿ 
, إال إذا كانػت المسػتندات  نو أف يقيـ قرينػة ضػدىاأ, النطكاء ذلؾ المنر عمى سكء نية مف ش

, كيتػػرؾ تقػػدير تمػػؾ السػػرية  ة مػػف االطػػالع عمييػػا ذات صػػفة سػػرية خاصػػةاإلدار منعتػػو التػػي 
 . (3)ة في منر الخبير مف االطالع عمييا لسريتيا لتقدير المحكمةاإلدار كمدل حؽ 

                                           
 قانكف البينات السكرم.  144الفقرة الاالاة مف المادة  (1)
 .07/1/1965جمسة  –ؽ  8لسنة  1456ة العميا المصرية في الطعف رقـ اإلداريحكـ المحكمة  (2)
 .62اإلدارية, , مرجر سابؽ , ص د. خميفة عبد العزيز عبد المنعـ , اإلابات في الدعاكل (3)
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كمػػػػف ا مػػػػكر التػػػػي اسػػػػتقر عمييػػػػا االجتيػػػػاد القضػػػػا ي السػػػػكرم حػػػػيف صػػػػدكر القػػػػرار        
 . مستشارم المحكمة لوشراؼ عمى الخبرة بإجراء الخبرة تكميؼ أحد مدداعاإل

كيقتصػػػػر ميمػػػػة فػػػػي أغمػػػػب ا حيػػػػاف إال أف ىػػػػذا اإلجػػػػراء ال يػػػػتـ إلػػػػى عمػػػػى الػػػػكرؽ         
, كبرأينػػا  المستشػػار المشػػرؼ عمػػى تسػػميـ إضػػبارة الخبػػرة لمخبيػػر الػػذم يػػنيض بميمػػة الخبػػرة

 : يجب عمى المستشار المكمؼ حضكر إجراءات الكشؼ كالخبرة لسببيف

ة عنػػد حضػػكر القاضػػي االمتنػػاع عػػف تسػػميـ الكاػػا ؽ كفػػتح اإلدار ال تسػػتطير  : ليمػػاأك 
 السجالت التي يمكف أف تمنر الخبير مف رؤيتيا.

أف القاضػػي كىػػك يصػػدر حكػػـ فػػي الخصػػكمة المعركضػػة أمامػػو يكػػكف قػػد : كاانييػػا   
يػػو يسػػتند المطعػػكف ف اإلدارمشػػكؿ نظػػرة أكليػػة حػػكؿ الظػػركؼ كالكقػػا ر التػػي أحاطػػت بػػالقرار 

 .  إلييا في رأيو عند إصداره لمحكـ في الدعكل

ك ف أعماؿ الخبرة ذات طبيعة كجاىيػة فإنػو يتعػيف عمػى الخبيػر الػذم يػنيض بميمػة       
الخبرة دعػكة أطػراؼ المنازعػة أك مػف ينػكب عػنيـ لجمسػة يحػددىا لسػماع أقػكاليـ كمالحظػاتيـ 

الخبػػرة إلعطػػاء أم مالحظػػة أك رأم لطرفػػي قبػػؿ القيػػاـ بميمػػة الخبػػرة كتحديػػد مكعػػد لمكشػػؼ ك 
النػػزاع حػػكؿ الكقػػا ر التػػي يكردىػػا الخبيػػر كالتػػي تكػػكف أساسػػان فػػي الخبػػرة التػػي يصػػدر القاضػػي 

 حكمو بناءن عمييا. 

القضػػاء ال  لػػدل محػػاكـ مجمػػس الدكلػػة السػػكرم عمػػى "  أف االجتيػػادىػػذا كقػػد اسػػتقر       
بػؿ يممػؾ مػف بعػد أف يػكازف كينػاقش ا سػس التػي قامػت يمتـز حتمان بالنتا ر الكاردة في الخبرة 

عمييػػا أف يحكػػـ بخالفيػػا مػػدكنان مالحظاتػػو حػػكؿ الخبػػرة كاشػػفان عكاىنيػػا كنقػػاط الضػػعؼ فييػػا 
 .(1)كىذا ا مر مستمد مف أصكؿ اابتة في القكاعد القانكنية المستقرة

م يقدمػػػو ف المحكمػػػة ليسػػػت ممزمػػػة باعتمػػػاد تقريػػػر الخبػػػرة بالشػػػكؿ الػػػذأكمػػػا قضػػػت " 
لو بما يتفؽ كقناعتيػا بعػد كزف درجػة مسػؤكلية كػؿ مػف اء بؿ ليا أف تحكـ بخالفو أك تعدالخبر 

ميـ ػو خالفػػان لمتقريػػر مبنيػػان عمػػى تعميػػؿ سػػػمػػا تكصػػمت إليػػ الطػػرفيف المتعاقػػديف عمػػى أف يكػػكف 
مسػتند مدعمان بالحجة التي بمقدكرىا قير رأم الخبير القا ـ عمػى محػض التقػدير الجزافػي أك ال

 (2)عيد عف تقدير التبعات المختمفة "إلى أساس غير سميـ مف الكاقر الاابت أك الب
                                           

 . 4ج 1979سمر  – 099/468/1979ع حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ  (1)

 . 54ص 127ـ 1974مر  – 78/000/1974ع حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ  (2)
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ىػػػذا كقػػػد اعتبػػػر القضػػػاء اإلدارم السػػػكرم مػػػف بػػػيف كسػػػا ؿ اإلابػػػات المعتمػػػدة تقػػػارير        
 .الخبرة الجارية أماـ القضاء العادم 

رة الجاريػػة أمػػاـ القضػػاء حيػث قضػػت بأنػػو " ال تاريػػب عمػػى المحكمػػة فػي اعتمػػاد الخبػػ        
المسػػػػتعجؿ دكف الخبػػػػرات ا خػػػػرل التػػػػي قامػػػػت بإجرا يػػػػا اإلدارة أك الجيػػػػاز المركػػػػزم لمرقابػػػػة 
كالتفتػػيش فيمػػا إذا كجػػدت أف الخبػػػرة الجاريػػة تنسػػجـ مػػر كقػػػا ر النػػزاع كباعتبارىػػا خبػػرة تمػػػت 

 . (1)تحت إشراؼ القضاء

ذا كانت المحكمة غير ممزمة باالستجابة لط       مب أحد طرفي المنازعة بندب خبير كا 
إلبداء الرأم في مسألة فنية إذا ما رأت أف كقا ر الدعكل كمستنداتيا كافية لتككيف عقيدتيا 

تباع الرأم الذم انتيى إليو الخبير , فإنيا غير ممزمة أيضان با تصدره في الحكـ الذم سكؼ
ي أف تأخذ منو ما تريد باعتبار في الدعكل, فميا الحؽ في عدـ ا خذ بو, كما أف ليا الحؽ ف

 . أف المحكمة ىي الخبير ا عمى

ال أنو كل ف كانت المحكمة ال تمتـز برأم الخبير الذم انتدبتو فميا أف تحكـ بما إ         
يخالفو  نيا ال يمكف أف تقضي بغير ما تقتنر بو كيرتاح إليو ضميرىا كل ف كاف لمقاضي 

خبير الذم ندبو فمو أف يأخذ برأيو كلو أال يأخذ بو كلو أف الحرية التامة في تقرير عمؿ ال
يأمر بإجراءات أخرل مف إجراءات اإلابات إال أف استخالص قضا و ال بد كأف يككف 

 استخالصان سا غان مما مر بو كمما يككف في ممؼ الدعكل مف مستندات كقرا ف. 

قنعة كترٌد بو عمى كؿ الدفكع إال أف الحكـ يجب أف يككف معمالن كمبنيان عمى أسس م      
الماارة كخاصةن في حالة رفضيا طمب إجراء الخبرة كتعطي سبب أخذىا بما يخالؼ الخبرة أك 

 .عدـ جدكل إجراء الخبرة 

ف إغفاؿ ذكر أسباب عدكؿ المحكمة إث قضت المحكمة اإلدارية العميا المصرية " يح       
ابكت الكقا ر التي كانت تحتاج إلى تحقيؽ عف الحاجة إلى خبير كبياف أسانيدىا في شأف 

الخبير أك تحقيؽ فييا ذاتيا دكف إجراء أية تحقيقات تماؿ خركجان عمى أصكؿ النظاـ العاـ 
القضا ي لما شابو مف نقص كقصكر جسيـ في تسبيب الحكـ كغمكض شديد في سند عدكؿ 

دفاع حرمانان لمخصكـ مف المحكمة عف التحقيؽ بكاسطة أىؿ الخبرة كيماؿ ذلؾ إىداران لحؽ ال

                                           
 . 049ص 50ـ 1985مر  – 58/80/1985ع حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ  (1)
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تقديـ ما لدييـ مف أدلة كمستندات تمكف المحكمة مف التحقؽ مف كقا ر الدعكل كتحقيقيا " 
(1) . 

" فػػي النزاعػػػات ىػػذا كقػػد جػػرل العمػػؿ لػػدل محػػاكـ مجمػػػس الدكلػػة السػػكرم عمػػى أنػػو 
عػػف مكافقػػة  اإلداريػػة تسػػتقؿ المحكمػػة النػػاظرة فييػػا بتسػػمية الخبيػػر أك الخبػػراء الالزمػػيف بعيػػدان 

 . (2)ا طراؼ المعنييف خالفان ل صكؿ المتبعة لدل القضاء المدني" 

يمنػػر مػػف تسػػمية خبيػػر مػػف المػػدعي كتسػػمية خبيػػر مػػف اإلدارة  كبرأينػػا لػػيس امػػة مػػا 
جحػػاؼ أحيانػػان  كخبيػػر مػػرجح مػػف القضػػاء,  ف اسػػتقالؿ المحكمػػة بتسػػمية الخبيػػر فيػػو ظمػػـ كا 

راء المكمفيف لدل مجمػس الدكلػة السػكرم أغمػبيـ مػف رجػاؿ بالجية المدعية كخصكصان أف الخب
يباشػركف ميػاـ الخبػرة  حيػثالػذيف الزالػكا قػا ميف عمػى عمميػـ فػي إداراتيػـ  أكاإلدارة السابقيف 

فييا لبياف مدل مطابقة القرارات الصادرة عنيا كفقان ل صكؿ كالقانكف, كعمى سبيؿ المااؿ مف 
ؿ الخبراء المعتمديف لدل محاكـ مجمس الدكلة السكرم االاة بيف الخبراء الذيف تـ قيدىـ بجدك 

مدينػػة حمػػب كىػػـ فػػي أغمػػب الػػدعاكل يػػتـ تسػػميتيـ فػػي  إلحػػدل اإلدارات فػػيرؤسػػاء سػػابقيف 
 .يا اإلدارة المدعى عمييا طرفان فيككف تالمنازعات التي 

لػبعض إال أف ا, فإذا كاف البعض منيـ يتقدـ بخبرتو كفؽ ا صكؿ كالقانكف كبتجػرد  
يستطير إال الدفاع عف ىذه اإلدارة كالتأكيد دا مان عمى صحة قراراتيا كمطابقتيا لمبػدأ  منيـ ال

 .المشركعية 

ذا كػػاف قضػػاء مجمػػس الدكلػػة قػػد اسػػتقر عمػػى أف رد الخبيػػر المكمػػؼ بميمػػة الخبػػرة   كا 
لتقدير  ف رد الخبير المكمؼ مف قبؿ لجنة التحكيـأليست متعمقة بالنظاـ العاـ حيث قضى "  

نمػا يعػكد لصػاحب الشػأف تقػدير مصػمحتو فػي  فركؽ ا سعار مسألة ال تتصؿ بالنظاـ العػاـ كا 
كأحجػـ عػف طمػب إعػادة الخبػرة بعػد أف أفسػحت  اىذا المجاؿ فإذا لـ يبادر إلى طمػب الػرد كمػ

لػػو المحكمػػة سػػمكؾ ىػػذا السػػبيؿ يجعػػؿ طعنػػو بػػأف الخبيػػر المسػػمى كىػػك المػػدير العػػاـ لميي ػػة 
 .(3)خصـ الحقيقي لممتعيد جديران بالرفضككأنو ال

                                           
 38س – 27/12/1992ؽ, جمسػػػة  33لسػػػنة  1448ة العميػػػا المصػػػرية فػػػي الطعػػػف رقػػػـ اإلداريػػػحكػػػـ المحكمػػػة  (1)

 .375ص
 . 1ج 1982سمر  – 40/42/1980ة العميا  السكرية ع اإلداريحكـ المحكمة  (2)
 . 78قا  020ص 1985مر  – 17/762/1985ة العميا  السكرية ع اإلداريحكـ المحكمة  (3)
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يسػير عميػو قضػاء مجمػس الدكلػة السػكرم عمػى خػالؼ  الحػديث كمػا االجتيادأف  إال 
باعتبػػار أف المحكمػػة ىػػي الكحيػػدة التػػي تسػػتقؿ  االعتػػراضتقبػػؿ طمبػػات الػػرد أك  ذلػػؾ حيػػث ال

 سمطاف عمييا . بتسمية الخبراء كال

 : Lieux de visitedالنتقال لممعاينة  - ثانياً 
المعاينة كسيمة اختيارية في االابات يمجأ إلييا القاضػي مػف تمقػاء نفسػو أك بنػاء عمػى        

طمػػب الخصػػكـ, كفييػػا تنتقػػؿ المحكمػػة بكامػػؿ ىي تيػػا أك ينتقػػؿ مػػف تندبػػو لػػذلؾ مػػف أعضػػا يا 
 لمعاينة محؿ النزاع عمى الطبيعة.

ذا كاف القاضي اإلدارم غير ممـز باالستجابة ل   طمبات الخصـك أك أحدىـ باالنتقػاؿ كا 
 .  (1)لممعاينة عمى الطبيعة, فإنو غير ممـز أيضان باالستناد إلى نتيجة تمؾ المعاينة في حكمو

ابػات حيػث يقصػد بػا كلى الحصػكؿ عمػى كتختمؼ المعاينة عػف الخبػرة فػي مجػاؿ اال
ل دلػػػة الماديػػػة دليػػػؿ مػػػادم مسػػػتقى مػػػف الطبيعػػػة فػػػي حػػػيف أف الاانيػػػة كسػػػيمة لمتقػػػدير الفنػػػي 

 . (2)كالمعنكية عف طريؽ استخداـ ممكتي اإلدراؾ كالحكـ

يتعمػؽ بالقػا ـ بكػؿ  فيمػا , مػا بػيف المعاينػة كأعمػاؿ الخبػرة ان جكىريػ ان كما أف ىناؾ فارقػ
, ففػػػي حػػػيف تػػػتـ أعمػػػاؿ الخبػػػرة بكاسػػػطة شػػػخص ذك خبػػػرة فنيػػػة ال صػػػمة لػػػو بتشػػػكيؿ  منيمػػػا

 .المحكمة

ىي ػػػػة المحكمػػػػة مكتممػػػػة أك أحػػػػد أعضػػػػا يا أك بكاسػػػػطة  فػػػػإف المعاينػػػػة تػػػػتـ بكاسػػػػطة 
كمفتيػػػا بالنسػػػبة  طػػػراؼ الػػػدعكل فػػػي ذات  كانعػػػداـالمفػػػكض ممػػػا يحقػػػؽ ليػػػا الحيػػػدة كالسػػػرعة 

 ( 3) الكقت

ف كاف قد خمط بينيػا كبػيف الخبػرة  ىذا كلـ يأخذ مجمس الدكلة السكرم بيذه الكسيمة كا 
لممعاينػة كفػي حػاؿ صػدكر قػرار باإليجػاب  ؿاالنتقػا, حيث استقر العمؿ في حاؿ تقديـ طمػب 

 يتـ إصدار قرار بإجراء الخبرة الفنية أك الكشؼ المستعجؿ بمعرفة خبير تختاره المحكمة .

                                           
 . 67ص, , مرجر سابؽ  ـ , اإلابات في الدعاكل اإلداريةعبد العزيز عبد المنع د. خميفة (1)
 . 64, ص1964, الخبرة في المسا ؿ الجنا ية, رسالة دكتكراه, جامعة القاىرة, سنة  آماؿ د  عاماف (2)
 .  64ص, د. خميفة عبد العزيز عبد المنعـ , اإلابات في الدعاكل اإلدارية, , مرجر سابؽ  (3)
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المعاينة ىي مف كسا ؿ اإلابات المتعارؼ عمييا في مجاؿ القضاء اإلدارم  فإ
اإلدارية الفرنسي كقد طبقتيا محكمة القضاء اإلدارم المصرم في إحدل المنازعات 

المعركضة أماميا عندما قررت المحكمة االنتقاؿ لمعاينة مكقر لبياف المسافة بينو كبيف 
إحدل دكر العبادة حيث رفضت جية اإلدارة منح ترخيص لبناء سينما في ىذا المكقر عمى 

ق, مما يخؿ بجالؿ العبادات, كانتيت المحكمة ةأساس قربو مف ىذه الكنيسة  كنيسة المكارن
غاء القرار المطعكف فيو ككاف مف بيف أسباب إلغا و أنو قد بني عمى كقا ر غير إلى إل

 . (1)صحيحة ماديان كنجد أف المعاينة كانت ذات أار حاسـ في المنازعة 

 :شهادة الشهود  -  اً ثالث
الصبغة الكتابية كقاعدة ىي التي تسكد مجاؿ المرافعات اإلداريػة, ممػا يسػتمـز أف  فإ      

 . قة اإلابات كتابيةتككف طري
تتطمػػب  فالمنازعػػات اإلداريػػة كمنيػػا دعػػكل اإللغػػاء تقػػـك عمػػى مػػذكرات ككتابػػات, كال         

أيضػػان مرافعػػة شػػفكية فػػي الجمسػػة  ف عنصػػر اإلقنػػاع الشخصػػي كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي الجنػػا ي 
 فالمسػػألة تػػدكر عمػػى,  كالتػػأاير عمػػى القاضػػي كعكاطفػػو لػػيس ىػػك الػػذم يتكقػػؼ عميػػو الفصػػؿ

 .كتابات تقدميا اإلدارة ككتابات ماميا يرد عمييا المدعي
يرسػػػخ فػػػي ذىنػػػو  , كال يمكػػػف أف يسػػػتكعب القاضػػػي دفاعػػػان فػػػي مسػػػألة جافػػػة كيػػػذه كال       

مالحظات المدعي عمى ا كراؽ بؿ يناسبو تسجيؿ المالحظات عمى أكراؽ يضاىييا القاضي 
  ( 2)با كراؽ اإلدارية عند الفصؿ في الدعكل 

, كعمػى  مما يجعؿ المجكء إلى شػيادة الشػيكد ككسػيمة لوابػات ىػك أمػر غيػر جػا ز          
كف اإلدارات العامػة ال شػؤ القضا ي لدل مجمس الدكلة السكرم عمى أف "  االجتياد استقرىذا 

 . ( 3)راء شفيية غير مستندة إلى كاا ؽ خطيةتقكـ عمى آ
الدكلػة قبػؿ ا فػراد فػإف ا صػؿ أف ال يؤخػذ إال كما قضت بأنو في" مجاؿ التزامات           

ف " اعتمػػػاد الحكػػػـ عمػػػى  (4)"الشػػػيادة كسػػػيمة مػػػف كسػػػا ؿ اإلابػػػات بالبينػػػة الرسػػػمية كال تعتبػػػر كا 

                                           
 .482ص في قضاء مجمس الدكلة , مرجر سابؽ ,  دعكل اإللغاء بالؿ أميف , زيف الديف (1)
 .48-47أصكؿ إجراءات القضاء اإلدارم  , مرجر سابؽ , ص , كصفي مصطفي كماؿ (2)
 . 165ـ 776ص  1975مر  – 776/480/1975حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية فط  (3)
 . 1ج 0222سمر  – 0/581/0222-47حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية ع  (4)
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تقػدير الكقػا ر كيعرضػو  ينات الخطية يجعمو قا مان عمػى خطػإإفادات الشيكد خالفان لمكاا ؽ كالب
 .(1)لولغاء" 

ة العميا السكرية قضت " إف محكمة البداية ترل ا خذ كفي حكـ أخر لممحكمة اإلداري
, إال أف المحكمػة اإلداريػة العميػا   بشيادة الشاىديف كالحكـ بإعادة المػدعي إلػى عممػو السػابؽ
ف المػدعي الػػذم لػـ يقػدـ مػا يابػػت أكجػدت أف الحكػـ الطعػيف قػد جانػػب الصػكاب فػي قضػا و ك 

يجعػػػؿ قرارىػػػا باعتبػػػاره بحكػػػـ المسػػػتقيؿ مكافقػػػان دكامػػػو خػػػالؿ مػػػدة الغيػػػاب التػػػي حػػػددتيا اإلدارة 
 .(2)لمقانكف

ءه لػو أف يسػمر , كفي أاناء إجػرا كرغـ ذلؾ فإف لمجمس الدكلة أف يمجأ إلى التحقيؽ 
سػتماع إلػى لػة لالإلى شيادة الشػيكد كمػا لػو أف يحػدث دكا ػر خاصػة لػدل محػاكـ مجمػس الدك 

 شيادة الشيكد .

 : استجواب مندوب اإلدارة -  اً رابع
االسػػتجكاب كسػػيمة مػػف كسػػا ؿ التحقيػػؽ يطمػػب فييػػا القاضػػي أك أحػػد أطػػراؼ الػػدعكل        

 . (3)مف المستجكب الرد عمى أس مة معينة حيث تكشؼ إجابتو عنيا كجو الحقيقة في الدعكل
حيث يجكز لر يس المحكمة أك المفكض الدكلة أف يطمب مف أطراؼ الدعكل ما يمـز       
لػػػذلؾ فإنػػػو يجػػػكز ليػػػـ اسػػػتدعاء منػػػدكب اإلدارة لمناقشػػػتو فػػػي بعػػػض  ان ضػػػاحات كتطبيقػػػمػػػف إي

 كىي قاعدة مسٌمـ بيا في مصر كفرنسا.  (4)المسا ؿ الفنية أك في بعض النقاط الغامضة

مف كسا ؿ اإلابػات التػي  1959لعاـ  55كقد اعتبره قانكف مجمس الدكلة السكرم رقـ
لػدعكل كتػرؾ كيفيػة  إجراءاتػو لقػانكف البينػات يجكز لمقاضي اإلدارم المجكء إلييا فػي تحقيػؽ ا

, حيػػػث يطبقيػػػا القاضػػػي فيمػػػا ال يتعػػػارض مػػػر طبيعػػػة الػػػدعكل  فػػػي المػػػكاد المدنيػػػة كالتجاريػػػة
 اإلدارم. 

                                           
 .. 15ص 4ـ 1996مر  – 146/07/1996حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية ع  (1)
 . 711ص 56ـ 1997مر  – 794/868/1997ع  حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية (2)
 .70, ص, مرجر سابؽ  د. خميفة عبد العزيز عبد المنعـ, اإلابات في الدعاكل اإلدارية (3)
 .481 , صفي قضاء مجمس الدكلة , مرجر سابؽ  دعكل اإللغاء,  الديف بالؿ أميف زيف (4)
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كقػػػد جػػػرل العمػػػؿ فػػػي مصػػػر عمػػػى قيػػػاـ المفػػػكض أك المحكمػػػة فػػػي بعػػػض ا حيػػػاف 
قػػد يػػتـ االتصػػاؿ بيػػـ باسػػتدعاء ذكم الشػػأف مػػف رجػػاؿ اإلدارة كاسػػتجكابيـ فػػي بعػػض الكقػػا ر ك 

 . ىاتفيان 

كذلؾ الستيضاح ظركؼ إصدار القػرار المطعػكف فيػو كيأخػذ االسػتجكاب ىنػا صػكرة  
نقػػػػاش فػػػػي ظػػػػركؼ كمقتضػػػػيات العمػػػػؿ اإلدارم كتكضػػػػيح ا سػػػػمكب الػػػػذم تػػػػـ بشػػػػأف الحالػػػػة 

 . (1)المعركضة

ف كػػػاف معمػػػكالن بػػػو أمػػػاـ مجمػػػس الدكلػػػة المصػػػرم ككسػػػيمة مػػػف      كنظػػػاـ االسػػػتجكاب كا 
لفرنسػػي ال يأخػػذ بػػو كسػػا ؿ اإلابػػات فػػي تحقيػػؽ الػػدعكل اإلداريػػة, فػػإف نظػػاـ مجمػػس الدكلػػة ا

 . (2)الفصؿ بيف القضاء كاإلدارة العاممة كتجنبان لمصداـ بينيمااحترامان لمبدإ 

كمػػػا لػػػـ يأخػػػذ بػػػو مجمػػػس الدكلػػػة السػػػكرم إطالقػػػان لعػػػدـ تعػػػاكف اإلدارة مػػػر القضػػػاء أك         
, إال أننػػػا نػػػرل ضػػػركرة قيػػػاـ مفػػػكض الدكلػػػة كأانػػػاء تحضػػػير الػػػدعكل  رىػػػا سػػػباب ال نريػػػد ذك

باالتصػػػاؿ مػػػر الجيػػػات اإلداريػػػة التػػػي أصػػػدرت القػػػرار لمكقػػػكؼ عمػػػى حقيقػػػة القػػػرار كالػػػدكافر 
 الحقيقية التي أحاطت بإصدار القرار المطعكف فيو باإللغاء . 

 : اليمين الحاسمة - اً خامس
أف يمجأ إلى كسيمة اليميف الحاسمة ككسيمة في إابات ال يمكف لمقاضي اإلدارم         

مكضكع دعكل اإللغاء أك غيرىا مف المنازعات اإلدارية كذلؾ لتنافي تكجيو ىذه اليميف مر 
 . (3)طبيعة تمؾ المنازعات أك المرافعات اإلدارية بشكؿ عاـ

انػان مػر ا صػكؿ تتفؽ أحيإذا كانت ,  ا صكؿ التي تطبؽ عمى المحاكمة اإلدارية إف        
بؿ يعني فقػط أف ,  , فيذا ال يعني أف ا صكؿ المدنية تطبؽ عمى المحاكمة اإلدارية المدنية

ا مػػػف مبػػػادئ أساسػػػية كاحػػػدة ضػػػركرية لتػػػأميف سػػػير مػػػسػػػتمداف أحكاميييف ا صػػػكليف المػػػذككر 
سػي فيمػا كىذا ينسػجـ تمامػان مػر النظريػة التػي أكجػدىا مجمػس الدكلػة الفرن ,العدالة سيران حسنان 

 يتعمؽ بصالت الحقكؽ الخاصة كالحقكؽ العامة . 

                                           
 .127عبد الرزاؽ , الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد, مرجر سابؽ , ص د. السنيكرم (1)
 . 77, ص د. خميفة عبد العزيز عبد المنعـ, اإلابات في الدعاكل اإلدارية (2)
 .481 صس الدكلة , مرجر سابؽ , في قضاء مجم دعكل اإللغاء, بالؿ أميف زيف الديف (3)
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ففي حاؿ سككت النصكص التشريعية عف مبادئ الحقكؽ العامة , فإف مجمس الدكلة 
رفػض أف يطبػؽ نصػكص  –العقكد أك شبو العقكد  سكاء فيما يتعمؽ بالمسؤكلية أـ – الفرنسي

 .(1)التي تبرر كجكد تمؾ النصكص القانكف المدني , كلكنو استمد الحمكؿ مف ا فكار العامة

كذلػػؾ بعػػد تكييفيػػا كجعميػػا متفقػػة مػػر ضػػركرات المرافػػؽ العامػػة كسػػيرىا سػػيران مسػػتمران 
 كمنتظمان . 

, مر اإلشارة إلى أنو  إف كسا ؿ اإلابات التي تـ عرضيا ما ىي إال أمامةنقكؿ أخيرًا 
م أف يمجأ إلييػا إال أننػا نجػد يكجد العديد مف طرؽ اإلابات ا خرل التي يمكف لمقاضي اإلدار 

اليعتمػد عمػى كسػا ؿ ف تعرفنػا عمػى اإلابػات لػدل القضػاء اإلدارم السػكرم أف القاضػي أكبعد 
ستقرعمييا فقو كقضاء القانكف العاـ في كؿ مف فرنسػا كمصػر إال بػالخبرة تاركػان اإلابات التي ا

يػػػة كتكميػػػؼ اإلدارة بتقػػػديـ أىػػػـ الكسػػػا ؿ التػػػي يممكيػػػا القاضػػػي اإلدارم كىػػػي التحقيقػػػات اإلدار 
 .الكاا ؽ كالمستندات التي بحكزتيا 

كذلؾ نظران لسيادة الصفة الكتابية إلجراءات التقاضي مما يجعؿ ا كلكية في كسا ؿ  
, إذ نالحػػظ فػػي ليؿ ا ساسػي كالر يسػػي فػػي اإلابػػاتاإلابػات لممسػػتندات كا كراؽ التػػي ىػػي الػػد

مسػػتندات اليػػتـ إال بعػػد أف تتقػػدـ اإلدارة بػػدفكعيا كيكػػكف حػػاؿ تكميػػؼ اإلدارة بػػإبراز الكاػػا ؽ كال
 ىذا التكميؼ متأخران .

ف دكر القاضي اإلدارم كما أطمقػو عميػو فقيػاء القػانكف إنقكؿ  السياق ذاتهكفي تاليان       
 .العاـ ىك حجر الزاكية في صياغة نظرية اإلابات في القانكف اإلدارم 

خـذ القاضـي اإلداري دور  اإليجـابي الفعـال الـذي يهـيمن بــه أن يألػذلؾ فإننػا نناشػد          
واألخـذ بكافـة ,  عمى وسائل اإلثبات وتنظيمه بمايكفل تحقيـق التـوازن العـادل بـين الطـرفين

أن يصـدر قـانون اإلثبـات  لـىإ ةالوسائل األخرى التي لتتعارض مع طبيعة الـدعوى اإلداريـ
ــأقرب  ــذي نتمنــى مــن المشــرع إصــدار  ب    وقــت نظــرًا لمحاجــة الممحــة إلصــدار الخــاص وال

 .متناع عن تسمية الخبراء في الدعاوى التي تكون اإلدارة التي يعممون بها طرفًا فيهاوال

ضرورة إلتزام اإلدارة بتقديم الوثائق والمستندات التي بحوزتها دون كما نؤكد عمى 
عمى المصمحة نقص أومماطمة عند أول تكميف لها وحتى بدون تكميف ألنها األمينة 

                                           
 . 107-106-105الكجيز في الحقكؽ اإلدارية, الجزء الاالث, مرجر سابؽ, ص –عدناف  د. العجالني (1)
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, ككذلؾ التجرد مف لدد الخصكمة الشخصية كضركرة الكشؼ عف الحقيقة بما يحقؽ  العامة
,  ر يسية لسيادة القانكفالعدؿ كاإلنصاؼ كسيادة مبدأ المشركعية الذم يحقؽ الضمانة ال

 ككذلؾ نرل ضركرة : 

رم كمبادئ إنشاء معيد قضا ي لدل مجمس الدكلة السكرم كتدريس مادة القضاء اإلدا -
اإلابات اإلدارم كمكاد مستقمة نظران  ىميتيا, مف أجؿ إخراج ككادر قضا ية متخصصة 

, كالتركيز عمى إعداد دكرات تدريبية  في ىذا النكع مف المنازعات ذات الطبيعة الخاصة
قامة محاضرات لتاقيؼ القضاة الحالييف في ىذا المجاؿ .  كا 

جراءاتيا - كمنيا دعكل اإللغاء لدل طالب كمية الحقكؽ بشكؿ  تدريس الدعكل اإلدارية كا 
اباتيا  فراد جزء خاص لتحقيؽ الدعكل كا   .يتالءـ مر أىمية ىذه الدعكل , كا 

ف كجدت فقمما أف            نو مف المالحظ عدـ تدريس القضاء اإلدارم بالشكؿ ا كمؿ كا 
اباتيا .  يشار إلى تحقيؽ الدعكل اإلدارية كا 

, لكي يكتمؿ دكر القاضي في تحقيؽ الدعكل اإلدارية  باإلابات اإلدارمإيجاد نظاـ خاص  -
 عمى الكجو الذم يتفؽ كخصكصيتيا كمراكز أطرافيا .

ك عمى ا قؿ شعب أك دكا ر إدارية يتـ فييا سماع أإنشاء محاكـ إدارية متخصصة,  -
: يجكز  نومف قانكف مجمس الدكلة التي تنص عمى أ 4الشيكد, استنادان إلى نص المادة 

 إنشاء محاكـ إدارية في المحافظات بمرسكـ يتخذ في مجمس الكزراء لر يس مجمس الدكلة
متى دعت الحاجة إلى ذلؾ, كيبدك لنا نظران  ىمية الشيادة في بعض الدعاكم أف 

 الحاجة داعية بؿ كممحة لذلؾ .
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 ها ترك الخصومة وانقطاعها وانتهاؤ  - المبحث الرابع
 

تـز القضاء بكافة أنكاعػو بالفصػؿ فػي الػدعاكل التػي تقػدـ إليػو كاليممػؾ سػكل الحكػـ يم      
ال اعتبر منكران لمعدالة.فييا دكف اال  متناع عف ذلؾ كا 

كرغـ ذلؾ قد تنقضػي دعػكل اإللغػاء المقامػة أمػاـ القضػاء اإلدارم بغيػر حكػـ فاصػؿ 
دارة المػدعى عمييػا بطمبػات إلفي مكضكعيا , كذلؾ إذا تنازؿ المدعي عف دعكاه , أكبتسميـ ا

, ككػػػػذلؾ إذا مػػػػا انقطعػػػػت  م مػػػػف ا سػػػباب التػػػػي يحػػػػددىا القػػػػانكف , لػػػػذلؾ سنقسػػػػـ المػػػدعي
 الدراسة في ىذا المبحث إلى االاة مطالب عمى النحك التالي : 

 المطمب ا كؿ: ترؾ الخصكمة كالتنازؿ عنيا.
 المطمب الااني: انقطاع الخصكمة .

 الخصكمة.انتياء  -المطمب الاالث
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 ترك الخصومة والتنازل عنها -المطمب األول
 

تػػػرؾ الخصػػػكمة ىػػػك إعػػػالف المػػػدعي عػػػف إراداتػػػو بإنيػػػاء الخصػػػكمة دكف حكػػػـ فػػػي         
 . (1) مكضكعيا حيث " يجكز أف يتنازؿ عف الحؽ الذم يدعي بو أك الدعكل التي أقاميا

إاػػارة المكضػػكع مػػف جديػػد, كمػػا يشػػكؿ إعترافػػان منػػو حيػػث اليقبػػؿ منػػو بعػػد ىػػذا التنػػازؿ         
التنازؿ قد يككف عف الخصكمة كقػد يكػكف ارم الصادر عف اإلدارة , إال أف بصحة القرار اإلد
 . عف الدعكل بأسرىا

كالفػػرؽ بػػيف ا مػػريف أف التنػػازؿ عػػف الخصػػكمة إنمػػا يعنػػي فقػػط التنػػازؿ عػػف صػػحيفة        
, كمػػػف اػػػـ فػػػإف  االحتفػػػاظ بػػػالحؽ مكضػػػكع الخصػػػكمة الػػػدعكل كمػػػا تالىػػػا مػػػف إجػػػراءات مػػػر

 .المدعي يحتفظ لنفسو بحؽ إاارة ىذا المكضكع مف جديد بكاسطة دعكل جديدة 
ف كانػػت ذات أاػػر كبيػػر فػػي         كلكػػف يالحػػظ أف ىػػذه التفرقػػة بػػيف الػػدعكل كالخصػػكمة كا 

صػػيرة يقفػػؿ بعػػدىا كػػؿ القػػانكف الخػػاص إال أنيػػا أقػػؿ أاػػران فػػي القػػانكف اإلدارم لكجػػكد مكاعيػػد ق
 طعف .

كػػؿ ذلػػؾ مػػر مراعػػاة أف قصػػر المكاعيػػد فػػي القػػانكف اإلدارم غالبػػان مػػا يجعػػؿ التنػػازؿ   
عػػف الخصػػكمة مشػػابيان تمامػػان لمتنػػازؿ عػػف الػػدعكل, فمػػاالن دعػػكل اإللغػػاء نجػػد أف التنػػازؿ عػػف 

نيا يػػػان كال الخصػػػكمة بعػػػد فػػػكات ميعػػػاد السػػػتيف يكمػػػان إنمػػػا يعنػػػي أف دعػػػكل اإللغػػػاء قػػػد أقفمػػػت 
 .(2)يستطير المدعي فييا أف يعكد إلى مناقشة نفس القرار اإلدارم في دعكل إلغاء أخرل"

فػػػي قضػػػاء اإللغػػػاء إذا تنػػػازؿ المػػػدعي عػػػف الخصػػػكمة فيػػػك يتنػػػازؿ فػػػي الكاقػػػر عػػػف       
الػػدعكل أيضػػان  نػػو لػػك أراد أف يرفػػر دعػػكل جديػػدة فسػػيجد أف ميعػػاد السػػتيف يكمػػان قػػد انقضػػى, 

 . تنازؿ عف الخصكمة ليس مف شأنو أف يمد ىذا الميعاد أك يفتح ميعادان جديدان كأف ال

كلكػػػف الحػػػاؿ فػػػي دعػػػاكل القضػػػاء الكامػػػؿ  كػػػالتعكيض كالتسػػػكية  يختمػػػؼ عػػػف ذلػػػؾ         
بعػػػض الشػػػيء نظػػػران  ف القاعػػػدة العامػػػة فػػػي ىػػػذه الػػػدعاكل أنيػػػا ال تسػػػقط إال بمضػػػي المػػػدة 

 لتقادـ . الطكيمة التي نصت عمييا أحكاـ ا

                                           
 قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية السكرم  . 169ق المادة 1 
 .  604, ص  مرجر سابؽ,  قضاء اإللغاء  1ج,  القضاء اإلدارل كمجمس الدكلة ,مصطفي أبك زيد  ق د فيمي0 
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نو ال يجكز إإف دعكل اإللغاء مف النظاـ العاـ الذم تظير خاصيتو فييا مف حيث  
  (1) حد التخمي مقدمان عف رفر ىذه الدعكل إذا حصؿ ماؿ ىذا التخمي فيك باطؿ

كذلػػػػؾ يرجػػػػر إلػػػػى أف المكضػػػػكع الػػػػذم تطرحػػػػو ىػػػػذه الػػػػدعكل عمػػػػى القضػػػػاء يتنػػػػاكؿ         
و , ذلػػػؾ أف الػػػدعكل تعتبػػػر دعػػػكل شخصػػػية إذا كػػػاف رافعيػػػا مشػػػركعية القػػػرار المطعػػػكف عميػػػ

مركػػػز فػػػردم فػػػي حػػػيف تعػػػد الػػػدعكل عينيػػػة أك مكضػػػكعية إذا كػػػاف ييػػػدؼ إلػػػى الػػػدفاع عػػػف 
 . (2)المقصكد منيا حماية مصمحة عامة

كمػػػا تكصػػػؼ دعػػػكل اإللغػػػاء بأنيػػػا مػػػف النظػػػاـ العػػػاـ , كذلػػػؾ  نيػػػا تسػػػتيدؼ حمايػػػة  
 دعكل اإللغاء مف النظاـ العاـ عدة نتا ر ميمة :المشركعية كيترتب عمى اعتبار 

 النتيجة األولى : -1

عدـ جكاز التنازؿ مسبقان عف رفر دعكل اإللغاء بينما ا مر عمى خالؼ ذلؾ في 
ذا  مجاؿ الحقكؽ الشخصية , فال يجكز التنازؿ عف طمب إلغاء قرار غير مشركع كا 

شأف بؿ يجكز لو أف يرجر حدث ىذا التنازؿ فإنو ال يحتر بو في مكاجية صاحب ال
حتى كلك كاف  (3)عنو في أم كقت , كما ال يأخذ القاضي في االعتبار ىذا التنازؿ

 . (4)القرار قد صدر بناء عمى طمب المدعي

 النتيجة الثانية : -2

عدـ جكاز التنازؿ عف ا حكاـ الصادرة بإلغاء قرارات إدارية غير مشركعة , كبالتالي ال 
اإللغاء أم أار عمى إلغاء القرار فيذا القرار قد ألغي كيظؿ كذلؾ يرتب التنازؿ عف حكـ 

 ممغيان , كيجب عمى اإلدارة دا مان أف تمتـز بتنفيذ الحكـ .

 النتيجة الثالثة : -3

يجكز دا مان رفر دعكل اإللغاء في مكاجية جمير القرارات اإلدارية دكف نص خاص 
ف كاف ىذا النص يتضمف كالمشرع كحده ىك الذم يمكف أف يستبعده بنص صريح  كا 

 . (5)مخالفة لحؽ التقاضي المكفكؿ دستكريان 

                                           
 . 012سابؽ, صأحمد عكدة , مرجر  د. الغكيرم (1)
 . 17المرجر السابؽ, ص, 1997دعكل اإللغاء , , كىيب عياد  سالمةد.  (2)

(3) C.E. 13 Fèvrier 1948 Louarn Rec P.79. 
(4) C.E. 19 Nov. 1955 Andreani R. P. D. A 1956 P. 25   

 . 41سابؽ, صكل اإللغاء ,  مرجر قانكف القضاء اإلدارم , دع –د. عبد المطيؼ محمد محمد  (5)
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مف المسمـ بو في الفقو كالقضاء الفرنسي أف المنازعة اإلدارية كلك كانت إال أنو 
طعنان باإللغاء قد تنتيي بالترؾ أك بتسميـ المدعى عميو بطمبات المدعي متى تكافرت الشركط 

 . القانكنية المطمكبة

رؾ أك التسميـ أاره فييا في الحدكد التي عينيا القانكف بحسب ما إذا كاف كينتر الت 
, أك كاف تنازالن عف الحؽ ذاتو  الترؾ منصبان عمى إجراءات الخصكمة فقط كميا أك بعضيا

المرفكعة بو الدعكل أك الصادر بو الحكـ, كبحسب ما إذا كاف تسميـ المدعى عميو ىك تسميـ 
تنازؿ عف طريؽ أك آخر مف طرؽ الطعف في الحكـ الذم يصدر  بكؿ طمباتو أك بعضيا, أك

 . في المنازعة

, فمف المسمـ بو أف ميمة القاضي عند ذ  كأيان كاف مدل الترؾ أك التنازؿ أك التسمـ 
ال تعدك أف تككف إابات ذلؾ, نزكالن عمى حكـ القانكف في ىذا الخصكص دكف التصدم 

 .  (1)ذم مكضكعلمفصؿ في أصؿ النزاع الذم أصبح غير 

" إف ترؾ الخصكمة يمكف أف يككف بإعالف مف التارؾ لخصمو عمى يد محضر, أك      
ببياف صريح في مذكرة مكقعة مف التارؾ أك مػف ككيمػو مػر إطػالع خصػمو عمييػا, أك بإبدا ػو 

اباتو في المحضر  .شفكيان في الجمسة كا 

أال كىػك اإلبػداء الشػفكم فػي الجمسػة مػر كالغالب أف يتـ الترؾ بيذا اإلجراء ا خيػر,          
, كيالحػػظ أف التػػرؾ ال يكػػكف إال مػػف المػػدعي,  ف المػػدعى عميػػو ممػػـز  إاباتػػو فػػي محضػػرىا

 .(2) " بالسير في الدعكل المرفكعة عميو بالطبر

,  مػػػف اعتمػػػاد القاضػػػي لػػػو و كقبػػػكؿ اإلدارة لػػػو بػػػؿ ال بػػػدكالتنػػػازؿ ال يػػػتـ بمجػػػرد إبدا ػػػ       
, ال تكتمؿ إال أماـ القاضي فحتى لك صدر التنازؿ  ف القكؿ بأف عناصر التنازؿيمككبالتالي 

كحتى لك قبمتػو اإلدارة فإنػو ال يػتـ إال باعتمػاده مػف المػدعي كىػك فػي حضػرة القضػاء كاعتمػاد 
 المحكمة لو تبعان لذلؾ كىكيماؿ ضمانة ل فراد كلممكظفيف منيـ عمى كجو الخصكص . 

انكف اإلدارم الفرنسػي بمجػرد إبدا ػو ك لكػف يمكػف الرجػكع عنػو ك يتـ التنازؿ فػي القػ" 
ف القاضي لـ يصدر حكمو باعتماد التنػازؿ أحتى ك لك قبمتو اإلدارة ما داـ  في قضاء اإللغاء

                                           
 . 162اإلجراءات اإلدارية, مرجر سابؽ, ص –عدناف  د. الخطيب (1)
 .  790ص سابؽ , ة أماـ مجمس الدكلة , مرجر الدليؿ العممي لوجراءات كالصير القانكني  –ىاني  الدرديرم (2)
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التنػػازؿ ال يػػتـ بمجػػػرد  فأك كػػذلؾ االمػػر فػػي مصػػر حيػػػث اطػػرد قضػػاء مجمػػس الدكلػػػة عمػػى 
اد القاضي لػو ك يماػؿ ىػذا المبػدأ ضػمانان ل فػراد ك ابدا و ك قبكؿ اإلدارة لو بؿ ال بد مف اعتم

 .لممكظفيف بصفة خاصة 

فقػد يقػػكـ أحػدىـ بالتنػػازؿ عػف الػػدعكل اعتمػػادان منػو بػػأف االدارة سػكؼ تكفيػػو حقػػو أك  
 أففيستطير في ىذه الحالػة , االدارة خدعتو أف اـ يتبيف لو , بعد اتفاؽ مر االدارة عمى ذلؾ 
ك رغػػػـ الطبيعػػػة العينيػػػة , ار فػػػي نظػػػر الػػػدعكل ك عػػػدـ التنػػػازؿ يطمػػػب مػػػف المحكمػػػة االسػػػتمر 

فقػد جػرل القضػاء  ,  لدعكل اإللغاء التي تكجو ضد القرار اإلدارم ال ضد مػدعى عميػو بذاتػو
فػػػي دعػػػكل  ـتػػػـ فػػػي دعػػػكل اإللغػػػاء أأ التنػػػازؿ ينػػػتر أاػػػره سػػػكاء  أفاإلدارم فػػػي فرنسػػػا عمػػػى 

 .(1) " تماـ التنازؿإتممؾ التصدم رغـ أف المحكمة ال  التعكيض , ك مف أىـ اناار

, إال أنو حتى ينتر أاره في الحالة الاانية  ان اىشفى ؾ الخصكمة قد يبدل كتابة أك ً ف تر إ
ان اىشفى ذا أبدل ً إ, ك عميو فإف ترؾ الخصكمة ال ينتر أاره قانكنان  يتعيف ااباتو بمحضر الجمسة

لػػدعكل ك تابػػت ذلػػؾ فػػي محضػػرىا سػػكاء حػػدل الجمسػػات أانػػاء النظػػر فػػي اإ, إال بإبدا ػػو فػػي 
 .المحكمة اإلدارية العميا ـمة القضاء اإلدارم أكأماـ مح

لقػرار يكفي تابيت التنازؿ في ضبط الجمسػة فقػط بػؿ يجػب ذكرىػا فػي مػتف ا كبرأينا ال        
في الفقرة الحكمية لمقرار, كفي الحاالت التي يككف في الدعكل الصادر سكاء في الحيايات أـ 

ار مف طمب فإذا تنازؿ المدعي عف أحد الطمبات انحسرت الخصػكمة حػكؿ الشػؽ المتنػازؿ أك
 . عنو كالذم يفقد مقكمات كجكده كيصبح غير ذم مكضكع

كخصكصأن إذا ماتحفظ الطاعف بشرط ما أاناء التنازؿ عف أحد الطمبػات كأحقيتػو فػي         
ي في ىذه الحػاؿ إابػات التنػازؿ دكف إقامة دعكل مبتدأة بيذا الطمب ,حيث يتعيف عمى القاض

, فػػإذا  فصػػؿ منػػو فػػي أصػػؿ الحػػؽ فػػي الػػدعكل كمتابعػػة النظػػر فػػي الشػػؽ ا خػػر مػػف الػػدعكل
 . قضت بالشؽ المتنازؿ عف الخصكمة فيو مف ذكم الشأف غدا الحكـ باطالن 

د , كقػد يكػكف كػامالن كقػ إف التنازؿ مقبكؿ في دعكل اإللغاء كفػي غيػر دعػكل اإللغػاء        
, كىك ينفذ في جمير ىذه ا حكاؿ في المػدل الػذم  يككف جز يان كقد يككف بسيطان أك مشركطان 

 , أما إذا كاف مشركطان فيك ال يتـ إال إذا حققت اإلدارة لممدعي ىذا الشرط.  حدد لو

                                           
 .484ص ,  مرجر سابؽ ,دعكل اإللغاء في قضاء مجمس الدكلة  -زيف الديف بالؿ أميف (1)
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عػػف الخصػػكمة ىػػك الحكػػـ بانقضػػاء  أكػػاف عػػف الػػدعكل أـإف أكؿ آاػػار التنػػازؿ سػػكاء 
كانت دعكل إلغػاء أـ أ, سكاء  ير القاضي التعرض لمكضكع الدعكلالخصكمة دكف أف يستط

 مف دعاكل القضاء الكامؿ. 

إال أننػػا  نجػػد أف مايسػػير عميػػو العمػػؿ حاليػػاي لػػدل المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية  
بخالؼ ذلؾ , حيث يتـ الفصؿ في الدعكل كاممة حتى لكتـ التنازؿ عف الدعكل أك عف أحػد 

 : لؾ في الدعكل التي تتماؿ كقا عيا طمباتيا, كنجد ذ

لغػاء التكميػؼ الضػريبي إ ان االدارم طالب قاـ دعكاه اماـ محكمة القضاءأ المدعيبأف " 
محكمػػػة القضػػػاء  , أصػػػدرت ق2111الػػػى عػػػاـ 1989كمػػػف عػػػاـ  1987-1986  عػػػف أعػػػكاـ

 المتضمف : (1)قرارىا  اإلدارم

 قبكؿ الدعكل شكالن . -
ي عػالف أحقيػػة الجيػة المدعيػة بػأف يعػاد تكميفيػا الضػػريبا  منيػا ك قبكليػا مكضػكعان فػي شػطر  -

-1998لػػى جيػػة اإلدارة المػػدعى عمييػػا بالنسػػبو  عػػكاـ /كفػػؽ بياناتيػػا كقيكدىػػا المقدمػػة إ
كلغايػة  -1986/فقط كرفض ماعػدا ذلػؾ بالنسػبة ل عػكاـ الممتػده مػف عػاـ 1999-2111
 ...الخ ماجاء في القرار. 1997عاـ 

قبكلػػو ك  قبػػكؿ الطعػػف شػػكالن بالحكػػـ مدعيػػة بػػالطعف بيػػذا القػػرار طالبػػة تقػػدمت الجيػػة ال
عػالف كا   دعػاءبقبػكؿ الػدعكل شػكآل كمكضػكعان كالحكػـ كفػؽ االكالحكػـ فػي جػزء منػو  مكضكعان 

لػػػى جيػػػة ة إأحقيػػة الجيػػػة الطاعنػػػة بػػػأف يعػػػاد تكميفيػػػا الضػػػريبي كفػػػؽ بياناتيػػػا كقيكدىػػػا المقدمػػػ
 ق . 2111الى عاـ1989كمف عاـ -1987-1986اإلدارة المدعى عمييا عف أعكاـ   

رفض الػدعكل ل عػكاـ الممتػدة مػف عػاـ القرار المطعكف فيو قد بني عمى باعتبار أف       
تأسيسان عمى ماأكردتو اإلدارة مػف أف قبػكؿ الػدكا ر الماليػو لمبيانػات  1997كلغاية عاـ  1986

بتعػػػديؿ النتػػا ر , كمػػػا انتيػػػت كالقيػػكد المقدمػػػة مػػف المػػػدعي كأسػػاس لمتكميػػػؼ اليحجػػػب حقيػػا 
/مػػػػػػف المرسػػػػػػـك 14 -13الخبػػػػػػرة الجاريػػػػػػة بالقضػػػػػػية بعػػػػػػدـ تقيػػػػػػد الطػػػػػػاعف بأحكػػػػػػاـ المػػػػػػاده /

ال أف الػػػػدكا ر الماليػػػػو قػػػػد بالغػػػػت فػػػػي إعػػػػف ىػػػػذه ا عػػػػكاـ التػػػػي تػػػػـ رفضػػػػيا  1949/لعػػػػاـ85/
 التقديرات. 

                                           
 .0227لعاـ /1/ 7288في القضية أساس /  0227/ لسنة1018/1 محكمة القضاء اإلدارم السكرية قرار (1)
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تػـ تبػادؿ المػكا ح لتمسػت إجػراء الخبػرة الاالايػة , ك إف الجية الطاعنة المدعية اكحيث      
جراء الخبػػػػرة ييػػػا , كرفعػػػت الػػػدعكل لمحكػػػـ لمبػػػت بػػػإبػػػيف الجيػػػة الطاعنػػػة كاإلدارة المػػػدعى عم

الذم  2/1999الاالاية عمى التكميؼ مكضكع الدعكل كنظران لضيؽ الكقت المحدد بالمرسكـ /
ذم يصػدر / مف نياية العاـ ال31/12ذا ماتـ التسديد قبؿ د االعفاء مف الفكا د كالغرامات إحد

 8/12/2113, لذلؾ تقدمت الجية الطاعنػة أمػاـ المحكمػة االداريػة العميػا بجمسػة  بو التكميؼ
قامػة دعػكل مبتػدأة بالسػنكات التػي تػـ تقػديـ طعف المقدـ مف قبميا مر تحفظيا بإبتنازليا عف ال

لقػرار بتصػديؽ ا (1), أصػدرت المحكمػة اإلداريػة العميػا قرارىػا تنازؿ مكضكع الطعف المقدـ بيػا
 الطعيف دكف التعرض في قرارىا أنو تـ التنازؿ عف أحد الطمبات في الدعكل . 

أقامت الجية المدعية بعػد صػدكر قػرار المحكمػة اإلداريػة العميػا دعكاىػا التػي أكدعتػو        
ق 1997الػى1986عف ا عػكاـ  التكميؼ الضريبي  ديكاف محكمة القضاء اإلدارم طالبة إلغاء

 كػػػؿ مايترتػػػب عميػػػو مػػػف آاػػػار كنتػػػا ربك التػػػي تبمغتػػػو بعػػػد صػػػدكر القػػػرارق    2111كعػػػف عػػػاـ 
عػػادة احتسػػاب التكميػػؼ الضػػريبي كفػػؽ ماصػػرحت بػػو الجيػػة المدعيػػة كمػػا ىكاابػػت بػػدفاترىا  كا 

 كقيكدىا .

قػػررت محكمػػة القضػػاء اإلدارم إجػػراء الخبػػرة الحسػػابية عمػػى دفػػاتر كسػػجالت الجيػػة 
ة الخبرة تقريره الذم بيف فيو أف الجية المدعية كمػف المدعية , كقدـ الخبير الذم نيض بميم

ق كعػاـ 1997الػى1986خالؿ تدقيؽ قيكدىا كبياناتيا عف أعكاـ التكميػؼ الضػريبي مػف عػاـ  
كقػػػدمت البيانػػػات كالكاػػػا ؽ المؤيػػػدة التػػػي  13قػػػد راعػػػت  المكاعيػػػد المحػػػددة فػػػي المػػػادة  2111

مػػف قػػانكف الضػػريبة عمػػى الػػدخؿ  15ة كالمجػػاؿ لتطبيػػؽ أحكػػاـ المػػاد 14نصػػت عمييػػا المػػادة 
 .   1949لعاـ  85رقـ 

بػػػرفض الػػػدعكل المتضػػػمنة إلغػػػاء  (2)إال أف محكمػػػة القضػػػاء اإلدارم أصػػػدرت قرارىػػػا
لسػػػبؽ صػػػدكر القػػػرار عػػػف المحكمػػػة  1997إلػػػى  1986التكميػػػؼ الضػػػريبي عػػػف أعػػػكاـ مػػػف 

 . اإلدارية العميا بإعتبار أف لكؿ حؽ دعكل كاحدة تحميو

                                           
 .09/10/0227ريخ /تا7546بالطعف /الصادر  1018رقـ  المحكمة اإلدارية العميا السكرية  قرارا (1)
دارم بتػػاريخ  الصػػادر عػػف محكمػػة القضػػاء اإل 0212لسػػنة  0878/5محكمػػة القضػػاء اإلدارم السػػكرم رقػػـ قػػرار  (1)

 .0212/ لعاـ 970/5في القضية أساس / 72/11/0212
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إالأف  عػدـ جػكاز نظػر الػدعكل لسػبؽ الفصػؿ فييػايسمى بفقو القانكف العػاـ كىذا ما  
ىذا الدفر الينطبؽ عمى ىذه الدعكل  ف الجية الطاعنة ككما بينت تقدمت بمذكرة تنازؿ عف 

قامة دعكل مبتدأة بالسنكات التي تػـ تقػديـ تنػازؿ عػف الطعػف المقػدـ بيػا طعف مر تحفظيا بإال
بػػػرزت مػػذكرة التنػػػازؿ كىػػذا اابػػػت بمحضػػر ضػػػبط الجمسػػة أمػػػاـ , كقػػد أ 8/12/2113بجمسػػة 

 المحكمة اإلدارية العميا.

فا حكػاـ النػي حػػازت قػكة ا مػػر المقضػي تكػػكف حجػة فيمػػا فصػمت فيػػو مػف الحقػػكؽ,         
, كلكف ال تككف لتمؾ ا حكاـ ىػذه الحجيػة إال حينمػا  كال يجكز قبكؿ دليؿ ينقض تمؾ الحجية

بمعنػػى أف الحكػػـ  ,  نيػا ي بحيػػث ال يمكػػف الطعػػف فيػو مػػف جديػػد تفصػؿ فػػي خصػػكمة بشػػكؿ
يجػػػب أف ال يكػػػكف قػػػابالن  م طريػػػؽ مػػػف طػػػرؽ الطعػػػف أك المراجعػػػة أم حكػػػـ قضػػػا ي مبػػػـر 
كيككف ذلؾ إذا صدر مف آخر درجة مف درجات التقاضي أك كػاف الحكػـ قػابالن لمطعػف خػالؿ 

يتقػػػػدـ بطعنػػػػو أمػػػػاـ المحكمػػػػة  فتػػػػرة محػػػػددة إال أف صػػػػاحب المصػػػػمحة فػػػػكت ىػػػػذه المػػػػدة كلػػػػـ
إال أف الجية الطاعنػة المدعيػة كانػت قػد تقػدمت بطعنيػا اػـ تنازلػت  , المختصة بنظر الطعف

/لعػػاـ 2المرسػػـك رقػػـ /سػػتفادة مػػف ت لالعنػػو متحفظػػة بإقامػػة دعػػكل مبتػػدأة نظػػراي لضػػيؽ الكقػػ
1999 . 

قضػػػت ككػػػاف  أف المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا قػػػد جانبػػػت الصػػػكاب فيمػػػا فإننػػػا نػػػرللػػذلؾ 
يجػػب عمييػػا أف تشػػير إلػػى التنػػازؿ المقػػدـ أانػػاء النظػػر بػػالطعف فػػي قرارىػػا ,  ف صػػدكر قػػرار 
عػػف المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا بتصػػديؽ القػػرار يسػػتدؿ منػػو أف المحكمػػة قضػػت بالشػػؽ المتنػػازؿ 

 عنو مما يجعؿ الحكـ باطالن.

ف الجيػة أ" تتماػؿ الكقػا ر فيػو خػر لممحكمػة اإلداريػة العميػا السػكرية كالتػي آكفي حكـ       
تػػـ تعػػديؿ  , القػػرار الصػػادر عػػف ر ػػيس مجمػػس مدينػػة حمػػبكبمكجػػب ,  ان تممػػؾ عقػػار  المدعيػػة

 صفة حديقة كشارع ضمنو مستكصؼ.  إلىلعقار يذا االصفة العمرانية ل

اإلدارة  أمػػاـ محكمػػة القضػػاء اإلدارم بخصػػكص إلػػزاـ اىػػالجيػػة المدعيػػة دعك اقامػػت أ       
إلػى أرض معػدة لمبنػاء كبمػنح تػرخيص مكضػكع الػدعكل بتعػديؿ صػفة العقػار  مييا المدعى ع

المتضػػػمف أصػػػدرت محكمػػػة القضػػػاء اإلدارم قرارىػػػا البنػػػاء الػػػالـز لمعقػػػار مكضػػػكع الػػػدعكل, 
كأانػػاء النظػػر بالػػدعكل أمػػاـ المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا, , تػػـ الطعػػف بيػػذا القػػرار  رفػػض الػػدعكل

 بالمكافقػػػة عمػػػى تعػػػديؿ صػػػفة العقػػػار إلػػػى صػػػفة صػػػناعاتأصػػػدر مجمػػػس مدينػػػة حمػػػب قػػػرار 
 .                                كسحب القرار المطعكف فيو 
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ضػبط  كتػـ تابيػت ذلػؾ فػي محضػر اىان فى ًشػقامت الجية المدعية بالتنازؿ عف الػدعكل        
ة أبرزتيػا ذكرة خطيػمػطمبت المحكمة اإلدارية العميا تابيت التنازؿ بحيث  28/6/2111جمسة 

 ., كحجزت القضية لمحكـ23/8/2111جمسة الجية الطاعنة المدعية في 

أصدرت المحكمة اإلدارية العميػا قرارىػا بتصػديؽ القػرار الصػادر عػف محكمػة القضػاء         
 .  قرارىا أنو تـ التنازؿ عف الدعكل, دكف التعرض في  المتضمف رفض الدعكل (1)اإلدارم

 نو يتعارض مر  ة المحكمة فإننا ل نوافق عمى الحكم برد الدعوىومع تقديرنا لهيئ      
إف " : قا الن  خرآفي حكـ  مفيكـ الترؾ كىذا ما أيده أحد قضاه المحكمة في رأم مخالؼ

إجابة اإلدارة لطمبات الطاعف بعد صدكر حكـ مف محكمة القضاء اإلدارم برفض دعكاه 
حكمة اإلدارية العميا يكجب إلغاء الحكـ الطعيف كقبؿ الفصؿ في الطعف المقاـ منو أماـ الم

 . (2)كاعتبار الخصكمة منتيية بيف طرفييا مر إلزاـ اإلدارة بالمصركفات 

كقضت " إف استجابة اإلدارة لمطالب الطاعف في الدعكل يجعؿ النزاع منقضيان كيتعيف      
لغاء الحكـ الطعيف تمييدان لمحكـ بعدـ البح ث في النزاع كرد الرسـك معو عدـ البحث فيو كا 

 . (3)المدفكعة كبدؿ الكفالة " 

كما قضت " إذا ما رضخت اإلدارة لمحؽ قبؿ الفصؿ في النزاع كجب اعتبار 
الخصكمة منتيية كال مبرر لمتابعة النظر في النزاع فإذا أعمف المدعي عف تنازلو عف دعكاه 

اه مما يستكجب الحكـ حمؿ ذلؾ عمى أنو ينفي الخصكمة ال عمى أنو قد رجر عف دعك 
لزاـ اإلدارة بجمير المصركفات القضا ية التي تسببت في إنفاقيا "  . (4)بتابيت التنازؿ كا 

ف المسألة الكاجب الفصؿ فييا ىك طمب ترؾ الخصكمة كليس الفصؿ إلذلؾ كحيث 
 .في الدعكل برمتيا كردىا 

                                           
فػػػي القضػػػية 02/4/0212الصػػػادر بتػػػاريخ  0212 / لسػػػنة1290/4محكمػػػة القضػػػاء اإلدارم السػػػكرم رقػػػـ قػػػرار  (1)

 .0212/ لعاـ 6588أساس /
 . 050ص  117ـ 1976مر  – 742/749/1976حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية ع  (2)
 . 010ص 50ـ 1984مر  – 460/078/1984اإلدارية العميا السكرية ع حكـ المحكمة  (3)
 . 157ص  59ـ 1974مر  – 121/010/1974حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية ع  (1)
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لغاء جمير إجراءات الخصكمة بما في فإننا ن ,  ذلؾ إقامة الدعكلرل الحكـ بالترؾ كا 
مما ينبغي عمى المحكمة اإلدارية العميا اإللتزاـ بتابيت التنازؿ في القرار كعدـ جكاز النظر 

 بالدعكل بعد أف يتـ التنازؿ عنيا.
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 انقطاع الخصومة -المطمب الثاني
 

طػرأ عمػى حالػة , بسػبب تغييػر ي انقطاع الخصكمة ىك عدـ السير فييا بحكػـ القػانكف       
 . أك مركز أطراؼ الخصكمة يؤار في صحة اإلجراءات

كيسػػػتيدؼ انقطػػػاع الخصػػػكمة كفالػػػة حقػػػكؽ الػػػدفاع لمخصػػػكـ, إذ تػػػؤدم كفػػػاة الخصػػػـ         
, كلػػذا ينقطػػر سػػيرىا حتػػى يقػػـك مقامػػو  كزكاؿ صػالحيتو إلػػى عجػػزه عػػف مباشػػرة حقػػكؽ الػػدفاع

سػػبب كتحقػػؽ ا اػػر عميػػو يسػػتمـز ابكتػػو فعػػالن فييػػا مػػف يمكنػػو مباشػػرتو , عمػػى أف قيػػاـ ىػػذا ال
 . (1)بحكـ مف القضاء

قػػػػانكف أصػػػػكؿ المحاكمػػػػات المدنيػػػػة السػػػػكرم الصػػػػادر مػػػػف  165كقػػػػد حصػػػػرت المػػػػادة       
الخصكمة في الدعكل بصفة  انقطاعأسباب  28/9/1953تاريخ  84يعي رقـ بالمرسكـ التشر 

و  ىميػػة الخصػػػكمة, كيرجػػر االايمػػػا فقدانػػػ عامػػة فػػي سػػػببيف يتصػػال بالخصػػػـ فييػػا ككفاتػػو أك
 لممامو القانكني إذا فقد صفة تمايؿ مف كاف يباشر الخصكمة عنو .

, فقداف الخصـ أىمية الخصكمة عمػى أف  ف مف أسباب انقطاع سير الخصكمةأذلؾ   
قياـ ىذا السبب كتحقؽ ا ار عميو يستمـز ابكتو فعالن بحكـ مف القضاء, عمى أف حمػكؿ جيػة 

خػػرل حمػػكالن قانكنيػػان محػػؿ الجيػػة اإلداريػػة المختصػػة أصػػالن فػػي الػػدعكل ال يترتػػب عميػػو إداريػػة أ
انقطػػاع سػػير الخصػػكمة فييػػا كغايػػة ا مػػر أف تحػػؿ الجيػػة الجديػػدة محػػؿ الجيػػة ا كلػػى فيمػػا 

 ليذه ا خيرة مف حقكؽ كما عمييا مف التزامات .

كمة بسػػبب كفػػاة عمػػى أف الػػبطالف الػػذم نػػص عميػػو القػػانكف فػػي حالػػة انقطػػاع الخصػػ
أحد الخصكـ بطالف نسػبي ال يفيػد منػو إال مػف شػرع انقطػاع الخصػكمة لحمايػة مصػمحتو أم 

نػػػو يجػػػكز لمكراػػػة التنػػػازؿ عػػػف ىػػػذا إ, بػػػؿ  , فمػػػيس إذف لمخصػػػـ أف يتمسػػػؾ بػػػو فيكراػػػة المتػػػك 
 .  البطالف صراحة أك ضمنان بقبكليـ الحكـ الذم صدر في الدعكل

ة فػػي الػػدعكل بحضػػكر المحػػامي الػػذم ككمػػكه عػػنيـ كمتػػى ابػػت أف تحقػػؽ تمايػػؿ الكراػػ
فػػي الجمسػػة بعػػد حصػػكؿ الكفػػاة كقبػػؿ الحكػػـ فػػي الػػدعكل فػػإف انقطػػاع الخصػػكمة بسػػبب كفػػاة 

 .  مكرايـ يككف قد زاؿ قبؿ الحكـ في الدعكل

                                           
ص , مرجػػر سػػابؽ المرافعػػات اإلداريػػة دراسػػة عمميػػة إلجػػراءات التقاضػػي أمػػاـ مجمػػس الدكلػػة , –المنجػػي إبػػراىيـ  (1)

087. 
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ىك كفاة أحػد الخصػكـ, كيقػاس عمػى ىػذا  : فأكؿ سبب مف أسباب انقطاع الخصكمة
 .  أك االعتبارية لمجيات اإلدارية بالحؿ كاالندماج السبب زكاؿ الشخصية المعنكية

فيػػك فقػد أىميػة الخصػػكمة فػإذا ماصػدر حكػػـ : كأمػا اػاني سػبب مػػف أسػباب االنقطػاع 
بالحجر عميو لسفو أكجنكف , كىنا ينقطر سير الخصكمة التي كاف طرفان فييا حتى يعمـ القػيـ 

 عميو بكجكدىا.

كاؿ صفة مف كاف يباشر الخصكمة عنػو ىك ز  : أما االث سبب مف أسباب االنقطاع
قطػر سػير مف النا بيف, مف أحد أطراؼ المنازعة مف خالؿ كلي أككصي لككنو قاصران حيف ين

, حيػػث  , كىػػي السػػف التػػي تمكنػػو مػػف مباشػػرة الخصػػكمة بنفسػػوالخصػػكمة ببمكغػػو سػػف الرشػػد
 . تزكؿ ببمكغيا صفة مف كاف يباشرىا نيابة عنو

اؿ الصػػفة قبػػؿ رفػػر الػػدعكل يختمػػؼ بعػػد رفعيػػا, كذلػػؾ أف كالجػػدير بالػػذكر أف أاػػر زك 
زكاؿ صفة أحد الخصكـ بعد رفر الدعكل ليس مف شأنو أف يؤدم إلى عدـ قبكليا, بؿ يػؤدم 

 .   إلى انقطاع سير الخصكمة

ف الحكـ الصادر  سير الخصكمة لتكافر أم مف ا سباب السابقة ىػك حكػـ  بانقطاعكا 
يجػػػكز معػػػو الطعػػػف عميػػػو اسػػػتقالالن عػػػف الحكػػػـ الصػػػادر فػػػي  غيػػػر منػػػو ليػػػا , ا مػػػر الػػػذم ال

أصػػكؿ مدنيػػة عمػػى سػػػبيؿ  221يعػػد مػػف ا حكػػاـ التػػػي ذكرتيػػا المػػادة  الػػدعكل , كمػػا أنػػو ال
 . الحصر كأجازت الطعف عمييا استقالالن عف الحكـ الصادر في الدعكل

 سير الخصكمة إلى ترتيب أاريف : انقطاعكيؤدم 

طػكاؿ مػدة انقطاعيػا كمػف اػـ  االنقطػاعؽ مف قػاـ بػو سػبب كقؼ جمير اإلجراءات في ح -1
 فيككف النقطاع الخصكمة أار مكقؼ عمى سير إجراءاتيا.

بطػػػالف كافػػػة اإلجػػػراءات التػػػي تحصػػػؿ أانػػػاء مػػػدة االنقطػػػاع كػػػإجراءات اإلابػػػات ككػػػذلؾ  -2
يابػت الحػؽ  بطالف ا حكاـ التي تصدر أانا و كالبطالف فػي ىػذه الحالػة نسػبي بحيػث ال

 .مف شرع لمصمحتو  مسؾ بو إالفي الت

يجػكز لممحكمػة أف تقضػي  كما يترتب عمػى نسػبية الػبطالف فػي ىػذه الحالػة أنػو ال           
بو مف تمقاء نفسيا , كما يسقط التمسؾ بو إذا تنازؿ عنػو صػراحة مػف تقػرر لمصػمحتو أك إذا 
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ىػػػا إجػػػراءات باعتبار  االنقطػػػاعسػػػار فػػػي الػػػدعكل كأجػػػاب عمػػػى اإلجػػػراءات التػػػي تمػػػت أانػػػاء 
 . (1)صحيحة 

إال أف الخصكمة ال تنقطر حتى مر تكافر أحػد أسػباب االنقطػاع , إذا كانػت الػدعكل 
, بإبػداء الخصػـك  قػكاليـ كطمبػاتيـ الختاميػة فػي جمسػة المرافعػة  مييأة لمحكػـ فػي مكضػكعيا

 , أك فقػػػد أىميػػػة الخصػػػكمة أك زكاؿ الصػػػفة, كعمػػػى أف يراعػػػى فػػػي ذلػػػؾ أف حجػػػز قبػػػؿ الكفػػػاة
الػػدعكل لمحكػػـ مػػر السػػماح بتقػػديـ مػػذكرات خػػالؿ أجػػؿ معػػيف ال يجعػػؿ الػػدعكل مييػػأة لمحكػػـ 
فييػػػػا إال بانقضػػػػاء ا جػػػػؿ الػػػػذم سػػػػمح فيػػػػو بتقػػػػديـ مػػػػذكرات " كعمػػػػة عػػػػدـ القضػػػػاء بانقطػػػػاع 

أف الغايػة التػي  , الخصكمة رغـ قيػاـ سػببو فػي حالػة الػدعكل المييػأة لمفصػؿ فػي مكضػكعيا 
لخصػػػكمة قػػد تحققػػػت فػػػي الحالػػػة الراىنػػة, حيػػػث تقػػػرر ىػػػذا اإلجػػػراء  جميػػا يقضػػػى بانقطػػػاع ا

 . (2)"  االنقطاعلكفالة حؽ الدفاع كقد أبدل الخصـك دفاعيـ قبؿ تحقؽ سبب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 .72/10/1986ؽ , جمسة  72لسنة  1748المصرية في الطعف رقـ  العمياحكـ المحكمة اإلدارية  (1)
 .176ص مرجر سابؽ ,  إجراءات التقاضي كاالابات , –عبد العزيز عبدالمنعـ  خميفة (2)
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 انتهاء الخصومة -المطمب الثالث
 

, كمػػف  يعتػػرؼ القػػانكف بسػػمطاف إرادة الخصػػـك فػػي حػػدكد معينػػة فػػي دعػػكل اإللغػػاء
 . , انتياء الخصكمة أماـ المحكمة مظاىر ىذا االعتراؼ

حيث تنتيي دعكل اإللغاء دكف حكػـ فػي مكضػكعيا بتسػميـ اإلدارة بطمبػات المػدعي  
, حيػػػػث تقضػػػػي المحكمػػػػة فػػػػي ىػػػػذه الحػػػػاالت بانتيػػػػاء  تركػػػػو ليػػػػا تنػػػػازؿ المػػػػدعي عنيػػػػا أك أك

 .الخصكمة 
يتعمػػؽ  أف التنػػازؿ عػػف حػػؽ التقاضػػي بػػدعكل اإللغػػاء باطػػؿ لككنػػو تنػػازالن عػػف حػػؽ إال

ف كػػػاف التنػػػازؿ االتفػػػاقي عػػػف حػػػؽ  بالنظػػػاـ العػػػاـ عمػػػى أنػػػو يراعػػػى مػػػف ناحيػػػة أخػػػرل أنػػػو كا 
 .التقاضي بدعكل اإللغاء غير جا ز

إال أف التنازؿ اإلجرا ي أك الضمني عف دعكل اإللغاء يعد جا زان  ف الخصكمة في  
,  ا عمػى متابعتيػا, يتكقؼ بقاؤىا عمػى إصػرار رافعيػ , شأنيا شأف كؿ خصكمة طمب اإللغاء

, فإنػو ال يجػػكز  فػإذا مػا عػدؿ الطػاعف باإللغػاء طمباتػو بمػػا يتضػمف عدكلػو عػف طمػب اإللغػاء
لمقاضػػي اإلدارم أف يتػػدخؿ فيػػو بقضػػاء حاسػػـ عمػػى الػػرغـ مػػف عػػدكؿ صػػاحب الشػػأف عنػػو " 

(1) . 

 إذا سػػػمـ المػػػدعى عميػػػو بطمبػػػات المػػػدعي كميػػػا فإنػػػو ال يتبقػػػى أمػػػاـ القضػػػاء شػػػيء" فػػػ       
متنػػازع فيػػو يصػػمح محػػالن لقضػػا و مكضػػكعان, كلػػذلؾ فػػإف المحكمػػة ال تسػػتطير فػػي ماػػؿ ىػػذه 

 . الحالة إال أف تقضي باعتبار الخصكمة منتيية

كالقاعػػدة فػػي ىػػذا الشػػأف أف يسػػمـ المػػدعى عميػػو بكػػؿ طمبػػات المػػدعي, بيػػا كميػػا, فػػإذا        
لطمبات التػي يجػب عمػى القاضػي سمـ ببعضيا فقط فإف الخصكمة ال تعتبر منتيية في باقي ا

, كتسميـ المدعى عميو بطمبات المدعي فػي دعػكل اإللغػاء ال يكػكف  أف يفصؿ في مكضكعيا
 كمستقبالن بؿ كفي الماضي أيضان . إال بإعداـ آاار القرار بالنسبة لو حاليان 

أف  أمػػا تسػػميـ المػػدعى عميػػو بطمبػػات المػػدعي فػػي دعػػاكل التسػػكية مػػا عمػػى اإلدارة إال       
تسكم حالة المكظؼ عمػى الكجػو الػذم يريػده, كمػا عمييػا فػي دعػاكل التعػكيض إال أف تمنحػو 

                                           
المرافعػػات اإلداريػػة دراسػػة عمميػػة إلجػػراءات التقاضػػي أمػػاـ مجمػػس الدكلػػة , مرجػػر سػػابؽ, ص  –المنجػػي إبػػراىيـ  (1)

701. 
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,  (1)الحػػػالتيف غيػػػر ذات مكضػػػكع " لػػػدعكل فػػػي كمتػػػاالتعػػػكيض الػػػذم يرتضػػػيو حتػػػى تجعػػػؿ ا
 .  كيتعيف الحكـ باعتبارىا منتيية

إلدارم كتعتبػػر الخصػػكمة منتييػػة فػػي الطعػػف فػػي الحكػػـ الصػػادر بكقػػؼ تنفيػػذ القػػرار ا
 . متى صدر الحكـ في مكضكع الدعكل أاناء نظر الطعف

ذلػػؾ أنػػو كلػػ ف كػػاف الحكػػـ الصػػادر فػػي الشػػؽ المسػػتعجؿ مػػف الػػدعكل بكقػػؼ تنفيػػذ  
القػػرار المطعػػكف فيػػو لػػو مقكمػػات ا حكػػاـ كخصا صػػيا بالنسػػبة لكجػػكب تنفيػػذه كجػػكاز الطعػػف 

 .فيو

يخ صػدكر الحكػـ فػي مكضػكع إال أنو مر ذلؾ حكـ كقتي بطبيعتػو يقػؼ أاػره مػف تػار  
, إذ مػػف ىػػذا التػػاريخ تترتػػب آاػػار الحكػػـ ا خيػػر باعتبػػاره حكمػػان فاصػػالن فػػي مكضػػكع  الػػدعكل

المنازعة كاجب النفاذ مف تػاريخ صػدكره حتػى كلػك طعػف فيػو أمػاـ المحكمػة اإلداريػة العميػا إال 
 .  إذا أمرت محكمة الطعف بكقؼ تنفيذه

ىمة الصمح الذم سبؽ أف حسػـ مكضػكع الخصػكمة تكػكف إف الدعكل التي ترفر متجا      
, اػػـ تقضػػي  جػػديرة بػػالرفض , كقػػد يحػػدث أحيانػػان أف يطعػػف طاعنػػاف باإللغػػاء فػػي قػػرار كاحػػد

, كتقػكـ الجيػة اإلداريػة بأعمػاؿ مقتضػى ىػذا الحكػـ  المحكمة في أحد الطمبيف باإللغاء فعال ُن
 . بالنسبة لكافة ا طراؼ

 بار الطمب  المقدـ مػف الاػاني بإلغػاء ىػذا القػرار غيػر ذم مكضػكعمما يؤدم إلى اعت        
, كفػػي ىػػذه الحالػػة يتعػػيف الحكػػـ باعتبػػار الخصػػكمة منتييػػة بالنسػػبة لمطػػاعف الاػػاني مػػر إلػػزاـ 

 اإلدارة بمصركفات الدعكل  ف الطاعف كاف محقان عندما أقاـ طعنو. 

, فقد ينص أحد القػكانيف عمػى  ف نفسوكقد يككف انتياء الخصكمة راجعان إلى فعؿ القانك       
اعتبػػار الػػدعاكل المنظػػكرة أمػػاـ المحػػاكـ فػػي شػػأف خصكصػػية معينػػة منتييػػة بقػػكة القػػانكف فػػي 
ىذه الحالة يتبيف أعمػاؿ مقتضػى ىػذا القػانكف كالحكػـ باعتبػار الخصػكمة منتييػة كالفصػؿ فػي 

 مصركفات الدعكل عمى أساس مقتضاه. 

الخصكمة راجعان إلى زكاؿ ركف المنازعة كما لػك منػر شػخص مػف كأخيران فقد يككف انتياء     
 القياـ بأمر معيف اـ سمحت لو جية اإلدارة بالقياـ بيذا ا مر أاناء منازعتو قضا يان فيو. 

                                           
   . 672صفحة  قضاء اإللغاء  -القضاء اإلدارل كمجمس الدكلة, الجزء ا كؿ , أبك زيد  د. فيمي مصطفي (1)
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كال يمنػػػر الحكػػػـ باعتبػػػار الخصػػػكمة منتييػػػة مػػػف التعػػػرض لمكضػػػكعيا كلكػػػف لتحديػػػد 
 الممتـز بالمصركفات فقط .
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 الفصل الثاني
 دعوى اإللغاء الحكم في إجراءات

 
جراءات رفعيا كتحضيرىابعد تناكلنا لدعكل اإللغاء مف حيث ا       , ككذلؾ نعقادىا كا 

كع مف خالؿ الطمبات التي يقدميا المدعي كالدف إجراءات سيرىا أماـ محكمة القضاء اإلدارم
, كمما دعكل اإللغاءحتماؿ تدخؿ غير أطراؼ المنازعة في التي يرد بيا المدعى عميو مر ا

بعد انتياء انتياء قبؿ الحكـ فييا مكضكعان ككذلؾ  قد تتعرض لو مف ترؾ كانقطاع أك
, نككف قد كصمنا لممرحمة ا خيرة في  القاضي مف مرحمة فحص أسباب الطعف باإللغاء

, حيث يصدر فييا الحكـ  الدعاكل القضا ية بصفة عامة كدعكل اإللغاء بصفة خاصة
 القضا ي.

تعتبػػر ا حكػػاـ القضػػا ية إعالننػػا لفكػػر القاضػػي فػػي اسػػتعمالو لسػػمطتو القضػػا ية أينػػا حيػػث       
 كأينػػا , إداريػػة أـ جنا يػػة ـمدنيػػة أ المحكمػػة تمػػؾ كانػػتأ سػػكاءن  الحكػػـ أصػػدرت التػػي كانػت المحكمػػة

صدار ا حكاـ في المكضػكع مضمكف ذلؾ الحكـ كاف  يعػد الخاتمػة الطبيعيػة لكػؿ خصػكمة , كا 
اباتيا ىك الكصػكؿ إلػى إ, إذ  ف الغرض ا ساسي مف رفر الخصكمة إلى القضاء كالسير فييا كا 

 .(1)حكـ يتفؽ مر حقيقة مراكز الخصـك فييا كيبيف حقكؽ كؿ منيـ فيضر حدنا لمنزاع بينيـ

كبتطبيػؽ ذلػػؾ عمػػى دعػػكل اإللغػػاء فػػإف القاضػػي اإلدارم عنػػد نظػػره الػػدعكل تكػػكف سػػمطاتو      
 : الاة ىيمحددة في أمكر ا

 ًً  : لمقاضي أف يحكـ بإلغاء القرار اإلدارم محؿ الدعكل إلغاءن كمينا . أوًل
ـــا : لمقاضػػػي أف يحكػػػـ بإلغػػػاء القػػػرار اإلدارم محػػػؿ الػػػدعكل إلغػػػاءن جز ينػػػا , كذلػػػؾ إذا مػػػا  ثانًي

اتضػػػح لػػػو عػػػدـ مشػػػركعية بعػػػض أجزا ػػػو أك آاػػػاره كصػػػحة الػػػبعض انخػػػر , كبالتػػػالي 
 لذلؾ القرار . يكتفي باإللغاء الجز ي

ــا : لمقاضػػي أف يػػرفض الػػدعكل باعتبارىػػا غيػػر مقبكلػػة إمػػا  سػػباب تتعمػػؽ بالشػػكؿ , أك  ثالًث
 سػباب تتعمػػؽ بالمكضػكع حيػػث يمكػف لمقاضػػي أف ينتيػي إلػػى أف القػرار غيػػر مشػػكب 

 . بما يبطمو

                                           
ـ 1997لمعارؼ , اإلسكندرية , , منشأة ا 1حمدم ياسيف , ا حكاـ اإلدارية في قضاء مجمس الدكلة, ط عكاشة (1)

 . 7, ص
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بصػػػدد إصػػػدار فػػػالمالحظ أف القاضػػػي اإلدارم مقيػػػد بإحػػػدل الحػػػاالت السػػػابقة كىػػػك        
 .لودارة لكي تتصرؼ عمى نحك معيف , فال يستطير إصدار أكامرمو في دعكل اإللغاءحك

كفػػي نفػػس الكقػػت فإنػػو ال يسػػتطير تعػػديؿ القػػرار المشػػكب بػػالبطالف أك أف يسػػتبدؿ بػػو        
قػػرار آخػػر , كالسػػبب فػػي ذلػػؾ مرجعػػو ا خػػذ بمبػػدأ الفصػػؿ بػػيف السػػمطات كالػػذم يقػػرر عػػدـ 

 . (1)أخرلتدخؿ سمطة في أعماؿ سمطة 

ا فػػػي كػػػؿ مػػػف فرنسػػػا كمصػػػر كسػػػكريا , عنيػػػا فػػػي  كتبػػػدك ىػػػذه الصػػػكرة أكاػػػر كضػػػكحن
 . إنجمترا, ففي إنجمترا نجد أف الكضعية السابقة تختمؼ

حيػػػػث يتميػػػػز النظػػػػاـ القػػػػانكني فييػػػػا بػػػػأف دكر القاضػػػػي يختمػػػػؼ عػػػػف دكر القاضػػػػي  
اضػي فػي إنجمتػرا يممػؾ ف القمزدكج كفرنسا كمصر كسكريا,  حيػث إاإلدارم في دكؿ النظاـ ال

عػف القيػاـ  باالمتنػاععمى إصدار ا كامر كالنكاىي إلى اإلدارة إللزاميا بالقيػاـ بعمػؿ أك  ةالقدر 
 .(2)بعمؿ يحرمو القانكف كما يمكنو أف يحكـ باإللغاء كبحقكؽ معينو لمطاعف

 بأحد العيكب الحكـ الذم يصدر في دعكل إلغاء القرار المطعكف فيو المشكبف إ     
يصدر إما بتأييد القرار اإلدارم لككنو صحيحان , أك  ف الدعكل قد   , التي تستكجب إلغا و

فقدت أحد شركط قبكليا مف صفة كمصمحة كميعاد أك  ف المحكمة التي رفعت أماميا 
الدعكل محكمة غير مختصة بنظرىا , لذلؾ سنقسـ الدراسة في ىذا الفصؿ عمى النحك 

 التالي: 

 مقكمات الحكـ الصادر في دعكل اإللغاء.: المبحث ا كؿ 
 المبحث الااني :  سمطات القاضي في دعكل اإللغاء . 

 . دعكل اإللغاء الطعف بالحكـ الصادر في :لث المبحث الاا
 ا اار المترتبة عمى الحكـ الصادر في دعكل اإللغاء: الرابر المبحث 

                                           
 . 059ص  د. خضر طارؽ فتح اهلل , القضاء اإلدارم , دعكل اإللغاء , مرجر سبؽ ذكره , (1)
د. عيسػػى ريػػاض , دعػػكل اإللغػػاء فػػي الجزا ػػر , دراسػػة مقارنػػة , الككيػػت , مجمػػة الحقػػكؽ, السػػنة الاالاػػة عشػػرة  (2)

 . 14ـ , ص 1989العدد الرابر , ديسمبر 
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 اءمقومات الحكم الصادر في دعوى اإللغ  -المبحث األول 
 

الحكـ القضا ي بصفة عامة ىك قرار تصدره جية مشكمة كفقان لمقانكف , لمفصؿ فيما      
يعرض عمييا مف منازعات كفقان لوجراءات المقررة قانكنان بحكـ ينيي الخصكمة بحيث تستنفذ 

 . (1) المحكمة كاليتيا بإصداره

دعكل اإللغاء مف كافة  مف إجراءات المرافعة كتبادؿ الدفكع كدراسة االنتياءبعد      
جكانبيا ككقا عيا بصكرة تسمح بإصدار الحكـ فييا يصدر القاضي قراره بإقفاؿ باب المرافعة 

 . كحجز القضية لمحكـ في جمسة قادمة

يحؽ  م مف أطراؼ الخصكمة طمب حفظ حقو بتقديـ مذكرة خالؿ فترة الترخيص        
سبكع ضي إقفاؿ باب المرافعة فييا إلى أقرر القاكىي الفترة الممتدة مف انتياء الجمسة التي 

, حيث يقرر القاضي حفظ حؽ الجية التي طمبت تقديـ المذكرة خالؿ  يسبؽ جمسة الحكـ
 ىذه الفترة .

ا صػػػػؿ أنػػػػو ال يجػػػػكز لممحكمػػػػة أف تقبػػػػؿ دفاعػػػػان أك أكراقػػػػان مػػػػف أحػػػػد  فإكمػػػػف حيػػػػث 
لحكـ في غيبػة الخصػـ انخػر دكف الخصكـ بعد حجز الدعكل لممداكلة فييا تمييدان إلصدار ا

أف تمكف ىذا الخصـ مف االطالع عمييا كمباشرة حقو الطبيعي في الدفاع بشأنيا كمػف حيػث 
مقتضى ذلػؾ أنػو إذا صػرحت المحكمػة لمطػرفيف بتقػديـ مػذكرات خػالؿ أجػؿ معػيف فإنػو ال  فإ

,  ما بمستنداتيجكز ليا خالؿ ىذا ا جؿ قبكؿ مستندات مف أحد الطرفيف فإذا ما تقدـ أحدى
اسػة كاف أماـ المحكمة المستيدفة ما يقتضيو تحقيؽ العدالػة كالمسػاكاة أمػاـ القػانكف كاحتػراـ قد

مػػا أف ا عالنيػػة قبػػؿ حجػػز الػػدعكل لمحكػػـ كا  مػػا أف تغفميػػا لعػػدـ التصػػريح بتقػػديميحػػؽ الػػدفاع إ
 . (2)تعيد الدعكل إلى المرافعة لتمكف الطرؼ انخر مف االطالع عمييا 

ال أف ما يسير عميو العمؿ لػدل محػاكـ مجمػس الدكلػة السػكرم أنػو إذا مػنح القاضػي إ     
 .حؽ تقديـ مذكرة  حد أطراؼ الخصكمة في دعكل اإللغاء خالؿ فترة الترخيص كتقدـ بيا

                                           
, منشػػأة المعػػارؼ , اإلسػػكندرية المرافعػػات اإلداريػػة فػػي  قضػػاء مجمػػس الدكلػػة -عبػػد العزيػػز عبػػد المػػنعـ  خميفػػة (1)

 .081ص   0225,
 . 5/1/1991قضا ية جمسة  70/ لسنة 0404كـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في الطعف رقـ /ح (2)
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ننػػػا نؤيػػػد مػػػا يسػػػير عم         يػػػو قػػػرر القاضػػػي ضػػػميا لمممػػػؼ بعػػػد تبميغيػػػا لمطػػػرؼ انخػػػر كا 
طمػر عمييػا كيحػؽ لػو الػرد إذا رأل ضػركرة لػذلؾ ممػا يسػاعد د االقضاء اإلدارم  ف الخصػـ قػ

 خير الفصؿ فييا .أالقاضي عمى حسـ الدعكل دكف أف يضطر لفتح باب المرافعة فييا كت

التػػي  لممبػػادئسػػنعرض  ,  لػػذلؾ كلبيػػاف مقكمػػات الحكػػـ الصػػادر فػػي دعػػكل اإللغػػاء  
 تقررت في ىذا المكضكع مف خالؿ المطالب التالية:

 ا كؿ : حجز القضية لمحكـ كقفؿ باب المرافعة . المطمب -

 المطمب الااني : المداكلة.  -

 المطمب الاالث : النطؽ بالحكـ . -

يداعيا . -  المطمب الرابر : التكقير عمى مسكدة الحكـ كا 

 المطمب الخامس : بيانات الحكـ. -
 المطمب السادس  : أسباب الحكـ. -
 لغاء.المطمب السابر   :  منطكؽ الحكـ في دعكل اإل -
 المطمب الاامف   : الحكـ بمصاريؼ الدعكل . -
 المطمب التاسر   :  نسخة الحكـ ا صمية -
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 حجز القضية لمحكم وقفل باب المرافعة -المطمب األول
 

, كقػػدـ كػػؿ ا طػػراؼ  , كتػػـ اسػػتيفاء جميػػر المسػػتندات إذا انتيػػت إجػػراءات الػػدعكل         
 . مى المحكمة أف تصدر الحكـ في مكضكع الدعكل, كاف ع مذكراتو كأبدل دفاعو

ليػػا تأجيػػػؿ  , كيجػػكز كفػػي ىػػذه الحالػػة يجػػػكز لممحكمػػة أف تنطػػؽ بػػالحكـ فػػػي الجمسػػة       
مػػف قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات  211, كىػػك مػػا نصػػت عميػػو المػػادة  إصػػداره إلػػى جمسػػة أخػػرل

تب عمى قفؿ باب المرافعػة , كيتر  المدنية , كحجز القضية لمحكـ يعني قفؿ باب المرافعة فييا
 : (1)ما يمي 

قػانكف أصػكؿ  166تعتبر الدعكل مييأة لمحكـ , كىك ما قضت بو الفقرة الاانية مف المػادة  -
المحاكمات المدنية كالتي نصت عمى أف " تعتبر الدعكل مييأة لمحكـ في مكضكعيا متػى 

 فعة ". كاف الخصـك قد أبدكا أقكاليـ كطمباتيـ الختامية في جمسة المرا

القػػكانيف المعدلػػة لالختصػػاص ال تسػػرم عمػػى الػػدعاكل التػػي قفػػؿ فييػػا بػػاب المرافعػػة , إف  -
" تسرم  مف أنو : كىك ما نصت عميو المادة ا كلى مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية 

قكانيف المرافعات عمى ما لـ يكف قد فصؿ فيو مف الدعاكل , أك تػـ مػف اإلجػراءات , قبػؿ 
ػػػ القػػكانيف المعدلػػة لالختصػػاص متػػى كػػاف تػػاريخ 1مػػؿ بيػػا , كيسػػتانى مػػف ذلػػؾ تػػاريخ الع

 العمؿ بيا بعد ختاـ المرافعة ".

ال يقبؿ التدخؿ أك إدخاؿ خصـك جدد بعد قفؿ باب المرافعة , كىػك مػا نصػت عميػو المػادة  -
 مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية . 161

أك بفقػده أىميػة الخصػكمة , أك بػزكاؿ صػفة كال تنقطر الخصػكمة بكفػاة أحػد الخصػـك     
مػػػف كػػػاف يباشػػػر الخصػػػكمة عنػػػو مػػػف النػػػا بيف بعػػػد أف تكػػػكف الػػػدعكل قػػػد تييػػػأت لمحكػػػـ فػػػي 

 مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية . 165مكضكعيا كفؽ ما نصت عميو المادة 

 

 

 

                                           
 . 764ػ  767, ص  1974, دار الفكر العربي ,بعة ا كلى طالمحمكد , القضاء اإلدارم ,   د. حممي (1)
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 المداولة -لمطمب الثاني ا

بػػاب المرافعػػة , تبػػدأ المداكلػػة كتبػػادؿ  مػػف الجمسػػة التػػي تقػػرر فييػػا قفػػؿ االنتيػػاءبعػػد       
 الرأم بيف أعضاء ىي ة المحكمة الذيف حضركا إجراءات المرافعة .

, كالمداكلػة ىػي المشػاكرة  (1)تككف المداكلة فػي ا حكػاـ بػيف القضػاة المجتمعػيف سػران       
بػػو كال  بػػيف أعضػػاء المحكمػػة فػػي منطػػكؽ الحكػػـ كأسػػبابو , كبعػػد انتيػػاء المرافعػػة كقبػػؿ النطػػؽ

يجػػكز حصػػػكؿ المداكلػػػة قبػػؿ انتيػػػاء المرافعػػػة كتػػتـ المداكلػػػة إمػػػا أانػػاء انعقػػػاد الجمسػػػة كيتمكىػػػا 
 .رة عمى أف يتمكىا إصدار الحكـ في نفس الجمسة ذاكإصدار الحكـ أك في غرفة الم

خػػػرل كال يعتبػػػر الحكػػػـ أنػػػو قػػػد صػػػدر المداكلػػػة كينطػػػؽ بػػػالحكـ فػػػي جمسػػػة أ كقػػػد تؤجػػػؿ      
 .اكلة كال يصير حقان لمخصـ الذم صدر لمصمحتوبانتياء المد

إلى ما قبػؿ النطػؽ بػالحكـ أف يعػدؿ عػف رأيػو كيطمػب إعػادة المداكلػة  فيجكز لكؿ قاضو       
كترتب عمى ذلؾ أيضان أنو إذا تكفي أحد القضاة أك زالت عنو صفتو بعد إتمػاـ المداكلػة كقبػؿ 

ىػػػػذه ضػػػػمانات مقػػػػررة لمخصػػػػـك النطػػػػؽ بػػػػالحكـ كجػػػػب فػػػػتح بػػػػاب المرافعػػػػة مػػػػف جديػػػػد ككػػػػؿ 
 .(2)أنفسيـ

ال كػػاف       كمػػا ال يجػػكز أف يشػػترؾ فػػي المداكلػػة غيػػر القضػػاة الػػذيف سػػمعكا المرافعػػة كا 
الحكػػـ بػػاطالن مػػؤدل ذلػػؾ أنػػو إذا تغيػػر أحػػد أعضػػاء الػػدا رة التػػي اسػػتمعت إلػػى المرافعػػة كجػػب 

عادة اإلجراءات أماـ المحكمة بيي تيا الجدي  . (3)دة فتح باب المرافعة كا 

كتبريػػر ذلػػػؾ أف إغفػػاؿ اإلجػػػراء سػػالؼ البيػػػاف يػػؤدم إلػػػى بطػػالف الحكػػػـ لصػػدكره مػػػف        
ىػذا الػبطالف ينصػرؼ إلػى عيػب فػي الحكػـ يتعمػؽ بالجانػب  , غير الذم سمر المرافعػة قاضو 

                                           
 .سكرية  أصكؿ محاكمات مدنية 195المادة  (1)
رية كالػدفكع أمػاـ محػاكـ مجمػس الدكلػة بػيف قضػاء الػنقض كقضػاء إجراءات الدعكل اإلدا -د. أبك العينيف ماىر   (2)

 . 958ص مرجر سايؽ,المحكمة اإلدارية العميا , 

  889ص 09س  07/7/1984ؽ جمسػة  06 لسنة 1416رقـ حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في الطعف  (3)
. 
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الشخصػػػي مػػػف الصػػػالحية الخاصػػػة بالقاضػػػي كيتعمػػػؽ بالنظػػػاـ العػػػاـ كال يػػػزكؿ بالتنػػػازؿ عنػػػو 
 . (1)ضي بو مف تمقاء نفسيا كلممحكمة أف تق

التػي نظػرت الػدعكل فضػالن كمعنى سرية المداكلػة أال يشػترؾ فييػا غيػر قضػاة الػدا رة      
 .حصكليا سران بينيـ دكف سماعيا مف جانب غيرىـ عف ضركرة 

كيجػػػب أف تػػػتـ المداكلػػػة بػػػيف جميػػػر قضػػػاة الػػػدا رة التػػػي سػػػمعت المرافعػػػة مجتمعػػػيف           
فشػاء سػػر المدا ف كػػاف يعػرض مػػف أفشػكا  السػػر لمجػػزاءات  ىكلػة ال يػػؤدل إلػى بطػػالف الحكػـ كا 

 .(2)التأديبية 

كالحكـ الصادر يككف بأغمبية انراء , فر يس الدا رة ليس لو صكت مرجح عمػى بقيػة      
, فػػإذا لػػـ تتػػكافر ا غمبيػػة كتشػػعبت انراء  كاػػر مػػف رأيػػيف كجػػب أف ينضػػـ الفريػػؽ  ا عضػػاء

لفريػػؽ الػػذم يضػػـ أحػػدث القضػػاة  حػػد الػػرأييف الصػػادريف مػػف الفريػػؽ ا كاػػر ا قػػؿ عػػددنا أك ا
 .عددنا 

مػػف قػػانكف   197كذلػػؾ بعػػد أخػػذ انراء مػػرة اانيػػة , كىػػك مػػا نصػػت عميػػو المػػادة رقػػـ        
 أصكؿ المحاكمات المدنية .

 

 

 

 

 

 
                                           

  098ص 71سػنة  7/5/1986جمسػة ؽ  09لسػنة  1547رقػـ حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في الطعف  (1)
. 

 .1898نظرية ا حكاـ فى قانكف المرافعات, الطبعة السادسة, االسكندرية, منشأة المعػارؼ, -د. أبك الكفا أحمد  (2)
  657ص 
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 النطق بالحكم -المطمب الثالث 

يػداعيا ممػؼ الػدعكل, يتـ النطػؽ فػي الحكػـ بعػد التكقيػر عمػى مسػ      حيػث" كدة الحكػـ كا 
صدكر الحكـ في جمسة سرية يؤدم  إف, ك" " (1)يصدر الحكـ في الدعكل في جمسة عمنية " 

 . (2)إلى بطالنو بطالنان يتعمؽ بالنظاـ العاـ" 

كالمقصكد بالنطؽ بالحكـ ىػك قراءاتػو بصػكت عػاؿ فػي الجمسػة , كقػد تنصػب القػراءة      
يشترط أف يقرأ بالكامؿ بؿ  نطكقو كقد تقتصر عمى المنطكؽ كحده إذ العمى أسباب الحكـ كم

كانػػت المرافعػػة التػػي سػػبقت إصػػدار الحكػػـ قػػد  يكفػػي أف يقػػرأ منطكقػػو فػػي الجمسػػة العمنيػػة كلػػك
 . اندابحسف  يقتضييا النظاـ العاـ أك العتباراتتمت في جمسة سرية مراعاة 

لممتقاضػػيف لرقابػػة أعمػػاؿ القضػػاء ح الفرصػػة ذلػػؾ أف مػػف عالنيػػة النطػػؽ بػػالحكـ مػػن        
 .(3)  ضفاء مظير مف مظاىر الجدية في العمؿ القضا يكا  

 :( 4)كيترتب عمى النطؽ بالحكـ ما يمي     

 أف النزاع يخرج مف كالية المحكمة , فال تممؾ بعد ذلؾ العدكؿ عمػا قضػت بػو أك تعديمػو -1
ء ماديػة أك كتابيػة أك حسػابية, كمػا , كمر ذلؾ يجكز لممحكمة تصػحيح مػا كقػر مػف أخطػا

 يككف لممحكمة أف تقـك بتفسير ذلؾ الحكـ.

 يترتب عمى النطؽ بالحكـ بدء مكاعيد الطعف فيو . -2

يترتػػب كػػذلؾ عمػػى النطػػؽ بػػالحكـ أف تابػػت الحقػػكؽ التػػي قررىػػا , فػػال تسػػقط إال بمضػػي   -3
 .طكيمةالمدة ال

 

                                           
 مف قانكف مجمس الدكلة السكرم. 77المادة  (1)
 0س ح  15.ـ 04/5/1975ؽ جمسػػة  18لسػػنة  748حكػػـ المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا المصػػرية فػػي الطعػػف رقػػـ  (2)

 .1174ص
 .580-581سابؽ , ص, مرجر التعميؽ عمى نصكص قانكف مجمس المدينة –المنجي إبراىيـ  (3)
 . 766,  765سابؽ , ص القضاء اإلدارم , مرجر  د. حممي محمكد , (4)
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يداعها التوقيع عمى مسودة الحكم  -المطمب الرابع   وا 
 

بعد االنتياء مف المداكلة يقـك أحد أعضاء الدا رة التي نظرت الدعكل بإعػداد مسػكدة       
 . الحكـ , كتقكـ ىي ة الدا رة بمراجعتيا كاالتفاؽ عمييا كتكقيعيا

كيجػػب فػػي جميػػر ا حػػكاؿ أف تػػكدع مسػػكدة الحكػػـ المشػػتممة عمػػى أسػػبابو مكقعػػة مػػف        
ُن كاة عنػػد النطػػر ػػيس المحكمػػة كمػػف القضػػ ال كػػاف الحكػػـ بػػاطالن  يجػػب أف تكػػكف ؽ بػػالحكـ كا 
 .مشتممة عمى منطكقو كأسبابو

كلكػػف يجػػكز لمخصػػـك إلػػى حػػيف إتمػػاـ تحفػػظ فػػي  ممػػؼ الػػدعكل كال تعطػػى منيػػا صػػكر      
مػػػػف قػػػػانكف أصػػػػكؿ   215, كىػػػػك مػػػػا نصػػػػت عميػػػػو المػػػػادة  ؿ الحكػػػػـ اإلطػػػػالع عمييػػػػاتسػػػػجي

 المحاكمات المدنية .
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 بيانات الحكم -المطمب الخامس 

 

يجب أف يتضمف الحكـ اسـ المحكمػة التػي أصػدرتو كتػاريخ إصػداره كأسػماء القضػاة          
 . الذيف اشترككا في إصداره كاسـ الكاتب

,  كمػػا يجػػب أف يتضػػمف أسػػماء أطػػراؼ المنازعػػة كألقػػابيـ كصػػفاتيـ كأسػػماء ككال يػػـ       
طمبػػػات كدفػػػكع كمػػػا اسػػػتندكا إليػػػو مػػػف ا دلػػػة كالحجػػػر القانكنيػػػة كرأم كخالصػػػة مػػػا قػػػدمكه مػػػف 

 ."المفكض كأسباب الحكـ كمنطكقو 

المفػػػػكض الػػػػذم أبػػػػدل رأيػػػػو فػػػػي كقػػػػد جػػػػرل القضػػػػاء اإلدارم عمػػػػى ضػػػػركرة ذكػػػػر اسػػػػـ       
 .(1)"القضية
 :ىي  (2) البيانات الكاجب تكافرىا في نسخة الحكـ ا صمية إف     

نصت عمى أف   مف الدستكر السكرم 134مادة فالـ الشعب في سكريا صدكر الحكـ باس -1
الشعب ىك مصدر السمطات كمنيا السمطة القضا ية فإذا لـ يشمؿ الحكـ عمى ىذا 

أف الحكـ ماداـ قد صدر مف محكمة  كرد معيبان فال يبطؿ الحكـ إذ ال شؾ ,البياف 
 مشكمة كفقان لمقانكف قد صدر باسـ الشعب .

كالمقصكد بياف اسـ المحكمة لمتأكد مف أف الحكـ  : حكمة التي أصدرت الحكـبياف الم -2
, كال ييـ بياف المكاف الذم تقر بو المحكمة فال يترتب  قد صدر مف محكمة مختصة

 عميو بطالف الحكـ.

, كذلؾ لمعرفة بدء ميعاد الطعف في ا حكاـ  كالمقصكد تاريخ النطؽ بو : تاريخ الحكـ -3
 . بو ذم تسرم فيو حجية ا مر المقضيديد الكقت الحكلت

, أك إغفاؿ الحكـ لو ال  مادم في ىذا التاريخ عمى أنو يالحظ أف كجكد خطإ         
يؤدم إلى بطالف الحكـ إذا كاف التاريخ قد ابت في محضر الجمسة التي صدر فييا 

 , ذلؾ أف ا صؿ في ابكت تاريخ إصدار الحكـ ىك محضر الجمسة . الحكـ

                                           
 . 767ػ  766سابؽ , ص محمكد , القضاء اإلدارم , مرجر  حممي د. (1)
 707كالدكتكر أحمد أبك الكفا المرجر السابؽ ص – كما بعدىا 697ص –المرجر السابؽ  –د. كالي فتحي  (2)

 . 46بمرجر د. حمدم ياسيف عكاشة ص مامشار إليي
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: كذلؾ لمتأكد  القضاة الذيف سمعكا المرافعة كاشترككا في الحكـ كحضركا تالكتوأسماء  -4
مف أف الحكـ قد صدر مف قضاة صالحيف إلصداره كأف القضاة الذيف سمعكا المرافعات 

 .ىـ الذيف تداكلكا إلصداره كحضركا النطؽ بو 

ر بالمرسـك / مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية الصاد216كلـ تنص المادة /      
صراحة عمى البطالف كجزاء لعدـ بياف أسماء  28/9/1953/ تاريخ 84التشريعي رقـ /

 القضاة الذيف أصدركا الحكـ بؿ اكتفت بذكر أسماء القضاة الذيف اشترككا في إصداره .

اسـ مفكض الدكلة الذم حضر جمسة النطؽ بالحكـ : كال يشترط أف يككف ىك ذاتو  -5
نما يكفي أف يككف مماالن ليي ة مفكضي  مفكض الدكلة الذم أبدل الرأم في الدعكل كا 

, ككذلؾ اإلشارة إلى إيداع تقرير مفكض الدكلة كبنتيجتو ما لـ يكف الحكـ فصالن  الدكلة
 مف طمبات كقؼ التنفيذ أك استمرار صرؼ الراتب .

 أسماء الخصـك كألقابيـ كصفاتيـ كمكطف كؿ منيـ كحضكرىـ كغيابيـ . -6

, فيكفي أف يذكر في الحكـ بإيجاز ما يككف ذكره في   ر الدعكلعرض مجمؿ كقا -7
 الكقا ر ضركريان لمفصؿ في الدعكل المتعمقة بسير الخصكمة فييا .

 طمبات الخصكـ كخالصة مكجزة لدفكعيـ كدفاعيـ الجكىرم . -8

أسباب الحكـ كمنطكقو كما كرد في مسكدة الحكـ, كيجب عمى المحكمة أف تفصؿ في  -9
 ا مف طمبات كأال تقضي بأكار مما يطمبو الخصكـ .كؿ ما يقدـ لي

, فإذا لـ يكقر الر يس عمى الحكـ كاف الحكـ باطالن, كعمى  تكقير ر يس الجمسة ككاتبيا  -11
, إذ الحكـ كعمؿ إجرا ي ليس  العكس ال يترتب البطالف عمى عدـ تكقير كاتب الجمسة

 عمؿ الكاتب .

في ممؼ القضية كذلؾ خالؿ أربر  كبعد كتابة نسخة الحكـ ا صمية يجب حفظيا
كعشريف ساعة مف يكـ النطؽ بو في القضايا المستعجمة كاالاة أياـ في القضايا 

/ أصكؿ 213الصمحية كسبعة أياـ في القضايا ا خرل كفؽ ما نصت عميو المادة /
 .احتراـ ىذا الميعاد بطالف الحكـ محاكمات مدنية, كال يترتب عمى عدـ

 حكـ, فإف نسختو ا صمية يمكف أف تعطى منيا صكر . كعمى خالؼ مسكدة ال
 : (1)كصكر ا حكاـ نكعاف

                                           
 كما بعدىا . 771ص  –سابؽ  مرجر  نظرية ا حكاـ فى قانكف المرافعات, -د. أبك الكفا أحمد  (1)
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صكرة بسيطة : كىذه تعطى لمف يطمبيا كلك لـ يكف طرفان في الخصكمة, كذلؾ بعد  - أ
 .قررةلصؽ الطكابر الم

, كىي تعطى فقط لمخصـ الذم تعكد عميو  صكرة تنفيذية يجرم بمكجبيا تنفيذ الحكـ - ب
 حكـ إذا كاف الحكـ سندان تنفيذيان .منفعة مف تنفيذ ال
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 أسباب الحكم -المطمب السادس 
 

يشػػػترط فػػػي الحكػػػـ أف يكػػػكف مسػػػببان كمكقعػػػان مػػػف كامػػػؿ أعضػػػاء اليي ػػػة التػػػي قامػػػت        
كالػػرد عمػػى جميػػر الػػدفكع بإصػػداره كأف يتضػػمف البيانػػات الكاجػػب تكافرىػػا فػػي الحكػػـ القضػػا ي 

 . ف بياالتي أاارىا الخصـك تحت طا مة الطع
كيقصػػػد بالتسػػػبيب أف يحػػػدد الحكػػػـ الكقػػػا ر كمػػػكاد القػػػانكف ككجػػػو الػػػرأم الػػػذم تبنتػػػو         

المحكمػػػة بكضػػػكح كػػػاؼ يػػػؤدم إلػػػى منطػػػكؽ الحكػػػـ منطقػػػان كعقػػػالن كال يكفػػػي فػػػي ىػػػذا الشػػػأف 
العتبػػار الحكػػـ مسػػببان ترديػػد نصػػكص القػػانكف أك سػػرد الكقػػا ر دكف تحديػػد كاضػػح كقػػاطر لمػػا 

كمة كأقرتػو مػف حاداػات الكاقػر كتحصػيؿ فيػـ نصػكص القػانكف الػذم بنػت عميػو اعتمدتو المح
 . (1)المنطكؽ 
ف عدـ الرد عمى الدفاع بطريؽ مباشر أك غير مباشر         إخالالن بحػؽ مػف الحقػكؽ يعد كا 

 . (2)الجكىرية كىك حؽ الدفاع بما يؤار عمى الحكـ يؤدم إلى البطالف 

نينة المتقاضيف مف ناحية كال عماؿ رقابة جيات القضاء العميا كالتسبيب ىاـ جدان لطمأ "     
مػػف ناحيػػة أخػػرل, كليػػذا فػػإف المشػػرع نفسػػو قػػد سػػحب ضػػمانة التسػػبيب إلػػى القػػرارات اإلداريػػة 

 .الصادرة في مجاؿ التأديب 

, كلكػي يػؤدم  استاناء مف ا صؿ العاـ الذم يعفي جيػات اإلدارة مػف تسػبيب قراراتيػا       
كره يجب أف يتناكؿ كقا ر الدعكل كا دلة التي اسػتند إلييػا فػي تكػكيف اقتناعػو سػمبان التسبيب د

 .  (3), كأف يككف الحكـ خالصة منطقية لكؿ ذلؾ "  أك إيجابان, كنصكص القانكف التي طبقيا

كفي فرنسا يالحظ أف تسبيب الحكـ لو أىمية كبيرة , حيث عػف طريػؽ ذلػؾ التسػبيب        
ف إخضػػػاع الحكػػػـ لرقابػػػة القاضػػػي , كل ىميػػػة البالغػػػة ليػػػذا التسػػػبيب فػػػإف يػػػتمكف الخصػػػـك مػػػ

 . مجمس الدكلة يعتبره مبدنأ إجرا ينا عامنا ال يحتاج إلى نص يستند إليو

كيتصػػؼ التسػػبيب أمػػاـ المجمػػس باإليجػػاز كاالختصػػار كعػػدـ اإلسػػياب فػػي التفاصػػيؿ,        
ا في ا حكاـ ا  . (1)لصادرة في دعكل اإللغاءكتبدك ىذه الصفة بشكؿ أكار كضكحن

                                           
 . 17/6/1989ؽ جمسة  77لسنة  707ـ الطعف رقحكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في  (1)
ص  33ة سػػن 31/1/1988ؽ جمسػػة  32لسػػنة  2647رقػػـ  لطعػػف حكػػـ المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا المصػػرية فػػي ا (2)

792  . 
 .670صقضاء اإللغاء , دار الفكر العربي  الكتاب االكؿ , , القضاء اإلدارم –د. الطماكم سميماف  (3)
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أمػػا فػػي إنجمتػػرا فػػإف تسػػبيب الحكػػـ القضػػا ي الصػػادر مػػف المحػػاكـ الخاصػػة بػػاإلدارة        
 .كاف مف ضمف أىـ التكصيات التي أكصت بيا لجنة فرانكس 

حيػػػث أكصػػػت المجنػػػة المػػػذككرة بػػػأف تقػػػػـك المحػػػاكـ الخاصػػػة بػػػاإلدارة بإبػػػداء ا سػػػػباب       
اراتيػػا , كأف عمييػػا أف تخطػػر أطػػراؼ الخصػػكمة بصػػكرة مكتكبػػة مػػف القػػرار المكجبػػة التخػػاذ قر 

يتضػػمف إلػػى جػػكار المنطػػكؽ الكقػػا ر كا سػػباب القانكنيػػة التػػي أدت إلػػى إصػػداره , كػػذلؾ فػػإف 
ذلػػػؾ اإلخطػػػار ال بػػػد كأف يتضػػػمف مػػػا إذا كػػػاف  م طػػػرؼ مػػػف أطػػػراؼ الخصػػػكمة الحػػػؽ فػػػي 

 االست ناؼ أـ ال . 

 

تػـ إدخػاؿ  1971كالػذم أعقبػو قػانكف  1958ف الخػاص بػاإلدارة سػنة كبصدكر القػانك        
 .ىذه التكصية إلى حيز التنفيذ كذلؾ بنص القانكف عمييا بشكؿ رسمي 

يتعــين الحػػالي عمػػى أنػػو "  1971مػػف قػػانكف سػػنة  ةحيػػث نصػػت المػػادة الاانيػػة عشػػر         
إليــه أن تبــين أســباب عمــى كــل محكمــة واردة فــي الجــدول األول الممحــق بالقــانون المشــار 

القرار الذي تصدر  خطًيا أو شفهًيا إذا طمب منها ذلك   سواًء عند تبميـ  منطـوق القـرار أم 
 " . قبل تبميغه

 

كلكػػػف القػػػانكف لػػػـ يػػػنص عمػػػى ضػػػركرة أف تقػػػـك المحكمػػػة بتبميػػػر أطػػػراؼ النػػػزاع أنيػػػـ    
راراتيػا , إال أف الممارسػة يممككف الحؽ فػي أف يطمبػكا إلييػا إبػداء ا سػباب التػي تسػتند إلييػا ق

 العممية كالتطبيؽ العممي أديا إلى النتيجة ذاتيا .

كيالحظ في إنجمتػرا أف المحكمػة الخاصػة بػاإلدارة ليػا أف تػرفض ذكػر ا سػباب عمػى        
أسػػاس أف ذلػػؾ يتعػػارض مػػر متطمبػػات ا مػػف القػػكمي , كمػػا أف لممحكمػػة أف تػػرفض الكشػػؼ 

لكشػؼ عنيػا سػكؼ يضػر بمصػمحة صػاحب الشػأف المقصػكد عف ىذه ا سباب في حالة أف ا
 .بقرار المحكمة بصكرة ر يسية, كماالو حالة المصابيف با مراض العقمية 

                                                                                                                    
 .761ؽ ق , ص دارة , مرجر سابفيد بف محمد بف عبد العزيز , رقابة القضاء عمى قرارات اإل د . الدغيار (1)
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ػػا إعفػػاء بعػػض المحػػاكـ مػػف كاجػػب تسػػبيب           كمػػا أف لػػر يس القضػػاء فػػي إنجمتػػرا أيضن
افػػؽ ذلػػؾ المجمػػس قراراتيػػا كذلػػؾ بعػػد التشػػاكر مػػر مجمػػس المحػػاكـ الخاصػػة بػػاإلدارة , كلقػػد ك 

 . (1)عمى ىذا اإلعفاء بالنسبة لبعض القضايا كالتي مف بينيا قضايا ضريبة الدخؿ 

ال كانػػػت         إف ا حكػػاـ القضػػػا ية يجػػػب أف تشػػتمؿ عمػػػى ا سػػػباب التػػي بنيػػػت عمييػػػا كا 
باطمة , فأسباب الحكـ تعتبر ىي المبررات التي أدت إلى اقتناع المحكمة بالرأم الذم انتيت 

, تبػػرر فيػػـ المحكمػػة لمكاقػػر فػػي القضػػية مػػف كراء كىػػذه ا سػػباب إمػػا أف تكػػكف كاقعيػػةيػػو , إل
 . بحايا لظركفيا كمستنداتيا كمذكرات الخصـك فييا

 

ما أف تككف قانكنية تتعمؽ بتكييؼ ىذه الكقا ر كبياف حكـ القانكف فييػا, فيجػب أف           كا 
ُن عمى ا سباب التي بني ع ال كاف يككف الحكـ مشتمالن مييا, كذلؾ بشكؿ كاضح غير مبيـ كا 

, مػػر ا خػػذ بعػػيف االعتبػػار أنػػو ال يشػػترط فػػي ىػػذا الصػػدد أف تتعقػػب المحكمػػة حجػػر  ُن بػػاطالن
نمػا يكفػي ذكػر ا دلػة الكاقعيػة كالحجػر القانكنيػة التػي اسػتندكا إلييػا, كال  الخصكـ كتفنيدىا , كا 

 . (2)ة تكفي في ذلؾ اإلحالة إلى حكـ آخر صدر في نفس الجمس

يشػترط فييػا  إال أف القرارات الصادرة أاناء النظر بالنزاع كقبؿ الحكـ في المكضكع ال    
 : التسبيب كعمى ىذا فقد قضى

 

ف القػػػرار الصػػػادر بنػػػدب الخبيػػػر ال يخػػػرج عػػػف ككنػػػو حكمػػػان تػػػكافرت لػػػو مقكمػػػات أ"          
 ية في خصكمة مطركحػة ا حكاـ إذ أصدرتو محكمة القضاء اإلدارم بما ليا مف سمطة قضا

عمييا متضمنان إجراء مف إجراءات اإلابات كل ف كاف ىذا الحكـ قػد صػدر غيػر مسػبب إال أف 
إذ المسمـ بػو أف ا حكػاـ  ,  ذلؾ ليس مف شأنو أف ينزع عنو صفة الحكـ أك يشكبو بالبطالف

                                           
 . 167عمر محمد مرشد , مرجر سبؽ ذكره  , ص  د. الشكبكي (1)
. د. رمضاف محمد بطػيخ , القضػاء اإلدارم  767د. حممي محمكد , القضاء اإلدارم , مرجر سبؽ ذكره , ص  (2)

 . 752,  749, مرجر سبؽ ذكره , ص 
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النطػػػؽ بػػػو غيػػػر القطعيػػػة الصػػػادرة باتخػػػاذ إجػػػراء مػػػف إجػػػراءات اإلابػػػات ال يمػػػـز تسػػػبيبيا  ف 
 . (1)يفصح بذاتو عف سبب إصدارىا " 

 إلػزاـ محػاكـ مجمػس الدكلػة السػكرم  عمػى السػكرم كىنا نرل ضركرة أف ينص المشػرع  
 أسكة بالمشرع اإلنجميزم.إذا طمب منيا ذلؾ  الرد عمى ا سباب التي بني عمييا الحكـب

 

 

 

                                           
 10س  19/11/1966ؽ جمسػػػػة  11لسػػػػنة  602القضػػػػية رقػػػػـ قػػػػرار محكمػػػػة القضػػػػاء اإلدارم المصػػػػرية فػػػػي  (3)

 .  009ص
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 منطوق الحكم في دعوى اإللغاء -المطمب السابع 
 

يقصد بمنطكؽ الحكـ ىك ذلؾ الجزء مف الحكـ الذم يفصؿ في نقطة النزاع , كالذم        
 . يمتـز المحككـ عميو بتنفيذه بحرفيتو كمضمكنو

فمنطكؽ الحكـ في دعاكل اإللغاء يككف بإلغاء القرار المطعػكف فيػو كمينػا أك جز ينػا أك         
 . (1)برفض إلغا و 

كػػػـ متسػػػقنا مػػػر أسػػػبابو , بحيػػػث يكػػػكف النتيجػػػة المنطقيػػػة يجػػػب أف يكػػػكف منطػػػكؽ الح      
 .كالحتمية لمبناء المنطقي الذم قاـ عميو الحكـ 

ػػػا فػػػي أجزا ػػػو أك         ألفاظػػػو  عباراتػػػو أك لػػػذلؾ ال يجػػػكز أف يكػػػكف منطػػػكؽ الحكػػػـ متناقضن
 . (2)كيجب أف يككف متماشيان مر أسباب الحكـ كغير متعارض معيا 

كؽ الحكػػـ عمػػى الفصػػؿ فػػي سػػا ر الطمبػػات أك الػػدفكع التػػي يتقػػدـ بيػػا أف ينطػػكم منطػػك        
مكضػػكعية كيجػػب أف يصػػدر الحكػػـ فػػي ضػػكء طمبػػات  ت شػػكمية أـكانػػأطرفػػي الػػدعكل سػػكاء 
صػػػػؿ فػػػػي الػػػػدفكع الشػػػػكمية كمػػػػا يحتػػػػكل منطػػػػكؽ الحكػػػػـ عمػػػػى الف,   (3) الخصػػػػكـ ككفقػػػػان ليػػػػا

 .ناكؿ الفصؿ في مصاريؼ الدعكل, كفي الطمبات الكاحد تمك انخر, كما يت كالمكضكعية
ذا أغفمت المحكمة الحكـ فػي بعػض الطمبػات المكضػكعية جػاز لصػاحب الشػأف أف          كا 

, أمػػػا ا خطػػػاء الماديػػػة كالكتابيػػػة  يتقػػػدـ بطمػػػب إلػػػى المحكمػػػة لنظػػػر ىػػػذا الطمػػػب كالحكػػػـ فيػػػو
نػاءن عمػى طمػب كالحسابية فتتكلى المحكمة تصحيحيا كذلؾ بقرار تصدره مف تمقػاء نفسػيا أك ب

, كيجػػرل كاتػػب المحكمػػة ىػػذا التصػػحيح عمػػى نسػػخة الحكػػـ  أحػػد الخصػػـك مػػف غيػػر مرافعػػة
 . (4)ا صمية كيكقعو ىك كر يس الجمسة 

كتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف إابػػػات حضػػكر مفػػكض الدكلػػة ىػػػك أمػػر كاجػػب كعػػدـ إابػػػات 
نفسػػػيا  حضػػػكره كقػػػت النطػػػؽ بػػػالحكـ مػػػف مػػػؤداه بطػػػالف الحكػػػـ كتقضػػػي المحكمػػػة مػػػف تمقػػػاء

 . (5)ببطالف الحكـ 

 
                                           

المحػػاكـ االتحاديػػة كالمحميػػة فػػي دكلػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة كدكرىػػا فػػي إلغػػاء  -أحمػػد عمػػي أحمػػد  الصػػغيرم (1)
نجمترا كمصر, رسالة  .0226دكتكراه, جامعة عيف شمس,  القرارات اإلدارية مقارنة مر الكضر في فرنسا كا 

 .181بؽ , ص اءات المنازعة اإلدارية في دعكل إلغاء القرارات , مرجر سجراإ –سامي  جماؿ الديف (2)
 . 180, صمرجر سابؽ, جراءات المنازعة اإلدارية في دعكل إلغاء القرارات اإلداريةإ –سامي  جماؿ الديف (3)

   . 769د. حممي محمكد , القضاء اإلدارم , مرجر سبؽ ذكره , ص  (4)
 197ص 07س 7/1/1980ؽ جمسة  05نة لس 1747في لطعف رقـ حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية  (5)
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 الحكم بمصاريف الدعوى -المطمب الثامن 
 

عنػػػد رفػػػػر دعػػػكل اإللغػػػػاء يقػػػـك المػػػػدعي بسػػػػداد الرسػػػـك المقػػػػررة حيػػػث ال يػػػػتـ إيػػػػداع  
ـ مػػف ديػػكاف ف فيػػو إال بعػػد أف يػػتـ تقػػدير الرسػػعريضػػة الطعػػف بإلغػػاء القػػرار اإلدارم المطعػػك 

 . المحكمة المختصة
المػػدعي إيصػػاؿ محػػدد عميػػو الرسػػـ المقػػدر ليػػتـ سػػداده لػػدل صػػندكؽ كيعطػػى ككيػػؿ         

سػػداد  ان عميػػوكضػػحمالماليػػة المخػػتص بسػػداد الرسػػـك القضػػا ية , بعػػد كركد اإليصػػاؿ المػػالي 
يػػتـ عنػػدىا إيػػداع الطعػػف كيسػػجؿ فػػي سػػجؿ ا سػػاس المعػػد أكككيمػػو  الرسػػـ مػػف قبػػؿ المػػدعي

 كلة .كتصبح الدعكل عندىا مسجمة لدل محاكـ مجمس الد

مصػػػاريؼ الػػػدعكل ىػػػي الرسػػػـك القضػػػا ية المقػػػررة لرفػػػر الػػػدعكل ذلػػػؾ أف الدكلػػػة إف      
تفػػػرض عمػػػى المتقاضػػػي دفػػػر رسػػػـك محػػػددة مقابػػػؿ المجػػػكء إلػػػى القضػػػاء , يقػػػـك سػػػدادىا مػػػف 

 .   (1)تستحؽ عميو عمى أف يتـ تسكيتيا عند صدكر الحكـ

ف كاف أحد عناصرىا رسكـ ال إف      دعكل إال أنيػا أعػـ مػف الرسػـك مصاريؼ الدعكل كا 
إذ تشػػمؿ كافػػة مػػا ينفقػػو الخصػػـك مػػف نفقػػات الزمػػة لرفػػر الػػدعكل كسػػيرىا حتػػى الحكػػـ فييػػا 
كمصاريؼ أتعاب الخبراء كمصاريؼ االنتقاؿ إلى المحكمة إذا استمـز ا مر ذلؾ في الػدعكل 

 .  (2)فضالن عف مقابؿ أتعاب المحاماة 

المصاريؼ الكحيدة التي تدفر أانػاء الخصػكمة , كعمػى إال أف ىذه الرسكـ ليست ىي      
و , فا صؿ المحكمة أك يطمبيا لحسابكؿ خصـ أف يدفر مقدمان نفقات ا عماؿ التي تقكـ بيا 

أف عمى المدعي أف يدفر الرسـك القضا ية المقررة عمى دعكاه , كأتعاب الخبراء , كمصاريؼ 
يسػػػػتمـز ا مػػػػر فييػػػػا ذلػػػػؾ االنتقػػػػاؿ كأتعػػػػاب انتقػػػػاؿ المحكمػػػػة أك القاضػػػػي فػػػػي الحػػػػاالت التػػػػي 

 . المحاماة لنقابة المحاميف

أف المػػدعى عميػػو قػػد يقػػكـ أيضػػان بسػػداد بعػػض الرسػػكـ كيكػػكف ذلػػؾ فػػي الحػػاالت  كمػػا        
, كيتقػدـ  التي يعارض فييا المدعي في النتا ر التي تكصمت إلييا الخبرة الجارية فػي الػدعكل

                                           
مرجػػػر سػػػابؽ, , راءات التقاضػػػي أمػػػاـ مجمػػػس الدكلػػػةالمرافعػػػات اإلداريػػػة دراسػػػة عمميػػػة إلجػػػ  -بػػػراىيـ  إالمنجػػػي (1)

 . 605ص
 . 1198ص 29سنة  9/6/1984ؽ جمسة  26لسنة  821لطعف رقـ حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في  (2)
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, إذا اسػػتجابت المحكمػػة لطمػػب إعػػادة الخبػػرة عنػػدىا تقػػرر  رةالمػػدعى عميػػو بطمػػب إعػػادة الخبػػ
إعادة الخبرة كتكميؼ المدعى عميو الذم طمب إعادة الخبرة بسداد أتعاب الخبػراء كالمصػاريؼ 

 المترتبة عمى ذلؾ.

يجب عمى المحكمة عند إصػدار الحكػـ الػذم تنتيػي بػو الخصػكمة أماميػا أف تحكػـ ك      
 . (1)الدعكلمف تمقاء نفسيا في مصاريؼ 

نمػػػا        قبػػػؿ صػػػدكر الحكػػػـ المنيػػػي لمخصػػػكمة ال يجػػػكز قانكنػػػان الحكػػػـ فػػػي المصػػػاريؼ كا 
 . (2)يجب إبقاء الفصؿ فييا لحيف الفصؿ في المكضكع

كيحكػػػـ بمصػػػاريؼ الػػػدعكل عمػػػى الخصػػػـ المحكػػػكـ عميػػػو فييػػػا إال أنػػػو  طبقػػػان لقػػػانكف 
 .التي ترفعيا الحككمة  الرسـك فإنو ال يستحؽ أية رسـك عمى الدعاكل كالطعكف

كعمى ذلؾ فمتى حكـ فػي ماػؿ ىػذه الػدعاكل كالطعػكف بػإلزاـ الحككمػة بالمصػاريؼ , 
فػإف ماػؿ ىػذا القضػاء يقتصػػر أاػره عمػى عناصػر المصػػاريؼ المسػتحقة قانكنػان دكف مػا عػػداىا 

 . (3)كال يمتد ىذا ا ار ليشمؿ الرسـك القضا ية التي ال كجكد ليا لعدـ استحقاقيا

ا صػػؿ أف مصػػاريؼ الػػدعكل تقػػدر فػػي الحكػػـ كعنػػد عػػدـ تقػػديرىا يتػػكلى ذلػػؾ ر ػػيس      
يعتبػر مكمػالن ك اليي ة التي أصػدرت الحكػـ بػأمر عمػى عريضػة ا مػر الصػادر فػي ىػذا الشػأف 

 . لمحكـ كمف طبيعتو

سمطة ر يس اليي ة في إصدار فإف ير أتعاب الخبراء ككذلؾ ا مر في حالة عدـ تقد         
 . مى عريضة قاصرة عمى تقدير المصاريؼ دكف الحكـ بياأمر ع

كلمقاضػػي حريػػة تقػػػدير المصػػركفات المناسػػػبة حسػػبما يسػػتظيره مػػػف ظػػركؼ الػػػدعكل         
كمسػػػػػػتنداتيا إال أف يمزمػػػػػػو القػػػػػػانكف بتقػػػػػػدير معػػػػػػيف كال يجػػػػػػكز لػػػػػػو أف يتعػػػػػػدل سػػػػػػمطة تقػػػػػػدير 

 . (4)المصركفات إلى سمطة الحكـ بيا 

                                           
 .سكرية  مدنية محاكمات  أصكؿقانكف  مف 218المادة  (1)
 2س ج -15-ـ 177/ 8/5جمسػػػػة  17لسػػػػنة  535الطعػػػػف رقػػػػـ حكػػػػـ المحكمػػػػة اإلداريػػػػة العميػػػػا المصػػػػرية فػػػػي  (2)

 .1173ص
 26سػنة  21/2/1981ؽ جمسػة  17لسػنة  461,  418لطعنػاف رقػـ حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية فػي ا (3)

 .594ص
 . 218ص 15س 9/5/1971ؽ جمسة  15سنة ل 1113الطعف رقـ لمصرية في اإلدارية العميا احكـ المحكمة  (4)
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ف رجكع اإلدارة عف قرارىا المطعكف فيو يؤدم إلى عمى أ اداالجتيىذا كقد استقر 
 . (1)اعتبار الخصكمة منتيية مر إلغاء الحكـ المطعكف فيو كيمـز اإلدارة بمصركفات الدعكل

 

 

                                           
 . 171ص 141ـ 1961/1964مر  – 1963لسنة  111ع السكرية   حكـ المحكمة اإلدارية العميا (1)
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 المطمب التاسع ـ نسخة الحكم األصمية
 

نمػػا سػػػميت            نسػػخة الحكػػـ ا صػػػمية ىػػي أصػػؿ كرقػػػة الحكػػـ, كىػػي ليسػػػت نسػػخة, كا 
كيطمػػؽ عمييػػا أيضػػان مبيضػػة القػػرار كيحررىػػا كاتػػب الجمسػػة كيكقػػر عمييػػا ر ػػيس الػػدا رة  كػػذلؾ,

 . (1)كتحفظ بممؼ الدعكل كتككف المرجر في أخذ الصكر المختمفة بما فييا الصكرة التنفيذية 

بعػػػد أف يػػػتـ النطػػػؽ بػػػالحكـ كيػػػتـ إيػػػداع مسػػػكدتو مكقعػػػة مػػػف جميػػػر مػػػف أصػػػدره مػػػف         
 . تارية المحكمة نسخ صكرة الحكـ ا صميةالقضاة , تتكلى سكر 

كيكقػػػر ر ػػػيس الجمسػػػة ككاتبيػػػا نسػػػخة الحكػػػـ ا صػػػمية المحتكيػػػة عمػػػى كقػػػا ر الػػػدعكل         
, كتحفػظ فػي ممػؼ الػدعكل كذلػؾ خػالؿ أربػر كعشػريف سػاعة مػف إيػداع  كا سباب كالمنطػكؽ

بعة أيػػاـ فػػي القضػػايا المسػػكدة فػػي القضػػايا المسػػتعجمة كاالاػػة أيػػاـ فػػي القضػػايا الصػػمحية كسػػ
 .ا خرل

مػػف قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات المدنيػػة, كيجػػكز   213كىػػك مػػا نصػػت عميػػو المػػادة          
إعطػػػاء صػػػكرة بسػػػيطة مػػػف نسػػػخة الحكػػػـ ا صػػػمية لمػػػف يطمبيػػػا, كلػػػك لػػػـ يكػػػف لػػػو شػػػأف فػػػي 

 . (2)الدعكل, كذلؾ بعد دفر الرسـ المقرر 

جمػػس الدكلػػة السػػكرم, بخػػالؼ ذلػػؾ حيػػث  يسػػير عميػػو العمػػؿ أمػػاـ محػػاكـ م إال أف مػا  
يتـ نسخيا خالؿ أجؿ محدد, مما سار عمى قبكؿ  يتـ إيداع المسكدة بممؼ الدعكل إال أنو ال

 .غير مصدقة صكرة القرار سكاء أكانت مصدقة أـ تسجيؿ الطعكف غير المرفقة مر

العػػػادم بػػػذلؾ بمػػػا سػػػار عميػػػو القضػػػاء  بػػػااللتزاـلػػػذلؾ نناشػػػد مجمػػػس الدكلػػػة السػػػكرم         
كالنص تشريعيان بتحديد أجؿ يتـ خاللو نسخ القرار ليككف الطاعف عمى معرفػة دقيقػة بحيايػات 

 يجكز تصكير مسكدة القرار. القرار كمضمكنو  نو ال
 
 

                                           
مكسػػكعة المرافعػػات اإلداريػػة كاإلابػػات فػػي قضػػاء مجمػػس الدكلػػة , الكتػػاب الخػػامس ,  - د.عكاشػػة حمػػدم ياسػػيف (1)

 .46, ص  2111
 . 371حمكد , القضاء اإلدارم , مرجر سبؽ ذكره , ص م د. حممي (2)
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 سمطات القاضي في دعوى اإللغاء -المبحث الثاني 
 

اإلدارم , كالحدكد التي تقؼ عندىا سمطة القضاء  لسمطة القضاء اإلدارم حدكد 
 يمكف ارجاعيا إلى الزمر انتية : 

 حدكد ناش ة عف مبدأ فصؿ السمطات .  .1

 حدكد ناش ة عف قاعدة تفريؽ اإلدارة العاممة عف اإلدارة التي تقكـ بميمة القضاء .2

 كحدكد ناش ة عف غرض الدعكل .  .3

فعمالن بمبدأ فصؿ السمطات, ال يممؾ القضاء اإلدارم النظر ال في ا عماؿ 
ية كال في أعماؿ السمطة القضا ية, كما أنو ال يممؾ حؽ تمحيص دستكرية القكانيف التشريع

تمتد أيضان إلى أعماؿ السمطة التنفيذية ك ,  كقاعدة االمتناع عف النظر في ا عماؿ التشريعية
 التي تمنر بالطابر التشريعي, كالمراسيـ التشريعية بعد إقرارىا مف المجمس النيابي . 

ناش ة عف قاعدة تفريؽ اإلدارة العاممة عف التي تقكـ بميمة القضاء أما الحدكد ال
فمف شأنيا أف تجعؿ اختصاص القضاء اإلدارم مقصكران عمى الفصؿ في المسا ؿ الحقكقية 

les questions de droit  دكف مسا ؿ المالءمةles questions
(1) . 

قػرار اإلدارم إلصػدار سمطات القاضي اإلدارم كىػك بصػدد فحػص مشػركعية ال إف ك     
 . الحكـ في دعكل اإللغاء تتماؿ في عدة خطكات متتابعة

ُن ببحث تػكافر شػركط قبػكؿ ىػذه الػدعكل ابتػداءن, فػإذا          حيث يقكـ القاضي اإلدارم أكالن
ابت لمقاضػي عػدـ تػكافر تمػؾ الشػركط حكػـ بعػدـ قبػكؿ الػدعكل , كيسػتكم فػي ذلػؾ أف يكػكف 

 . تكافر أحد شركط قبكؿ الدعكل أك عدـ تكافرىا جميعان رفض الدعكل راجعان لعدـ 
, كىػي  , انتقػؿ القاضػي لممرحمػة الاانيػة أما إذا تأكد القاضي مػف تػكافر شػركط القبػكؿ       

, أم  , كذلػؾ بيػدؼ الكقػكؼ عمػى مػدل مشػركعية القػرار اإلدارم بحث مكضكع تمؾ الػدعكل
, فػإف كجػػده القاضػػي اإلدارم  كركحػػو مػف حيػػث مػدل مطابقػػة أك عػدـ مطابقتػػو لػػنص القػانكف

ف لـ يجده كذلؾ قضى بإلغاء القرار اإلدارم المطعكف فيػو مشركعنا قضى برفض الدعكل  , كا 

                                           
 . 750الكجيز في الحقكؽ اإلدارية, الجزء الاالث, مرجر سابؽ, ص – عدناف د. العجالني (1)
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, فالقاضػػي اإلدارم فػػي فرنسػػا كمصػػر كسػػكريا كىػػػك بصػػدد نظػػر دعػػكل اإللغػػاء يختػػار بػػػيف 
 : (1)االاة مكاقؼ

ك إذا تبػػيف لمقاضػػي أف القػػرار رد الػػدعكل بكامميػػا إمػػا بسػػبب عػػدـ تػػكافر شػػركط قبكليػػا أ -1
المطعكف فيو صحيح مف الناحية القانكنية في كافة عناصػره , كلػيس فيػو عيػب ممػا أاػاره 

 . ره مف تمقاء نفسوالطاعف أك مما يحؽ لو أف ياي
ػػ مإلغػػاء القػػرار المطعػػكف فيػػو بكاممػػو , أ -2 ا منػػذ صػػدكره كاعتبػػاره كػػأف لػػـ إنيػػاء كجػػكده تمامن

 .يكف
عػكف فيػو جز يػان , كىػك مػا يحػدث عنػدما يكػكف مػف الممكػف فصػؿ أجػزاء المطإلغاء القػرار  -3

 دكف ضرر . بعض عف القرار بعضيا 

كعند المرحمة السابقة تتكقؼ سمطات القاضي اإلدارم , بمعنى أنو ال يممؾ في حالة         
 عػػدـ مشػػركعية القػػرار اإلدارم المطعػػكف فيػػو إال أف يحكػػـ بإلغا ػػو دكف أف يتجػػاكز ذلػػؾ , فػػال

 .يممؾ القاضي أف يعٌدؿ القرار المعيب أك يزيؿ كجو المخالفة التي لحقت بو 

ُن          كما أف القاضي ال يممؾ أف يحؿ محػؿ اإلدارة فػي إصػدار قػرار إدارم صػحيح بػدالن
مػػف القػػرار الباطػػؿ كالػػذم حكػػـ بإلغا ػػو , كال يحػػؽ كػػذلؾ لمقاضػػي أف يصػػدر إلػػى اإلدارة أمػػرنا 

عف عمؿ معيف , كىك مػا يتعػارض مػر مبػدأ الفصػؿ بػيف السػمطات بشػكؿ  بالقياـ أك االمتناع
 (2)عاـ أك مر مبدأ الفصؿ بيف القاضي اإلدارم كبيف اإلدارة العاممة بشكؿ خاص 

عنػػدما يقػػرر القاضػػي اإلدارم إلغػػاء القػػػرار اإلدارم المعيػػب أك الغيػػر مشػػركع , فػػػإف      
 .ا صؿ في ىذه الحالة أف يككف اإللغاء كمينا 

ُن لمقػرار بشػكؿ كامػؿ كلكػؿ محتػكاه كفػي جميػر أجزا ػو ,          بمعنى آخػر أف يكػكف شػامالن
كلكف في بعض ا حياف يقكـ القاضي باإللغاء الجز ي لمقػرار اإلدارم غيػر المشػركع فػي أحػد 

 أجزا و فقط . 

نمػا يقػر عمػى جػزء منػو أك عمػى جػزء ممػف    ا اإللغػاء الجز ػي ال يشػمؿ القػرار بكاممػو, كا 
 .قرره أك تضمنو ذلؾ القرار, مر بقاء باقي الجكانب كباقي المضمكف دكف إلغاء

                                           
. ك مػف الفقػو العربػي 065القضاء اإلدارم , الجزء الااني, مرجػر سػابؽ ق , ص  جكرج ك بيار دلفكلفية , فكداؿ (1)

  . 849ي دعكل إلغاء القرارات اإلدارية , مرجر سابؽ , ص , د. سامي جماؿ الديف, الكسيط ف
 . 750د. بطيخ رمضاف محمد , القضاء اإلدارم , مرجر سبؽ ذكره , ص  (2)



388 

 

كا مامػػة عمػػى ذلػػؾ عديػػدة منيػػا عمػػى سػػبيؿ الماػػاؿ صػػدكر قػػرار عمػػى أف ينفػػذ بػػأار          
ا مػػػف تػػػاريخ  رجعػػػى , فيصػػػدر حكػػػـ بإلغػػػاء ا اػػػر الرجعػػػى لػػػو, ممػػػا يعنػػػي أنػػػو يكػػػكف صػػػحيحن

ُن كممغيناصدكره فقط , أما قبؿ ذلؾ فيك كف باطالن
 (1) . 

أك صدكر قرار بتعييف أحد ا فراد في إحدل الكظا ؼ لـ يكػف عنػد التعيػيف مسػتكفينا          
, فيصدر حكـ بإلغاء قرار التعييف بالنسبة لمفترة السابقة عمى بمكغو  لمحد ا دنى لسف التعييف

ه منيػا مػف ركاتػب كمكافػأة نظيػر , يحػتفظ بمػا تقاضػا ىذا السف, كاعتباره خالليا مكظفنػا فعميػان 
 .(2)ما أداه مف عمؿ

كسمطة القاضي في اإللغاء الجز ي ليسػت مطمقػة فينػاؾ بعػض المحػددات كالضػكابط        
كىك بصدد إصدار قراره باإللغاء الجز ي كمف ىػذه  االتي يجب عمى القاضي اإلدارم مراعاتي

 الضكابط :
ك لالنفصػػاؿ:  فالقاضػػي اإلدارم ال يصػػدر حكمػػو قابميػػة القػػرار المطعػػكف عميػػو لمتجز ػػة أ -1

باإللغػػػاء الجز ػػػي لمقػػػرار المطعػػػكف عميػػػو, إال فػػػي حػػػاؿ كػػػكف الجز يػػػة الغيػػػر مشػػػركعة بػػػو 
 كالمطمكب إلغاؤىا قابمة لالنفصاؿ عف المجمكع أك عف الكؿ .

أما في حالة عدـ قابميػة القػرار اإلدارم لمتجز ػة كاالنفصػاؿ, فالقاضػي يػرفض اإللغػاء   
 , حتى كلك كاف قا منا عمى أساس كمبرر قانكني سميـ . جز يال

كتتحقؽ عدـ قابمية القػرار لمتقسػيـ عنػدما يكػكف اإللغػاء الجز ػي يػؤدم إلػى أف يصػبح    
مجمؿ نص القرار بال معنى, أك يجعمو غير مشركع في جممتو, كمف ا مامػة فػي فرنسػا عمػى 

 .  (3)خيص بالبناءالقرارات غير قابمة لمتجز ة أك التقسيـ, التر 

التػػػزاـ القاضػػػي بعػػػدـ إضػػػافة عنصػػػر جديػػػد أك المسػػػاس بجػػػكىر القػػػرار : مػػػف المحػػػددات  -2
كالضػػػكابط التػػػي تحكػػػـ إصػػػدار حكػػػـ القاضػػػي اإلدارم فػػػي اإللغػػػاء الجز ػػػي لمقػػػرار الغيػػػر 
مشػػػركع كػػػذلؾ أنػػػو يجػػػب أال يتضػػػمف اإللغػػػاء الجز ػػػي إضػػػافة عنصػػػر جديػػػد إلػػػى القػػػرار 

                                           
 . 570د. سارم جكرجي شفيؽ , قكاعد كأحكاـ القضاء اإلدارم , مرجر سبؽ ذكره , ص  (1)
 00ـ السػنة 1968/  6/  11اريخ . مشيرنا لحكـ محكمػة القضػاء اإلدارم بتػ 577,  570المرجر السابؽ , ص  (2)

 ؽ .
 . 577د. سارم جكرجي شفيؽ , قكاعد كأحكاـ القضاء اإلدارم , مرجر سبؽ ذكره , صػ  (3)
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أف ال يشػػػػػتمؿ عمػػػػى تعػػػػديؿ لجػػػػػكىر القػػػػرار, كالجكانػػػػب ا ساسػػػػػية ا صػػػػمي , كمػػػػا يجػػػػب 
 .(1)كالجكىرية المككنة لو 

أخيػػران يمكػػف القػػكؿ اف القاضػػي اإلدارم تقتصػػر سػػمطتو فػػي دعػػكل اإللغػػاء إمػػا الحكػػـ   
 ., كال يستطير أف يقضي بغير ذلؾ كتعديؿ القرار اإلدارم  باإللغاء أك رفض الدعكل

مػػػة اإلداريػػػة العميػػػا المصػػػرية ذلػػػؾ , حيػػػث قضػػػت بػػػأف" سػػػمطة كقػػػد أكضػػػحت المحك        
المحكمػػػة تقتصػػػر عمػػػى إلغػػػاء القػػػرارات اإلداريػػػة دكف تعػػػديميا , ك نيػػػا ال تممػػػؾ الحمػػػكؿ محػػػؿ 

لزاميا باتخاذ إجراء يقتضيو ماؿ ىذا القرار"   . (2)اإلدارة في إصدار قرار الترقية كا 

 :إللغاء يقتصر عمى االاة احتماالتل الذلؾ فإف منطكؽ الحكـ في مكضكع دعك          

الحكـ برفض الدعكل كذلؾ إذا تبيف لمقاضي أف القرار المطعكف فيو صحيح مف الناحية  -أ 
, كليس فيو عيب مما أااره الطػاعف أك ممػا يحػؽ لػو أف يايػره  القانكنية في كافة عناصره

دارة كالطػػاعف سػػالمة , كيتأكػػد لػػو مػػف تمقػػاء نفسػػو, فيبقػػى القػػرار محتفظػػان بقكتػػو اإللزاميػػة
 كمشركعية ىذا القرار .

الحكـ بإلغاء القرار كميان , أم إنياء كجكده تمامان منذ صدكره كاعتباره كػأف لػـ يكػف كلكػف  -ب 
 دكف أف يحؿ القاضي محؿ اإلدارة كيتخذ بنفسو القرار الصحيح .

القػرار  الحكـ بإلغاء القرار جز يان , كىػك مػا يحػدث عنػدما يكػكف مػف الممكػف فصػؿ أجػزاء -ج 
لغاء البعض دكف انخر  .عف بعضيا دكف ضرر, كا 

أمػػا إذا كػػاف مػػف غيػػر الممكػػف فصػػؿ الجػػزء المعيػػب مػػف القػػرار عػػف بقيػػة ا جػػزاء,       
فإف اإللغاء يككف كميان في ىذه الحالة بالرغـ مف أف العيب يشػكب القػرار فػي أحػد أجزا ػو 

 .(3)فقط 

 
 
 

                                           
 . 574د. سارم جكرجي شفيؽ , قكاعد كأحكاـ القضاء اإلدارم , المرجر السابؽ , ص  (1)
, 9مجمكعػة أحكػاـ السػنة  ؽ7لسنة  1477بالطعف رقـ  08/6/1964حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في  (2)

 .1747, ص 7ج
  181ص مرجر سبؽ ذكره ,إجراءات المنازعة اإلدارية في دعكل إلغاء القرارات اإلدارية –سامي  د. جماؿ الديف (3)
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 دعوى اإللغاء فيالطعن بالحكم الصادر  - الثالث المبحث
 

بعػػد إيػػداع الطعػػف لػػدل المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا كتحضػػير الطعػػف لػػدل ىي ػػة مفكضػػي        
الدكلة  تقكـ دا رة فحص الطعكف لدل المحكمة اإلدارية العميا بفحص ممؼ الخصكمة إجرا يان 

حكميػا كمكضكعيان كتنظر الدعكل بكافة جكانبيا ككأنيا تنظر  كؿ مرة أمػاـ القضػاء لتصػدر 
 .في ىذا الطعف المكدع 

كيختمػػػؼ نظػػػاـ الطعػػػف أمػػػاـ المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا عػػػف الطعػػػف بطريقػػػة الػػػنقض فػػػي       
نمػا كػذلؾ فيمػا يتعمػؽ  أحكػاـ المحػاكـ العاديػة , كذلػؾ لػيس فقػط بالنسػبة لمناحيػة اإلجرا يػة , كا 

 .بالناحية المكضكعية

فػي ا عمى رقابػة تطبيػؽ القػانكف كمػا ىػك الشػأف إذ ال يقتصر دكر المحكمة اإلدارية العمي     
نما تمتد كاليتيا إلى الكقا ر أيضان   . (1)محكمة النقض , كا 

لػػػذلؾ سػػػنتعرؼ عمػػػى الطعػػػف فػػػي الحكػػػـ الصػػػادر بػػػدعكل اإللغػػػاء مػػػف خػػػالؿ المطالػػػب      
 التالية: 

 .المحكمة اإلدارية العميا أماـ الطعف طبيعة:  المطمب ا كؿ -

يداع الطعف لدل المحكمة اإلدارية العميا الاانيالمطمب  -  .: إجراءات قيد كا 
 : شركط قبكؿ الطعف.  الاالثالمطمب  -
 : الحكـ في الطعف. المطمب الرابر  -
 

 

 

 

 

 

                                           
 . 786, ص 1996,  عبد الغني , القضاء اإلدارم, منشأة المعارؼ باإلسكندرية د. بسيكني عبد اهلل ق1 
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 طبيعة الطعن أمام المحكمة اإلدارية العميا -المطمب األول 
 

,  ةالطعػػف كسػػيمة قضػػا ية تػػدؿ عمػػى عػػدـ رضػػا كاقتنػػاع مػػف كػػاف طرفػػان فػػي الخصػػكم
, مبػدأ حػؽ التقاضػي عمػى  ا صكؿ المتصمة بحؽ التقاضي أماـ مجمس الدكلػة السػكرمكمف 

 .درجتيف

الحكـ الصادر في دعكل اإللغاء عف محكمػة القضػاء اإلدارم يقبػؿ الطعػف أمػاـ إف  
 .المحكمة اإلدارية العميا كىي أعمى جية قضا ية تتربر عمى محاكـ مجمس الدكلة 

الخصػػػكمة بػػػالطعف ممتمسػػػان إلغػػػاء الحكػػػـ أك تعديمػػػو متبعػػػان  حيػػػث يتقػػػدـ أحػػػد أطػػػراؼ 
 .اإلجراءات التي نص عمييا القانكف 

  1959ق لسػػنة 55كلػػـ يكضػػح المشػػرع فػػي قػػانكف مجمػػس الدكلػػة السػػكرم ذم الػػرقـ   
طبيعة ىذا الطعػف , كلػـ يػذكر لػو اسػمان مػف أسػماء طػرؽ الطعػف المعركفػة , كلكػف لمػا كانػت 

 .المشرع لمطعف في ا حكاـ اإلدارية , ىي أسباب قانكنية بحتة ا سباب التي حددىا 

فقػػد تبػػادر إلػػى الػػذىف أف ىػػذا الطعػػف ىػػك طعػػف  بػػالنقض , كلكػػف المحكمػػة اإلداريػػة  
 .(1)رفضت التقيد بتمؾ ا حكاـ –غداة إنشا يا مباشرة  –العميا 

بتطبيػؽ القػانكف ف سمطة المحكمة اإلدارية العميا ال تنحصر في ا مكر المتعمقة إإذ  
, إذ يترتػب عمػى رفػر الطعػف أماميػا  , بؿ يمتد إلػى بحػث مكضػكع المنازعػة ككقا عيػا فحسب

 . (2)طرح المنازعة برمتيا بما تتضمنو مف كقا ر أك مسا ؿ قانكنية 

كقػػد حرصػػت المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا المصػػرية عمػػى ايضػػاح الػػدكر الػػذم تػػنيض بػػو 
ظيػار الفػركؽ الجكىريػة بػيف الطعػكف  أحكاميا ا كلػىعمى رأس محاكـ مجمس الدكلة في  , كا 

 . التي ترفر أماميا, كالطعكف التي تقدـ إلى محكمة النقض

إذ قضػػت بأنػػو   ... ال كجػػو الفتػػراض قيػػاـ التطػػابؽ التػػاـ بػػيف نظػػاـ الطعػػف بطريػػؽ  
فػػي  , أـ كيفيػػة سػػيرىا دارم, سػػكاءن فػػي شػػكؿ اإلجػػراءات أـالػػنقض المػػدني كنظػػاـ الطعػػف اإل

,  كيفيػة الحكػـ فيػو , أـ مدل سمطة المحكمة اإلداريػة العميػا بالنسػبة ل حكػاـ مكضػكع الطعػف

                                           
 كما بعدىا . 627رجر السابؽ, صسميماف محمد , الم الطماكم ق د.1 
 . 786عبد الغني , المرجر السابؽ, ص بسيكني عبد اهللق 0 



392 

 

, كتمػػؾ التػػي تحكػػـ الطعػػف  بػػؿ مػػرد ذلػػؾ إلػػى النصػػكص القانكنيػػة التػػي تحكػػـ الػػنقض المػػدني
 .في ناحية كتختمفاف في ناحية أخرل, كقد تتفقاف  اإلدارم

كلكنػو  ,التػي تجيػز الطعػف فػي ا حكػاـ  فالتطابؽ بػيف النظػاميف مػف حيػث الحػاالت 
 .كيفية الحكـ فيو طعف أـ شكمو أك إجراءاتو أـغير قا ـ سكاءن بالنسبة إلى ميعاد ال

إذ لكؿ مف النظاميف قكاعده الخاصة في ىذا الشأف مما قد يمتنر معو إجراء القياس  
ان إلػػى التبػػايف بػػيف اختالفػػان مػػرده أساسػػ , إمػػا مػػف الػػنص أك مػػف اخػػتالؼ طبيعتػػولكجػػكد الفػػارؽ

طبيعة الركابط التي تنشأ بيف اإلدارة كا فراد في مجاالت القانكف العاـ , كتمؾ التي تنشػأ بػيف 
 . ق1 ا فراد في مجاالت القانكف الخاص ق 

 :  في حكـ ليا عمى أنوأيضان كىذا ما اكضحتو المحكمة اإلدارية العميا السكرية 

إلداريػػة العميػػا فػػي فيػػـ كاقػػر المنازعػػة كأسػػانيدىا " مػػف المسػػمـ بػػو أف سػػمطة المحكمػػة ا
القانكنيػػة ال تقصػػر عػػف سػػمطة محكمػػة القضػػاء اإلدارم فػػي ىػػذا الشػػأف, فيػػي تممػػؾ التعقيػػب 
عمى ا حكاـ التي يطعف فييا أماميا حتى تككف كممتيا ىي القكؿ الفصؿ فػي تأصػيؿ أحكػاـ 

  ق2 القانكف اإلدارم كتنسيؽ مباد و كاستقرارىا " 

ـ عف ذلؾ أف دكر المحكمة اإلدارية العميا ال يقتصر عمى رقابة تطبيػؽ القػانكف كينج
نما تمتد كاليتيا إلى الكقا ر أيضان.   كما ىك الشأف في محكمة النقض, كا 

كلعػػؿ ذلػػؾ يرجػػر إلػػى طبيعػػة القضػػاء اإلدارم كدكره الػػذم يتماػػؿ فػػي رقابػػة مشػػركعية 
 عماؿ لمقانكف., أك البحث في مطابقة ىذه ا  أعماؿ اإلدارة

نشػػاط المحكمػػة اإلداريػػة  فإكىػػذا الػػدكر تقػػكـ بػػو محػػاكـ مجمػػس الدكلػػة كافػػة بحيػػث  
نمػػا يختمػػؼ عنػػو فػػي  العميػػا ال يختمػػؼ فػػي طبيعتػػو عػػف نشػػاط بقيػػة محػػاكـ مجمػػس الدكلػػة , كا 

 مرتبتو فقط نظران لمكانة ىذه المحكمة التي تحتؿ قمة درجات القضاء اإلدارم . 

لمحكمة اإلدارية العميا السكرية الػذم يحػدد بشػكؿ كاضػح كصػريح ككذلؾ أيضان حكـ ا
] نقػض     طبيعة الطعف أماـ ىذه المحكمة الذم ينص عمى أنو   ممػا ال ريػب فيػو أف كممػة

                                           
كالمشػػار إليػػو فػػي  541ق ص159قػػـ  فػػي الطعػػف ر  5/11/1955حكػػـ المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا المصػػرية جمسػػة  (1)

 . 787, صمرجر د. عبداهلل بسيكني 
ي مؤلؼ مشار إليو ف,  1970ق لسنة 108ق في الطعف  81 حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية في القرار رقـ  (2)

 . 116سابؽ, صد.عبد اهلل طمبة, مرجر 
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لـ ترد في قانكف مجمس الدكلة... كأف صالحية المحكمة في نشر النزاع كىك أمر مفركغ منو 
يتيا فػػي الػػنقض كاإلبػػراـ يجعميػػا محكمػػة أسػػاس كاابػػت با حكػػاـ العديػػدة إضػػافة إلػػى صػػالح

 .(1)كشكؿ في آف كاحد ق 

, ة اإلدارية العميا ىػك طعػف بػالنقضمر ذلؾ يرل بعض المؤلفيف أف الطعف أماـ المحكم     
 كىـ يستندكف في ذلؾ إلى الحجر انتية : 

تشػػارم التمااػػؿ المكجػػكد فػػي الدرجػػة بػػيف مستشػػارم المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا , كبػػيف مس -1
 محكمة النقض . 

التمااػػؿ المكجػػكد فيمػػا يتعمػػؽ بالمحػػاميف المقبػػكليف أمػػاـ محكمػػة الػػنقض كأمػػاـ المحكمػػة  -0
 اإلدارية العميا . 

تسرم عمى رد مستشارم المحكمة اإلدارية العميا ذات القكاعد كا حكاـ التي تسػرم عمػى  -7
 رد مستشارم محكمة النقض . 

 ـ المحكمة اإلدارية العميا كأماـ محكمة النقض . التمااؿ المكجكد في مرجر الطعف أما -4

 ما كرد مف المحاكـ اإلدارية أك محكمة القضاء اإلدارم بطريؽ التماس مر إعادة النظر   -5

بينمػػا سػػكت القػػانكف المػػذككر عػػف ذلػػؾ فيمػػا يتعمػػؽ با حكػػاـ الصػػادرة مػػف المحكمػػة 
 .لطريؽ التماس إعادة النظرخاضعة  مما يدؿ عمى أف ىذه ا حكاـ ليست ,اإلدارية العميا 

مما يؤدم إلى االعتقاد بأف الطعف أماـ المحكمة اإلداريػة العميػا ىػك طعػف اسػتانا ي  
 . (2)ال عادم, كأف المحكمة اإلدارية العميا ليست درجة مف درجات المحاكمة 

يعتقد بعدـ التمااؿ بيف الطعف بالنقض كالطعف  , كنحف نؤيده, بينما ذىب رأم أخر 
 المحكمة اإلدارية العميا كذلؾ ل سباب التالية : أماـ 

ق إللغػػػاء ا حكػػػاـ 15لػػػـ تمتػػػـز المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا بالحػػػاالت المحػػػددة فػػػي المػػػادة   .1
اإلدارية , كمنحت نفسيا سمطة كاممػة فػي فحػص المكضػكع بصػكرة شػاممة كمػا لػك كانػت 

 .(1)جية استانا ية

                                           
, كالمشػػػار إليػػػو فػػػي 1975ق لسػػػنة 76ق فػػػي الطعػػػف  12حكػػـ المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا السػػػكرية فػػػي قرارىػػػا رقػػـ  ق 1 

 . 425المرجر السابؽ, ص
 كما بعدىا . 716, ص1959مطبعة جامعة دمشؽ, عدناف , القضاء اإلدارم كمجمس الدكلة,  العجالني د. ق0 
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أماـ المحكمة اإلدارية العميا لػـ يػرد ذكرىػا فػي تقريػر  كبالتالي يجكز إبداء أسباب جديدة      
الطعػف كلػك لػـ تتعمػؽ ىػػذه ا سػباب بالنظػاـ العػاـ. أمػا بالنسػػبة لمطعػف بػالنقض فإنػو ال يجػػكز 
إبداء أسباب جديدة أماميا بخالؼ ما ذكػر فػي صػحيفة الطعػف , كيسػتانى مػف ذلػؾ ا سػباب 

 . (2)المتعمقة بالنظاـ العاـ 

إلداريػػة العميػػا عمػػى الفصػػؿ فػػي مكضػػكع النػػزاع إذا قضػػت بإلغػػاء الحكػػـ جػػرت المحكمػػة ا .2
, ىػػي أف يكػػكف الحكػػـ الممغػػى قػػد  المطعػػكف فيػػو , كلػػـ تسػػتاًف مػػف ذلػػؾ إال حالػػة كاحػػدة
 قضى بعدـ اختصاص المحكمة بنظر المكضكع . 

لحػؽ الحكػـ المطعػكف أجرت المحكمة عمى قبكؿ الطعف مف الخارجيف عف الخصكمة إذا  .3
 . (3)رران بيـ كذلؾ مف تاريخ عمميـ بالحكـ فيو ض

يػػػا تممػػػؾ إن, إذ  ال تتقيػػػد المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا بالطمبػػػات المػػػذككرة فػػػي تقريػػػر الطعػػػف .4
 . (4)التصدم لمطمبات ا خرل , إذا كانت مرتبطة ارتباطان جكىريان بالطمب ا صمي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    
 كما بعدىا . 414عبد اهلل , المرجر السابؽ, ص طمبة د. (1)
 . 788عبد الغني , المرجر السابؽ, ص بسيكني عبد اهلل د. (2)
 . 415عبد اهلل , المرجر السابؽ, ص طمبة . د. (3)
 . 788عبد الغني , المرجر السابؽ, ص بسيكني عبد اهلل د. (4)
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يداع الطعن لدى الم -ثانيالمطمب ال  حكمة اإلدارية العمياإجراءات قيد وا 
 

عمػى  1959ق لسػنة 55رقـ  مػف قػانكف مجمػس الدكلػة السػكرم ذم  الػ 16تنص المادة         
 : أنو

عميػو  يقدـ الطعف مف ذكم الشأف بتقرير يكدع قمـ كتاب المحكمة اإلداريػة العميػا مكقػر       
 . مف محاـ مف المقبكليف أماميا

العامػػػة المتعمقػػػة بأسػػػماء الخصػػػـك  ة عمػػػى البيانػػػاتكيجػػػب أف يشػػػمؿ التقريػػػر ػ عػػػالك       
كتاريخػو كبيػاف با سػباب التػي  كصػفاتيـ كمػكطف كػؿ مػنيـ ػ عمػى بيػاف الحكػـ المطعػكف فيػو

ىػػػذا الكجػػو جػػػاز الحكػػػـ  بنػػي عمييػػػا الطعػػف كطمبػػػات الطػػاعف فػػػإذا لػػـ يحصػػػؿ الطعػػػف عمػػى
 . ببطالنو

 1959ق لسػنة 55رقـ  كرم ذم  الػمف قػانكف مجمػس الدكلػة السػ 15المادة  كما نصت       
  عمى أنو :

 يجػب عمػػى ذكم الشػأف عنػػد التقريػػر بػالطعف أف يكدعػػكا خزانػة المجمػػس كفالػػة قيمتيػا       

 عشرة جنييات إذا كاف الحكـ المطعكف فيو صادران عػف محكمػة القضػاء اإلدارم أك المحكمػة

 إحػػدل المحػػاكـ اإلداريػػة أكالتأديبيػػة العميػػا أك خمسػػة جنييػػات إذا كػػاف الحكػػـ صػػادران مػػػف 

 المحاكـ التأديبية كتقضي دا رة فحص الطعكف بمصادرتيا في حالة الحكـ برفض الطعف. كال

  .تستحؽ رسكـ عمى الطعكف التي ترفعيا ىي ة مفكضي الدكلة

ق أف إجراءات رفػر الطعػف أمػاـ المحكمػة اإلداريػة العميػا 16ق ك 15مف نص المادتيف  فالبيف 
 ي : تتمخص فيما يم

أف يقدـ الطعف مف ذكم الشأف بتقرير يكدع قمـ كتاب المحكمة اإلدارية العميا . كلـ ترسـ  .1
ال كػػاف  المػػادة المشػػار إلييػػا   ... طريقػػان معينػػان إليػػداع التقريػػر بػػالطعف يجػػب التزامػػو , كا 
نمػػا يكفػػي لكػػي يػػتـ الطعػػف صػػحيحان أف يػػتـ إيػػداع التقريػػر فػػي قمػػـ كتػػاب  الطعػػف بػػاطالن, كا 

 أكػاف ذلػؾ بحضػكر الطػاعف شخصػيان أـكمة في الميعاد الػذم حػدده القػانكف , سػكاءن المح
 . (1)ككيمو ق 

                                           
, كالمشار إليو في مؤلؼ الدكتكر 865, ص1962إبريؿ سنة  06دارية العميا المصرية في حكـ المحكمة اإل ق1 

 . 675سميماف محمد الطماكم, المرجر السابؽ, ص
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عالكة عمى البيانات العامة المتعمقة بأسماء الخصـك كصػفاتيـ  –يجب أف يشمؿ التقرير  .2
عمػػى بيػػاف الحكػػـ المطعػػكف فيػػو كتاريخػػو كبيػػاف ا سػػباب التػػي بنػػي  –كمػػكطف كػػؿ مػػنيـ 

 مبات الطاعف., كط عمييا الطعف

فإذا كاف تقريػر الطعػف مجيػكؿ المكضػكع, مػبيـ المػدلكؿ, عاريػان بالكميػة عػف ا سػباب        
 . (1)التي تكشؼ كما تراه الطاعنة عكران في الحكـ المطعكف فيو, كاف طعنو باطالنق

كىذا مػا قضػت بػو أيضػان المحكمػة اإلداريػة العميػا السػكرية   البػد أف يػذكر فػي صػحيفة       
ال رد شػػكالن  , فػػإذا ذكػػر فػػي اسػػتدعاء الػػدعكل أف الحكػػـ قػػد صػػدر  الػػدعكل أسػػباب الطعػػف كا 

 . (2)  , كجب البحث فيو كالتأكد مف مدل جديتو مخالفان لقاعدة قانكنية

يجب أف يكقر الطعف مف محاـو مػف المقبػكليف أمػاـ المحكمػة اإلداريػة العميػا  كىػذا الشػرط  .3
زميػػػا المشػػػرع لػػػدينا مػػػف جعػػػؿ التقاضػػػي أمػػػاـ مختمػػػؼ ينسػػجـ مػػػر الخطػػػة العامػػػة التػػػي الت
 . القضاء اإلدارم عف طريؽ محاـ

كلكف ليس في نصكص القانكف ما يكجب أف تككف صكرة صحيفة الطعف أماـ المحكمػة      
 . (3) اإلدارية العميا التي تعمف لذكم الشأف مكقعة مف الطاعفق

الرسـ القانكني المستحؽ عمى الطعػف يجب أف يككف تقديـ الطعف مصحكبان بدفر الكفالة ك  .4
 . (4), كتعفى طعكف ىي ة مفكضي الدكلة مف ىذا الشرط  إذا ما كاف مقدمان مف ا فراد

,  نيا كفقان لقانكف إدارة قضػايا  أما بالنسبة لطعكف اإلدارة فترفعيا إدارة قضايا الدكلة
ما يرفر منيا أك عمييا مف تنكب عف الحككمة كالمصالح العامة في 1977لعاـ  55 الدكلة رقـ

, فيػي تنػكب نيابػة قانكنيػة عػف الحككمػة  قضايا لدل المحاكـ عمى اختالؼ أنكاعيا كدرجاتيا
 في رفر الطعف كما كتعفى مف إيداع الكفالة .

, الطعػف الػذم تكجيػو الحككمػة إلػى خصػـ ميػت   كذلػؾ  نػو يتعػيف  لكنو يقر باطالن 
, مراقبة ما يطرأ عمى خصكمو مف كفاة أك تغييػر  ان عمى مف يريد تكجيو طعف تكجييان صحيح

                                           
, كالمشار إليو في مؤلؼ الدكتكر سميماف 1248, ص1967أبريؿ  14حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في  (1)

 . 675محمد الطماكم, المرجر السابؽ, ص
, كالمشار إليو في مجمكعة المبادئ 142, ص1979ق لسنة 179ـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ  حك (2)

 . 1979القانكنية التي قررتيا محكمة القضاء اإلدارم كالمعقب عمييا بأحكاـ المحكمة اإلدارية العميا, سنة 
كالمشار إليو في مؤلؼ الدكتكر  ,147, ص1955نكفمبر سنة  19حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في  (3)

 . 676سميماف محمد الطماكم, المرجر السابؽ, ص
            ., كما بعدىا70, المرجر السابؽ, صفؤاد أحمد  عامر (4)
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 , كي يكجو تقرير الطعف إلى مػف يصػح اختصػامو قانكنػان  في الصفة أك الحالة قبؿ اختصامو
. 

كال شبية في أف تحديد شخص الخصـ ىك مف البيانات الجكىريػة التػي يترتػب عمػى  
 إغفاليا بطالف الطعف ق .

يداع ال حة الطعف قمـ كتػاب المحكمػةبعد أف يقكـ ككيؿ الطاعف بق       مبػرزان مايشػعر  يد كا 
العميػػا بعػػد تسػػجيميا فػػي سػػجؿ ا سػػاس  يقػػكـ ديػػكاف المحكمػػة اإلداريػػة بسػػداد رسػػـ الطعػػف , 

بضـ ممؼ الػدعكل الصػادر فييػا الحكػـ الطعػيف حيػث تحػاؿ ال حػة الطعػف مػر ممػؼ الػدعكل 
لعرضػػػيا عمػػػى دا ػػػرة فحػػػص الطعػػػكف إلػػػى ىي ػػػة مفكضػػػي الدكلػػػة لتحضػػػيرىا كتيي تيػػػا تمييػػػدان 

 لمنظر بالطعف .

كمػػا جػػرل عميػػو العمػػؿ حػػدياان لػػدل المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية فػػي حػػاؿ إقػػرار      
 .الطعف مف ككيؿ الطاعف أماـ ر يس الدا رة الناظرة بالخصكمة أماـ المحكمة اإلدارية العميا 

لجمسة ا كلػى لمنظػر بػالطعف كيقػكـ ديػكاف يقكـ ر يس المحكمة بتبمير الطاعف مكعد ا        
المحكمة اإلدارية العميا بإبالغ المطعكف ضده مكعد الجمسة الذم يفترض كركد تقرير مفكض 

لػػػػذلؾ الدكلػػػة قبػػػػؿ ىػػػػذا المكعػػػػد حيػػػث تنظػػػػر دا ػػػػرة فحػػػػص الطعػػػكف بػػػػالطعف بعػػػػد تحضػػػػيره , 
يداع الطعف لدل المحكمة اإلدارية العميا  مف خالؿ : سنتعرؼ عمى إجراءات قيد كا 

يداع  الفرع ا كؿ -  الطعف .ال حة : إجراءات قيد كا 
 الفرع الااني : بيانات صحيفة الطعف .  -
 الفرع الاالث : إيداع كفالة الطعف . -
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يداع  -الفرع األول  طعنلئحة الإجراءات قيد وا 
 

لعاـ  55مف قانكف مجمس الدكلة السكرم رقـ  16تنص الفقرة ا كلى مف المادة        
عمى أف يقدـ الطعف مف ذكم الشأف بتقرير يكدع قمـ كتاب المحكمة مكقر مف محاـ  1959

 مف المقبكليف أماميا. 

كىػػك اصػػػطالح عػػاـ غيػػر منضػػػبط , كليػػذا فمػػف المتعػػػيف تحديػػده فػػػي  ذكك الشػػػػػأف :
, كالتػي أىميػا قاعػدة  حيػث ال مصػمحة  ضكء ا صكؿ العامة التي تحكػـ إجػراءات التقاضػي

, كمػػػف اػػػـ فػػػإف الطعػػػف ال يقبػػؿ إال مػػػف شػػػخص أك ىي ػػػة ليػػػا مصػػػمحة قا مػػػة أك  ال دعػػػكلقفػػ
كىذه المصمحة تضيؽ إذا كػاف الحكػـ المطعػكف فيػو  ,  محتممة في إلغاء الحكـ المطعكف فيو

 . (1)يفصؿ في حؽ مف الحقكؽ كلكنيا تتسر إذا كاف الحكـ ينصب عمى إلغاء القرار اإلدارم

يمكف أف نػدرج بػيف ذكم الشػأف  فقو كاجتياد القانكف العاـ يو عم استقر ضكء ماكفي 
 : 
 (2)إدارة , فيـ ا صالء فػي حػؽ الطعػف أكانكا أفرادان أـأطراؼ الدعكل ا صميكف , سكاءن  .1

 . 

, أف ليػػـ  , فبالنسػػبة ليػػـ قػػررت المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا المصػػرية المتػػدخميف فػػي الػػدعكل .2
 عف حؽ أطراؼ الدعكل . حقان أصيالن في الطعف مستقالن 

, يتعمػػؽ بػػإقرار حػػؽ الخػػارج  عمػػى أف أكبػػر تكسػػر أقرتػػو المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا المصػػرية .3
 , إذا كاف الحكـ الصػادر فييػا يمػس لػو مصػمحة مشػركعة عف الخصكمة في الطعف فييا

, لػػـ تػػتح لػػو فرصػػة الػػدفاع عػػف مصػػمحتو أمػػاـ المحكمػػة التػػي أصػػدرت الحكػػـ لسػػبب مػػف 
, فػػإف الفػرض ال ياػػكر إال بالنسػػبة  كبػػالنظر إلػى قاعػػدة ا اػػر النسػبي ل حكػػاـ , ا سػباب

, كىي ا حكاـ التي جعؿ المشرع لحجيتيا أاران قبؿ  ل حكاـ الصادرة بإلغاء قرارات إدارية
 .مة اإلدارية العميا السكرية بذلؾ. كىذا كلـ يأخذ قضاء المحك(3)الكافة

                                           
 . 410عبد اهلل , المرجر السابؽ, ص طمبة د. ق1 
 . 605سميماف , المرجر السابؽ, ص الطماكم د. ق0 
 605سميماف , المرجر السابؽ, ص الطماكم د. ق7 
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بأف قضاء المحكمة قد استقر عمػى أف  "المصرية  ما قضت المحكمة اإلدارية العمياك
لمشػػخص الػػذم مػػس الحكػػـ الصػػادر فػػي الػػدعكل مصػػمحة قانكنيػػة أك ماديػػة حػػؽ الطعػػف فيػػو 

, حتى كلك لـ يكف قد عمـ بالدعكل أك تدخؿ فييا  بكافة الطرؽ المقررة قانكنا  . (1) "ُن

الخػػػػارج عػػػػف , قػػػػد قيػػػػدت قبػػػػكؿ طعػػػػف  عمػػػػى أف المحكمػػػػة اإلداريػػػػة العميػػػػا المصػػػػرية
 الخصكمة في الشركط التالية : 

أف يمػػس الحكػػـ المطعػػكف فيػػو بطريقػػة مباشػػرة أك غيػػر مباشػػرة, حقػػكؽ كمصػػالح كمراكػػز  .1
 . (2)قانكنية مشركعة لمطاعف 

أف يككف الطاعف في مركز ال يسمح لو بتكقر الػدعكل أك العمػـ بيػا حتػى يػدخؿ فييػا فػي  .2
لخصػػكمة أك كػػاف فػػي مركػػز قػػانكني يسػػمح كػػاف يعمػػـ بقيػػاـ امػػف الكقػػت المناسػػب , أمػػا 

 بتكقعيا فإنو ال يقبؿ منو الطعف عمى الحكـ طالما لـ يتدخؿ في الخصكمة . 

 أف يككف الطاعف قد استغمؽ عمى سبيؿ الطعف في ىذا الحكـ أماـ محكمة أخرل .  .3

ف ميعػػاد فػػإأف يقػػيـ الطعػػف خػػالؿ سػػتيف يكمػػان مػػف تػػاريخ عممػػو اليقينػػي بػػالحكـ , كبالتػػالي  .4
سرياف الطعف في ىذه الحالة يبدأ مف تاريخ عممو اليقيني بالحكـ كليس مف تاريخ صدكر 

 . (3)الحكـ 

كيبػػدك كاضػػحان أف حػػؽ الطعػػف لمخػػارج عػػف الخصػػكمة يعػػد بماابػػة اعتػػراض لمغيػػر , 
 .  (4)كلكف أماـ المحكمة اإلدارية العميا , ال أماـ المحكمة التي أصدرت الحكـ

مممكسػػػة عمػػػى التفرقػػػة بػػػيف الطعػػػكف التػػػي تقػػػدميا   ىي ػػػة  كلقػػػد رتػػػب المشػػػرع نتيجػػػة
ق فػػي فقرتيػػا ا خيػػرة 15الشػػأف ق أكردتيػػا المػػادة   كمفكضػػي الدكلػػةق, كتمػػؾ التػػي يقػػدميا   ذك 

 حيث تقكؿ : 

  كيجب عمى ذكم الشأف عند التقدير بالطعف أف يكدعكا خزانة المجمس كفالة قيمتيا 
, أك خمسػة  فيػو صػادران عػف محكمػة القضػاء اإلدارمعشرة جنييات إذا كاف الحكػـ المطعػكف 

جنييات إذا كاف الحكـ صادران مف إحدل المحاكـ اإلدارية أك المحػاكـ التأديبيػة كتقضػي دا ػرة 
                                           

, كالمشار إليو فػي 609ق, ص1724في الطعف رقـ   11/6/1966كـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية جمسة ح (1)
 . 01مرجر د. سميماف الطماكم ص

 . 00فؤاد أحمد , المرجر السابؽ, ص عامر (2)
 كما بعدىا . 606سميماف , المرجر السابؽ, ص الطماكم (3)
  .414الدكتكر عبد اهلل طمبة, المرجر السابؽ, ص , ككذلؾ 607سميماف , المرجر السابؽ, ص الطماكمد.  (4)
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فحػػص الطعػػكف بمصػػادرتيا فػػي حالػػة الحكػػـ بػػرفض الطعػػف, كال تسػػتحؽ رسػػـك عمػػى الطعػػف 
 .  (1)التي ترفعيا ىي ة مفكضي الدكلة

فالمشرع كاف كمازاؿ يخشػى المغػاالة فػي التقاضػي مػف قبػؿ  , حةكحكمة التفرقة كاض
العنػػاد , فاشػػترط المشػػرع ىػػذا الشػػرط لتكػػكف بماابػػة حػػافز لمتريػػث كالتفكيػػر قبػػؿ رفػػر طعػػكف ال 

 , كالتأكد مف جدية أسباب الطعف.  سند ليا مف القانكف

لتػػي عمػػى الطعػػكف ا –فػػي الغالػػب  –ككاضػػح أيضػػان أف ماػػؿ ىػػذا االعتبػػار ال يصػػدؽ 
 ترفعيا ىي ة مفكضي الدكلة . 

, أف يػػتـ  قػػد أكجػػب المشػػرع فػػي قػػانكف مجمػػس الدكلػػة حػػيف اتخػػاذ إجػػراءات الطعػػفل      
" عػػدـ اعتبػػار الطعػػف أمػػاـ عمػػى  االجتيػػادتقػػديـ الطعػػف إلػػى قمػػـ كتػػاب المحكمػػة كقػػد اسػػتقر 

محكمة ك عدـ االعتداد المحكمة اإلدارية العميا قا مان إال مف تاريخ إيداع صحيفتو قمـ كتاب ال
  (2)بالتاريخ المدكف عمى صحيفة الطعف

,  ىػػذا كلػػـ يرسػػـ المشػػرع طريقػػان معينػػة إليػػداع التقريػػر بػػالطعف حتػػى يجػػب االلتػػزاـ بػػو        
نما اكت  . بإيداع الطعف  قمـ كتاب المحكمة فيكا 

ق مػػف قػػانكف 16كعمػػى ىػػذا فقػػد قضػػت المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية " اف المػػادة         
مجمس الدكلة لـ ترسـ طريقان معينان إليداع التقرير بالطعف ,  كيكفي لكي يتـ الطعػف صػحيحان 
أف يكدع التقرير بالطعف في الميعاد القانكني بعد استيفاء البيانات المنصكص عمييػا فػي ىػذه 

 . (3)المادة خالؿ ستيف يكمان مف تاريخ صدكر الحكـ 

  فإ ك,  (4)ـ فػػػػي اليػػػػـك السػػػػتيف مػػػػف تػػػػاريخ صػػػػدكر الحكػػػػـ مقبػػػػكؿ" الطعػػػػف المقػػػػد فإ ك     
ذا صػػادؼ ( 5)تسػػجيؿ الطعػػف يػػتـ كيكتمػػؿ بتػػاريخ تسػػديد الرسػػـ خػػر الميعػػاد عطمػػة رسػػمية آ, كا 

 امتد الميعاد إلى أكؿ يكـ عمؿ بعدىا.

                                           
 607سميماف , المرجر السابؽ, ص الطماكم د. (1)
 . 167ص 106ـ 1962/1964مر  – 41/0/1962ع حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ  (2)
 . 166ص 174ـ 1962/1964مر  – 04/0/1962حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ ع  (3)
 . 168ص 178ـ 1962/1964مر  – 1967لسنة  42حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ ع  (4)
 .       178ص 77ـ 1992مر  – 456/401/1992حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ ع  (5)
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ذا كاف لممحامي الككيؿ عند الضركرة أف ينيب عنو  استقرىذا كقد  العمؿ عمى أنو كا 
ق مف قانكف 57كالمرافعة محاميان آخر عمالن بأحكاـ الفقرة  جق مف المادة   في الحضكر

إال أنو حيف تقديـ عريضة الطعف أماـ المحكمة اإلدارية العميا فإف , تنظيـ مينة المحاماة 
تكقير ىذه العريضة يجب أف يككف مف محاـ مفكض بسند تككيؿ أصكلي كليس مف محاـ 

ق مف قانكف 252ق مف قانكف مجمس الدكلة كالمادة  16مناب حسبما ىك صريح المادة  
 .(1)أصكؿ المحاكمات

 كمف المعمكـ أف رفر الدعكل اإلدارية بإيداع صػحيفتيا قمػـ كتػاب المحكمػة المختصػة     
, كما يتـ الطعف أماـ المحكمة اإلدارية العميا بإيداع ذكم الشأف تقريػر الطعػف قمػـ كتػاب ىػذه 

 . المحكمة

إعػػالف العريضػػػة أك تقريػػر الطعػػف كتحديػػػد جمسػػة لنظػػر المنازعػػػة أمػػاـ المحكمػػػة أمػػا         
نما ىك إجراء  , فميس ركنان مف أركاف إقامة المنازعة اإلدارية أك شرطان لصحتيا المختصة , كا 

نمػػا تتػػكاله المحكمػػة مػػف تمقػػاء نفسػػيا, كلػػيس مػػف  مسػػتقؿ ال يقػػكـ بػػو أحػػد طرفػػي المنازعػػة , كا 
 . (2)انعقاد الخصكمة شأنو أف يؤار في صحة

بينما نجد أف المشرع الفرنسي أكجب اىتمامان بقيد الطعف اإلدارم مف حيث الشكؿ,        
فيجب تقديمو عمى كرؽ معيف مدمكغ كأف يكجو إلى سكرتارية المجمس, كأف يقدـ بكاسطة 

 . محاـ كأصؿ عاـ

الذم ذىب إليو الحكـ  , فيجب أف يكجو المنطكؽ كىناؾ شركطان تتعمؽ بجكىر الطعف       
تباع ىذه اإلجراءات , كعدـ ا المطعكف فيو , بمعنى أف يتقيد الطعف بالحكـ المطعكف فيو

 .يجعؿ الطعف غير مقبكؿ شكالن 

ف كاف يتعيف أف  ما لـ يكف ىناؾ نص تشريعي يجيز الخركج عمى ىذه القكاعد         , كا 
, كما يتعيف  مخصان كافيان لو يمحؽ بيايرد تفصيؿ الحكـ المطعكف فيو بعريضة الطعف أك م
 ـ المطعكف فيو .أف يكضح في الطعف القاعدة القانكنية التي خالفيا الحك

, حتى كلك  كيذىب المجمس إلى قبكؿ الطعف إذا ما تكضح أساسو في مذكرة شارحة       
مى ما , كلكف يجب أف يككف ذلؾ مقصكران ع قدمت ىذه المذكرة بعد الميعاد المقرر لمطعف

                                           
 . 6ج 1999سمر  – 1/027/1999- 525ع حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ  (1)
 . 9/6/1987قضا ية, جمسة  70لسنة  7594حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية, رقـ الطعف  (2)
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كرد بالمذكرة السابقة تقديميا كالمكضح بيا مكضكع الطعف , كال تتضمف أسبابان جديدة, فضالن 
 . (1)عف ذلؾ, فإنو يتعيف أف تقدـ عمى الكرؽ المخصكص لرفر الطعف كبنفس الطريقة

حػيف اتخػاذ إجػراءات الطعػف أف  السػكرم كما أكجب المشػرع فػي قػانكف مجمػس الدكلػة     
ف مرفقػػان معػػو صػكران بقػػدر عػػدد المطعػكف ضػػدىـ حتػػى يػتـ إعالنيػػـ بػػالطعف  يػكدع أصػػؿ الطعػ

 بصكر مأخكذة مف ا صؿ كتماامو.

كقد جرل العمػؿ عمػى تقػديـ نسػخة إضػافية إلدارة قضػايا الدكلػة المماػؿ القػانكني عػف       
 .اإلدارات باإلضافة لمنسخ المرفقة بعدد المطعكف ضدىـ 

كرة عػػف الحكػػـ الطعػػيف مػػر الطعػػف المقػػدـ ال يسػػتكجب تقريػػر إرفػػاؽ صػػإال أف " عػػدـ         
 . (2)بطالف الطعف المقدـ عمالن بأحكاـ قانكف مجمس الدكلة

ف ىذه المحكمة سارت في اجتيادىا المست        ر عمػى عػدـ اعتبػار الطعػف غيػر المرفػؽ قكا 
مػػػف القػػػانكف ق 175بصػػػكرة عػػػف الحكػػػـ الطعػػػيف بػػػاطالن سػػػندان  حكػػػاـ الفقػػػرة  جق مػػػف المػػػادة  

ا ساسي لمعامميف في الدكلة التي نصت عمى أف تطبؽ عمى القضايا العماليػة أحكػاـ القػانكف 
 . (3)النافذ أماـ المحكمة اإلدارية العميا كىك قانكف مجمس الدكلة

ذا كػػاف المشػػرع قػػد اشػػترط تكقيػػر محػػاـ مػػف المقبػػكليف أمػػاـ المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا        كا 
,  المقدـ كىك مف اإلجراءات الجكىرية التي انتظميػا المشػرع بقيػد الػنص عمى صحيفة الطعف

إذ كػػػاف المشػػػرع كال زاؿ حريصػػػػان عمػػػى أال تقػػػػدـ الطعػػػكف أمػػػاـ المحكمػػػػة إال بتكقيػػػر محػػػػاميف 
, فضالن عف عػدـ ظيػكر الخصػكـ فػي الطعػف أمػاـ ىػذه المحكمػة إال  مقبكليف لممرافعة أماميا

 . عة أماميافي صحبة محاميف مقبكليف لممراف

ذلػػػػؾ أف المحكمػػػػة اإلداريػػػػة العميػػػػا ال تتصػػػػدل إال لممنازعػػػػات اإلداريػػػػة ذات الصػػػػبغة         
, تتطمػػب  الفنيػػة العاليػػة فػػي الخبػػرة كالدرايػػة كالتمػػرس الطكيػػؿ فػػي ا عمػػاؿ القانكنيػػة كالقضػػا ية

ر ممحػػكظ , كمػػف الدارسػػيف لمقػػانكف بتكسػػ أف يكػػكف مقبػػكالن أماميػػا مػػف المحػػاميف ذات الكفػػاءة
 .كاىتماـ بالر

                                           
 . 1972العميا, رسالة دكتكراه سنة  د. بديكم عبد العزيز خميؿ, الطعف بالنقض كالطعف أماـ المحكمة اإلدارية (1)

 . 490ص 122ـ 1995مر  – 769/722/1995ع  حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ (2)
 . 0ج 1999سمر  – 0/082/1999-129ع  حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية رقـ (3)
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كما كأف تكقير صحيفة الطعف مف محاـ مقبكؿ أماـ المحكمة ىك الذم يضػمف جديػة         
 . (1)الطعف كيكفؿ كتابة أسبابو بما يتفؽ مر كجكه الطعف المقررة في القانكف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 . 070, منشأة المعارؼ باإلسكندرية, ص0225إبراىيـ , الطعف بالنقض اإلدارم, الطبعة ا كلى,  المنجي (1)
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 بيانات صحيفة الطعن -الفرع الثاني
 

مف قانكف مجمس الدكلة عمى أف " يقدـ الطعف مف  16ة تنص الفقرة الاانية مف الماد      
ويجب أن ذكم الشأف بتقرير يكدع قمـ كتاب المحكمة مكقر مف محاـ مف المقبكليف أماميا, 

يشتمل التقرير عالوًة عمى البيانات العامة المتعمقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل 
ن باألسباب التي بني عميها الطعن منهم عمى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه  وبيا

 ".الوجه جاز الحكم ببطالنه اوطمبات الطاعن  فإذا لم يحصل الطعن عمى هذ

لقد أكجب المشرع في قانكف مجمس الدكلة السكرم حيف اتخاذ إجراءات الطعف أف        
 منيـيتـ الطعف مشتمالن عمى البيانات العامة المتعمقة بأسماء الخصكـ كصفاتيـ كمكطف كؿ 

, فأطراؼ الخصكمة أماـ المحكمة اإلدارية العميا ىـ الطرفاف ا صمياف  المدعي كالمدعى 
عميوق الطاعف كالمطعكف ضده كبغيرىما ال تنعقد الخصكمة كبجانبيما يككف المتدخميف الذيف 

 .كانكا خصكمان أماـ المحكمة التي أصدرت القرار المطعكف فيو 

, مقصكدان بذلؾ عرض لكقا ر النزاع أماـ  عكف فيو كتاريخوككذلؾ بياف الحكـ المط       
محكمة المكضكع كالطمبات كالدفكع كا دلة كأسباب كمنطكؽ الحكـ كأسباب الطعف التي يراىا 

 و, أم أسباب أك حاالت أكجو الطعف .الطاعف عمى الحكـ المطعكف في

بيانان يكضح ا سباب  فقد أكجب المشرع ضركرة بياف كتفصيؿ الحكـ المطعكف فيو       
التي بني الطعف عمييا كتفصيميا, حتى تستطير المحكمة أف تستظير ما يشكب القرار 

 المطعكف فيو مف مخالفة لمقانكف أك خطأ في تطبيقو كتأكيمو, أك كقر بطالف في الحكـ. 

" فالمقصػػكد ببيػػاف أسػػباب الطعػػف فػػي الحكػػـ المطعػػكف فيػػو, بيػػاف مػػا يػػرل الطػػاعف مػػا       
, بػػأف يكػػكف عمػػى نحػػك  عتػػرل ىػػذا الحكػػـ مػػف عيػػكب تبػػرر مياجمتػػو كالنعػػي عميػػو كنقضػػوا

يجمييػػا يكشػػؼ عػػف المقصػػكد منيػػا كشػػفان كافيػػان ينفػػي الغمػػكض كالجيالػػة كيسػػتباف منػػو العػػكار 
 . الذم يعزكه الطاعف إلى الحكـ المطعكف فيو كمكضعو منو كأاره فيما قضى بو
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ب مطمكبان ابتداءن عمى كجو الكجكب تحديدان لمطعف كتعرفػان يؿ ا سباصكمف اـ كاف تف        
, ذلػػؾ أف تػػرؾ ىػػذه ا سػػباب مػػر  مػػا يعػػاب عمػػى الحكػػـ المطعػػكف فيػػو فػػي, كػػيال يخ بأسػػبابو

 . (1)" تجييؿ بياف الحكـ المطعكف فيو مف شأنيا بطالف الحكـ

طعػكف فيػو, إال فالمشرع تطمب ذكر كافة ا سباب التػي يعيػب بيػا الطػاعف الحكػـ الم      
أف نقص ا سباب الكاردة بتقرير الطعف أك عدـ بيانيا ال يترتب عميػو حكمػان بطػالف الطعػف , 

 كالحكـ في ىذه الحالة أمر جكازم لممحكمة.
كقد اسػتقر قضػاء المحكمػة اإلداريػة العميػا السػكرية عمػى قبػكؿ حتػى الطعػكف الشػكمية   

 :الصيغة التاليةالتي تتمخص ب
فقد ج ت خطأ في تطبيؽ القانكف كتأكيمو  كاف القرار المطعكف فيو قد بني عمى لما"         

بتقريرم ىذا طاعنا فيو طالبػا قبػكؿ الطعػف شػكالن السػتجماعو لشػركطو كافػة كقبكلػو مكضػكعان 
ل سباب التي سنبدييا بجمسات المحاكمة  كلما سػبؽ لمجيػة الطاعنػة أف أاارتيػا أمػاـ محكمػة 

لػذلؾ  تحػتفظ الجيػة الطاعنػة بإاارتػو حػيف المػزـك أمػاـ محكمػتكـ المػكقرة ,الدرجة ا كلى كلما 
 شػػػػكالن بقبػػػػكؿ الػػػػدعكل كالحكػػػػـ  قبكلػػػػو مكضػػػػكعان ك قبكلػػػػو الطعػػػػف شػػػػكال الحكػػػػـ ب ج نػػػػا نمػػػػتمس 

 ." تضميف الجية المطعكف ضدىا الرسـك كالمصاريؼك  االدعاءكالحكـ كفؽ  كمكضكعان 
ناء النظر بػالطعف , كيكػكف ذلػؾ بسػبب عػدـ إمكانيػة كتتقدـ الجية الطاعنة بدفكعيا أا       

  ككيؿ الطاعف الحصكؿ عمى القرار المطعكف فيو لعدـ نسخو.

لعاـ  55مف قانكف مجمس الدكلة السكرم رقـ  16كما أكجبت الفقرة الاانية مف المادة       
عف ضػػركرة تحديػػد طمبػػات الطػػاعف كيقصػػد بيػػػا الطمبػػات الختاميػػة التػػي يمػػتمس الطػػػا 1959

الحكػػـ كفقيػػا , ذلػػؾ أف ا صػػكؿ العامػػة المسػػتقرة فػػي فقػػو المرافعػػات لػػدل القضػػاء المػػدني , 
تكجب عمى القاضي أف يتقيد بحدكد الطمبات المقدمػة إليػو مػف الخصػـك كال يجػكز أف يقضػي 

 .في غير ما طمبو الخصـك أك بأكار مما طمبكه تحت طا مة بطالف الحكـ الصادر

مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية " لمخصـك أف يطعنكا  251ة حيث نصت الماد         
أكعػػػف المحػػػاكـ الشػػػرعية  االسػػػت ناؼأمػػػاـ محكمػػػة الػػػنقض فػػػي ا حكػػػاـ الصػػػادرة عػػػف محػػػاكـ 

 كالمذىبية أكعف محاكـ الصمح في الدرجة ا خيرة في ا حكاؿ ا تية :

                                           
مرجػػػر سػػػابؽ, س الدكلػػػة, المرافعػػػات اإلداريػػػة دراسػػػة عمميػػػة إلجػػػراءات التقاضػػػي أمػػػاـ مجمػػػ –إبػػػراىيـ  المنجـــيق  1 
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و الخصـك أك بأكار مما يطمبإذا أغفؿ الحكـ الفصؿ في أحد المطالب أكحكـ بشيء لـ  -ه 
 ". طمبكه

لقد بيف المشرع اإلجراءات الكاجب إتباعيا لدل الطعف أماـ المحكمة اإلدارية العميا       
كأجاز لممحكمة الحكـ بالبطالف في حاؿ مخالفتيا , فيجب أف يشتمؿ الطعف إلى جانب 

صفاتيـ كمكطنيـ, ا سباب التي بني عمييا الطعف , البيانات المتعمقة بأسماء الخصكـ ك 
كأخيران طمبات الطاعف كالجزاء , كالحكـ المطعكف فيو, كالمحكمة التي صدر منيا كتاريخو

الذم يترتب عمى نقص ىذه البيانات ىك البطالف , كلكف المشرع جعؿ الحكـ بالبطالف 
 جكازيان لممحكمة ال كجكبيان.
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 إيداع كفالة الطعن  –الفرع الثالث 

مجمػػس الدكلػػة السػػكرم عمػػى الطػػاعف عنػػد التقريػػر بػػالطعف  أكجػػب المشػػرع فػػي قػػانكف
 . إيداع كفالة خزانة المجمس مقدارىا عشرة جنييات

, كذلؾ بالنظر إلى افتراض  كقد خص المشرع ذكم الشأف إذا كاف مقدمان مف ا فراد 
, فضػػالن عمػػا تتطمبػػو الكفالػػة مػػف  جديػػة الطعػػكف المقامػػة كبعػػدىا عػػف االعتبػػارات الشخصػػية

 . (1)راد كحدىـ,  ف ىؤالء ىـ الذيف يخشى منيـ في إساءة استعماؿ الطعف بالنقض ا ف

, إال أف مػا  ىذا كقد استقر االجتياد عمى أف عدـ سداد الرسـ يرتب رد الطعف شػكالن 
يجرم عميو العمؿ أنو ال يقبؿ الطعف كال يسجؿ في أساس المحكمػة اإلداريػة العميػا إذا لػـ يػتـ 

 . م يشعر بسداد الرسـإبراز اإليصاؿ الذ

ىػػذا كقػػد أكجػػب المشػػرع عمػػى دا ػػرة فحػػص الطعػػكف أف تقضػػي بمصػػادرة الكفالػػة فػػي  
, كمػػا لككػػاف الطعػػف غيػػر مقبػػكؿ  , كىػػك أمػػر كجػػكبي ال جػػكازم حالػػة الحكػػـ بػػرفض الطعػػف

 شكالن أك غير جدير بالعرض عمى المحكمة اإلدارية العميا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .772, مرجر سابؽ , ص  قضاء اإللغاء -القضاء اإلدارم كمجمس الدكلة  -د. فيمي مصطفي أبكزيد  (1)



418 

 

 عنشروط قبول الط -المطمب الثالث
 

ف كاف حقان         , إال أف  إف الطعف في الحكـ الصادر بإلغاء القرار المطعكف فيو كا 
استعماؿ ىذا الحؽ يرتبط بشركط تتماؿ في ضركرة تكافر الصفة في الطاعف إلى جانب 

, إضافة إلى ميعاد يتقدـ الطعف بو كنطاؽ يتحدد الطعف فيو , لذلؾ  تكافر مصمحتو فيو
 ىذا المطمب عمى النحك التالي:  سنتناكؿ الدراسة في

 : الصفة كالمصمحة كشرطيف لقبكؿ الطعف.  الفرع ا كؿ -
 . : ميعاد كنطاؽ الطعف الفرع الااني -
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 الصفة والمصمحة كشرطين لقبول الطعن في الحكم -الفرع األول
 

رط لقبػػكؿ الطعػػف فػػي مػػف قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات فإنػػو يشػػت 219كفقػػان لػػنص المػػادة        
, كصػػاحب مصػػمحة فػػي  الحكػػـ أف يكػػكف رفعػػو مػػف صػػاحب صػػفة فػػي الػػدعكل المحكػػـك فييػػا

 .ىذا الطعف
, كال يقبػؿ  حيث نصت عمى أنػو "ال يجػكز الطعػف فػي ا حكػاـ إال مػف المحكػـك عميػو       

 .ممف رضخ الحكـ أك ممف قضي لو بكؿ طمباتو  " 
الطعف فػي الحكػـ لدل مجمس الدكلة السكرم عمى "  اف  داالجتياكعمى ىذا فقد استقر       

أمػػػاـ المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا ال يجػػػكز إال لمػػػف أضػػػر بػػػو كىػػػك الخصػػػـ الػػػذم قضػػػي ضػػػده 
ق مػػف قػػانكف 15/ مػػف المػػادة  3كلػػر يس ىي ػػة مفكضػػي الدكلػػة عمػػى مػػا نصػػت عميػػو الفقػػرة /

 . (1)مجمس الدكلة 
ـ الصػػػادر عػػػف محكمػػػة القضػػػاء اإلدارم يعتبػػػر ف رضػػػكخ اإلدارة لمحكػػػأ كقػػػد قضػػػي "       

تنفيذ الحكـ القضا ي قبؿ   فإ , ك( 2)بماابة رجكع عف الطعف مما يستكجب عدـ البحث فيو" 
 . (3)الطعف فيو يفيد الرضكخ لو كيجعؿ الطعف فيو جديران بعدـ البحث 

 عميو سنقسـ الدراسة في ىذا الفرع عمى النحك التالي:  

 :لطعنالصفة في ا -أولً 
كالتي بمكجبيا ال تنتقؿ آاار  –كأصؿ عاـ  –إعماالن لقاعدة نسبية ا حكاـ اإلدارية       

, فإنو ال يجكز لغير أطراؼ الدعكل الصادر فييا الحكـ المطعكف فيو  الحكـ لغير أطرافو
أماـ المحكمة ا عمى, كال يقبؿ الطعف مف ىذا الخصـ إال بنفس الصفة التي كانت لو في 

 . ة أكؿ درجة, كالتي صدر فييا الحكـ محؿ الطعفخصكم
الصفة ما دامت شرطان لقبكؿ الدعكل ابتداءن فإف ىذا يستنتر منو ضركرة  فإحيث        

 . (4)تكافرىا في حالة الطعف في الحكـ الصادر في ممؼ الدعكل 

                                           
 . 548ص 149ـ 1994مر  – 0/906/1994-699ع حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ  (1)
 . 100ص 47ـ 1972مر  – 02/44/1972ع حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ  (2)
 . 17ص 0ـ 1990مر  – 1194/454/1990ع حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية القرار رقـ  (3)

 .712المرافعات اإلدارية في قضاء مجمس الدكلة,  مرجر سابؽ, ص , خميفة عبد العزيز عبد المنعـ (4)
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كصاحب الصفة ىك مف يختص كفقان  حكاـ القانكف بتمايؿ الشخص االعتبارم 
, كالصفة في تمايؿ الجية اإلدارية أمر مستقؿ عف نيابة إدارة قضايا الدكلة  ث باسموكالتحد

, فال يكفي لصحة  عف الجيات اإلدارية فيما يرفر منيا أك عمييا مف قضايا أك طعكف
, بؿ يتعيف لصحتو أف تككف مباشرتو باسـ صاحب  اإلجراءات أف تباشره إدارة قضايا الدكلة

, أما بالنسبة لسا ر ا شخاص االعتبارية فإف  لنسبة لشؤكف كزارتوالصفة كىك الكزير با
 . (1)الصفة تابت لصاحب الحؽ في تمايميا حسبما ينص عميو نظاميا

كالعبػػػرة فػػػي تحديػػػد الصػػػفة تكػػػكف بتػػػاريخ إيػػػداع التقريػػػر بػػػالطعف قمػػػـ كتػػػاب المحكمػػػة      
لنظػػػاـ العػػػاـ, فػػػإف محكمػػػة المختصػػػة, كنظػػػران  ف الصػػػفة فػػػي الطعػػػف مػػػف ا مػػػكر المتعمقػػػة با

 . (2)الطعف تتصدل لمتحقؽ مف تكافرىا مف تمقاء نفسيا

إف جيػػػة اإلدارة تقػػػدمت فقػػػد قضػػػت المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا السػػػكرية فػػػي حكػػػـ ليػػػا "   
بطعنيا عمى السماع كلـ يابت عمميا بكفاة المطعػكف ضػدىا بتػاريخ تقػديميا الطعػف لػذلؾ يكػكف 

 .(3)جية عدـ القبكؿ الطعف شكالن في غير محميا القانكنيدفر الجية المطعكف ضدىا ل

 : المصمحة في الطعن -ثانياً 
ال يكفي لقبكؿ الطعف في الحكـ الصادر بدعكل اإللغاء أف يككف الطاعف ذا صفة      

,  في طعنو, بؿ يجب أف تككف لو مصمحة في إلغاء القرار كميان أك تعديؿ الحكـ محؿ الطعف
 .  (4)لطعف ممف قضي لو في الحكـ الطعيف بكؿ طمباتوكمف اـ فال يقبؿ ا

كلما كاف شرط المصمحة في الدعكل يتعيف تكافرىا ابتداءن كما يتعيف استمراره لحيف 
 .(5)الفصؿ فييا بحكـ نيا ي

ك ف مرحمة الطعف ىي استمرار إلجراءات الخصكمة في الدعكل كمف شأنيا أف  
اـ المحكمة اإلدارية العميا لتنزؿ فيو حكـ القانكف, فمف تطرح النزاع برمتو شكالن كمكضكعان أم

اـ يتعيف استمرار ىذه المصمحة حتى يفصؿ في الطعف بحكـ نيا ي, فال يكفي في ىذا 

                                           
 .  07/11/1968ؽ, جمسة  17لسنة  448حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في الطعف رقـ ق 1 

 .  729المرافعات اإلدارية في قضاء مجمس الدكلة,  مرجر سابؽ, ص خميفة عبد العزيز عبد المنعـ, (2)

 . 052ص 72ـ 1994مر  – 0/107/1994-174ع السكرية حكـ المحكمة اإلدارية العميا ق 7 
 . 712ي قضاء مجمس الدكلة, مرجر سابؽ, صخميفة عبد العزيز عبد المنعـ, المرافعات اإلدارية فق 4 
 .17/0/0220قضا ية, جمسة   47لسنة   7467حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية, رقـ الطعف ق 5 
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ذا كانت دعكل اإللغاء تستيدؼ إعادة ا كضاع إلى  الشأف مجرد تكافرىا حاؿ إقامة الطعف كا 
حاؿ دكف ذلؾ مانر قانكني أك طرأت ظركؼ , فإذا ما  هما قبؿ صدكر القرار المطمكب إلغاؤ 

 أاناء نظر الطعف, تجعؿ إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو قبؿ صدكر الحكـ غير ذات جدكل

, كال يككف ىناؾ كجو  منتفية لطاعف في االستمرار في الطعف تضحى, فإف مصمحة ا
 .(1), كمف اـ يتعيف الحكـ بعدـ قبكلو لالستمرار فيو

اإلدارية العميا الناظرة في الطعف التحقؽ مف مصمحة الطاعف  حيث يعكد لممحكمة 
, حيث تقضي بعدـ قبكؿ الطعف في حاؿ  مف تمقاء نفسيا, لتعمؽ ىذا الشرط بالنظاـ العاـ

 عدـ استمرار المصمحة حتى لك لـ يار أحد الخصـك ذلؾ. 

 طعن هيئة مفوضي الدولة : -ثالثاً 

قػػػانكف مجمػػس الدكلػػة السػػكرم عمػػى أف يكػػػكف  مػػف 15أجػػاز المشػػرع بمكجػػب المػػادة       
لػػذكم الشػػأف كر ػػيس ىي ػػة مفكضػػي الدكلػػة أف يطعػػف فػػي تمػػؾ ا حكػػاـ خػػالؿ سػػتيف يكمػػان مػػف 

 تاريخ صدكر الحكـ.

نػػػاط فػػػي ا صػػػؿ بيي ػػػة مفكضػػػي الدكلػػػة ألػػػ ف كػػػاف قػػػانكف تنظػػػيـ مجمػػػس الدكلػػػة قػػػد 
 .تحضير الدعاكل اإلدارية كتيي تيا لمفصؿ فييا 

اؼ إلى اختصاصات ىي ة مفكضي الدكلػة حػؽ الطعػف با حكػاـ الصػادرة إال أنو أض
عػف محكمػة القضػاء اإلدارم الصػادرة بيي ػة اسػػت نافية فػي أحكػاـ المحػاكـ اإلداريػة كقػد خػػص 

 .اريخ صدكر الحكـ كفي أحكاؿ محددةبيا ر يس ىي ة مفكضي الدكلة خالؿ ستيف يكمان مف ت

مػػا جػػرل عميػػو قضػػاء المحكمػػة اإلداريػػة  ىػػي حالػػة مػػا إذا صػػدر الحكػػـ عمػػى خػػالؼ 
كني لػػػـ يسػػػبؽ ليػػػذه المحكمػػػة قػػػان ضػػػي تقريػػػر مبػػػدإ العميػػػا أك إذا كػػػاف الفصػػػؿ فػػػي الطعػػػف يقت

 .تقريره

 

 

                                           
 . 15/10/0221قضا ية, جمسة   42لسنة   0828حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية, رقـ الطعف ق 1 
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 ميعاد ونطاق الطعن -الفرع الثاني

لػػػى ميعػػػاد الطعػػػف كنطػػػاؽ إ التعػػػرؼنتنػػػاكؿ دراسػػػة ميعػػػاد كنطػػػاؽ الطعػػػف مػػػف خػػػالؿ 
 كذلؾ عمى النحك التالي : الطعف 

 : ميعاد الطعن -أولً 
مػػػف قػػػانكف مجمػػػس الدكلػػػة السػػػكرم ميعػػػاد الطعػػػف أمػػػاـ المحكمػػػة  15حػػػددت المػػػادة       

كىػي نفػس المػدة المقػررة  , اإلدارية العميػا بسػتيف يكمػان مػف تػاريخ صػدكر الحكػـ المطعػكف فيػو
رة مػػف لرفػػر دعػػكل إلغػػاء القػػرارات اإلداريػػة , مػػر فػػارؽ أف المػػدة تبػػدأ فػػي ىػػذه الػػدعكل ا خيػػ

 .  (1)تاريخ العمـ بالقرار كليس مف تاريخ صدكره

يبػػدأ سػػرياف ىػػذا الميعػػاد بالنسػػبة ل حكػػاـ الصػػادرة عػػف محكمػػة القضػػاء اإلدارم أك          
 ستيف يكمان مف تاريخ صدكر الحكـ .  المحاكـ اإلدارية أك المحاكـ التأديبية خالؿ

ة المدنيػة بخصػكص قضػايا العػامميف أما بالنسػبة ل حكػاـ الصػادرة عػف محكمػة البدايػ 
سػػرياف ميعػػاد الطعػػف أمػػاـ المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا خػػالؿ االاػػيف يكمػػان مػػف تػػاريخ صػػدكر  أيبػػد

 الحكـ . 

كبالنسػبة إلػى طعػػف الخػارج عػػف الخصػكمة , فػػإف قضػاء المحكمػػة مسػتقر عمػػى أف    
رية العميا , ال يسرم بالنسبة ميعاد الستيف يكمان المقررة لمطعف في ا حكاـ أماـ المحكمة اإلدا

 . (2)إلى ذم المصمحة الذم لـ يعمف ... إال مف تاريخ عممو اليقيني بالحكـ ق

ذا لـ يطعف في الحكـ أماـ المحكمة اإلدارية العميا حتى انقضاء ميعاد ا  لستيف يكمان كا 
 .  (3)لحجية الشيء المقضيسقط الحؽ في الطعف كأصبح الحكـ حا زان 

نقضػػػػاء ىػػػػذا الميعػػػػاد دكف تسػػػػجيؿ الطعػػػػف كقيػػػػده لػػػػدل قمػػػػـ سػػػػكرتارية المحكمػػػػة اإف         
اإلداريػػة العميػػػا يسػػقط حػػػؽ الطعػػف فػػػي الحكػػـ أمػػػاـ المحكمػػة اإلداريػػػة العميػػا نظػػػران لتعمػػؽ ىػػػذا 

 . الميعاد بالنظاـ العاـ

                                           
 , كما بعدىا .579صماجد راغب , المرجر السابؽ,  الحمك د. ق1 
 608سميماف , المرجر السابؽ, ص الطماكم د. ق0 
 كما بعدىا . 77فؤاد , المرجر السابؽ, ص عامر ق7 
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أ  الميعػاد سػكاءن  حيث تقضي المحكمة اإلدارية العميػا بػرفض الطعػف شػكالن إلقامتػو بعػد       
إال أنػو مػف المالحػظ أف نظػر الػدعكل أمػاـ المحكمػة اإلداريػة  ه , لػـ ياػر  أاػار الخصػـ ذلػؾ أـ

قػدـ الطعػف فػي الميعػػاد المنصػكص عنػو أـ ال حيػث يحػػاؿ أالعميػا يػتـ بػنفس اإلجػراءات سػػكاء 
قفؿ باب المرافعة كصدكر  بعدالطعف إلى ىي ة مفكضي الدكلة لتحضيرىا كيتـ تبادؿ الدفكع ك 

يػا تصػػدر المحكمػة قرارىػا كفػػؽ مػا سػبؽ بالنسػػبة لمطعػكف التػي قػػدمت خػارج الميعػػاد , حكػـ في
 حيث قضت المحكمة اإلدارية العميا السكرية في حكـ حديث ليا :

المتضمف عدـ قبكؿ الػدعكل لعػدـ  (1)في الطعف المقدـ بقرار محكمة القضاء اإلدارم      
 نجد أنو : قابمية قرار االستمالؾ المطعكف فيو لمطعف حيث

يطعف  16/5/2111أكدع ككيؿ الجية الطاعنة ديكاف المحكمة اإلدارية العميا بتاريخ   
 .مر ككيؿ المطعكف ضده عريضة الطعفتب 24/5/2111 في الحكـ الصادر كبتاريخ

قدـ مفكض الدكلة تقريران ارتأل فيو الحكـ بقبكؿ الطعف شكالن  25/5/2111كبتاريخ         
كبتصديؽ الحكـ المطعكف فيو   أم أف مفكض الدكلة لـ يار كلـ يتطرؽ  كبرفضو مكضكعان 

 .لمكضكع تقديـ الطعف خارج المدة ق 
قررت دا رة فحص الطعكف إحالة الطعف إلى ىذه المحكمة  4/11/2111كبتاريخ        

 كبالتاريخ نفسو أدرج الطعف في جدكؿ أعماؿ المحكمة .
 

بجمسة  حجز القضية لمحكـ حكمة اإلدارية العمياالم كبعد االطالع عميو قررت      
 . عد أف ختـ الطرفاف أقكاليماب 4/11/2111
 

 كقد أكردت المحكمة اإلدارية العميا في حيايات قرارىا ما يمي :  
 

ككيؿ الطاعف تقدـ بعريضة طعنو المكدعة لدل ديكاف المحكمة  فإمف حيث   
ق 564مب فييا إلغاء الحكـ الطعيف ذم الرقـ  كالتي يط 16/5/2111اإلدارية العميا بتاريخ 

كالمنتيي إلى عدـ قبكؿ الدعكل  11/3/2111الصادر عف محكمة القضاء اإلدارم بتاريخ 
 لعدـ قابمية قرار االستمالؾ المطعكف فيو لمطعف .

 

                                           
 4740فػػي القضػػية ذات الػػرقـ  12/7/0212الصػػادر بتػػاريخ  564/7ق حكػػـ محكمػػة القضػػاء اإلدارم السػػكرم رقػػـ 1 

 . 0212لعاـ 
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الجية الطاعنة أسست طعنيا عمى أف الحكـ الطعيف جاء مشكبان  فإكمف حيث   
 كلـ يراع مبدأ العدالة كالقانكف ما بيف الخصـك .بعيب مخالفة القانكف 

 

/ مف قانكف مجمس الدكلة النافذ أجازت الطعف أماـ 15المادة / فإكمف حيث   
     المحكمة اإلدارية العميا في ا حكاـ الصادرة عف محكمة القضاء اإلدارم كنصت عمى أنو

 .قق  ف تاريخ صدكر الحكـيككف لذكم الشأف الطعف في تمؾ ا حكاـ خالؿ ستيف يكمان م
الجية الطاعنة لـ تتقدـ بعريضة طعنيا ضمف الميمة القانكنية تأسيسان  فإكمف حيث   

ف عريضة الطعف أكدعت بتاريخ كأ 11/3/2111ـ الطعيف صدر بتاريخ عمى أف الحك
 ا مر الذم يتعيف معو عدـ قبكؿ الطعف شكالن . 26/5/2111

 

 ليذه ا سباب :
 ما يمي :حكمت المحكمة ب

 عدـ قبكؿ الطعف شكالن لتقديمو بعد انقضاء الميعاد القانكني . -

/ ليرة سكرية مقابؿ أتعاب 111تضميف الجية الطاعنة الرسكـ كالمصاريؼ كمبمر / -
 . (1)المحاماة

 

صدر الحكـ بعد اتباع كافة اإلجراءات التي تسير فييا الدعكل المقدمة ضمف   
 .اف الجمسة ا كلى كاستميمت اإلدارة لمردالميعاد القانكني حيث حضر الطرف

التمست إجراء  28/6/2111كتقدمت الجية الطاعنة بمذكرة الحقة لمطعف بجمسة         
الكشؼ كالخبرة عمى العقار مكضكع الدعكل اـ عادت كتقدمت بمذكرة الحقة بتاريخ 

إف لـ يكف  تمس رد الطعفتم 31/9/2111كما تقدمت اإلدارة بمذكرة بتاريخ  27/9/2111
 شكالن فمكضكعان .

 

لذلؾ نرل ضركرة أف تتكلى ىي ة مفكضي الدكلة التأكد مف تقديـ الطعف في الميعاد       
ىي ة مفكضي الدكلة باستبعاد ر يس المحدد كفي حاؿ تقديمو خارج الميعاد تعطى الصالحية ل

لقرار الصادر الطعف مف جمسات المحكمة اإلدارية العميا كحفظ ممؼ الدعكل الكتساب ا
 . الدرجة القطعية لعدـ الطعف بو خالؿ الميعاد المحدد

                                           
 0212لسنة  6868في الطعف ذم الرقـ  0212/ع لسنة 1155/1حكـ محكمة اإلدارية العميا السكرية في الطعفق 1 

  4/12/0212حسـ 
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قابالن لمطعف  صدر القراربأف  ,  القرارتشميؿ الفقرة الحكمية مف كما نرل ضركرة         
خالؿ ستيف يكمان مف تاريخ صدكره كذلؾ لقمة خبرة بعض المحاميف المختصيف أماـ القضاء 

جراءات التقاض ي أماـ القضاء اإلدارم كلك كاف ىذا اإلجراء لفترة محددة العادم بأصكؿ كا 
 لحيف صدكر قانكف اإلجراءات اإلدارية. 

 : نطاق الطعن – اً ثاني
يشػػػترط قبػػػكؿ الطعػػػف فػػػي ا حكػػػاـ اإلداريػػػة بصػػػفة عامػػػة كمنيػػػا الحكػػػـ الصػػػادر فػػػي  

ات جديدة دعكل اإللغاء أف تككف ا حكاـ منيية لمخصكمة كأال ينطكم الطعف عمى إبداء طمب
, إضػػافة إلػػى اقتصػػار الحػػؽ فػػي الطعػػف عمػػى مػػف كػػاف ممػػاالن فػػي الخصػػكمة أمػػاـ المحكمػػة 

 فيما يمي : ومصدرة القرار الطعيف كىذا ما سنتناكل
  لمخصومة : يعدم جواز الطعن في الحكم غير المنه -1

ي لمخصػكمة ىػك حكػـ تصػدره المحكمػة أانػاء النظػر بالػدعكل , لمفصػؿ فػ يالحكـ غير المنيػ
 , دكف الفصؿ  في مكضكع النزاع  . مسألة فرعية

مػف غيػر الجػا ز الطعػف  ونػفإمػف قػانكف أصػكؿ المحاكمػات  219ككفقػان لػنص المػادة 
 . عف في الحكـ المنيي لمخصكمة كميافي ا حكاـ التي تصدر أاناء نظر الدعكل إال مر الط

اإلدارم استقالالن عف  يجكز الطعف في الحكـ الصادر بكقؼ تنفيذ القرار إال أنو     
 . الحكـ الصادر في دعكل اإللغاء

كالعمة في عدـ جكاز الطعف في ا حكاـ الفرعية استقالالن عف الحكـ المنيي        
, كتجميعان لعناصرىا أماـ  لمخصكمة ىك الرغبة في عدـ تقطير أكصاؿ القضية الكاحدة

لمحكـ المنيي لمخصكمة ال تعدك أف  محكمة كاحدة عمى اعتبار أف ا حكاـ الفرعية السابقة
 .  (1)تككف قرارات ال تؤار في مراكز الخصـك في الدعكل 

يجب أف يحقؽ الحكـ اليدؼ المنشكد مف إقامة الدعكل أم بإلغاء القرار  كما     
 لمخصكمة كغير معمؽ . يان المطعكف فيو أك باإلبقاء عميو لمشركعيتو كأف يككف مني

                                           
 .717المرافعات اإلدارية في قضاء مجمس الدكلة, , مرجر سابؽ, ص -خميفة عبد العزيز عبد المنعـ  (1)
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قضػػاء مجمػػس الدكلػػة الحػػديث قػػد تػػكاتر أحيانػػان عمػػى صػػدكر بعػػض إال أننػػا نجػػد أف      
إلغػػػاء القػػػرار المشػػػكك منػػػو شػػػريطة تقػػػديـ كفالػػػة تقبػػػؿ بيػػػا فػػػي أسػػػاس النػػػزاع تصػػػدر ب القػػػرارات
 .اإلدارة

كبرأينػػا ىػػذا القػػرار غيػػر قػػانكني  نػػو ال ينيػػي النػػزاع القػػا ـ كيعيػػد المػػدعي إلػػى اإلدارة        
لحريػػػة فػػػي ىػػػذه الحالػػػة بعػػػدـ التنفيػػػذ أك التنفيػػػذ بمطالػػػب قػػػد تفػػػكؽ المػػػدعى عمييػػػا التػػػي ليػػػا ا
 . الطمبات المنظكرة في النزاع

  عدم جواز إبداء طمبات جديدة : -2

يمتـز الطاعف في طعنو بالطمبات التي تقدـ بيا أماـ محكمة الدرجة ا كلى, كيجد مبدأ       
عف لـ يسبؽ لو إبػداؤىا أمػاـ محكمػة عدـ جكاز إبداء الطاعف لطمبات جديدة أماـ محكمة الط

مػػػف قػػػانكف أصػػػكؿ المحاكمػػػات المدنيػػػة  238الدرجػػػة ا كلػػػى سػػػندىا التشػػػريعي بػػػنص المػػػادة 
حكمػة مػف تمقػاء كالتي نصت عمى أف " ال تقبؿ الطمبات الجديػدة فػي االسػت ناؼ , كتحكػـ الم

 ".نفسيا بعدـ قبكليا
 : تقيد الطعن بأطراف الخصومة في الحكم المطعون فيه -4

إذا كانت الحكمػة مػف عػدـ قبػكؿ طمبػات الطػاعف التػي يبػدييا  كؿ مػرة أمػاـ المحكمػة        
اإلداريػػة العميػػا ىػػي عػػدـ تفكيػػت درجػػة مػػف درجػػات التقاضػػي عمػػى الخصػػـ انخػػر فيمػػا يتعمػػؽ 

, فػػإف الحكمػػة ذاتيػػا تنطبػػؽ بالنسػػبة لمبػػدأ عػػدـ جػػكاز أف يختصػػـ فػػي  بتمػػؾ الطمبػػات الجديػػدة
حيػػث يعػػد ذلػػػؾ بماابػػة تفكيػػػت ,  يسػػبؽ اختصػػامو فػػػي الحكػػـ المطعػػكف عميػػػوالطعػػف مػػف لػػػـ 

 .لدرجة مف درجات التقاضي بالنسبة ليذا الشخص

التي ذىبت إلػى مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية  239 كقد تأكد ذلؾ بنص المادة       
مػا لػـ ,  نؼأنو " ال يجكز ادخاؿ مف لػـ يكػف خصػمان فػي الػدعكل الصػادر فييػا الحكػـ المسػتأ

 .ينص القانكف عمى غير ذلؾ"

فػػالبيف مػػف الػػنص عػػدـ جػػكاز إدخػػاؿ أم خصػػـ مػػف خػػارج أطػػراؼ الخصػػكمة سػػكاء 
 .بطمب مف أحد أطراؼ المنازعة أـ مف المحكمة الناظرة بالنزاع أكاف 

أكدتػػو المحكمػػة اإلداريػػة  كبرأينػػا يجػػكز التػػدخؿ  م شػػخص لػػو مصػػمحة, كىػػذا مػػا  
ارىػػا حيػػث قضػػت أنػػو " لػػيس امػػة مػػا يمنػػر مػػف قبػػكؿ التػػدخؿ المقػػدـ فػػي العميػػا السػػكرية فػػي قر 
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درجػػػات التقاضػػػي ا عمػػػى ممػػػف سػػػيككف الفصػػػؿ فػػػي الطعػػػف حجػػػة عميػػػو إذا مػػػا تػػػكفرت لػػػو 
 .    (1)المصمحة ككاف تدخمو مستجمعان شرا طو الشكمية

ابػت خػر عمػى أنػو : " يجػكز التػدخؿ فػي الػدعكل اإلداريػة متػى آقضت في حكـ  كما        
كجكد عالقة ال تقبؿ التجز ة بيف المدعي كالمتدخؿ كال مانر مف قبكؿ التػدخؿ  كؿ مػرة حػيف 
تقديـ الطعف لممحكمة اإلدارية العميا ما داـ طالب التدخؿ محركمان قانكنان مػف طريػؽ اعتػراض 
الغيػػػر كيتمتػػػر طالػػػب التػػػدخؿ بكػػػؿ اناػػػار المترتبػػػة عمػػػى قبػػػكؿ تدخمػػػو كمػػػا يكػػػكف غارمػػػان لكػػػؿ 

 .(2)نتا ر التي تتكلد عف رده ال

السابؽ فإف التدخؿ اليجكمي أك االختصامي غيػر جػا ز أمػاـ محكمػة  إمان لممبداكاحتر       
الطعف لما ينطكم عمى ىذا التدخؿ مف طرح لطمبات جديػدة لممتػدخؿ أمػاـ محكمػة الطعػف لػـ 

 .ىا أماـ محكمة أكؿ درجةلو إبداؤ  يسبؽ

ىا الشػأف إلػى أف قضػاءى اإلدارية العميا المصرية في ىػذا  المحكمة سارت عميواكىذا م     
نطػػاؽ الطعػػف أماميػػا يتحػػدد بالخصػػـك فػػي الػػدعكل ا صػػمية ال يتعػػداىـ ,  :  اسػػتقر عمػػى أف

 .  (3) كيككف لغيرىـ متى تكافرت الشركط المقررة قانكنان لذلؾ

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                           
 .149ص 60ـ 1971مر  – 744/1977ع   /70 السكرية المحكمة اإلدارية العميا حكـ  (1)
 .128ص 1968مر  – 12/11/1968ع السكرية  المحكمة اإلدارية العميا حكـ  (2)
 .16/3/1992ؽ جمسة  33لسنة  1278المحكمة اإلدارية العميا المصرية , في الطعف رقـ  حكـ  (3)
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 الحكم في الطعن – المطمب الرابع
 

قد خٌكؿ  1959ق لسنة 55رقـ  ال لدكلة السكرم ذممجمس ا قانكفإذا كاف     
ا فراد حؽ الطعف مباشرة أماـ المحكمة اإلدارية العميا, فإنو لـ يعمؿ القاعدة عمى إطالقيا, 
بؿ كقؼ مكقفان كسطان يتماؿ في فحص تمؾ الطعكف فحصان أكليان أماـ جية قضا ية لمتأكد مف 

 . (1)لعميا لفحصيا مكضكعيان جديتيا , قبؿ أف تتعرض المحكمة اإلدارية ا

صراحة عمى أف ا حكاـ  1959ق لسنة 55ق مف القانكف رقـ  15فقد نصت المادة  
التي يجكز الطعف فييا أماـ المحكمة اإلدارية العميا ىي ا حكاـ الصادرة عف محكمة 

 . , أك المحاكـ التأديبية القضاء اإلدارم, أك المحاكـ اإلدارية

مف قانكف تنظيـ مجمس الدكلة السكرم االاة أسباب  15المادة حدد المشرع في  كقد 
 يمكف الطعف  م منيا عمى الحكـ الصادر مف محكمة القضاء اإلدارم كىذه ا سباب ىي : 

 إذا كاف الحكـ المطعكف فيو مبنيان عمى مخالفة القانكف أك الخطأ في تطبيقو أك تأكيمو . – 1
 ت أار في الحكـ .بطالف الحكـ أك بطالف اإلجراءا – 2
 مخالفة حكـ سابؽ حاز فكة الشيء المقضي بو . – 3

كمف المالحظ أف المحكمة اإلدارية العميا, قد تكسعت جدان في تفسير ىذه الحاالت, بؿ       
 .  (2)كلـ تتقيد بيا

, أك إجػػػراءات  يعنػػي  بطػػػالف الحكػػـق أنػػػو قػػد شػػػابو عيػػػب مػػف حيػػػث إجػػراءات نشػػػك وك       
 عو, أك مف حيث البيانات التي يتعيف أف يشتمؿ عمييا . تحريره كتكقي

كيعنػػي  بطػػالف اإلجػػراءاتق الػػذم أاػػر فػػي الحكػػـ أف إجػػراء مػػف إجػػراءات الػػدعكل قػػد 
شابو البطالف, كيفترض باإلضافة إلى ذلؾ أف اإلجراء الباطؿ قػد أاػر فػي الحكػـ, كيعنػي أنػو 

, فال يصمح ذلػؾ كجيػان لمطعػف أمػاـ  وإذا شاب البطالف إجراء لـ يؤار في الحكـ المطعكف في
 .  (3)المحكمة اإلدارية العميا

                                           
 . 655د. الطماكم سميماف , المرجر السابؽ, ص ق1 
 . 677د. الطماكم سميماف , المرجر السابؽ, ص ق0 
 . 96عامر فؤاد أحمد , المرجر السابؽ, ص ق7 
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ككػػذلؾ ر خبيػػر لػػـ يػػؤد اليمػػيف القانكنيػػة , يبطػػؿ الحكػػـ الػػذم بنػػي عمػػى تقريػػ حيػػث 
قػػاـ عمييػا النتيجػػة التػػي أاقتصػار الحكػػـ عمػى سػػرد أقػػكاؿ الخصػميف دكف إبػػداء ا سػباب التػػي 

 .  (1)انتيى إلييا في المنطكؽ سميمة في ذاتيا

ق لسػنة 55ق مف القانكف رقػـ  70كأيضان مخالفة اإلجراء المنصكص عميو في المادة  
, الخاص بتبمير تاريخ الجمسة إلى ذكم الشأف قبؿ الميعاد بامانية أياـ عمػى ا قػؿ,    1959

 .  (2) يككف عيبان شكميان في اإلجراءات يبطميا كيؤار في الحكـ بما يستتبر بطالنو ق

, كلـ تكف اعتبارات المحافظة عمى النظاـ العػاـ  صدكر الحكـ في جمسة سرية أيضان       
ق مػػف قػػػانكف 108أك انداب العامػػة أك لحرمػػة ا سػػػرة تقتضػػييا, فيػػػذا مخػػالؼ لػػنص المػػػادة  

, ا مػػر الػػذم يسػػتتبر بطػػالف الحكػػـ, كالػػبطالف فػػي ىػػذه  أصػػكؿ المحاكمػػات المدنيػػة السػػكرم
عمقػو بػػذات الكظيفػػة القضػػا ية لمرفػؽ القضػػاء كمػػا تقتضػػيو لحسػػف الحالػة مػػف النظػػاـ العػػاـ , لت

 . (3)إدارتيا 

ف صدكر حكػـ مػف أربعػة قضػاة بػدالن مػف االاػة يفضػي إلػى بطالنػو , لمػا فػي ذلػؾ       كا 
 .اعتداء عمى حقكؽ الدفاع 

اػر فػي اتجػاه الػرأم فػي مصػير الػدعكل , فضػالن عمػا أإذ قد يككف ليػذا العضػك الرابػر        
مػػف تجييػػؿ بأعضػػاء المحكمػػػة الػػذيف أصػػدركا الحكػػـ. كالػػػبطالف فػػي ىػػذه الحالػػة متعمػػػؽ  فيػػو

 .  (4)بالنظاـ العاـ تقضي بو المحكمة مف تمقاء نفسيا

ذا كػػاف نػػص المػػادة  ك        قػػد أطمػػؽ فػػي ىػػػذا  1959ق لسػػنة 55ق مػػف القػػانكف رقػػػـ  15ا 
, فػػإف  قضػػا ية معينػػة لػػـ يخصػػص الحكػػـ بجيػػةالصػػدد مخالفػػة قػػكة الشػػيء المحكػػـك فيػػو : ك 

,  ف االختصػاص  مفيكـ الػنص أف يكػكف التعػارض بػيف أحكػاـ صػادرة مػف القضػاء اإلدارم

                                           
ار إليػػو فػػي مؤلػػؼ د. الطمػػاكم , كالمشػػ967, ص15/11/1964مػػة اإلداريػػة العميػػا المصػػرية جمسػػة حكػػـ المحك  (1)

 .647ص
, كالمشار إليو في مؤلؼ د. الطماكم ص 967, ص15/11/1964حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية جمسة  (2)

648. 
 . 98فؤاد أحمد , المرجر السابؽ, ص عامر (3)
ار إليػػو فػػي مؤلػػؼ د.الطمػػاكم , كالمشػػ967, ص15/11/1964رية جمسػػة حكػػـ المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا المصػػ (4)

 .646ص
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بػػػالنظر فػػػي حػػػؿ اإلشػػػكاالت التػػػي تػػػنجـ عػػػف التنػػػاقض بػػػيف ا حكػػػاـ التػػػي تصػػػدر مػػػف جيػػػة 
 .  (1)القضاء العادم ك القضاء اإلدارم ىك مف اختصاص محكمة تنازع االختصاص

خالفػػة قػػكة الشػػيء المحكػػـك فيػػو فػػي ىػػذا المجػػاؿ أف يصػػدر حكػػـ مػػف إذان المقصػػكد بم 
إحػػدل محػػاكـ مجمػػس الدكلػػة عمػػى خػػالؼ حكػػـ نيػػا ي سػػابؽ صػػدر مػػف محكمػػة أخػػرل مػػف 

 محاكـ المجمس في نفس المنازعة . 

ففي ىذه الحالة ال يجكز نظػر الػدعكل لسػبؽ الفصػؿ فييػا, فػإذا حػدث كصػدر الحكػـ  
ء المحكػـك فيػو فػإف المحكمػة اإلداريػة العميػا تكػكف مختصػة عمى خالؼ حكـ سابؽ لقكة الشي

بػػؿ كلممحكمػػة أف تحكػػـ بإلغػػاء الحكػػـ الجديػػد مػػف تمقػػاء نفسػػيا كلػػك لػػـ يػػدفر  ,بنظػػر الػػدعكل 
 .  (2)بذلؾ أم مف الخصكـ

 ينظػػػر الطعػػػف أكالن أمػػػاـ دا ػػػرة فحػػػص الطعػػػكف الممحقػػػة بالمحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػاحيػػػث       
لمتحقػػؽ مػف تػكافر أحػد ا سػػباب  بػة البكابػة ا ساسػػية لممحكمػة اإلداريػة العميػابمااتعتبػر كالتػي 

الاالاة المشار إلييا سمفان كالتحقؽ كذلؾ مف استيفاء الطعف لبياناتو الشكمية كمف جدية الطعف 
كما إذا كاف جديران بعرضو عمػى الػدا رة المختصػة أصػالن بفحػص مكضػكع الطعػف أـ أنػو غيػر 

 ر بعد ذلؾ قرارىا بأحد أمريف :جدير بذلؾ , لتصد

 شػػركطو الشػػكمية كأنػػو جػػدير ىفت الػػدا رة أف الطعػػف قػػد اسػػتك ا كؿ :  قبػػكؿ الطعػػف إذا رأ -
, إما  ف الطعف مرجح القبكؿ أك  ف الفصؿ في الطعػف يقتضػي  بالعرض عمى المحكمة

 . بإحالتو إلييا ان قانكني لـ يسبؽ لممحكمة تقريره , أصدرت قرار  إتقرير مبد

, أك بػاطالن أك غيػر جػدير  إذا رأت أنػو غيػر مقبػكؿ شػكالن الااني : ىك رفض الطعف كذلػؾ  -
قػػانكف مجمػػس الدكلػػة مػػف  17حكمػػت برفضػػو كفػػؽ أحكػػاـ المػػادة عمػػى المحكمػػة بػػالعرض 

 عمى : تالسكرم التي نص

ف إذكم الشػأف تنظر دا رة فحص الطعكف بعد سػماع إيضػاحات مفكضػي الدكلػة ك            
ذا رأت  الػدا رة كجيػان لػذلؾ ر ػيس لرأ ة فحػص الطعػكف أف الطعػف جػدير بػػالعرض دا ػر , كا 

, إمػػا  ف الطعػػف مػػرجح القبػػكؿ أك  ف الفصػػؿ فػػي الطعػػف  اإلداريػػة العميػػا عمػػى المحكمػػة
, أمػا إذا  , أصدرت قػراران بإحالتػو إلييػا قانكني لـ يسبؽ لممحكمة تقريره إمبد يقتضي تقرير

                                           
 ق مف قانكف السمطة القضا ية .07المادة   (1)
 . 574سابؽ, ص, القضاء اإلدارم , مرجر ماجد راغب  د. الحمك (2)
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أنو غير مقبكؿ شكالن أك باطؿ أك غير جدير بػالعرض حكمػت برفضػو بإجماع انراء  رأت
ذكر القرار أك الحكـ بمحضر الجمسة كتبيف المحكمة في المحضر بإيجػاز كجيػة ب ىفكيكت

  .كاف الحكـ صادران بالرفض كال يجكز الطعف فيو بأم طريؽ مف طرؽ الطعف النظر إذا

ذا قررت دا رة فحص الطعكف إحالػة الطعػف إلػى ا  لمحكمػة اإلداريػة العميػا يؤشػر قمػـكا 
 ر ذكك الشػػأف كىي ػػة مفكضػػي الدكلػػة بقػػرارطىػػكتػػاب المحكمػػة بػػذلؾ عمػػى تقريػػر الطعػػف كييخٍ 

  .المحكمة

كعمػى ىػذا قضػػت المحكمػة اإلداريػة العميػػا السػكرية بػأف " إحالػػة الطعػف إلػى المحكمػػة 
جديد لػـ يسػبؽ لممحكمػة  قانكني إمبداإلدارية العميا مف قبؿ دا رة فحص الطعكف رىف بكجكد 

أمػػا فػػي القضػػايا التػػي اسػػتقر عمييػػا اجتيػػاد المحكمػػة فػػإف دا ػػرة , اإلداريػػة العميػػا أف بتػػت فيػػو 
تقضي بمصادرة الكفالة حػيف ك  (1)فحص الطعكف ترد الطعف إذا خالؼ ىذا االجتياد المستقر

 .  (2)تقضي برفض الطعف

 لرفض الطعف : ان لقد حدد المشرع حاالت االا      

حالػػة عػػدـ اسػػتيفاء الطعػػف لوجػػراءات الشػػكمية , كتقديمػػو بعػػد الميعػػاد , أك مػػف غيػػر ذم  .1
 صفة, أك عف طريؽ محاـو غير مقبكؿ أماـ المحكمة اإلدارية العميا... الخ .

حالػػة بطػػالف الطعػػف, لعػػدـ تعمقػػو بحالػػة مػػف الحػػاالت التػػي حػػددىا القػػانكف بجػػكاز الطعػػف  .2
 أماـ المحكمة .

دير بػػالعرض عمػػى المحكمػػة , كىػػذه سػػمطة تقديريػػة كاسػػعة , يتركيػػا كػػكف الطعػػف غيػػر جػػ .3
المشرع لدا رة فحص الطعكف , فقد يككف الطعف سميمان مف حيث الشكؿ كالمكضكع, كلكف 

, فحين ػػذو تكػػكف اء اإلدارم أف حسػػمو بقضػػاء مسػػتقر ا سػػاس الػػذم يسػػتند إليػػو سػػبؽ لمقضػػ
كليػذا خػٌكؿ المشػرع محكمة اإلدارية العميا , ٌكؿ إلى النتيجة الطعف معمكمة سمفان فيما لك ح

 . (3)دا رة فحص الطعكف رفض قبكؿ ماؿ ىذه الطعكف

,  كلخطكرة قرار الدا رة فػي ىػذه الحػاالت أكجػب المشػرع أف يكػكف الػرفض باإلجمػاع         
كىي ضمانة فعالة ال سيما بالنسبة إلى الحالة الاانيػة مػف حػاالت الػرفض, فقػد يكػكف القضػاء 

                                           
 . 57ص 19ـ 1965مر  – 7/0/1965حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية فط ق 1 
 ق مف قانكف مجمس الدكلة .15ادة  الفقرة ا خيرة مف المق 0 
 كما بعدىا . 655الطماكم سميماف , المرجر السابؽ, ص د.ق 7 
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, كلكف قد تقكـ دكاعو اجتماعية أك سياسية أك قانكنية تقتضي  معيف مبدإدارم مستقران عمى اإل
, كحين ػػػذو تقضػػػي المصػػمحة بعػػػرض الطعػػػف عمػػى المحكمػػػة اإلداريػػػة  مبػػدإالعػػدكؿ عػػػف ذلػػػؾ ال

لتعدؿ عف قضا يا السابؽ, ىذا كلـ يكجب المشرع عمى دا رة فحص الطعكف أف تسبب  العميا
 حكميا بالرفض .

ال يجػػػكز الطعػػػف فيػػػو بػػػأم  "ىػػػذا كقػػػد نػػػص المشػػػٌرع عمػػػى أف حكػػػـ الػػػدا رة بػػػالرفض          
 .(1) "طريؽ مف طرؽ الطعف 

دا رة  تسرم القكاعد المقررة لنظر الطعف أماـ المحكمة اإلدارية العميا عمى الطعف أماـك       
 ف اشػترؾ مػفكيجكز أف يكػكف مػف بػيف أعضػاء المحكمػة اإلداريػة العميػا مػ , فحص الطعكف

. أعضاء دا رة فحص الطعكف في إصدار قرار اإلحالة
(2)

 

إف المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا ال يسػػػكغ ليػػػا أف تعيػػػد النظػػػر فػػػي مكضػػػكع الػػػدعكل أك          
, كبالتػػػالي تقػػػـك المحكمػػػة  كقا عيػػػا لسػػػبؽ تناكليػػػا أكاػػػر مػػػف مػػػرة أمػػػاـ محػػػاكـ مجمػػػس الدكلػػػة

مييػػا كىػػؿ تػػـ ذلػػؾ قعػػة أك تراقػػب فقػػط مػػدل تطبيػػؽ القػػانكف عاإلداريػػة العميػػا بإقرارىػػا كحقيقػػة كا
 . أف الحكـ قد جانبو الصكاب في ذلؾ بطريقة صحيحة أـ

بمعنػػى أف المحكمػػة فػػي حالػػة الطعػػف تقػػكـ برقابػػة الحكػػـ مػػف حيػػث القػػانكف كالكقػػا ر          
ية خاصة تختمؼ طبيعة ذات محكمة اإلدارية العميا , طعنان ذامعان مما يجعؿ مف الطعف أماـ ال

 عف الطعف أماـ محكمة النقض في جية القضاء العادم . 

إال أف مػػا يسػػير عميػػو قضػػاء المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا الحػػديث, أف اإلجػػراءات تسػػير        
أماـ ىذه المحكمة ككأنيا دعكل تسجؿ  كؿ مرة أماـ القضاء اإلدارم حيػث يطمػب المطعػكف 

و المحكمػػة بػػذلؾ, كمػػا تسػػمح لػػو بإبػػداء كافػػة الػػدفكع بمػػا ضػػده ميمػػة لمػػرد عمػػى الطعػػف تػػأذف لػػ
فييا طمب إعادة الخبرة الجارية في الػدعكل ككسػيمة مػف كسػا ؿ اإلابػات حيػث تقػرر المحكمػة 
 .اإلدارية العميا إعادة الخبرة بمعرفة االاة خبراء تختارىـ المحكمة إذا طمب أحد الخصـك ذلؾ

ف إعػػادة الخبػػػرة, حيػػػث جػػػرل العمػػػؿ عمػػػى إعػػػادة كحتػػى لػػػك لػػػـ يطمػػػب الخصػػػـ بػػػالطع        
طمػػػب أحػػػد أسػػػكاء ك خبػػػرة االايػػػة بخبػػػرة خماسػػػية  ة االايػػػة أـالخبػػػرة سػػػكاء أكانػػػت أحاديػػػة بخبػػػر 

 .أـ لـ يطمبذلؾ أطراؼ الخصكمة 
                                           

 كما بعدىا 655الطماكم سميماف , المرجر السابؽ, صد.  (1)
  . 9151لعاـ  55ذم الرقـ  قانكف تنظيـ مجمس الدكلة السكرم  18المادة  (2)
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كبمػػػا أنػػػو ال يترتػػػب عمػػػى الطعػػػف أمػػػاـ المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا كقػػػؼ تنفيػػػذ الحكػػػـ 
حػػص الطعػػكف أف تػػأمر بػػذلؾ بنػػاء عمػػى طمػػب مػػف ذكم , كلكػػف يجػػكز لػػدا رة ف المطعػػكف فيػػو

 .الشأف مقترنان بطمب إلغاء الحكـ ذاتو 

لػػذلؾ فإننػػا نػػرل أنػػو  يجػػب عمػػى المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا أف ترتػػب كقػػؼ تنفيػػذ القػػرار 
اإلدارم المطعكف فيو بدعكل اإللغاء إذا ابت لمحكمة الدرجة ا كلى عػدـ مشػركعيتو كقضػت 

 كر قرار سابؽ برفض كقؼ تنفيذ القرار المشكك منو .بإلغا و في حاؿ صد

ال  لػػدل المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا السػػكرية أف دا ػػرة فحػػص الطعػػكف أخيػػران نعػػكد كنػػذكر      
تصػدر قرارىػػا بإحالػػة الطعػف إلػػى المحكمػػة اإلداريػة العميػػا أك أف تحكػػـ بػرفض الطعػػف إال بعػػد 

العميػا التػي سػارت عمييػا أانػاء النظػر بالػدعكل  أف تعاد كؿ اإلجراءات أمػاـ المحكمػة اإلداريػة
 .17أماـ محكمة الدرجة ا كلى مما يعتبر مضيعة لمكقت كخركجان عمى نص المادة 

مػػف قػػانكف مجمػػس الدكلػػة  17لػػذلؾ نناشػػد المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا التقيػػد بػػنص المػػادة       
 كعدـ الخركج عمييا . 1959لعاـ  55السكرم رقـ 
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 األثار المترتبة عمى الحكم الصادر في دعوى اإللغاء -حث الرابع المب
 

, فإف ىذا الحكـ يرتب آااران بحيث تستنفذ  دعكل اإللغاء في ذا ماصدر حكـإ   
عتباره ترتب إلغاء القرار المطعكف فيو كا, كما يحكز الحكـ الصادر حجية  المحكمة كاليتيا

 .      كأف لـ يكف كبأار رجعي

, تتعرض أك تمس القرار الصادر عنيايجكز لممحكمة التي أصدرت النزاع أف  فال     
لذلؾ سنتناكؿ ىذه اناار مف خالؿ ,  كما أف ىذا الحكـ يحكز حجية قطعية بمكاجية الكافة

 ما يمي :

 المطمب ا كؿ : خركج النزاع مف كالية المحكمة التي أصدرت الحكـ.
 دعكل اإللغاء . المطمب الااني: حجية الحكـ الصادر في
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 خروج النزاع من ولية المحكمة التي أصدرت الحكم -المطمب األول 
 

القاعػػدة العامػػة أف إصػػدار القاضػػي لحكػػـ فػػي النػػزاع المعػػركض عميػػو يعتبػػر خػػركج  
لكاليػػة المحكمػػة التػػي أصػػدرت الحكػػـ كيسػػتنفذ القاضػػي أم سػػمطة لػػو عمػػى ىػػذه الػػدعكل فػػال 

 . ما قضى بو  نو يعتبر مف النظاـ العاـ يستطير أف يمس
إال أنو يشترط الستنفاذ القاضي سػمطتو الحكػـ فػي النػزاع أف يكػكف ىػذا الحكػـ قطعيػان         

, إال أنو استاناء مف ىذه القاعدة يجكز طرح النػزاع أمػاـ المحكمػة ذاتيػا فػي  منيي لمخصكمة
 : عدة حاالت, لذلؾ سنتعرض عمى ىذه الحاالت فيما يمي

 الفرع ا كؿ : تصحيح الحكـ . -

 الفرع الااني : تفسير الحكـ . -

 الفرع الاالث : إغفاؿ الفصؿ في بعض الطمبات . -

  . لتماس إعادة النظرالفرع الرابر : ا -
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 تصحيح الحكم –الفرع األول 
 

يترتػػب عمػػى النطػػؽ بػػالحكـ خػػركج الػػدعكل مػػف كاليػػة المحكمػػة التػػي أصػػدرت الحكػػـ 
 .مو يؿ عما قضت بو أك تعدك ال تممؾ العد, ف إلستنفاذ كاليتيا بالنطؽ بو فييا

كيجػػػكز اسػػػتاناء ممػػػا تقػػػدـ أف تصػػػحح مػػػا يقػػػر فيػػػو مػػػف أخطػػػاء ماديػػػة أك كتابيػػػة أك 
ىػػػػذا كشػػػػركط إعمػػػػاؿ , المحاكمػػػػات المدنيػػػػةأصػػػػكؿ مػػػػف قػػػػانكف  214 حسػػػػابية  طبقػػػػان لممػػػػادة

الحكػـ يػدؿ عمػى الكاقػر الصػحيح فػي نظػر  المػادم أسػاس فػي االستاناء أف يكػكف ليػذا الخطػإ
المحكمػػة بحيػػث يبػػرز ىػػذا الخطػػأ كاضػػحان إذا مػػا قػػكرف بػػا مر الصػػحيح الاابػػت فيػػو حتػػى ال 

 .(1)يككف التصحيح ذريعة لمرجكع عف الحكـ كالمساس بحجيتو 

البػػػيف مػػػف الػػػنص أف المشػػػرع أخػػػذ بنظػػػاـ الرجػػػكع أمػػػاـ القاضػػػي الػػػذم أصػػػدر الحكػػػـ 
ء المادية الكتابية أك الحسابية الكاردة بو بدالن مػف سػمكؾ طريػؽ الطعػف بقصد تصحيح ا خطا

فػػي الحكػػـ كاتخػػاذ إجػػراءات طكيمػػة كمكمفػػة , كنطػػاؽ تصػػحيح الحكػػـ يقتصػػر عمػػى ا خطػػاء 
 , أك الحسابية . , الكتابية المادية

فػإف المحكمػػة تممػػؾ مػػف قػانكف أصػػكؿ المحاكمػات المدنيػػة   214طبقػان لػػنص المػادة        
صحيح ما كقر في المنطكؽ كفي ا سباب الجكىرية التي تعتبر متممة لو مػف أخطػاء ماديػة ت

بحتػة كتابيػة أك حسػابية كال يعتبػر الحكػـ المصػحح معػدالن لمحكػـ الػذم يصػححو بػؿ متممػان لػػو 
ذا جاكزت المحكمة كاليتيا في التصحيح إلى التعديؿ أك التفسير كاف حكميا مخالفان لمقانكف  كا 

. 

ماػػاؿ تغييػػر منطػػكؽ الحكػػـ المطعػػكف فيػػو مػػف عػػدـ قبػػكؿ الػػدعكل لرفعيػػا بعػػد الميعػػاد         
مػادم بػؿ تغييػران لممنطػكؽ  خطػإإلى الحكػـ بأحقيػة المػدعي فػي طمباتػو ال يعػد ذلػؾ تصػحيحان ل

 . (2)بما يناقضو كيجكز الطعف في قرار التصحيح أماـ المحكمة اإلدارية العميا

تسػػػتنفذ كاليتيػػػا بإصػػػدار الحكػػػـ فػػػي النػػػزاع فػػػال يجػػػكز ليػػػا بعد ػػػذ القاعػػػدة أف المحكمػػػة        
 .العدكؿ عنو أك التعديؿ فيو أك اإلضافة إليو استاناء مف القاعدة المتقدمة 

                                           
س ح د  15ـ 28/1/1967ؽ جمسػػة  11لسػػنة  1213الطعػػف  رقػػـ فػػي المصػػرية  حكػػـ المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا (1)

 .  1183ص 
 2س ح15 –ـ 4/4/1976جمسػػػة  ؽ 15لسػػػنة  285الطعػػػف رقػػػـ فػػػي المصػػػرية  حكػػػـ المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا (2)

  1184ص
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لكػػػف يجػػػكز لممحكمػػػة أف تصػػػحح مػػػا كقػػػر فػػػي حكميػػػا مػػػف أخطػػػاء ماديػػػة كتابيػػػة أك        
في الحكـ خطأ ماديان بأف يككف  حسابية مناط إعماؿ ىذا االستاناء أف يككف الخطأ الذم كقر

فػػي الحكػػـ أسػػاس يػػدؿ عمػػى الكاقػػر الصػػحيح فػػي نظػػر المحكمػػة كيبػػرر بالتػػالي مػػا خالفػػو مػػف 
مادم إذا ما قكرف بيػذا الكاقػر الصػحيح الاابػت فػي الحكػـ كال يجػكز أف يتخػذ التصػحيح  خطإ
 . (1)"ة لمرجكع عف الحكـ بما يمس حجيتوذريع

جراءات التصحيح يم        كف أف تقـك المحكمة بذلؾ مف تمقاء نفسيا كما يمكف أف يككف كا 
 بناء عمى طمب أحد أطراؼ الخصكمة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .  17/7/1992ؽ جمسة  08لسنة  1714 الطعف رقـق حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في 1 
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 تفسير الحكم –الفرع الثاني 
 

ف استنفاد المحكمة لكاليتيا بإصدار الحكػـ ال يسػمب حقيػا فػي تفسػيره أك تصػحيح إ          
صػػدكر التفسػػير كالتصػػحيح إلػػى تعػػديؿ مخػػالؼ  زيجػػكز ليػػا تجػػاك  , لكػػف ال أخطا ػػو الماديػػة

 .(1)لمقانكف
أصػػكؿ مدنيػػة لمخصػػـك أف يطمبػػكا إلػػى  216حيػػث أجػػازت الفقػػرة ا كلػػى مػػف المػػادة   

 .كقر في منطكقو مف غمكض ـ تفسير ماالمحكمة التي أصدرت الحك
المرتبطػة  أك فػي ا سػبابفالتفسير ال يطمب إال بالنسبة لمقضػاء الػكارد فػي المنطػكؽ         
لجػػزء منػػو أك مكمػػالن لػػو كذلػػؾ عنػػد الغمػػكض الػػذم يقتضػػى اسػػتجالء عػػدـ  ان رتباطػػان مككنػػبػػو ا

 . (2)مجاكزة حدكد التفسير إلى التعديؿ
, إذا شػاب منطػكؽ الحكػـ غمػكض أك  البيف مف النص أف المشرع قد أجاز لمخصػكـ

غمػكض كفػؽ  و مػفكقػر فيػاختمفت انراء بتفسير ما كقر في منطكقو التقدـ بطمب لتفسػير مػا 
 الطرؽ التي رسميا القانكف لذلؾ .

فسػيا عنػدما مػف تمقػاء ن إال أنو كبخالؼ التصحيح ال يجكز لممحكمػة أف تفسػر حكمػان       
نما يقدـ طمب التفسير كيبمر لمطرؼ انخر مف الخصكمة . يطمب منيا تصحيحو فقط  , كا 

ا تفسػػير مػػا كقػػر فػػي منطػػكؽ دعػػكل التفسػػير ىػػي التػػي يطمػػب الخصػػـ الػػذم أقاميػػ فإ  
حكـ سابؽ مف غمكض أك ابياـ باعتبارىا دعكل بسيطة بذاتيا ال متممة لػدعكل سػابقة خػرج 

 . (3)النزاع فييا عف كاليتيا 
طمػػب تفسػػير الحكػػـ يقػػدـ إلػػى المحكمػػة التػػي أصػػدرت الحكػػـ با كضػػاع المعتػػادة  فإ       

 :مدنية أصكؿ  216مف المادة  2لرفر الدعكل طبقان لمفقرة 
يضػاح مػا           حيث  تقتصر سمطة المحكمة فػي نظػر ىػذا الطمػب عمػى تفسػير الحكػـ كا 

ال , ذلػؾ  مػؤدل , شابو مف غمكض حتى يتسنى تنفيذه بما يتفؽ كحقيقة المراد مػف منطكقػو 
يجكز لممحكمة كىػي تنظػر طمػب التفسػير أف تتعػرض مػف جديػد لكقػؼ تنفيػذ الحكػـ المطمػكب 

 . (4)أك إلغاؤه تفسيره أك تعديمو

                                           
 .1ج 568ـ.ع س.ص  19/4/1964جمسة  7لسنة  897الطعف رقـعميا المصرية في حكـ المحكمة اإلدارية ال (1)
 . 655ص 7س 05/1/1985ؽ جمسة 4سنة ل 14القضية رقـ القضاء اإلدارم المصرية في  حكـ محكمة (2)
  1277ص 0س ح 15ـ 0/4/1967لسنة ؽ جمسة  662الطعف رقـ حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في  (3)
 90ص 71سنة 10/4/1986ؽ جمسة  71لسنة 0707رقـأماـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية  التفسيرطمب  (1)
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 إغفال الفصل في بعض الطمبات  –الفرع الثالث 
 

أصػػكؿ مدنيػػة عمػػى أنػػو : " إذا أغفمػػت المحكمػػة الحكػػـ فػػي بعػػض  218تػػنص المػػادة     
الطمبات المكضكعية جاز  صحاب العالقػة رفػر دعػكل جديػدة بيػا أمػاـ ذات المحكمػة إذا لػـ 

 يطعنكا في الحكـ " .

مػػا لػػـ ,  كاليتيػػا ا صػػمية كالتبعيػػة بمػػا تصػػدره مػػف أحكػػاـ ا صػػؿ أف المحكمػػة تسػػتنفذ
 .ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ 

ككالية المحكمة ا صمية تتعمؽ بالحكـ في الطمبات ا صمية المرفكعة بيا الدعكل ,  
كالطمبات العارضة التي تقدـ بمناسبتيا, أما الكالية التكميمية لممحكمة فيي التي قد تتحقؽ إذا 

 (1) 218محكمة الفصؿ في بعض الطمبات المكضكعية عمػى مقتضػى أحكػاـ المػادة أغفمت ال
 يشترط التباع ىذه الطريؽ :حيث 
أف في ذلؾ  , كيستكم أف يككف الطمب الذم أغفؿ الفصؿ فيو مف الطمبات المكضكعية -أولً 

 . يككف ىذا الطمب طمبان أصميان أك طمبان عارضان أك طمبان احتياطيان أك طمبان تابعان 
, أم أف المحكمػػة لػػـ تبػػت فػػي أمػػر ىػػذا  أف يكػػكف إغفػػاؿ المحكمػػة لمطمػػب إغفػػاالن كميػػان  -ثانيــاً 

فيو بقضاء كلػك كػاف  جعؿ الطمب باقيان معمقان كلـ يقضى الطمب المكضكعي إطالقان بما ي
, كعمى عكس ذلؾ ال يعػد إغفػاالن فػي طمػب معػيف إف قضػت المحكمػة فػي ىػذا  ضمنيان 

 الطمب بصفة ضمنية .
أصػكؿ  221كلػى مػف المػادة , حيػث نصػت الفقػرة ا  أف يككف الحكػـ منييػان لمخصػكمة -ثالثاً 

محاكمات مدنية عمى أنو " اليجكز الطعف في ا حكاـ التي تصدر أاناء سػير الػدعكل 
لػى إتبػاع الطريػؽ مخصػكمة كميػا "  إذ تنتفػي الحاجػة اإالمر الطعف في الحكـ المنيػي ل

إذا كانػػػت الخصػػػكمة مازالػػػت قا مػػػة أمػػػاـ القاضػػػي  218 فػػػي المػػػادة االمنصػػػكص عمييػػػ
كيسػتطير الخصػـ إعػػادة إبػداء الطمبػات التػػي أغفػؿ الفصػؿ فييػػا دكف حاجػة إلػى إنشػػاء 

 خصكمة جديدة .

                                           
 مرجػػػػر سػػػػابؽ ,  المرافعػػػػات اإلداريػػػػة دراسػػػػة عمميػػػػة إلجػػػراءات التقاضػػػػي أمػػػػاـ مجمػػػػس الدكلػػػػة,-المنجػػػي ابػػػػراىيـ  (1)

 . 664ص
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جتيػػػاد عمػػػى " اف قضػػػاء الحكػػػـ بإجابػػػة الطمػػػب االحتيػػػاطي دكف ىػػػذا كقػػػد اسػػػتقر اال
كعػػدـ اعتبػػاره إغفػػاالن طعػػف فيػػو الطمػػب ا صػػمي يعنػػي رفضػػان ضػػمنيان لمطمػػب ا صػػمي يجػػكز ال

 .(1)"ليذا الطمب

إال أنو في حػاؿ فصػؿ المحكمػة النػزاع عمػى أسػاس دكف آخػر فػال يعتبػر ذلػؾ إغفػاالن   
, ماػػاؿ ذلػػؾ فصػػؿ محكمػػة القضػػاء اإلدارم فػػي النػػزاع عمػػى أسػػاس أنػػو مػػف  لمبػػت فػػي الطمػػب

لمفصػػؿ فػػي طمػػب المػػدعي  دعػػاكم التسػػكية كفقػػان لتكييفيػػا لمػػدعكل فػػال يجػػكز تقػػديـ طمػػب إلييػػا
 .إلغاء القرار المطعكف فيو 

نمػػا يمكػػف الطعػػف ف ف المحكمػػة قػػد كيفػػت ىػػذا الطمػػب عمػػى أنػػو          ؽ يػػو بطػػر تسػػكية كا 
 . (2)الطعف المقررة 

كمػػػف المسػػػمـ بػػػو أف لممحكمػػػة أف تضػػػفي عمػػػى طمبػػػات المػػػدعي فػػػي دعػػػكاه الكصػػػؼ   
دارم كيسػػػػػتظير اإلرادة الحقيقيػػػػػة لرافػػػػػر القػػػػانكني السػػػػػميـ بمػػػػػا يتفػػػػػؽ كاختصػػػػاص القضػػػػػاء اإل

 .(3)الدعكل

عػػدـ تكجيػػو أكامػػر  إكالشػػؾ أف اضػػطالع المحكمػػة بيػػذا الػػدكر يسػػاىـ فػػي تطبيػػؽ مبػػد       
 .  (4)لودارة

كمػػف المبػػادئ ا ساسػػية أف تكييػػؼ المحكمػػة لطمبػػات الخصػػـك إلنػػزاؿ حكػػـ الدسػػتكر   
قبكليػػا شػػكالن كمكضػػكعان ال يجػػكز أف يا كمػػدل كاختصاصػػكالقػػانكف عمييػػا مػػف حيػػث كاليتيػػا 

فمػػيس لممحكمػػة أف , تسػػتبعد طمبػػات الخصػػـك كتتجاىػػؿ حقيقػػة غػػايتيـ كقصػػدىـ مػػف دعػػكاىـ 
بػػػآخر محػػػؿ القػػػرار المطعػػػكف فيػػػو دكف أف يكػػػكف القػػػرار الجديػػػد محػػػؿ طعػػػف مػػػف  تحػػػؿ قػػػراران 
 .(5)الخصـك 

 

                                           
 1ـ.ع.س ح  16/5/1965مسػػػة ؽ ج 8لسػػػنة  800الطعػػػف رقػػػـ  حكػػػـ المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا المصػػػرية فػػػي (1)

 . 570ص
 . 015ص 4/7/1967لسنة ؽ جمسة  1758الدعكل رقـ  حكـ محكمة القضاء اإلدارم المصرية في (2)
 .1994يكليك 12,  0ؽ 78لسنة  901حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في الطعف رقـ  (3)
, دار النيضػػػة  0220اإللغػػػاء ,  قػػػانكف القضػػػاء اإلدارم , الكتػػػاب الاػػػاني , دعػػػكل –عبػػػدالمطيؼ محمػػػد محمػػػد  (4)

 .784العربية , ص 
 .180صمرجر سابؽ ,,, سامي , اجراءات المنازعة اإلدارية في دعكل إلغاء القرارات اإلدارية جماؿ الديف (5)
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 لتماس إعادة النظرا - الفرع الرابع
 

محكمػػػة التػػػي ظػػػر ىػػػك طريػػػؽ طعػػػف غيػػػر عػػػادم يرفػػػر الػػػى ذات العػػػادة النإالتمػػػاس        
 1 حدل الحاالت التي أكردىا القانكف عمى سػبيؿ الحصػرأصدرت الحكـ الممتمس إذا تكافرت إ

 . ق
طريػػؽ مػػف طػػرؽ المراجعػػة االسػػتانا ية ضػػد الحكػػـ الصػػادر عػػف محكمػػة القضػػاء فيػػك        

المتػػػداعيف أف يطمػػػب إلػػػى ىػػػذه المحػػػاكـ  اإلدارم أك المحػػػاكـ اإلداريػػػة , يسػػػتطير بػػػو كػػػؿ مػػػف
 . (2)الرجكع عف حكميا في إحدل الحاالت التي عددىا القانكف عمى سبيؿ الحصر

رفػػػر إلػػػى ذات المحكمػػػة التػػػي أك ىػػػك طريػػػؽ غيػػػر عػػػادم لمطعػػػف فػػػي الحكػػػـ النيػػػا ي ي      
 . (3), إذا تكافر سبب مف ا سباب التي حددىا القانكف عمى سبيؿ الحصر أصدرتو

 55مف قانكف مجمس الدكلػة السػكرم رقػـ  19المادة نصت الفقرة ا كلى مف ىذا كقد       
يجكز الطعف في ا حكػاـ الصػادرة مػف محكمػة القضػاء اإلدارم أك " عمى أنو :   1959لعاـ 

بطريػؽ التمػاس إعػادة النظػر فػي المكاعيػد كا صػكؿ المنصػكص عمييػا  مػف المحػاكـ اإلداريػة
إذا أمػػػرت  كال يترتػػػب عمػػػى الطعػػػف كقػػػؼ تنفيػػػذ الحكػػػـ إال,  كمػػػاتفػػػي قػػػانكف أصػػػكؿ المحا

 المحكمة بذلؾ.

كلػة السػكرم قػد أخػذ بطريػؽ كالمستفاد مف ىذا النص أف المشرع في قانكف مجمػس الد        
داريػػػة كالمحػػػاكـ اإلاإلدارم عػػػادة النظػػػر فػػػي ا حكػػػاـ الصػػػادرة مػػػف محكمػػػة القضػػػاء التمػػػاس إ

المدنيػة ظـ ىػذا الطريػؽ مػف طػرؽ الطعػف قػانكف أصػكؿ المحاكمػات كالمحاكـ التأديبيػة كأف يػن
 .جراءات أماـ مجمس الدكلة بما ال يتعارض كطبيعة اإل

كمفػػاد ىػػذا الػػنص بمفيػػـك المخالفػػة أنػػو ال يجػػكز قبػػكؿ الطعػػف فػػي ا حكػػاـ الصػػادرة          
 عادة النظر . إمف المحكمة االدارية العميا بطريؽ التماس 

                                           
, المركػػػز القػػػكمي  0227مكسػػػكعة الطعػػػكف فػػػي أحكػػػاـ مجمػػػس الدكلػػػة , الطبعػػػة ا كلػػػى ,  –عػػػامر فػػػؤاد أحمػػػد  ق1 

 .  695قاىرة  , ص لالصدارات القانكنية , ال

 . 755, ص1959عدناف , القضاء اإلدارم كمجمس الدكلة, مطابر جامعة دمشؽ,  د. العجالني ق0 

مكسػػكعة المرافعػػات االداريػػة كاالابػػات فػػي قضػػاء مجمػػس الدكلػػة , الكتػػاب الخػػامس  -د. عكاشػػة حمػػدم ياسػػيف  ق7 
 .  1400, ص  0212ا حكاـ االدارية كطرؽ الطعف فييا , 
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/ مػػػف قػػػانكف أصػػػكؿ المحاكمػػػات المدنيػػػة 241لمشػػػرع السػػػكرم فػػػي المػػػادة /كيشػػػترط ا     
أف يكػػكف الحكػػـ القابػػؿ اللتمػػاس إعػػادة النظػػر حػػا زان  1953/ لعػػاـ 84الصػػادر بالقػػانكف رقػػـ /
 لقكة القضية المقضية .

بينمػػػا اشػػػترط المشػػػرع الفرنسػػػي أف يكػػػكف الحكػػػـ حضػػػكريان كنيا يػػػان ليكػػػكف قػػػابالن لمطعػػػف       
 . (1)إعادة النظر بالتماس

المشػػػرع المصػػػرم الصػػػفة النيا يػػػة فػػػي ا حكػػػاـ لتكػػػكف قابمػػػة لمطعػػػف  طفػػػي حػػػيف اشػػػتر       
/ مػف قػانكف المرافعػات المصػرية رقػـ 241حيث نصت المػادة /, بطريؽ التماس إعادة النظر 

 :أف عمى  1968/ لعاـ 3/

 . "يا ية لمخصـك أف يمتمسكا إعادة النظر في ا حكاـ الصادرة بصفة انت" 
نصػػت عميػػو المػػادة  كيشػػترط قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات المدنيػػة السػػكرم كفػػؽ مػػاىػػذا       
أف يقػػدـ التمػػاس إعػػادة المحاكمػػة خػػالؿ خمسػػة عشػػر يكمػػان تبػػدء مػػف اليػػكـ الػػذم يمػػػي  242

, أك  , أك الػػذم حكػػـ فيػػو عمػػى الشػػاىد بأنػػو كػػاذب ظيػكر الغػػش, أك أقػػر فيػػو بػػالتزكير بابكتػػو
 , كذلؾ بالنسبة لمحاالت انتية:  المحتجزةفيو الكرقة ظيرت اليـك الذم 

 كقكع غش مف الخصـ كاف مف شأنو التأاير في الحكـ .  -

 إقرار الخصـ بعد الحكـ بتزكير ا كراؽ أك القضاء بتزكيرىا .  -

 حالة الحكـ الذم بنى عمى شيادة قضي بعد صدكره بأنيا كاذبة .  -

 حاؿ دكف تقديميا .  كافجة في الدعكل حصكؿ ممتمس اإلعادة عمى أكراؽ منت -

 كيبدأ الميعاد مف تاريخ اكتساب الحكـ قكة القضية المقضية لمحالتيف التاليتيف : 
 الحكـ بشيء لـ يطمبو الخصـك أك بأكار مما طمبكه .  -

 إذا كاف منطكؽ الحكـ مناقضان بعضو بعضان .  -

ف مجػػرد تقػػديـ االسػػتدعاء لػػيس مػػف شػػانو قطػػر ميعػػاد تقػػديـ الطمػػب إال مػػف تػػاريخ  كا 
 . (2)إيفاء الرسـك القضا ية الخاصة بالطعف بالتماس إعادة النظر

                                           
 . 576, ص1977, القضاء اإلدارم, الكتاب الااني, دار الفكر العربي,  م سميمافد. الطماك ق 1 
نظػػػاـ الرسػػػـك كالتأمينػػػات ب الخػػػاص 4/12/1957ق الصػػػادر فػػػي 125/ مػػػف المرسػػػـك التشػػػريعي رقػػػـ  1المػػػادة /ق 0 

 ..القضا ية
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الطعػػػف  / مػػػف قػػػانكف مجمػػػس شػػػكرل الدكلػػػة المبنػػػاني ميعػػػاد98بينمػػػا نظمػػػت المػػػادة /       
ف يكمان , كال يبدأ في الحاالت المنصكص عمييا في الفقرات ا ربر بالتماس إعادة النظر أربعي

/ إال مف اليـك الذم ظير فيو الغػش أك أقػر فيػو بػالتزكير فاعمػو , أك 241المادة / لى مفكى ا ي 
 حكـ بابكتو أك الذم حكـ فيو عمى شاىد الزكر أك اليـك الذم ظيرت فيو الكرقة المحتجزة .

كيبدأ الميعاد مػف اليػكـ الػذم يمػي إعػالف   تبميػر ق الحكػـ إلػى مػف يماػؿ عميػو تماػيالن       
بة لمشػخص نػاقص ا ىميػة أك جيػة أشػخاص القػانكف العػاـ أك أحػد ا شػػخاص صػحيحان بالنسػ

 .االعتبارية كلـ يكف مماالن تمايالن في الدعكل 

محكمة التي أصدرت الحكـ يقدـ التماس إعادة المحاكمة باستدعاء إلى ذات الك     
ف فيو , كيجب أف يشتمؿ االستدعاء عمى بياف الحكـ المطعك  لتماس النظر فيوالمطمكب ا

ال كاف باطالن . أك   سباب الطعف كا 

/ مػػف قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات المدنيػػة الشػػركط 243قػػد حػػددت المػػادة /فىػػذا كعمػػى       
 الكاجب تكافرىا في االستدعاء المقدـ بطمب التماس إعادة النظر عمى أف :

يقػػػدـ طمػػػب إعػػػادة المحاكمػػػة باسػػػتدعاء إلػػػى المحكمػػػة التػػػي أصػػػدرت الحكػػػـ با كضػػػاع  .1
 عتادة لمدعكل .الم

ال كػػػاف  .2 يجػػػب أف يشػػػتمؿ االسػػػتدعاء عمػػػى بيػػػاف الحكػػػـ المطعػػػكف فيػػػو كأسػػػباب الطعػػػف كا 
 باطالن .

يجب عمى الطالب أف يكدع فػي الميعػاد , الرسػـك كالتأمينػات القانكنيػة المنصػكص عمييػا  .3
 في قانكف الرسـك كالتأمينات القضا ية .

كمة المختصة بعريضة مكقعة مف محاـ مقيد كبعد أف يتـ قيد الطمب لدل ديكاف المح        
بجدكؿ المحاميف المقبكليف أماـ المجمػس كبعػد أف تنتيػي المحكمػة مػف دراسػة الػدعكل تصػدر 

 حكميا كىك ال يخرج عف إحدل حالتيف :

عدـ قبكؿ الدعكل شكالن النتفاء أحد الشركط الشكمية كفػي ىػذه الحالػة كاسػتنادان إلػى نػص  .1
جػػاز الحكػػـ عمػػى  1959/ لعػػاـ 55جمػػس الدكلػػة السػػكرم رقػػـ // مػػف قػػانكف م19المػػادة /
بغرامة ال تجاكز ما قيمتو االايف جنييان فضالن عف التضمينات إف كاف ليا كجو,  الطاعف

 . يسرم ىذا الحكـ بالنسبة إلى الطعكف المقدمة مف ىي ة مفكضي الدكلة كال
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الشػػػكمية , فتنتقػػػؿ إلػػػى , إذا مػػػا كانػػػت الػػػدعكل مسػػػتكفية لشػػػركطيا  قبػػػكؿ الػػػدعكل شػػػكالن  .2
البحث في مكضكع الدعكل , كيككف لممحكمة نفػس السػمطات التػي كانػت ليػا لػدل بحػث 

 . (1)الدعكل المطعكف في حكميا

فػػػي مكضػػػكع الػػػدعكل الػػػذم ال يقبػػػؿ الطعػػػف فيػػػو بطريػػػؽ التمػػػاس  إف الحكػػػـ الصػػػادر        
ف كاف يقبؿ الطعف أماـ المحكمة اإلد  . (2) ارية العمياإعادة النظر مف جديد , كا 

" ال يجػكز طمػب إعػادة المحاكمػة / أصػكؿ مدنيػة : 249كىذا مػا نصػت عميػو المػادة /       
 . ة المحاكمة أك الحكـ في مكضكعو "ف الحكـ الذم يصدر برفض طمب إعادبشأ

/ مف نظاـ مجمػس 111كىذا ما سار عميو كؿ مف المشرع المبناني كفؽ نص المادة /        
 . (3), كاالجتياد الفرنسي المبناني شكرل الدكلة

إال أف القضػػػػاء اإلدارم السػػػػكرم قػػػػد سػػػػار عمػػػػى خػػػػالؼ ذلػػػػؾ كتطبيقػػػػان لػػػػذلؾ قضػػػػت 
  أف :المحكمة اإلدارية العميا السكرية عمى 

" ا حكػػػاـ الصػػػادرة باإللغػػػاء تكػػػكف حجػػػة عمػػػى الكافػػػة كال يقبػػػؿ الطعػػػف فػػػي ا حكػػػاـ 
التماس إعادة النظر تطبيقان لممفيػكـ المخػالؼ مػف  الصادرة عف المحكمة اإلدارية العميا بطرؽ

 . (4)ق مف قانكف مجمس الدكلة " 19المادة  
كمػػا أف ا حكػػاـ الصػػادرة عػػف المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا ال تػػدخؿ فػػي عػػداد ا حكػػاـ  

 . (5)التي يجكز فييا الطعف بطريؽ إعادة المحاكمة 

/ لسػػنة 55س الدكلػػة ذم الػػرقـ /ق مػػف قػػانكف مجمػػ19" ذلػػؾ أف المشػػٌرع فػػي المػػادة   
لـ يدرج أحكاـ ىذه المحكمػة فػي عػداد ا حكػاـ القابمػة لمطعػف بالطريقػة المػذككرة كىػذا  1959

 . (6)ما جرل عميو االجتياد منذ تاريخ صدكر قانكف مجمس الدكلة" 
كال يترتػػب عمػػى الطعػػف بطريػػؽ التمػػاس إعػػادة المحاكمػػة كقػػؼ تنفيػػذ الحكػػـ المطعػػكف 

 أمرت المحكمة بغير ذلؾ .  فيو إال إذا
                                           

تػاب الخػامس ا حكػاـ مكسػكعة المرافعػات اإلداريػة كاالابػات فػي قضػاء مجمػس الدكلػة , الك عكاشة حمدم ياسػيف (1)
 . 1258ص مرجر سابؽ , ,االدارية كطرؽ الطعف فييا 

 . 675, ص1995د. الحمك ماجد راغب, القضاء اإلدارم, دار المطبكعات الجامعية,  (2)
, 0228أسػػباب إعػػادة المحاكمػػة فػػي التنػػازع اإلدارم, منشػػكرات الحمبػػي الحقكقيػػة, الطبعػػة ا كلػػى,  –أيػػكب زيػػاد  (3)

  18ص
 .87ص 05ـ 1984مر  – 457/60/1984ع القرار إلدارية العميا السكرية حكـ المحكمة ا (4)
 .31ص 5ـ 1995مر  - 112/711/1995ع القرار حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية  (5)
 .4ج 0222سمر  – 0/0798/0222-775ع القرار حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية  (6)
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 حجية الحكم الصادر في دعوى اإللغاء -المطمب الثاني
 

إف القكاعػػػد العامػػػة تضػػػفي عمػػػى ا حكػػػاـ القضػػػا ية المبرمػػػة قػػػكة ا مػػػر المقضػػػي بػػػو      
 . ق1  المنتر نااره القانكنية ما لـ يحؿ دكنيا نص تشريعي قاطر الداللة

ا حكػػاـ نسػػبية أم تقتصػػر عمػػى أطرافيػػا كتسػػرم ىػػذه  القاعػػدة العامػػة أف حجيػػة إف ك       
, كعمػػى عكػػس ىػػذه القاعػػدة فػػإف  القاعػػدة أيضػػان عمػػى ا حكػػاـ الصػػادرة فػػي الػػدعاكل اإلداريػػة

 .  ا حكاـ الصادرة بإلغاء القرارات اإلدارية تتمتر كحدىا بالحجية المطمقة
 :التالي في ىذا المطمب عمى النحك كبناء عمى ذلؾ سنقسـ الدراسة      

 الفرع ا كؿ : الحجية النسبية ل حكاـ الصادرة بغير إلغاء القرارات اإلدارية . -
 الفرع الااني : الحجية المطمقة  حكاـ اإللغاء. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 . 9ص 1ـ 1972مر  – 71/171/1972ع  حكـ محكمة اإلدارية العميا السكرية قرار (1)
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 الحجية النسبية لألحكام الصادرة بغير إلغاء القرارات اإلدارية -الفرع األول 
 
ة ا حكػػاـ الصػػادرة فػػي دعػػكل اإللغػػاء, إال أنػػو حجيػػة الشػػيء المحكػػكـ بػػو تتقػػرر لكافػػ  

يجػب التفرقػة فػي ىػػذا الصػدد بػيف ا حكػػاـ الصػادرة باإللغػاء , كبػػيف ا حكػاـ ا خػرل كمااليػػا 
 .ا حكاـ الصادرة برفض دعكل اإللغاء 

م عمػػى أف " تسػرم فػي شػػأف مػف قػانكف مجمػػس الدكلػة السػكر  21حيػث نصػت المػػادة         
كاعد الخاصة بقكة الشيء المحككـ فيو عمى أف ا حكػاـ الصػادرة باإللغػاء جمير ا حكاـ , الق

 .تككف حجة عمى الكافة " 
كبناءن عمى الػنص السػابؽ فػإف حكػـ اإللغػاء كحػده ىػك الػذم يحػكز الحجيػة المطمقػة ,         

ط أما بقية ا حكاـ كمااليا ا حكاـ الصادرة برفض دعكل اإللغاء فإنيا تحكز حجية نسػبية فقػ
(1). 

كىنا تجدر التفرقة بػيف ا حكػاـ الصػادرة بإلغػاء القػرار اإلدارم كحجيتيػا المطمقػة, كبػيف       
تمػػؾ الصػػادرة بػػرفض إلغػػاء القػػرار اإلدارم كحجيتيػػا النسػػبية التػػي ال تتجػػاكز أطػػراؼ النػػزاع, 
فا حكػػاـ الصػػادرة بػػرفض اإللغػػاء ال تمنػػر مػػف إعػػادة رفػػر دعػػكل اإللغػػاء عمػػى أسػػاس عيػػكب 

 .(2)أخرل غير تمؾ التي أايرت في المرة ا كلى

لػ ف كانػت كعمى ىذا فقد قضت المحكمة اإلدارية العميا السػكرية فػي حكػـ ليػا انػو ك"     
ق مػف قػانكف مجمػس الدكلػة 21ا حكاـ الصادرة باإللغاء تعتبر حجة عمػى الكافػة كفقػان لممػادة  

نعػداـ القػرار اإلدارم ,  عمػى أنػو لػيس إال أف ىذه الحجية حجية مكضكعية كنتيجة طبيعية ال
ـ لغػاء أمػاـ القضػاء اإلدارم أف تيػدمف مقتضيات قاعدة الحجية ىذه التي تتسـ بيا أحكػاـ اإل

قاعدة قانكنية أصمية كىي قاعدة ا ار النسبي ل حكاـ عامة فال يفيد مف الطعف إال رافعو إذا 
االستفادة مف الحكـ باإللغاء عمى مػف  ما كانت المصمحة فيو قابمة لمتجز ة كعمى ىذا تقتصر

 .(3)أقاـ دعكل اإللغاء في ميعادىا دكف مف تقاعس عف إقامتيا تياكنان أك تييبان 

ق مػف قػانكف مجمػس الدكلػة مػف أف عبػارة 21مػا نصػت عميػو المػادة  أف كما قضت " 
 .اإللغاء يككف حجة عمى الكافة ال يمكف تفسيره بأنو حجة لمكافة أيضان 

                                           
 . 757,  756د. بطيخ رمضاف محمد , القضاء اإلدارم , مرجر سبؽ ذكره , ص  (1)
 . 131د. الحمك ماجد ػ الدعاكل اإلدارية ػ مرجر سابؽ ص (2)
 . 237ص 1970مر  – 120/150/1970ع حكـ محكمة اإلدارية العميا السكرية  (3)
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ف عبػا  و تجػاه تمحمصػتفيػد أف مػف صػدر الحكػـ باإللغػاء ل رة " حجػة عمػى الكافػة " كا 
إدارة مػف اإلدارات يسػتطير أف يحػتر بػػو تجػاه جميػر ا شػػخاص المعنػكييف كالطبيعيػيف تطبيقػػان 

بػػو مػػف الناحيػػة الشػػكمية ىػػي حجيػػة عينيػػة كنتيجػػة  يلمقاعػػدة القا مػػة بػػأف حجيػػة ا مػػر المقضػػ
 . م في دعكل ىي في حقيقتيا اختصاـ لو في ذاتوطبيعة إللغاء القرار اإلدار 

ىػا إفػادة مػف لػـ ينصػب نفسػو مػدعيان فػي دعػكل إلغػاء اأما عبارة " حجة لمكافة " فمؤد
قرار تسريح جماعي دكف أف يظيػر اسػتعداده الختصػاـ القػرار الػذم أضػر بػو كدكف أف يسػدد 

 .(1)الرسـك المتكجبة عمى رفر الدعكل 

ة ا مر المقضي مطمقة في قضايا اإللغاء بمػا معنػاه أف ل ف كانت حجي كما قضت "
اإللغاء ال يقتصر مفعكلو عمى ا طػراؼ فػي الػدعكل فقػط بػؿ يكػكف حجػة عمػى الكافػة إال أف 
ذلؾ يصدؽ حينما يتناكؿ اإللغاء قراران فرديان يمس أشخاصان غير محصكريف أك غير معمكميف 

رم يجعؿ القرار المذككر غير قابؿ لمتطبيؽ عمى فإلغاء القرار التنظيمي مف قبؿ القضاء اإلدا
أحػػد شػػأف الحكػػـ بإلغػػاء قػػرار إضػػفاء صػػفة النفػػر العػػاـ عمػػى كتمػػة عقاريػػة يسػػتفيد منػػو جميػػر 

 .(2)أصحاب العقارات المشمكلة بالقرار المشار إليو كلك لـ يككنكا أطرافان في الدعكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 . 255ص 1971مر  – 33/55/1971ع عميا السكرية قرار حكـ محكمة اإلدارية ال (1)
 . 77ص 71ـ 1968مر  – 67/72/1968ع حكـ محكمة اإلدارية العميا السكرية قرار  (2)
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 ءالحجية المطمقة ألحكام اإللغا -الفرع الثاني 
 

فييا يتمتر بحجية قبؿ الكافػة فػإذا تضػمف الصادر تتميز دعكل اإللغاء في أف الحكـ      
تعتبػػػر جميػػػر اإلجػػػراءات كالتصػػػرفات القانكنيػػػة اء القػػػرار اإلدارم مكضػػػكع الػػػدعكل الحكػػػـ إلغػػػ

 . كاإلدارية التي تمت بمكجبو ممغاة مف تاريخ صدكر ذلؾ القرار

احتػراـ  بغيػة,  المشػرع سػنيا ككرسػياقانكنيػة  قاعػدةىػي  بػو حجية ا مر المقضي إف     
 حاسمة . الخصكمات بأحكاـ قضا ية كالبت في المنازعات كا حكاـ 

مف قانكف مجمس الدكلػة السػكرم  بػأف" تسػرل فػي شػأف جميػر  21قد نصت المادة ك          
إللغػػاء تكػػكف ا حكػػاـ القكاعػػد الخاصػػة بقػػكة الشػػيء المحكػػـك فيػػو عمػػى أف ا حكػػاـ الصػػادرة با

 حجة عمى الكافة".

قطعػي آخػر صػادر  قضػا ي أم حكـ شأنو شأفالحكـ الصادر في دعكل اإللغاء  إف     
مػػف خػػالؿ يحػػكز قػػكة ا مػػر المقضػػي فيػػو  عنػػدماأك القضػػاء العػػادم ,  القضػػاء اإلدارمعػػف 

الحكػـ , أك حجيػة الشػيء المحكػكـ فيػو , كالحكػـ الحػا ز لقػكة ا مػر المقضػي فيػو ىػك نبرامو ا
 الذم يتكفر فيو أمراف :

ىك أمر شكمي , كيعني أف المحكمة التي أصدرت الحكـ تستنفد كاليتيا بالنسبة لػو ,  األول :
مػا قضػت عأف تعػدؿ فيػو أك أف تتراجػر ير المحكمة بمجػرد إصػدارىا لمحكػـ فال تستط

ف كاف ليػا  ػا فػي منطكقػو -طبعنػا  -بو , كا  صػحح , كأف ت أف تفسػر مػا يكػكف غامضن
 مادم . ما يككف قد اشتمؿ عميو مف خطإ

ا كعنكاننا الثاني :  ىك أمر مكضكعي , كيعني أف ما انتيى إليو الحكـ مف قرار يعتبر صحيحن
قاطعػػة ال تقبػػؿ إابػػات العكػػس , كمػػف اػػـ ال  حجػػةلمحقيقػػة كالعدالػػة , كبالتػػالي يعتبػػر 

مػف الجػا ز يجكز عرض النزاع الذم فصؿ فيػو عمػى أم محكمػة أخػرل, إال إذا كػاف 
 .  (1)الطعف فيو طبقنا لمطرؽ القانكنية المقررة لمطعف في ىذا الحكـ 

كتتركػػػز الحجيػػػػة فػػػػي الحكػػػػـ الصػػػػادر فػػػػي دعػػػكل اإللغػػػػاء عمػػػػى عنصػػػػريف فقػػػػط مػػػػف   
عناصر الحكـ كىما منطكؽ الحكـ , كأسباب الحكـ التي ترتبط بمنطكقو ارتباطنا كايقنػا بحيػث 

                                           
 . 756رمضاف محمد , القضاء اإلدارم , مرجر سبؽ ذكره , ص  د. بطيخ (1)
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 قضػػػػتحيػػػػث , (1)نطػػػػكؽ كال يمكػػػػف أف يقػػػػكـ بػػػػدكنيا ال يمكػػػػف فصػػػػؿ تمػػػػؾ ا سػػػػباب عػػػػف الم
ف حجيػػػة ا مػػر المقضػػػي بػػػو تابػػػت لمنطػػػكؽ الحكػػػـ دكف أ"  المحكمػػة اإلداريػػػة العميػػػا السػػػكرية

 .(2)ا سباب كيككف ل سباب نفس الحجية إذا ارتبطت ارتباطان كايقان بمنطكؽ الحكـ

لغػى مجمػس الدكلػة قػراران إذا أكعميو قضت المحكمة اإلدارية العميا السكرية عمى أنػو " 
إداريػان اػـ أقػاـ طػػاعف آخػر دعػكل أخػػرل أمػاـ مجمػس الدكلػة بإلغػػاء ذات القػرار كانػت الػػدعكل 

بػو فػي  يالاانية غير ذات مكضكع باعتبػار ذلػؾ إحػدل نتػا ر الحجيػة المطمقػة لمشػيء المقضػ
نػو مػف حكـ اإللغاء ككذلؾ مػف لػـ يختصػـ فػي الػدعكل تصػيبو آاػار الحكػـ باإللغػاء بكصػؼ أ

 .(3)الكافة كعمى اإلدارة تطبيقو في شأنو" 

لغػػاء القػػرار اإلدارم قػػد يكػػكف كميػػان يحػػيط بػػالقرار بأكممػػو, كقػػد يكػػكف جز يػػان ينصػػب  كا 
عمى بعض أحكاـ القرار سكاء أكاف ىػذا القػرار ال حيػان أـ فرديػان, فقػد ينطػكم القػرار عمػى حكػـ 

لقػػرار الفػػردم بعػػدد مػػف ا فػػراد كيكػػكف مخػػالؼ لمقػػانكف إلػػى جانػػب حكػػـ مشػػركع, كقػػد يتعمػػؽ ا
سػػػميمان بالنسػػػبة  غمبيػػػتيـ كمعيبػػػان بالنسػػػبة لبعضػػػيـ, فينصػػػب اإللغػػػاء عمػػػى القػػػرار فػػػي جانبػػػو 

 المتعمؽ بيذا البعض ا خير.

كقد استقر القضاء اإلدارم في سكريا عمػى أف ا حكػاـ الصػادرة باإللغػاء تكػكف حجػة   
 .رفر بصدد القرار المحكـك بإلغا و عمى الكافة كمانعة مف نظر أم دعكل ت

كلكػف اشػترط القضػػاء أف يكػكف المنػاط فػػي ىػذه الحجيػػة المانعػة قيػاـ الحكػػـ عمػى عيػػب         
قانكني عاـ يشكب القػرار المطعػكف فيػو كيبطمػو مػف أساسػو , أمػا إذا كػاف العيػب القػانكني الػذم 

ػػػا بشػػخص معػػيف بذاتػػو أك بأشػػخاص يمكػػف تعييػػػنيـ  بنػػي عميػػو الحكػػـ باإللغػػاء نسػػبينا أم خاصن
بػػذكاتيـ , ال يتػػكفر بالنسػػبة لغيػػرىـ , كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي القػػرارات الفرديػػة التػػي يطمػػب إلغاؤىػػا 
لعيػػكب قانكنيػػة نسػػبية , فػػإف الحكػػـ ال يكػػكف حجػػة مانعػػة لمغيػػر مػػف المطالبػػة بإلغػػاء ذات القػػرار 

عكل كيسقط بذلؾ شػرط مػف لعيكب قانكنية أخرل خاصة بو , إذ يتغير في ىذه الحالة سبب الد
 . (4)الشركط ا ساسية لقياـ الحجية المانعة مف نظر النزاع مف جديد  

                                           
  . 574صػ  مرجر سبؽ ذكره , جكرجي شفيؽ , قكاعد كأحكاـ القضاء اإلدارم , د. سارم (1)
 . 10ص 7ـ 1996مر  – 765/0009/1996ع محكمة اإلدارية العميا السكرية قرار رقـ الحكـ  (2)

 . 81ص 72ـ 1967مر  – 50/96/1967 حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية ع (3)
ـ, مجمكعة 16/7/1955قضا ية, جمسة  6لسنة   172حكـ محكمة القضاء اإلدارم المصرم في القضية رقـ  (1)
 .057,  056, ص  . مشار إليو في مؤلؼ د. محسف خميؿ , قضاء اإللغاء , مرجر سابؽ 777سنة التاسعة , ص ال
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 كىذه الشركط قسماف:  يلقياـ حجية ا مر المقض ان إال أف ىناؾ شركط      

قسـ يتعمؽ بالحكـ كىك أف يككف حكمان قضا يان قطعيان كأف تككف الحجية في منطكؽ الحكـ  -1
 إذا ارتبطت ا سباب ارتباطان كايقان بالمنطكؽ بحيث ال يقـك المنطكؽ ال في أسبابو إال

 .بو يدكف ىذه ا سباب فإف ل سباب في ىذه الحالة أيضان حجية ا مر المقض

لحكـ إال بالنسبة و كحدة الخصكـ فال يككف ارط فيتشقسـ يتعمؽ بالحؽ المدعى بو ي -2
لمحكـ ىذه الحجية إال بالنسبة لممكضكع لمخصكـ أنفسيـ كاتحاد في المحؿ إذ ال يككف 

عمى فكرتيف بو  ي, كتقكـ حجية ا مر المقض ذاتو كأف يتحقؽ أخيران اتحاد السبب
 ر يسيتيف: 

عند حد فال داـ قد صدر في النزاع حكـ قضا ي  الفكرة ا كلى ىي حسـ النزاع ما -أ 
 . ف مرة لعدـ جكاز اإلدعاء بالحؽ ذاتو أكار ميتكرر النزاع مرة أخرل 

كالفكرة الاانية ىي الحيمكلة دكف التناقض في ا حكاـ مر مراعاة النسبية في الحقيقة  -ب
    .  (1)ل كضاع االجتماعية كاالقتصادية  ان القضا ية استقرار 

كمػػػف المبػػػادئ المقػػػررة بشػػػأف حجيػػػة ا حكػػػاـ القضػػػا ية الصػػػادرة باإللغػػػاء أنػػػو ينبغػػػي      
المختمفػػة فػػإذا كػػاف مرجػػر اإللغػػاء إلػػى عيػػب شػػكمي أك إلػػى عػػدـ  التفريػػؽ بػػيف أسػػباب اإللغػػاء

االختصػػاص فإنػػو يجػػكز لػػودارة أف تعيػػد إصػػدار القػػرار الممغػػى مػػر احتػػراـ قكاعػػد الشػػكؿ أك 
االختصػػػاص عمػػػى أف يسػػػرم القػػػرار الجديػػػد مػػػف تػػػاريخ إصػػػداره ال مػػػف تػػػاريخ القػػػرار الممغػػػى 

 .تطبيقان لقاعدة عدـ رجعية القرارات اإلدارية

أما إذا كاف سبب اإللغاء يرجر إلػى عيػب مكضػكعي فػإف احتػراـ اإلدارة لحجيػة الحكػـ        
مرة أخػرل سػكاء فػي القطعي يحتـ عمييا أال تمجأ لمتكصؿ إلى إعادة القرار الممغى إلى الحياة 

 . (2)في صكرة مقنعة  ف ذلؾ يؤدم إلى سمسمة مف ا حكاـ باإللغاء صكرتو ا كلى أـ

جية الشيء المحككـ بو تعتبر مف النظاـ العػاـ , لػذلؾ يجػكز إبػداؤىا فػي أيػة حالػة ح إف     
تكػػكف عمييػػا الػػدعكل , كمػػا يكػػكف لممحكمػػة أف تقضػػي بيػػا مػػف تمقػػاء نفسػػيا, إضػػافة إلػػى أف 

                                           
 ق1965فبراير سنة  08في  1777ص 12المصرية س لمحكمة اإلدارية العمياحكـ ا (2)
. كبمامو حكمت المحكمة  5ج 1980سمر  – 712/770/1980فط المصرية  لمحكمة اإلدارية العمياحكـ ا (1)

 . 1980لعاـ  779كلغاية  777بالطعكف مف  717كلغاية  711بالقرارات مف 



441 

 

أطراؼ الدعكل ال يممكػكف االتفػاؽ عمػى مػا يخػالؼ ا كضػاع كالمراكػز القانكنيػة التػي حسػميا 
 الحكـ في منطكقو .

 :  ف الحكـ الصادر باإللغاء يتعمؽ بالنظاـ العاـ يترتب عميوأعتبار كبا
أطراؼ الدعكل أك غيرىـ مما تربطيـ بالقرار أكانكا أنو يعد حجة عمى الكافة سكاء  -1

 اإلدارم المطعكف فيو صمة ما. 
يككف لمف لـ يكف طرفان في دعكل اإللغاء التي صدر فييا الحكـ أف يتمسؾ باناار  -2

لمترتبة لزامان عمى اإللغاء أك عمى ا كضاع الكاقعية التي ليا ارتباط كايؽ القانكنية ا
 بالمراكز الممغاة. 

ال يجكز لو أف ينظر في كما  مسؾ مف تمقاء نفسو بالحكـ الصادر,لمقاضي أف يت إف -3
مف جديد بؿ يحكـ بعدـ جكاز نظر الدعكل لسابقة الحكـ حكـ ي صدر فييا الدعكل الت

 فييا.
ت المحكمة اإلدارية العميا السكرية لالعتبارات التي مف أجميا اتصفت كلقد عرض  

 : ا حكاـ الصادرة باإللغاء بأنيا ذات حجية مطمقة كذلؾ في حكميا

إف الخصكمة في دعكل إلغاء القرارات اإلدارية أك إعالف انعداميا إنما ىي خصكمة         
ق مف قانكف مجمس 21طمؽ نصت المادة  عينية محميا القرار اإلدارم الطعيف كمف ىذا المن

الدكلة عمى أف تسرم في شأف ا حكاـ جميعيا القكاعد الخاصة بقكة الشيء المقضي بو عمى 
 . (1)أف ا حكاـ الصادرة باإللغاء تككف حجة عمى الكافة

إف المشػػػػٌرع فػػػػي قػػػػانكف مجمػػػػس الدكلػػػػة حػػػػرص عمػػػػى إعطػػػػاء ا حكػػػػاـ الصػػػػادرة عػػػػف     
 فػي غيػر أقػكل مػف أيػة حجيػة نالتيػا ا حكػاـ القضػا ية حاسػمة قاطعػة القضاء اإلدارم حجيػة

 مجاؿ .

فقػد حػددت المػػادة العشػركف ا حكػاـ الصػػادرة باإللغػاء حجػة عمػػى الكافػة إال أف بػػاقي         
 .ا حكاـ الصادرة بغير اإللغاء لحقت بيا لحالة اقتضتيا اجتيادات مجمس الدكلة 

أف تمغي مف كجكد القضاء اإلدارم بعض مؤسسات حقكقيػة ليذا اقتضت ىذه الحجية        
أايػػػرة عمػػػى القضػػػاء العػػػادم ىػػػي أكالن االعتػػػراض عمػػػى ا حكػػػاـ الغيابيػػػة اػػػـ اعتػػػراض الغيػػػر 

أف يمبس اعتراضو اكب طعف يا بحيث جاز لكؿ معترض أك معترض عميو كاستبدؿ الطعف ب

                                           
 . 1ج 0222سمر  – 1/062/0222-05ع  السكرية لمحكمة اإلدارية العمياحكـ ا (2)
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متيا لتمػػػؾ ا حكػػػػاـ ليػػػػذا ال بػػػالحكـ يرفعػػػػو أمػػػاـ المحكمػػػػة اإلداريػػػة العميػػػػا ضػػػػمف شػػػركط فصػػػػ
 .(1)اعتراض عمى حكـ غيابي بشكؿطعف الكارد التستطير ىذه المحكمة قبكؿ 

حػػػدكد كاليتيػػػا حجيػػػة  يكيحػػػكز الحكػػػـ الصػػػادر مػػػف إحػػػدل محػػػاكـ مجمػػػس الدكلػػػة فػػػ
, آمػا الحكػـ الصػادر خػارج حػدكد كاليتيػا  المحػاكـ الجنا يػة كالمدنيػة أمػاـبػو  يالمقضػ الشيء

, بػػؿ يحسػػميا حكػػـ صػػادر مػػف  الجيػػة المختصػػة أمػػاـالمكضػػكع  يالمنازعػػة فػػفإنػػو ال يحسػػـ 
     .(2)محاكـ تمؾ الجية

 : (3)أار بناء ي, كالاان ف  ا كؿ أار ىادـاف ىاماصدكر الحكـ أار ى كيترتب عم
, كاعتبػػاره كػػأف لػػـ  المحكػػكـ بإلغا ػو مإعػػداـ القػػرار اإلدار  ي, فػ اليػػادـ ا اػػركيتماػؿ  
, كككنيػا  ا ار لحكـ اإللغاء ييعد نتيجة منطقية لطبيعة دعكل اإللغاء العينيػة, كىذا  يكف قط

         . (4)ذاتو ممخاصمة لمقرار اإلدار 

, في إعادة بناء مركز المحكـك لو, ككأف القػرار المحكػكـ بإلغا ػو  كيتماؿ ا ار البناء
ر محققة, كما فاتو مػف , كيشمؿ ىذا ا ار البناء ما لحؽ المحككـ لو مف خسا  لـ يصدر قط

 (5) طمب التعكيض, إذا ما تكافرت عناصره كأركانو يكسب راجح, ا مر الذل يعطيو الحؽ ف
. 

لى جانب ا ار اليادـ كا ار البناء لمحكـ اإلدار  الصادر باإللغاء, ىناؾ آاػار متصػمة  مكا 
      . (6), كأخرل منفصمة عنو تترتب عمى حكـ اإللغاء بالحكـ

تابيػػػت الحػػػؽ المتنػػػازع فيػػػو ممػػػا يحػػػكؿ دكف  مترتػػػب عمػػػى صػػػدكر الحكػػػـ اإلدار كمػػػا ي      
نيػػاء المنازعػػة المتعمقػػة بػػو تقػػررت ليػػـ بمكجػػب  ي, كحمايػػة حقػػكؽ المتقاضػػيف التػػ سػػقكطو, كا 

  .(7)لو كليس منش ان لو ا يقاؿ إف الحكـ مقرر لمحؽ كاشؼالقانكف, كليذ

                                           
 . 1ج 0222سمر  – 1/062/0222-05ع  السكرية لمحكمة اإلدارية العمياحكـ ا (1)

 .1065, ص16/6/1996ؽ جمسة 75لسنة  7204حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في الطعف رقـ  (2)

أصكؿ إجراءات القضاء اإلدارم, الكتاب الااني , ا حكاـ كتنفيذىا, القاىرة, مكتبة  -مصطفى كماؿ د. كصفي (3)
 كما بعدىا . 176, ص1964ا نجمك المصرية, 

  .772, ص06/4/1962ؽ, جمسة  5لسنة  7حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في الطعف رقـ  (4)

  . 1205القضاء اإلدارم, الكتاب ا كؿ, قضاء اإللغاء, مرجر سابؽ ص -سميماف محمد  الطماكم د. (5)

 . 028, ص16/7/1974ؽ, جمسة  18لسنة  947حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في الطعف رقـ 

 .007مصطفى كماؿ مرجر سابؽ, ص د. كصفي
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عالنان لمحؽ  ز القانكنيةممراكل كشفان  صدكر الحكـ  يماؿكأخيران         , فػالحكـ ييعػد بماابػة كا 
قكتػو سػا ر ا دكات القانكنيػة مػف  ي, حيػث يفػكؽ فػ خاص بالكاقعة المحكػكـ فييػا يسند قانكن

 ي, كليػػػذا ال تػػػؤار القػػػكانيف فػػػ القػػػكانيف كالقػػػرارات الجميكريػػػة كالكزاريػػػة, كمػػػا ىػػػك أدنػػػى منيػػػا
 . (1)ا حكاـ

ة العميػػػا بقػػػكة القضػػػية المقضػػػية كتعتبػػػر عنػػػكاف يػػػكمػػػة اإلدار تتمتػػػر أحكػػػاـ المححيػػػث          
 .   (2)الحقيقة فيما فصمت فيو كال محؿ لممجادلة فييا

حػػػازت قػػػكة ا مػػػر  ي, فا حكػػػاـ التػػػ اإلابػػػات يتتمتػػػر ا حكػػػاـ اإلداريػػػة بقػػػكة فػػػ كمػػػا
 الصػػادرة عػػف المحكمػة اإلداريػػة العميػػا تعتبػػر حجػػة بمػا قضػػت بػػو كقرينػػة الصػػحة بػػو يالمقضػ

 .(3)فيما اشتممت عميو

,  الصػػػػػادر باإللغػػػػػاء بحجيػػػػػة مطمقػػػػػة تسػػػػػرل بػػػػػأار رجعػػػػػى ميتمتػػػػػر الحكػػػػػـ اإلدار  إذان 
 : يكتفصيؿ ذلؾ عمى النحك التال

الصػػػادر باإللغػػػاء عمػػػى  م, حيػػػث ال تقتصػػػر حجيػػػة الحكػػػـ اإلدار  شػػػاممةحجيػػػة مطمقػػػة   ق1 
قػػد , أك يكػػكف  ىشػػمؿ كػػؿ مػػف لػػو مصػػمحة بػػالقرار الممغػػلتمتػػد ت, بػػؿ  أطػػراؼ الخصػػكمة
 :ف ا, كيرد عمى ا ار المطمؽ استاناء(4)يمس مركزه القانكن

 يح لػػػػو فرصػػػػة الػػػػدخكؿ فػػػػكالػػػػذل يمسػػػػو الحكػػػػـ كلػػػػـ تػػػػت يتعمػػػػؽ بحػػػػؽ الغيػػػػر  أكليمػػػػا -     
ىػػذه الحالػػة  ي, كيحػػؽ لػػو فػػ , كلػػـ يػػدع إلييػػا الخصػػـ الخػػارج عػػف الخصػػكمة الخصػػكمة

 .(5)إاارة الطعف  معارضة الخصـ الاالث

, حيػث يحػؽ لػو التػدخؿ لتفػادل  مكاجيػة المشػرع يال يسرل ا ار المطمػؽ فػ كاانييما -     
, فػا ار المطمػؽ ال يحػكؿ دكف تػدخؿ  صعكبات قد يتعذر تػداركيا بصػدكر حكػـ اإللغػاء

                                           
 . 165, ص7فيذه, مقالة بمجمة مجمس الدكلة, السنة حسيف الحكـ باإللغاء, حجيو, آااره, تن د. أبك زيد (3)

  . 162ص 04ـ 1988مر  – 88/025/1988حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية ع (4)
  . 851ص 075ـ 1992مر  – 406/1897/1992حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية ع  (5)
 . 401, ص1981عالـ الكتب,  دكر القضاء في المنازعة اإلدارية, القاىرة, -د. بسيكني حسف السيد  (6)

(1) Debbasch (Ch.): le droit administratif face à l'évolution de l'administration française,  

Mélange, 1974, p. 755.   
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المشػػرع الصػػريح لمتصػػديؽ عمػػى القػػرار الػػذل ألغػػاه القضػػاء  كبخػػالؼ ىػػذيف االسػػتاناءيف 
       .(1) مكاجية الكافة يإللغاء فا ار المطمؽ  حكاـ ا ميسر 

يترتب عمى الحكـ باإللغاء إزالة القرار المطعكف فيو نيا يان, كمحك كافة   : يا ار الرجع ق2 
, كاعتبػػاره كػػأف لػػـ يكػػف, كيسػػتمد حكػػـ اإللغػػاء ىػػذا  ترتبػػت عميػػو منػػذ صػػدكره يآاػػاره التػػ

  .(2)مف الطبيعة الكاشفة لمحكـ ير الرجعا ا

ى ما سبؽ فإنو يتضح لنا أنو بناءن عمى صػدكر الحكػـ بإلغػاء القػرار اإلدارم كبناءن عم  
المطعكف فيو اعتبار ىذا القرار كأف لـ يكف مف تاريخ صدكره, كتككف ليذا الحكـ حجيتػو فػي 

ُن ل اػػػر  21مكاجيػػػة الكافػػػة طبقنػػػا لػػػنص المػػػادة  عمػػػاالن مػػػف قػػػانكف مجمػػػس الدكلػػػة السػػػكرم , كا 
 .عتبارىا مكجية لمقرار اإلدارم ذاتو العيني لدعكل اإللغاء با

ل حكػػاـ الصػػادرة باإللغػػاء حجيػػة فػػي مكاجيػػة الكافػػة , فػػإف  و إذا كػػاف نػػإأخيػػران نقػػكؿ       
 .إال حجية نسبية بيف أطراؼ الدعكلا حكاـ الصادرة برفض دعاكل اإللغاء ال تككف ليا 

الغالػب أم دعػاكل أخػرل إمػا غير أنو فػي الكاقػر العممػي ال يقػيـ أصػحاب الشػأف فػي         
بسػػبب فػػكات المكاعيػػد القانكنيػػة لمطعػػف باإللغػػاء أك بسػػبب تػػرجيحيـ عػػدـ نجػػاح الػػدعكل التػػي 

 .   (3)يقيمكنيا ما داـ أف القضاء أصدر أحكامنا برفض الدعاكل السابقة 
 

                                           
 .     405مرجر سابؽ,  صدكر القضاء في المنازعة اإلدارية,  -بسيكني حسف السيد د  (2)

  . 028, ص16/7/1974ؽ, جمسة  18لسنة  72الطعف رقـ  حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في (3)

 . 057د. خميؿ محسف , قضاء اإللغاء , مرجر سابؽ, ص  (4)
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 الفصل الثالث
 تنفيذ الحكم الصادر في دعوى اإللغاء

 
لغػػػاء القػػػرار المطعػػػكف فيػػػو , فػػػإف القػػػرار إذا مػػػا صػػػدر حكػػػـ بقبػػػكؿ دعػػػكل       اإللغػػػاء كا 

, كفػػي ىػػذه الحالػػة يتكجػػب عمػػى اإلدارة تنفيػػذ حكػػـ  الممغػػى يعتبػػر كػػأف لػػـ يكػػف كبػػأار رجعػػي
ك ىػػي مخيػػرة اإللغػاء , إال أف اإلدارة المػػدعى عمييػػا قػػد تمتنػػر أك تػؤخر تنفيػػذ الحكػػـ الصػػادر 

 . تيا مقيدة في ىذا الشأفبذلؾ  في إطار سمطتيا التقديرية ما لـ تكف سمط

لػػذلؾ كػػاف لزامػػان عمينػػا إيجػػاد حمػػكؿ لتحقيػػؽ الغايػػة التػػي مػػف أجميػػا سػػمؾ المػػدعي كافػػة        
لزاـ اإلدارة بتنفيذ الحكـ الصػادر  , لػذلؾ سنقسػـ الدراسػة اإلجراءات التي نص عمييا القانكف كا 

 في ىذا الفصؿ عمى النحك التالي:

 حكـ اإللغاء . المبحث ا كؿ : كيفية تنفيذ -
 المبحث الااني : ظاىرة امتناع اإلدارة عف التنفيذ . -
 لزاـ اإلدارة بتنفيذ الحكـ الصادر في دعكل اإللغاء .إالمبحث الاالث : طرؽ  -
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 كيفية تنفيذ حكم اإللغاء  -المبحث األول 

 
 اإلدارم فالقاضػػي,  يماػػؿ الحكػػـ الصػػادر باإللغػػاء عمميػػة ىػػدـ ال تعقبيػػا عمميػػة بنػػاء

, كينتر عف ذلؾ ضركرة  يقؼ عند حد إلغاء القرار دكف أف يقرر النتا ر الحتمية ليذا اإللغاء
, كالقياـ  تدخؿ اإلدارة إلصدار القرارات اإلدارية الالزمة إلعماؿ آاار الحكـ كتحقيؽ مضمكنو

 . ق1  ببعض ا عماؿ المادية أك التصرفات القانكنية بعض ا حياف  في 

و طالبػان تمحمصػكلكف يشترط لتنفيذ حكـ اإللغاء أف يتقدـ مف صػدر الحكػـ باإللغػاء ل 
حيػػػث تقػػػـك اإلدارة بتنفيػػػذ الحكػػػـ مقػػػدمات التنفيػػػذ  اتخػػػاذمػػػف اإلدارة تنفيػػػذ الحكػػػـ , كذلػػػؾ بعػػػد 

 , لذلؾ سنقسـ الدراسة في ىذا المبحث عمى النحك التالي :الصادر في دعكل اإللغاء 

 . مقدمات التنفيذ المطمب ا كؿ : -

 ختصاص بالتنفيذالمطمب الااني : اال -

 المطمب الاالث : كسا ؿ تنفيذ حكـ اإللغاء . -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 المعارؼ, دعكل إلغاء القرارات اإلدارية, الطبعة ا كلى, االسكندرية, منشأة فيالكسيط - يسام جماؿ الديف .د ق1 

                                                             .854,ص2114
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 مقدمات التنفيذ -المطمب األول 
 

عػػػالف الحكػػػـك التنفيذيػػػة ة الحكػػػـ اسػػػتخراج صػػػكر كذلػػػؾ بمقػػػدمات التنفيػػػذ  يػػػتـ اتخػػػاذ       ا 
في ىذا المطمب عمى  , لذلؾ سنقسـ الدراسة االصادر في دعكل اإللغاء لودارة المدعى عميي

 : النحك التالي

 الفرع ا كؿ : الصكرة التنفيذية لمحكـ الصادر في دعكل اإللغاء. -
 عالف الحكـ .إالفرع الااني :  -

 
 الصورة التنفيذية لمحكم الصادر في دعوى اإللغاء -األول  الفرع

 
لى تنفيذ الحكـ الصادر بإلغاء القرار باعتبار ا صؿ أف تمتـز اإلدارة بالمبادرة تمقا يان إ     

أنيا قد حضرت جمسة إصدار الحكـ الذم تضمف إلغاء القرار اإلدارم المطعكف فيو , إال أف 
 اإلدارة المدعى عمييا ال تنفذ ىذا الحكـ إال بعد أف تتبمر الصكرة التنفيذية لمحكـ .

اإلدارة ال تككف قد ارتكبت خطأ  غير أف قضاء مجمس الدكلة في فرنسا يجرم عمى أف     
نما يجب عمى ذم الشأف أف يطمب  إذا لـ تتدخؿ مف تمقاء نفسيا نحك تنفيذ حكـ اإللغاء , كا 

                                                                          . ق1 مف اإلدارة ذلؾ

ة لمنسخة ا صمية لمحكـ, التي تككف الصكرة التنفيذية لمحكـ, ىي الصكرة الرسميإف       
يمة بالصيغة التنفيذية كىي أمر صادر إلى جيات التنفيذ بإجراء تنفيذ السند التنفيذم جبران ذم

 . (2)كتكضر صيغة التنفيذ بذيؿ صكرة السند التنفيذم الرسمية 

مة ية كىي المحكإذ ال يكفي أف يصدر الحكـ في دعكل اإللغاء مف أعمى جية قضا        
بصفة مبرمة غير قابؿ  م طريؽ مف طرؽ الطعف متمتعان بقكتو التنفيذية, اإلدارية العميا 

نما يتعيف لمبدء في تنفيذ الحكـ الصادر في مكاجية المحككـ ضده أف يتـ اتخاذ إجراءات  كا 
يقررىا القانكف لصحة تنفيذ الحكـ ذلؾ أف تنفيذ الحكـ الصادر في دعكل اإللغاء ال يتـ إال 

                                           
ابر مجمػػس الػػدفاع الػػػكطني , , الطبعػػة ا كلػػػى, مطػػالقضػػاء اإلدارمتنفيػػػذ أحكػػاـ  -حسػػنى سػػعد  عبػػد الكاحػػد .د (1)

      .1984, ـ 1984
مرجػػر سػػابؽ ص  المرافعػػات اإلداريػػة دراسػػة عمميػػة إلجػػراءات التقاضػػي أمػػاـ مجمػػس الدكلػػة,  ابػػراىيـ , المنجػػي (2)

642. 
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كجب الصكرة التنفيذية لمحكـ التي يككف بمكجبيا التنفيذ كالتي تختـ بخاتـ المحكمة, كما بم
 . يكقعيا الكاتب بعد أف يذيميا بالصيغة التنفيذية لمحكـ كيجرم التنفيذ بمقتضاىا

مف قانكف مجمس الدكلة السكرم عمى أف ا حكاـ الصادرة  36حيث تنص المادة         
 ا التنفيذية مشمكلة بالصيغة التالية: باإللغاء تككف صكرتي

جراء مقتضاه "          ." عمى الكزراء كرؤساء المصالح المختصيف تنفيذ ىذا الحكـ كا 
 أما ا حكاـ ا خرل فتككف صكرتيا التنفيذية مشمكلة بالصيغة انتية :       
كعمى السمطات " عمى الجية التي يناط بيا التنفيذ أف تبادر إليو متى طمب منيا       

 المختصة أف تعيف عمى إجرا و كلك باستعماؿ القكة متى طمب إلييا ذلؾ " .

البيف مف النص أف المشرع طمب شمكؿ الحكـ بالصيغة التنفيذية إلمكانية التنفيذ      
 الجبرم ضد الجيات المحكـك ضدىا كغيرىا التي يتعدل أار الحكـ إلييا .

حكـ ىي أصؿ القرار أك النسخة ا صمية لمحكـ التي تككف الصكرة التنفيذية لم إذان       
بصيغة تصدر بتكقير ر يس مجمس الدكلة يأمر بمكجبيا السمطات  مذيمةبخاتـ رسمي  مذيمة

, كيككف تسميـ أصؿ القرار  حد أطراؼ الخصكمة الذم تعكد  المختصة بتنفيذ ىذا القرار جبران 
 .ال إذا كاف الحكـ جا زان تنفيذهإعميو منفعة مف تنفيذ الحكـ كال تسمـ لو 

كفي دعاكل اإللغاء عندما يككف قرار القاضي برفض الدعكل كتأييد القرار اإلدارم 
نما يجكز  طراؼ الخصكمة الحصكؿ عمى  عندىا ال تعطى صيغة تنفيذية لمحكـ الصادر, كا 

 نسخة مصدقة مف ىذا القرار بعد لصؽ الطكابر التي يقررىا القانكف .

عمػػى أنػػو ال يجػػكز لمخصػػـ أف حػػدياان ر عمػػؿ محػػاكـ مجمػػس الدكلػػة السػػكرم كمػػا اسػػتق
, عنػػػدىا يجػػػكز لػػػر يس  فػػػي حالػػػة ضػػػياع ا صػػػؿ أك تمفػػػو كيتسػػػمـ إال صػػػكرة تنفيذيػػػة كاحػػػدة 

, كيكػػكف ذلػػؾ بتقػػديـ طمػػب ممصػػقان عميػػو  بأك رفػػض الطمػػ يػػان اان مجمػػس الدكلػػة منحػػو أصػػالن 
 . عمى الخصـ الصادر الحكـ بمكاجيتوالطكابر القانكنية كدكف حاجة لرفر دعكل 

إال أنو يجب التنكيو إذا كانت الجية المػدعى عمييػا أكاػر مػف إدارة عنػدىا تعطػى عػدة        
عمييػا ا مػػر  ذيؿمػػنسػخ عػف ىػػذا القػرار بعػػدد الجيػات اإلداريػػة كتكػكف كاحػػدة مػف ىػػذه النسػخ 

 ا القرار .الصادر بالتنفيذ إلى الجية اإلدارية التي يناط بيا تنفيذ ىذ
نـرى ضـرورة إلـزام مجمـس الدولـة بمـنح أصـل ثـان فـي حـال ضـياع أو تمـف لذلؾ فإننػا      

 . األصل وجعمه وجوبيًا وليس جوازياً 
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 إعالن الحكم  - الفرع الثاني

 
حضكرية , ك أف الطعف في تمؾ  القضاء اإلدارمبالرغـ مف أف ا حكاـ الصادرة مف         

خ إعالنيا بؿ مف تاريخ صدكرىا , إال أنو يتعيف إعالف الحكـ ا حكاـ ال يبدأ مف تاري
 .الصادر عف المحكمة اإلدارية العميا قبؿ تنفيذه 

 مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية بقكليا " فيما  284كىك ما نصت عميو المادة         
 .ا حكاـ إال بعد تبميغيا إلى الخصـ "  يجكز تنفيذ عدا ا حكاـ الصمحية ال

الصيغة التنفيذية لمقرار بإحالة ىذه الصيغة عف  استالـحيث يقكـ المحككـ لو بعد        
طريؽ إدارة قضايا الدكلة المماؿ القانكني عف الحككمة إلى الجية اإلدارية التي يناط بيا 

بتكقير كخاتـ ر يس قسـ القضاء اإلدارم لدل إدارة  يمةذمالتنفيذ بكجكب تنفيذ الحكـ الصادر 
ضايا الدكلة, حيث يتـ إرساؿ ىذا ا صؿ إلى الجية اإلدارية الصادر حكـ اإللغاء ق

 .  بمكاجيتيا لممبادرة إلى تنفيذه

مف الصكرة التنفيذية لمحكـ أك عمى نسخة كفي فرنسا يجب أف يككف اإلعالف بتسميـ       
كؽ الحكـ دكف ا قؿ نسخة تحتكل النص الكامؿ لمحكـ ,  فإذا لـ يتضمف اإلعالف سكل منط

 . (1)أسبابو فإنو يككف بال أار

فإف ا حكاـ لـ تكف تعمف إال  1960كمنذ إنشاء مجمس الدكلة الفرنسي كحتى عاـ        
بالطريؽ اإلدارم كذلؾ عف طريؽ سكرتير القسـ القضا ي الذم كاف يقكـ بإعالف الحكـ 

 .ولمكزير المختص فقط الذم يمكنو إذا أراد أف يعمنو لممحكـك ل

مباشرة بالحكـ الصادر  لـ يستعينكا بمحاـ قد ال يعممكف كبالتالي فإف ا فراد الذيف        
, كقد كاف يمكنيـ بطريقة غير رسمية أف يحصمكا عمى نفقتيـ الخاصة عمى  لمصمحتيـ

 . نسخة مف سكرتارية القسـ القضا ي

في فرنسا عمى ما يبدك كيرجر ىذا المكقؼ إلى عصر القضاء المحجكز كقد استمر         
 . العتبارات مالية أك متعمقة بالنظاـ البريدم كلكنو غير مقبكؿ

أصبحت ا حكاـ تعمف  1967سبتمبر  72 كبناءن عمى ذلؾ فإنو منذ صدكر مرسكـ       
أك ا طراؼ في الدعكل  بمكجب خطاب مكصى عميو بعمـ الكصكؿ ل شخاص المماميف

                                           
  64, ص مرجع سابق , القضاء اإلدارمد , تنفيذ أحكاـ حسنى سع د. عبد الكاحد (1)
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ُن عف ذلؾ فإنو يجكز , كفض ككذلؾ لمكزراء المختصيف النزاع دا منا إجراء   طراؼالن
, كفي الحاالت التي يككف حضكر المحامي فييا كجكبينا فإف  اإلعالف بكاسطة المحضريف

كىك ما نصت  يحكـ مجمس الدكلة ال يمكف أف يكضر مكضر التنفيذ إال بعد إعالنو لممحام
 . (1) 1945يكليك  71مف أمر  71عميو المادة 

ُن مف قانكف أ         28كمرسكـ  1889يكليك سنة  22ما بالنسبة لممحاكـ اإلدارية فإف كالن
قد اشتمال عمى االاة أنكاع لوخطار أك  1959أبريؿ  11المعدؿ بمرسكمي  1953نكفمبر 

 إلعالف ا حكاـ اإلدارية , كىذه ا نكاع ىي :

 اإلخطار بمعرفة قمـ الكتاب . .1
 اإلخطار اإلدارم . .2
 ة المحضر أك اإلعالف .اإلخطار بمعرف .3

كانت الكسيمة ا كلى استانا ية كمخصصة  1959كفي الفترة التي سبقت عاـ        
 516, 515كىك تاريخ سرياف المرسكميف  1959لحاالت نادرة جدنا, إال أنو اعتبارنا مف مايك 

 أصبحت ىذه الكسيمة ىي الكسيمة العادية لوعالف كتتـ 1959أبريؿ  11في  1959لسنة 
بمكجب خطاب مكصى عميو بعمـ الكصكؿ, كيتـ اإلعالف بمعرفة قمـ الكتاب إلى الخصـ 

 .غير ذلؾ كليس في المكطف المختار نفسو في مكطنو الفعمي ما لـ ينص عمى

كما أف المشرع الفرنسي كلرغبتو في منح ا فراد كسيمة لمكاجية سمبية اإلدارة حيف         
التي  1889يكليك  22مكرر مف قانكف  51ف فإف المادة ترفض أك تتأخر في إجراء اإلعال

 . تزؿ سارية قد منحت ا فراد الحؽ في إجراء اإلعالف دا منا بكاسطة المحضريفال

كفي ىذه الحالة فإف اإلعالف يجرم بحسب الشركط كا كضاع المنصكص عمييا في         
مختصة بتمايؿ الجية ذات الشأف قانكف المرافعات المدنية, كىك يجب أف يتـ لدل السمطة ال

ال كاف مصيره البطالف  . (2)في التنفيذ كا 

لذلؾ فإننا نرل اف تبادر اإلدارة بتنفيذ الحكـ الصادر في دعكل اإللغاء بمجرد صدكره       
 دكف إنتظار إعالنو .

                                           
رسػالة لنيػؿ درجػػة  -محمػد سػػعيد إبػراىيـ محمػد: امتنػػاع اإلدارة عػف تنفيػذ ا حكػػاـ اإلداريػة الصػادرة ضػػدىا المياػى (1)

 . 0228الحقكؽ  , جامعة عيف شمس , كمية الحقكؽ ,  يالدكتكراه ف
 67-61اإلدارم, مرجر سبؽ ذكره, صحسني سعد , تنفيذ احكاـ القضاء  د. عبد الكاحد (2)
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 بالتنفيذ الختصاص –المطمب الثاني 

تتكلى  ي, فإنيا ىي الت اإلدارةمكاجية  ييصدر فييا حكـ اإللغاء ف يالحاالت الت يف
ال  ماإلدار  ي, فالقاضػ تنفيذه كترتيب آااره دكف تدخؿ مف سمطة أخرل كالقضاء كالمحضػريف

, كما أنو ال يستطير أف  شيءأك باالمتناع عف عمؿ  شيءيممؾ إصدار أكامر لودارة بعمؿ 
 (1)بو يالمقض شيءالبو  يآاار حكـ اإللغاء كتنفيذ ما يقض استخالص ييحؿ محؿ اإلدارة ف

. 
,  تنفيػػذ ا حكػػاـ الصػػادرة باإللغػػاء يمطمقػػة فػػسػػمطة اإلدارة أف إال أف  ذلػػؾ ال يعنػػى        

رقابػػة  م, كيتػػكلى القضػػاء اإلدار  التنفيػػذ يتعػػيف أال تتجاكزىػػا يحيػػث تخضػػر لضػػكابط معينػػة فػػ
  . (2)تتخذىا اإلدارة لتنفيذ حكـ اإللغاء يكافة اإلجراءات الت

مػػػف قػػػانكف مجمػػػس الدكلػػػة الخاصػػػة بالصػػػيغة التنفيذيػػػة  عمػػػى   33دة كتفػػػرض المػػػا
جراء مقتضاه  . الكزراء كرؤساء المصالح المختصيف تنفيذ الحكـ الصادر باإللغاء كا 

صػػدر ضػػدىا الحكػػـ, ك ف تنفيػػذ  يكالمقصػػكد ىنػػا الػػكزارة أك المصػػمحة أك الجيػػة التػػ 
دكر ىػذا القػرار مػف الجيػة المختصػة , فيجػب صػ مالحكـ يحتاج لتقدير كالستصدار قرار إدار 

 ياإلطػار القػانكن يمر مراعاة أكضاع الشكؿ كاالختصاص كتعمؿ الجية المختصة تقػديرىا فػ
    . (3)قصدىا المشرع يتكخيان لمضمانات الت

اف ا حكاـ اإلدارية تتميز بخصيصة ميمة في تنفيذىا تتماؿ في أف القا ـ بالتنفيذ        
ككـ ضدىا , فكما تنفذ اإلدارة قراراتيا بنفسيا بمقتضى سمطة التنفيذ ىك جية اإلدارة المح

 .ضدىا بنفسيا  المباشر, تنفذ كذلؾ ا حكاـ القضا ية الصادرة
بتنفيذ حكـ اإللغاء لذات الجية اإلدارية المحكـك  االختصاصكا صؿ أف ينعقد        

القكاعد المقررة بشأف الشكؿ أصدرت القرار, كذلؾ بمراعاة  يضدىا, كنعني بيا الجية الت
 .(4)كاالختصاص

                                           
 . 672, ص778, رقـ 11, س1957يكنيو  02حكـ محكمة القضاء اإلدارم المصرية الصادر في  ( 1)

      .051مرجر سابؽ, ص ,د كصفى مصطفى كماؿ ( 2)
 . 980, ص674, ؽ1أبك شادم, جػ 16/8/1960بتاريخ  517فتكل مجمس الدكلة المصرم رقـ  ( 3)

  . 847المرجر السابؽ ص –مصطفى أبك زيد  د. فيمي ( 4)
د. مصطفى أبك زيد القضاء اإلدارم كمجمس الدكلة, قضاء اإللغاء, االسكندرية, دار المطبكعات الجامعية, 

 .757, ص1999
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لر اسية لجية إصدار القرار إال أنو يجكز أف يتـ تنفيذ حكـ اإللغاء بمعرفة الجيات ا
, فإف كانت جية اإلدارة  شريطة أف يخكليا القانكف سمطة إصدار ىذا القرار أصالن  الممغى
كال يحكؿ  , تختص بتنفيذ الحكـ, فإنيا كحدىا التي  تستأار بإصداره رة القرار الممغىمصد
ستحالة الكاقعية ف اختصاص جية إصدار القرار الممغى بتنفيذ حكـ إلغا و إال أحكاؿ االدك 

كحالة صدكر الحكـ بإلغاء قرار تخطي المكظؼ في الترقية بعد نقمو مف الجية المحكـك 
 .ضدىا إلى جية أخرل

, جية إصدار  المحككـ ضدىاييناط بو التنفيذ في ىذه الحالة ليس الجية  مفالذ 
نما ىي الجية التي ى القرار الممغ  . (1)إلييا المكظؼ انتقؿ, كا 

, إال أنو  بمنطكؽ الحكـ كأسبابو الجكىرية كفقان لمقكاعد العامة يتحدد نطاؽ التنفيذك       
عند حد إلغاء  ماإلدار  يإذ يقؼ دكر القاض الغالب ال يعيف حكـ اإللغاء كيفية التنفيذ, يف

 . (2)دكف بياف النتا ر الضركرية كالمنطقية ليذا اإللغاء مالقرار اإلدار 

ذا كاف حسف النية يفرض عمى اإلدارة تنفيذ  تاركان لودارة استخالص ىذه النتا ر        , كا 
, فال تتجاكز ىذه الحدكد, كال تتعرض  مكر لـ  قضت بيا المحكمة يالحكـ كفقان لمحدكد الت

 .(3)يتناكليا الحكـ

 ف القاضي اإلدارم حيف يصدر حكمان بإلغاء قرار إدارم فيك يقؼ عند ىذا الحد كالإ     
يحؿ  عف عمؿ شيء كبذلؾ فإنو ال باالمتناع كأيتجاكزه فيصدر أكامر لودارة بعمؿ شيء 

 . يتطمبو الشيء المقضي بو آاار حكـ اإللغاء كتنفيذ ما استخالصمحؿ اإلدارة في 

بتنفيذ أحكاـ اإللغاء يككف دا مان لجية اإلدارة دكف حاجة  االختصاص كبالتالي فإف       
  . (4)لصدكر أمر بذلؾ مف القاضي الذم تقؼ ميمتو عند حدكد إصدار الحكـ

 

 

                                           
 . 1250, مجمكعة أحكاـ السنة الاامنة ص00/7/1945بجمسة  المصرية  حكـ محكمة القضاء اإلدارم( 1)

 . 001ص سني سعد , تنفيذ احكاـ القضاء اإلدارم, مرجر سبؽ ذكرهح د. عبد الكاحد ( 2)

 . 05/12/1951ؽ بجمسة  5لسنة  105حكـ محكمة القضاء اإلدارم المصرية  في الدعكل رقـ   (3)

, اإلداريػػة ك طػػرؽ الطعػػف بيػػامكسػػكعة المرافعػػات اإلداريػػة  ,. الكتػػاب الخػػامس ا حكػػاـ  –عكاشػػة حمػػدم ياسػػيف  (4)
 . 5د  618, ص0212
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 وسائل تنفيذ حكم اإللغاء – الثالثالمطمب 
 

ضػد اإلدارة الصادرة في دعكل اإللغػاء  ا حكاـتنفيذ خضر ليا ي يتختمؼ القكاعد الت
, حيػػث أجػػاز المشػػرع لػػودارة أف تسػػتخدـ ضػػد مػػدينييا   حالػػة صػػدكرىا ضػػد ا فػػراد يفػػ عنيػػا

ا فػػراد  ىعمػػ منػػرحػػيف ي يقػػد تصػػؿ إلػػى حػػد اإلكػػراه , فػػ يا فػػراد  كػػؿ الكسػػا ؿ القانكنيػػة التػػ
ىػػذا  ي, كذلػػؾ بسػػبب مػػا تتمتػػر بػػو اإلدارة مػػف امتيػػازات فػػ اسػػتخداـ طػػرؽ اإلكػػراه مػػر اإلدارة

 . الشأف

, فضػال عػف عػدـ قابميػة أمكاليػا لمحجػز  اتباع طرؽ التنفيذ العاديػة ضػدىا إذ يحظر 
 بصػػفة عامػػة  شػػأف تنفيػػذ ا حكػػاـ اإلداريػػة  يتطبػػؽ فػػ ي, كػػؿ ذلػػؾ جعػػؿ القكاعػػد التػػ عمييػػا

مجػػػاؿ تنفيػػػذ  يتختمػػػؼ عػػػف سػػػا ر القكاعػػػد المطبقػػػة فػػػ كالصػػػادرة ضػػػد اإلدارة بصػػػفة خاصػػػة 
 . (1) ا حكاـ القضا ية

 سـ الدراسة في ىذا المطمب عمى النحك التالي :لذلؾ سنق 

 رع ا كؿ : تنفيذ الحكـ الصادر برفض اإللغاء.فال -
 الفرع الااني : تنفيذ الحكـ الصادر باإللغاء. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
رسػالة دكتػكراه فػى  حكػاـ اإلداريػة الصػادرة ضػدىا,امتناع اإلدارة عػف تنفيػذ ا  -المياى محمد سعيد إبراىيـ محمد  (1)

 .119, ص 2118الحقكؽ جامعة عيف شمس , كمية الحقكؽ , 
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 تنفيذ الحكم الصادر برفض اإللغاء -رع األول فال

 

,  م مشػكمة فػي تنفيػذهإف الحكـ الصػادر بػرفض إلغػاء القػرار المطعػكف فيػو ال يايػر أ      
كال تحتاج أصالن  م تنفيذ باعتبػار أف المشػرع لػـ يرتػب ا اػر الكاقػؼ لمطعػف بػالقرار اإلدارم 
المطعػػػكف فيػػػو حيػػػث ال يػػػزاؿ القػػػرار مسػػػتمران قا مػػػان عمػػػى سػػػند المشػػػركعية التػػػي أكػػػدىا الحكػػػـ 

 الصادر برفض اإللغاء .

ذا كاف حكـ اإللغاء برفض طمبات المدعي فػي دعػكل اإللغػاء ال يغيػر مػف الكضػر  كا 
 : (1)فقر فإنو مف حيث القانكف لو نتيجتاالقاتـ شي ان مف حيث الكا

: أنو إذا كاف قد سبؽ أف قضى بإيقاؼ تنفيذ القػرار اإلدارم المطعػكف عميػو النتيجة األولى -
فبدييي أف رفػض ىػذه الػدعكل يػؤدم تمقا يػان إلػى إنيػاء ىػذا  , لحيف الفصؿ في دعكل اإللغاء

, كيضحى القرار المطعكف عميو تنفيذيان مرة أخرل دكف حتى أف ينص عمى ذلػؾ فػي  المكقؼ
حكػػـ الػػرفض فػػالحكـ نفسػػو يعتبػػر سػػندان تنفيػػذيان إلعػػادة الحػػاؿ إلػػى مػػا كانػػت عميػػو قبػػؿ ا مػػر 

 بكقؼ تنفيذ القرار .

 إال أف مػػػا يجػػػرم عميػػػو العمػػػؿ لػػػدل مجمػػػس الدكلػػػة السػػػكرم أنػػػو إذا حكمػػػت المحكمػػػة     
برفض إلغاء القرار المطعكف فيو فإنيا تقرر إنياء مفعػكؿ كقػؼ تنفيػذ القػرار الصػادر فػي ىػذه 

 الدعكل .

: فيػػك منػػذ أف يضػػحى حػػا زان لقػػكة الشػػيء المقضػػي بػػو يجعػػؿ القػػرار النتيجــة الثانيــة -
كال يمكػف أف يحػاج    يف فقطا يان في مكاجية المدعي أك المدعاإلدارم المطعكف فيو ني

ا فراد الذيف لـ يطعنكا في ذات القرار, بؿ إف ىػذه ا حكػاـ ال يحػاج بيػا نفػس بو باقي 
 , الذيف صدرت ضدىـ إذا كرركا نفس الطمبػات كلكػف بنػاء عمػى أسػباب قانكنيػة جديػدة

كعمػػػى ذلػػػؾ فإنػػػو إذا كانػػػت  حكػػػاـ إلغػػػاء القػػػرار المطعػػػكف فيػػػو الحجيػػػة المطمقػػػة فػػػإف 
,  ا حجيػة نسػبية مقصػكرة عمػى أطػراؼ الحكػـا حكاـ الصادرة برفض طمػب اإللغػاء ليػ

ف الحكػػـ الػػذم يػػرفض الطعػػف باإللغػػاء فػػإف حجيتػػو مقصػػكرة عمػػى أ: " كعميػػو فقػػد قضػػى
كمػا إذا  , , ذلؾ  نو قد يككف صا بان بالنسبة لمطػاعف كخاط ػان بالنسػبة إلػى غيػره طرفيو

                                           
 . 632, الكتاب الخامس, ص 2111,  حمدم ياسيف , مكسكعة المرافعات اإلدارية كاإلابات د. عكاشة (1)
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يػة فقضػي بػرفض قدـ مكظؼ طعنان بإلغاء ترقية مكظؼ آخر عمى أساس أنػو أحػؽ منػو بالترق
قد تخطى شخصان آخر بغير  يمنر مف أف يككف المكظؼ الذم رقي طعنو فإف ىذا القضاء ال

كال يجكز في ىذه الصكرة أف يعتبر الحكـ حجة عمى ىذا ا خير إذا طالب بإلغاء ىػذا ,  حؽ
 ". (1)القرار

                                           
 .107ص 8س – 09/11/1957جمسة  –مة القضاء اإلدارم المصرية حكـ محك  (1)
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 تنفيذ الحكم الصادر باإللغاء -الفرع الثاني 
 

, كىػػػذا  الممغػػػى كػػػأف لػػػـ يصػػػدر أصػػػالن  مصػػػبح القػػػرار اإلدار بصػػػدكر حكػػػـ اإللغػػػاء ي      
, كيتعػيف عمػى اإلدارة أف تصػدر  مإلػى يػكـ صػدكر القػرار اإلدار  ياإللغاء ينسحب بػأار رجعػ

,  كأف تسػػػحب كافػػػة القػػػرارات ا خػػػرل المرتبطػػػة بػػػو  بسػػػحب القػػػرار الػػػذم قضػػػى بإلغا ػػػو ان ار قػػػر 
, حيػػػث تمتػػػـز اإلدارة بإصػػػدار كافػػػة ارأف تصػػػدر بػػػدكف صػػػدكر ىػػػذا القػػػر  كالتػػػي مػػػا كػػػاف ليػػػا

لػػذلؾ فػػإف الحكػػـ الصػػادر القػػرارات الالزمػػة إلعػػادة المراكػػز القانكنيػػة عمػػى الكجػػو الصػػحيح , 
 بإلغاء قرار إدارم يرتب في ذمة اإلدارة نكعيف مف االلتزامات :

التزامػػات سػػمبية : حيػػث ال تسػػتطير أف تنفػػذ القػػرار المحكػػكـ بإلغا ػػو, كمػػا ال تسػػتطير  -
 تصدر قراران ممااالن لمقرار الذم حكـ بإلغا و . أف

التزامات إيجابية : كذلؾ في حالػة كػكف القػرار المحكػـك بإلغا ػو ممػا يػدخؿ فػي نطػاؽ  -
 , إذ عمييا أف تصدر قراران جديدان يتفؽ كما جاء بو الحكـ . االختصاص المقيد لودارة

بنػاء عمػػى طمػب, فينػػا أيضػان يجػػب كػذلؾ فػي حالػػة كػكف القػػرار المحكػكـ بإلغا ػػو قػد اتخػػذ     
طمػػب ذم  إف, حيػػث  عمػػى اإلدارة أف تصػػدر قػػراران جديػػدان يتفػػؽ مػػر الحكػػـ الصػػادر باإللغػػاء

 . (1)الشأف مازاؿ مكجكدان 

لذلؾ تتعدد الكسا ؿ التي تتخذىا اإلدارة في تنفيذ الحكـ الصادر بدعكل اإللغاء حيث      
يػػد مػػف اإلدارة , كقػػد يتطمػػب إصػػدار قػػرار جديػػد يمكػػف أف ينفػػذ الحكػػـ بػػدكف إصػػدار قػػرار جد

يسػرم بػأار مباشػر, أك قػػد يقتضػي إعػادة المركػػز القػانكني بػأار رجعػػي ,  لػذلؾ سػنتناكؿ ىػػذه 
 الكسا ؿ عمى النحك التالي :

 عدم اللتزام بإصدار قرار جديد : -أوًل 

بمجػرد صػدكر الحكػـ  يتعيف عمى اإلدارة أف تتكقؼ عف تنفيذ القػرار اإلدارم المحكػكـ بإلغا ػو
القضػػا ي حيػػث يعتبػػر القػػرار اإلدارم الممغػػى كػػػأف لػػـ يكػػف كتمتػػـز اإلدارة بعػػدـ إصػػدار قػػػرار 

 جديد .

                                           
, الناشر دار النيضة العربية,  الكسا ؿ القانكنية لضماف تنفيذ ا حكاـ اإلدارية –د. الشيخ عصمت عبد اهلل  (1)

 11, ص0229القاىرة 



457 

 

انكني إلػػػى إف الحكػػػـ بإلغػػػاء القػػػرار غيػػػر المشػػػركع قػػػد يكػػػكف كافيػػػان إلعػػػادة النظػػػاـ القػػػ       
ر قرار جديػد يحػؿ محػؿ , كحين ذ ال يقر عمى اإلدارة أم التزاـ بإصدا الحالة التي يجب عمييا

 .(1)القرار الذم ألغاه القاضي

 :مى اإلدارة بإصدار قرار جديد كىيكتكجد االث حاالت ال يكجد فييا أم التزاـ ع       

ــة األولــى : التػػي يكػػكف فييػػا أم التػػزاـ عمػػى اإلدارة منطكيػػان عمػػى غصػػب السػػمطة , أك  الحال
ال يجػػػكز لػػػودارة أف مشػػػكبان بعػػػدـ االختصػػػاص الجسػػػيـ , كفػػػي ىػػػذه الحالػػػة 

 تصدر قراران جديدان .

اختياريػان كلػيس إلزاميػان , بمعنػى  ان : كىي التي يككف فييػا إصػدار قػرار جديػد أمػر  الحالة الثانية
ف كانػػت غيػػر ممزمػػة بإصػػدار قػػرار جديػػد إال أنػػو لػػيس ىنػػاؾ مػػا  أف اإلدارة كا 

اء مسابقة ال يمنر أف تصدر ىذا القرار كتطبيقان لذلؾ فإف الحكـ الصادر بإلغ
يمػػـز اإلدارة بتنظػػيـ مسػػابقة جديػػدة ,  ف اإلدارة غيػػر ممزمػػة بشػػغؿ الكظػػا ؼ 
الخاليػػػة , كمػػػا أف تنظػػػيـ المسػػػابقة الممغػػػاة , لػػػـ ينشػػػ  لممرشػػػحيف حقػػػان فػػػي 

 اإلبقاء عمييا .

ــة الثالثــةكأمػػا  : فيػػي التػػي يعػػكد فييػػا القػػرار السػػابؽ عمػػى القػػرار الممغػػى إلػػى النفػػاذ مػػرة الحال
أك سػػحب  يل, كذلػػؾ إذا كػػاف القػػرار اإلدارم الممغػػى قػػد عػػدؿ أك ألغػػأخػػر 

, فإف مف شػأف إلغػاء القػرار المطعػكف فيػو  قرار سابؽ أك بعض نصكصو
 . , أف يعكد القرار القديـ إلى السرياف مرة أخرل

كماػػاؿ ذلػػؾ القػػرار الصػػادر بإلغػػاء قػػرار إبعػػاد أجنبػػي يػػؤدم إلػػى إعػػادة                       
 انية اإلقامة تبعان إللغاء قرار اإلبعاد .إمك

 : اللتزام بإصدار قرار جديد – ثانياً 
ا صؿ أف اإلدارة تمتـز بإصدار قرار جديد يحػؿ محػؿ القػرار المحكػكـ بإلغا ػو , ففػي  

 .مجاؿ التعييف كالترقية في الكظا ؼ العامة 

رقيتػو ضػركرة أف تصػدر اإلدارة فإنو يترتب عمى إلغاء القرار بعدـ تعييف المدعي أك ت        
 قراران بتعييف المدعي كترقيتو .

                                           
 429بؽ صمرجر سا –دعكل اإللغاء  –قانكف القضاء اإلدارم الكتاب الااني  –عبد المطيؼ محمد محمد  (1)
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ككذلؾ تمتـز اإلدارة بإصدار قرار جديد إذا كاف الحكػـ الصػادر بإلغػاء قػرار قػد صػدر 
 .بناء عمى طمب مف ا فراد 

ىػذا القػرار  يألغػكماػاؿ ذلػؾ إذا رفضػت اإلدارة طمبػان  حػد ا فػراد بمػنح تػرخيص اػـ  
 اإلدارة أف تصدر قراران جديدان .قضا يان فيجب عمى 

 :اللتزام بإعادة المركز القانوني بأثر رجعي – ثالثاً 
يجػب عمػػى اإلدارة أحيانػػان أف تقػػكـ بإعػػادة المركػػز القػػانكني الػػذم كػػاف قا مػػان قبػػؿ حكػػـ        

, كفػػػي ىػػػذه الحالػػػة تمتػػػـز اإلدارة بإصػػػدار كافػػػة  اإللغػػػاء كاعتبػػػاره كػػػأف لػػػـ يكػػػف كبػػػأار رجعػػػي
ارات الالزمة إلعادة المراكز القانكنية عمى الكجو الصحيح كما لك لـ يصدر القرار الممغػى القر 

 .أصالن, كتعد ىذه القرارات ذات أار رجعي

عادتػػػو إلػػػى العمػػػؿ يقتضػػػي ا اػػػر         ماػػػاؿ صػػػدكر حكػػػـ بإلغػػػاء قػػػرار فصػػػؿ المكظػػػؼ كا 
ران مػف تػاريخ فصػمو كصػرؼ الرجعي لحكـ اإللغاء عمى اإلدارة إعادة المكظؼ إلى عممو اعتبا

 ركاتبو كالحفاظ عمى أقدميتو ككأنو لـ يبتعد عف العمؿ خالؿ ىذه الفترة .

كيعتبػػػر االجتيػػػاد الفرنسػػػي أنػػػو إذا صػػػدر الحكػػػـ بإبطػػػاؿ قػػػرار إدارم, فػػػإف اإلدارة تقػػػـك      
 .بترتيب جمير النتا ر التي يحتميا زكاؿ القرار الذم أبطؿ بأار رجعي

تعػيف عمييػا درس ا كضػاع المعنيػة مباشػرة بيػذا القػرار كتصػحيحيا بمفعػكؿ بمعنى أنو ي     
رجعػػي كبطريقػػة تمكػػف مػػف تحديػػدىا بالشػػكؿ الػػذم كػػاف يجػػب عميػػو فيمػػا لػػك لػػـ يصػػدر القػػرار 

 .(1)المقضي بإبطالو 

المبنػػاني أنػػو إذا قضػػػى الحكػػـ بإبطػػاؿ قػػػرار إدارم اعتبػػر ىػػػذا  االجتيػػػادكػػذلؾ يعتبػػر      
يكػػف كتعػػيف الرجػػكع إلػػى مػػا كانػػت عميػػو الحػػاؿ قبػػؿ صػػدكره ك جػػؿ تنفيػػذ ىػػذا  القػػرار كػػأف لػػـ

كالعمػػؿ  اتخػػذالحكػػـ ينبغػػي عمػػى اإلدارة العػػكدة إلػػى تػػاريخ صػػدكر القػػرار المقضػػي بإبطالػػو قػػد 
زالة آااره   ( 2)عمى تصحيح جمير ا كضاع التي مسيا كا 

 

                                           
, مشار إليو في أبحاث في القانكف  151ص  lebonمجمكعة  4/3/1971حكـ مجمس الشكرل الفرنسي  (1)

 .22اإلدارم , جياد صفا , ص
 .191ص  1962مجمكعة شدياؽ  16/8/1962حكـ مجمس الشكرل المبناني  (2)
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 ظاهرة امتناع اإلدارة عن التنفيذ   -المبحث الثاني 
 

اإلدارة العامة في الدكلة الحدياة التي ىػي دكلػة القػانكف ال دكلػة السػمطات, ليسػت إف 
فكؽ القانكف بؿ ىي عمى غرار ا فراد خاضعة لو في ما تقكـ بو مف نشاط كذلؾ عمالن بمبدأ 

 .  المشركعية اإلدارية
 آخػر ىػك ضػػركرة احتػراـ أحكػاـ القضػػاء إكال قيمػة لمبػدأ المشػركعية مػػا لػـ يقتػرف بمبػػد

كتنفيذىا, فما الفا دة مف ممارسة القضاء لرقابتػو عمػى أعمػاؿ اإلدارة إذا كػاف مصػير ا حكػاـ 
 .التي يصدرىا ىك البقاء حرفان ميتان 

إف الفا دة الحقيقية مػف إقامػة الػدعكل تتكقػؼ عمػى مػا يتبػر الحكػـ مػف نتيجػة عمميػة  
ف كانػػت ال تخمػػك مػػف ا ىميػػة منيػػا ىػػك تحكيػػؿ ىػػذا الحػػؽ  , إال أف ا ىػػـ فالمطالبػػة بػػالحؽ كا 

, مػرة أمػاـ المحكمػة كأخػرل عنػد تنفيػذه  الحكـ القضا ي يكسب مػرتيفإف  , كقد قيؿ إلى كاقر
(1). 

بػو كاجػب  المقضػي الشػيءحػا ز لقػكة   نيػا ي قضػا يامتناع اإلدارة عف تنفيذ حكـ  إف
ات, ذلؾ  نو ال مخالفة قانكنية صارخة تستكجب مس كلية الحككمة عف التعكيض يعتبر,  النفاذ

, لمػػا  يبمػػد متحضػػر أف تمتنػػر عػػف تنفيػػذ ا حكػػاـ النيا يػػة بغيػػر كجػػو قػػانكن ييميػػؽ بحككمػػة فػػ
     .(2)سيادة القانكف ييترتب عمى ىذه المخالفة الخطيرة مف إشاعة الفكضى كفقداف الاقة ف

,  فػػإذا كانػػت اإلدارة بحكػػـ القػػانكف كالدسػػتكر مسػػ كلة عػػف تنفيػػذ ا حكػػاـ بصػػفة عامػػة
ليػا أف تتيػرب أك  يأشػد كال  ينبغػ ان تصػدر ضػدىا يعػد التزامػ يفإف التزاميػا بتنفيػذ ا حكػاـ التػ
 . مكاجيتيا يتمتنر عف تنفيذ حكـ صادر ف

ال أصػػػبحت اإلدارة بمنػػػأل عػػػف الاقػػػة المفتػػػرض تكافرىػػػا فييػػػا, كذلػػػؾ مػػػا قضػػػت بػػػو  كا 
ذ ا حكػػاـ عامػػة فمسػػ كليتيا عػػف المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا بقكليػػا بػػأف اإلدارة مسػػ كلة عػػف تنفيػػ

     .(3)تنفيذ ما يصدر ضدىا مف أحكاـ أشد كأكجب

                                           
 .7, ص0229كلى أبحاث في القانكف اإلدارم, منشكرات الجمبي الحقكقية, بيركت, الطبعة ا  –صفا جياد  (1)
كحكميا في 1078, ص 196/1950ؽ, جمسة  5لسنة  1181القضية  يف محكـ محكمة القضاء اإلدار  (2)

     .429, ص 72/7/1996ؽ, جمسة 52لسنة 6864الدعكل رقـ 

ؽ جمسة  52لسنة 7691دا رة منازعات  ا فراد كاليي ات, الدعكل رقـ المصرية محكـ محكمة القضاء اإلدار   (3)
  .غير منشكر,  6/8/1996
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عمػا يتضػمنو  تصػدر ضػدىا فضػالن  يعدـ التزاـ اإلدارة بتنفيذ ا حكاـ اإلدارية التإف 
,  الفصؿ بيف السمطات كسيادة القانكف ممف انتياؾ لمبادئ الدكلة القانكنية القا مة عمى مبدأ

لمدكلة  ييقكـ عمييا النظاـ القانكن يمف المبادئ اليامة التإ ىدار مبدإان إلى أيض مإال أنو يؤد
 . أال كىك تدرج القكاعد القانكنية

بعػد  يذلػؾ المبػدأ بػأف القػرارات كالمػكا ح اإلداريػة تقػر فػي سػمـ التػدرج القػانكن يكيقض 
فإنػو ينػزؿ فيػو  نػزاع معػركض عميػو ي, كالقضػاء عنػدما يفصػؿ فػ القكاعد الدسػتكرية كالقانكنيػة

 .حكـ القانكف كالدستكر

, كاإلدارة  يحػػكؿ القػػانكف مػػف حالػػة السػػككف إلػػى الحركػػة مىػػك الػػذ يفػػالحكـ القضػػا  
,  بذلؾ تقمب تدرج القكاعد القانكنية رأسان عمى عقػب يفي يعندما تمتنر عف تنفيذ حكـ قضا 

كر, فػػػالتزاـ اإلدارة بتنفيػػػذ فتصػػػبح القػػػرارات كالمػػػكا ح اإلداريػػػة أعمػػػى مرتبػػػة مػػػف القػػػانكف كالدسػػػت
 .يصدرىا القضاء ما ىك إال التزاـ بتطبيؽ القانكف كاحتراـ الدستكر يا حكاـ الت

المسػػػمؾ  إف :أحػػػد أحكاميػػػا بقكليػػػا  يبػػػذلؾ فػػػ مقػػػد قضػػػت محكمػػػة القضػػػاء اإلدار ك  
عمػػا فيػػو مػػف إسػػاءة إلػػى النظػػاـ  فضػػالن  بػػو  يالجػػانح إلػػى اىػػدار حجيػػة ا مػػر المقضػػ ماإلدار 
, فػػإف  سػػيادة القػػانكف كالفصػػؿ بػػيف السػػمطات ممبػػدأ ىمجممػػو كالقػػا ـ عمػػ يلمدكلػػة فػػ يانكنالقػػ

أسػػاليب متعػػددة لاللتفػػات عػػف مكجبػػات حيػػازة   بانتيػػاجالسػػماح لػػودارة بتعطيػػؿ تنفيػػذ ا حكػػاـ 
بػػو مػػف شػػأنو أف يقمػػب مبػػدأ تػػدرج القكاعػػد القانكنيػػة رأسػػان عمػػى  يالمقضػػ الشػػيءا حكػػاـ لقػػكة 
 . كر مبدأ الفصؿ بيف السمطاتعقب كأف ين

فػػالتزاـ اإلدارة بتنفيػػذ ا حكػػاـ القضػػا ية ىػػك مػػف نفػػس طبيعػػة التزاميػػا بتنفيػػذ القػػانكف  
بػو لػػيس  يالمقضػ الشػيءكمييمػا مػف أمرىػا شػي ان, كخػرؽ  يكاحتػراـ الدسػتكر, كىػى ال تممػؾ فػ

   .  (1)إال شكال مف أشكاؿ مخالفة الحدكد الدستكرية كالقانكنية

ف ميمػػة مجمػػس إ      ف القضػػاء يسػػتمد سػػمطتو الفعميػػة مػػف الجديػػة فػػي تنفيػػذ أحكامػػو, كا 
الدكلة ىي ا صعب في ىػذا المجػاؿ  ف أحكامػو تصػدر خاصػة فػي مكاجيػة اإلدارة صػاحبة 

 .(2) االمتيازات كالتي قد تستنكؼ عف تنفيذىا

                                           
,  076, ق 4, س00/5/1951ق, جلس 4لسن  474القضي  رقم  يفالمصري   يحكم محكم  القضاء اإلدار( 1)

      .957ص

 .8, ص 0229بيركت, الطبعة ا كلى  أبحاث في القانكف اإلدارم, منشكرات الجمبي الحقكقية, –صفا جياد ق 0 
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حجيػػػة الشػػػيء إف عػػػدـ تنفيػػػذ اإلدارة لمحكػػػـ القضػػػا ي معنػػػاه إصػػػرارىا عمػػػى إىػػػدارىا ل     
, كمػػا أنػػو ينطػػكم عمػػى عػػدـ احتراميػػا لسػػيادة القػػانكف كمبػػدأ المشػػركعية كىػػك مػػا  المقضػػي بػػو

 يتعيف أف تتنزه عنو الجية اإلدارية .

كتأخػػذ اإلدارة عنػػد عػػدـ تنفيػػذىا الحكػػـ عػػدة صػػكرة تبػػدأ مػػف التبػػاطؤ أك التراخػػي فػػي     
ان ناقصػػان أك مبتػػكران أك عمػػى غيػػر مػػا قصػػده التنفيػػذ مػػركران بإسػػاءة تنفيػػذ الحكػػـ أك تنفيػػذه تنفيػػذ

, كانتيػػاء بػػالرفض السػػافر أك الصػػريح كىػػك أشػػد أنػػكاع  الحكػػـ خاصػػة بالنسػػبة  حكػػاـ اإللغػػاء
 . ق1 االنحراؼ في استخداـ السمطة

إحباط أار الحكـ  , أك إعادة إصدار القرار الممغى يككف أشد مف ذلؾ ىك  إال أف ما        
 :  ةالتالي المطالب,  لذلؾ سنتناكؿ في ىذا المبحث  بصكرة غير مباشرة

 التأخير أك التباطؤ في التنفيذ.المطمب ا كؿ :  -
 ساءة التنفيذ .إالمطمب الااني : التنفيذ الناقص أك  -

 إعادة إصدار القرار الممغى .المطمب الاالث :  -

 المطمب الرابر : الرفض الصريح أك الضمني . -

 الحكـ بصكرة غير مباشرة .المطمب الخامس : إحباط أار  -

 

                                           
عمى النشاط اإلدارم لمدكلة, دار الفكر الجامعي, االسكندرية,  أار القضاء اإلدارم –عبد العميـ صالح يكسؼ ق 1 

 . 071, ص0227الطبعة ا كلى, 
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 التأخير أو التباطؤ في التنفيذ –المطمب األول 
 

إذا كػػػاف مػػػف حػػػؽ اإلدارة أف تعطػػػى فسػػػحة مػػػف الكقػػػت لترتػػػب فييػػػا ا كضػػػاع التػػػي       
سيتناكليا تنفيذ الحكـ خاصة إذا كاف صادران باإللغاء فال يعنػي ذلػؾ أف تتراخػى فػي ذلػؾ كقتػان 

 .ق1 قدره القاضي حسب ا صكؿأكار مف الالـز كالذم ي

كقد استقرت أحكاـ القضاء اإلدارم عمى أف مف كاجب الجية اإلدارية أف تقـك بتنفيػذ      
عالنيػػا, فػػإف ىػػي تقاعسػػت أك امتنعػػت دكف  ا حكػػاـ فػػي كقػػت مناسػػب مػػف تػػاريخ صػػدكرىا كا 

لمقػانكف يكجػب كجو حؽ عػف ىػذا التنفيػذ فػي كقػت مناسػب اعتبػر االمتنػاع قػراران سػمبيان مخالفػان 
لصاحب الشأف التعكيض كيتعيف عمى اإلدارة عقب إعالنيا بحكـ اإللغاء أف تبادر إلى اتخاذ 

 . اإلجراءات الالزمة لتنفيذه

ذلؾ أف التراخي في تنفيذ الحكـ فضالن عمػا يتضػمنو مػف إضػعاؼ لمفا ػدة منػو, فإنػو          
أف تنفيذ حكـ اإللغاء لمػا يتضػمنو مػف إعػادة  يعقد ا مكر أماـ اإلدارة عند قياميا بالتنفيذ, إال

عمػػى القػػرار الممغػػى فػػي الفتػػرة مػػا بػػيف صػػدكر  ميػػر المراكػػز القانكنيػػة التػػي ترتبػػتالنظػػر فػػي ج
سػػقاط بعػػض المراكػػز بػػأار رجعػػي  لغا ػػو كا  كرد المزايػػا التػػي يكػػكف القػػرار الممغػػى قػػد , الحكػػـ كا 

مراعاة التكفيؽ بيف كؿ ىذه اإلجراءات تسبب في حرماف أصحابيا منيا خالؿ تمؾ الفترة, مر 
, كيكضح ذلؾ مدل ما يصػادؼ تنفيػذ الحكػـ باإللغػاء مػف صػعكبات,  كبيف الحقكؽ المكتسبة

كما يستمزمو ذلؾ التنفيذ مف دقة بالغة, لذلؾ كاف لزامان أف تمنح اإلدارة ميمة معقكلة تتيح ليػا 
 . (2)الفرصة لكزف كؿ ىذه المسا ؿ بميزاف قانكني سميـ

كفػػي ىػػذا تقػػرر محكمػػة القضػػاء اإلدارم أنػػو " لمػػا كػػاف تنفيػػذ أحكػػاـ محكمػػة القضػػاء         
اإلدارم تنفيذان عينيان يتطمػب فػي كايػر مػف ا حيػاف اتخػاذ إجػراءات معينػة كتػدابير خاصػة لمػا 

 . يحتمؿ أف يككف ليذا التنفيذ مف أار أك مساس با كضاع اإلدارية

ا مػػكر كجػػكب إعطػػاء جيػػات اإلدارة فسػػحة معقكلػػة مػػف  فإنػػو يكػػكف مػػف حسػػف سػػير        
الكقت كي تدبر أمرىػا كتيػيء السػبيؿ إلػى تنفيػذ الحكػـ عمػى كجػو يجنبيػا االرتبػاؾ فػي عمميػا 

                                           
 . 060, ص1964د. كصفي مصطفى كماؿ, أصكؿ إجراءات القضاء اإلدارم, الكتاب الااني  (1)
, دكتػػكراهرسػػالة  -ريػػة الصػػادرة ضػػدىاامتنػػاع اإلدارة عػػف تنفيػػذ ا حكػػاـ اإلدا -المياػػى محمػػد سػػعيد إبػػراىيـ محمػػد  (2)

 . 111,  صمرجر سابؽ 
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كتقػػػدير ىػػػػذا الكقػػػػت المال ػػػػـ متػػػركؾ أعػػػػاله كالشػػػػؾ لرقابػػػػة المحكمػػػة عمػػػػى ضػػػػكء الكاقػػػػر مػػػػف 
 .(1)ا مر

ذا كانت مدة ىذه الميمة التي كايران       ماال تحددىا ا حكاـ القضا ية بشكؿ صريح  كا 
تتجاكز الاالاة أك ا ربعة أشير  , فإف البعض يرل أنو يجب أال متعمقة بظركؼ كؿ قضية

 .(2)إال في حالة الصعكبات االستانا ية

متنػػاع بقصػػد التيػػرب مػػف المسػػؤكلية الجنا يػػة أ اإلدارة إلػػى ىػػذا ا سػػمكب فػػي االكتمجػػ     
متناع عف محكـك لو إلقامة دعكل جزا ية باالتفيذ الحكـ في حاؿ لجأ اللممكظؼ, حيث تقكـ ب
 .تنفيذ حكـ قضا ي 

حيػػػث تعتبػػػر اإلدارة متػػػأخرة فػػػي التنفيػػػذ كليسػػػت ممتنعػػػة ممػػػا يجعميػػػا فػػػي منػػػأة عػػػف          
متنػاع ف قػانكف العقكبػات السػكرم لجػـر االمػ 361العقاب المنصكص عميو كفؽ أحكاـ المادة 

 قضا ي.عف تنفيذ حكـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 .584مجمكعة أحكاـ السنة الخامسة مف  1951مف فبراير سنة  7الحكـ الصادر جمسة  (1)
 17, ص0229أبحاث في القانكف اإلدارم, منشكرات الجمبي الحقكقية, بيركت, الطبعة ا كلى –صفا جياد  (2)
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 ساءة التنفيذإالتنفيذ الناقص أو  -المطمب الثاني 
 

تنفيػػذ أحكػػاـ اإللغػػاء بصػػفة خاصػػة, فإنيػػا  يإذا كانػػت اإلدارة تتمتػػر بسػػمطة تقديريػػة فػػ
ال كاف ذلؾ  مقيدة بطبيعة الحاؿ بمراعاة المشركعية , فمػا جػدكل  ىداران منيا لقيمة الحكػـإ, كا 

الفتو لمقػانكف إذا عػادت اإلدارة مػف جديػد إلػى مخالفػة القػانكف أك أنيػا لمخ مإلغاء القرار اإلدار 
نما يتعيف عمييا أف تنفذ الحكـ  تنفيذان صحيحان كػامالن  نفذت الحكـ تنفيذان صكريان أك مبتكران   , كا 

     . (1)منطكقو  كما ارتبط بيذا المنطكؽ مف أسباب جكىرية يذلؾ ما جاء ف يمراعية ف

ارة بدالن مف رفضيا السافر أك التراخي في المحؿ إلػى المنػاكرة لكػي دكلكف قد تمجأ اإل
تتفػػادل آاػػار الشػػيء المقضػػي بػػو ضػػدىا كبالتػػالي يجػػب عمػػى القاضػػي اإلدارم الكشػػؼ عػػف 

 .(2)طابعيا غير المشركع كالتعكيض عمييا

يمقػي عمػي اإلدارة التزامػان  بصػفة عامػة كاإللغػاء بصػفة  خاصػة  مفتنفيذ الحكػـ اإلدار 
تكفؿ تنفيذ ما  جاء بمنطكؽ  الحكـ كأسبابو الجكىرية كتطبيػؽ  ياإلجراءات الت باتخاذيجابيان إ

 , فيػرد مػا كػاف إلػى مػا نتا جو القانكنية عمى أساس افتراض عدـ صدكر القرار الممغػى ابتػداء
 . (3)كاف عميو قبؿ صدكر القرار

ف خالفػػػػت اإلدارة ذلػػػػؾ كقامػػػػت بتنفيػػػػذ الحكػػػػـ تنفيػػػػذان ناقصػػػػان   ,  انعقػػػػدت مسػػػػ كليتيا كا 
  (4)عكد لمرقابة القضا ية سمطانيا لتعيد لصاحب الحؽ حقويكعند ذ 

ك قػػد تقػػـك بتنفيػػذه كتتبػػر أسػػاليب تسػػتطير مػػف خالليػػا التحمػػؿ مػػف مسػػؤكليتيا بتنفيػػذ أ
 مضمكف الحكـ الصادر .

صػدر القػرار رقػـ  22/8/1995كنجد ذلؾ في الدعكل التي تتماؿ كقا عيا أنو بتاريخ 
/ منطقػػة عقاريػػة اانيػػة 172/ المتضػػمف اسػػتمالؾ عػػدة عقػػارات مػػف ضػػمنيا العقػػار /2973/

 . لمشركع شارع كضـ أجزاء منو لتككيف قطر صالحة لمبناء

                                           
 كما بعدىا . 058مرجر سابؽ, ص, د. كصفي مصطفى كما ؿ  (1)

 . 776-775أار القضاء اإلدارم عمى النشاط اإلدارم لمدكلة, مرجر سابؽ, ص –صالح يكسؼ عبد العميـ  (2)
 . 045ص 1977مايك  8ؽ, جمسة 05لسنة  967حكـ محكمة القضاء اإلدارم في القضية رقـ  (3)

 . 017ص 9/4/1977ؽ, جمسة  05لسنة  1419حكـ محكمة القضاء اإلدارم في القضية رقـ  (4)
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/ دعكاىا أكدعيا ديكاف محكمة القضاء 172أقاـ ككيؿ الجية المدعية مالؾ العقار / 
/ تػػػػػاريخ 2972ذم الػػػػػرقـ / اإلدارم بدمشػػػػػؽ طالبػػػػػان الحكػػػػػـ بػػػػػإعالف انعػػػػػداـ قػػػػػرار االسػػػػػتمالؾ

فيمػػا تضػػمنو مػػف اسػػتمالؾ جػػزء العقػػار مكضػػكع الػػدعكل باالسػػتناد إلػػى أحكػػاـ  22/8/1995
كبعػػد تبػػادؿ الػػدفكع كقفػػؿ بػػاب المرافعػػة, أصػػدرت محكمػػة القضػػاء  1979/ لعػػاـ 61القػػانكف /

 : , الذم اكتسب الدرجة القطعية برفض الطعف المقدـ بو كالمتضمف(1)اإلدارم قرارىا

 بكؿ الدعكل شكالن .ق -

عػػالف انعػػداـ مسػػتند قػػرار االسػػتمالؾ ذم الػػرقـ  - قبػػكؿ الػػدعكل مكضػػكعان فػػي شػػطر منيػػا كا 
/ لعػاـ 61فيمػا تضػمنو مػف اسػتناد  حكػاـ القػانكف / 22/8/1995الصادر بتػاريخ  2973
/ مػػػف 172فػػػي اسػػػتمالؾ حصػػػة الجيػػػة المدعيػػػة مػػػف جػػػزء مػػػف العقػػػار ذم الػػػرقـ / 1979

الاانيػػػػػة بحمػػػػػب مػػػػػر إبقػػػػػاء االسػػػػػتمالؾ قا مػػػػػان باالسػػػػػتناد  حكػػػػػاـ قػػػػػانكف المنطقػػػػػة العقاريػػػػػة 
مػا يترتػب عمػى ذلػؾ مػف بك  1983/ لعػاـ 21االستمالؾ الصادر بالمرسكـ التشريعي رقػـ /

آاػػار كنتػػا ر بمػػا فػػي ذلػػؾ أحقيػػة الجيػػة المدعيػػة بتقاضػػي حصػػتيا مػػف بػػدؿ اسػػتمالؾ جػػزء 
/ مػػػف 25قانكنيػػػة طبقػػػان  حكػػػاـ المػػػادة /العقػػػار المػػػذككر عمػػػى ىػػػذا ا سػػػاس مػػػر الفا ػػػدة ال

 الخ ما جاء في القرار .… المرسكـ التشريعي اننؼ الذكر

تـ إبالغ ىذا القرار أصكالن لودارة المدعى عمييا مجمس مدينة حمب لتنفيذ ىػذا القػرار 
نتيجة االعتراض عمى ىػذه ك كفعالن تـ تشكيؿ لجنة بدا ية لتقدير قيمة العقار مكضكع الدعكل 

تػػا  3381قيمػػة تػػـ تشػػكيؿ لجنػػة إعػػادة النظػػر بمكجػػب قػػرار السػػيد محػػافظ حمػػب بػػالقرار رقػػـ ال
/ 21111كتقرر با كارية تقدير سعر المتػر المربػر الكاحػد مػف ا رض بمبمػر / 16/9/2117

السػػعر بكبمخالفػػة مماػػؿ مجمػػس المدينػػة الػػذم طالػػب , ؿ.س فقػػط عشػػركف ألػػؼ ليػػرة سػػكرية 
 .البدا ي

لمشػػكمة كفػػؽ أحكػػاـ القػػانكف مػػف ر ػػيس المجنػػة التحكيميػػة قاضػػي مػػف ىػػذه المجنػػة ا إف
 مماػػػؿ عػػػف اتحػػػاد مجمػػػس المدينػػػة كمماػػػؿ عػػػف المحافظػػػة ك محكمػػػة االسػػػت ناؼ كمماػػػؿ عػػػف

 .الفالحيف كمماؿ عف المالؾ كمقرر

                                           
 08/6/0226حسـ  0226لسنة  7757/4في القضية  0226لسنة  1067/4رم رقـ قرار محكمة القضاء اإلدا (1)

في الطعف  1/ط/788الذم اكتسب الدرجة القطعية برفض الطعف المقدـ بو بقرار دا رة فحص الطعكف رقـ 
 16/4/0227حسـ  0227لعاـ  5471أساس 
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 29/7/2118إال أف اإلدارة المػػػدعى عمييػػػا كبعػػػد صػػػدكر ىػػػذا القػػػرار قامػػػت بتػػػاريخ 
لغػػػاء قػػػرار لجنػػػة بإيػػػداع دعكاىػػػا محكمػػػة الق ضػػػاء اإلدارم بعريضػػػة تطمػػػب فييػػػا كقػػػؼ تنفيػػػذ كا 

 إعادة النظر الذم أصدرتو اإلدارة نفسيا كىي بصدد تنفيذ الحكـ القضا ي .

كا مامة كايرة عمى ىذه الحاالت التي تقكـ اإلدارة المدعى عمييا باتباع ىذا ا سمكب       
قػػد أقػػامكا دعػػاكل إللغػػاء قػػرار لجنػػة إعػػادة رغػػـ إبػػداء دفكعيػػا فػػي قضػػايا أخػػرل يكػػكف ا فػػراد 

أف ىػذه القػرارات تصػدر بصػفة مبرمػة كغيػر قابمػة  م بالنظر بتقدير قيـ العقارات المستممكة 
 طريؽ مف طرؽ الطعف .

 كجو مغاير جز يان لمقتضى الحكـ ىتنفيذ الحكـ إلى تنفيذه عم يقد تمجأ اإلدارة فكما      
حسب ما فيمتو مف منطػكؽ الحكػـ أك اسػتنتجتو  يضى القانكن, كتبرر ذلؾ بأف ىذا ىك المقت

 . مف مضمكنو

بإلغػاء رفػض تسػميـ الكاػا ؽ اإلداريػة المطمػؽ, قػد تعتقػد اإلدارة أف تنفيػذ  فالحكـ ماالن          
, فتقػػدـ عمػػى  ؽ ال أصػػكلياو صػػكر ىػػذه الكاػػا تمحصػػمعطػػاء المحكػػـك لإ يذلػػؾ الحكػػـ يقتضػػ

 . عمى تأكيؿ غير صحيح لمحكـخطأ التنفيذ  ير فمذلؾ كتست

 عمى إخالؿ بالتنفيذ مىذه الحالة ياكر التساؤؿ عما إذا كاف ذلؾ التصرؼ ينطك  فيك         
 ي, كتعكػػػس ىػػػذه الحالػػػة مشػػػكمة الغمػػػكض الكػػػامف فػػػ , ممػػػا يسػػػتكجب انعقػػػاد مسػػػ كلية اإلدارة

نطكؽ الحكـ مما تفسير اإلدارة لم يالخطأ ف ي, كمشكمة أخرل مترتبة عمييا ى منطكؽ الحكـ
    .(1) يؤدل إلى تنفيذ الحكـ تنفيذان غير المقصكد فعالن 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
لمرافعػػات اإلداريػػة, دار الجامعػػة كقػػؼ تنفيػػذ الحكػػـ اإلدارم فػػي محكمػػة الطعػػف فػػي ا  -د أبػػك يػػكنس محمػػد بػػاىى (1)

      .162, ص 2118الجديدة , االسكندرية , 
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 إعادة إصدار القرار الممغى -المطمب الثالث 
 

صداره الضماف إيماؿ التزاـ اإلدارة باالمتناع عف تنفيذ القرار الممغى أك إعادة       
,  كالدا ـ ليذا الحكـ مالحتراـ الجدالحقيقى لفاعمية حكـ اإللغاء, كذلؾ بما يحققو مف كفالة ا

, فإف اإلدارة ال تممؾ  فمتى انتيى القضاء إلى تقرير عدـ مشركعية القرار كقضى بإلغا و
     . (2)1صدار قرار جديد بذات مضمكف القرار الممغىإ

كيتكقؼ التزاـ اإلدارة بعدـ إصدار قرار جديد يحقؽ مضمكف القرار الممغى عمى 
, فإذا كاف عدـ المشركعية راجعان إلى  قاـ عمييا حكـ اإللغاء مالقرار الذ أكجو عدـ مشركعية

, فإف ذلؾ العيب ال يحكؿ دكف إعادة  كمخالفة قكاعد االختصاص أك الشكؿ يعيب خارج
 .(3)االختصاص أك الشكؿ فيما شابو مف عيب  فيإصدار القرار الممغى مف جديد بعد تال

, أك انعداـ  إلي عيب داخمى كمخالفة القانكف أما إذا كاف عدـ المشركعية يعكد 
, فإف اإلدارة ال تممؾ إعادة إصدار القرار الممغى مف جديد  , أك االنحراؼ بالسمطة السبب
 . صكرة مقنعة في, أك  صكرتو ا كلى فيسكاء 

إذ ليس ىناؾ طريؽ متاح إلصالح قرار معيب استيدؼ تحقيؽ آاار عمى خالؼ  
, أك تغيا أىداؼ ال تتفؽ مر  أك استند إلى أسباب غير صحيحةما ينص عميو القانكف 

, أك ككؿ إليو تحقيقيا كلكف  الصالح العاـ أك أغراض لـ يككؿ إلى مصدر القرار تحقيقيا
 .(4)بكسيمة أخرل

أف تعيد اصدار القرار الممغى بعد تفادل ماشابو مف  فيإذا كاف لودارة الحؽ ف      
مككان معاكسان فتصدر قراران بنفس مضمكف القرار الممغي متجاىمة س يعيكب, إال أنيا قد تأت

, كأف يصدر حكمان بإلغاء فصؿ مكظؼ فتعيده اإلدارة إلى عممو  الحكـ الذل قضى بإلغا و
 سكرمال مالقضاء اإلدار  في, كا مامة عديدة (5)اـ ال تمبث أف تصدر قراران بفصمو مرة أخرل

 :منيا نذكر , ك 

                                           
 كما بعدىا . 331عبد الغني , كالية القضاء اإلدارم عمى أعماؿ اإلدارة, مرجر سابؽ, ص بسيكني عبد اهلل (1)
 . 84, ص17/11/1962ؽ, جمسة  8لسنة  1179حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في الطعف رقـ  (2)
 . 84, ص17/11/1960ؽ, جمسة  8لسنة  1279حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في الطعف رقـ  (3)

(4) C.E. 23 Mars 1949, Chevry, Rec. p. 355  1179  

(1) Gjidara (M), La fonction publique contentieuse, LGDJ, 1972., p.2941179 
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ق بناء عمى أحكاـ 2449صدر مرسـك االستمالؾ رقـ   18/9/1985بتاريخ     
ذا نفر  419, كالذم عد بمكجبو استمالؾ العقار رقـ  1983لعاـ  21مرسكـ التشريعي رقـ ال

مف أجؿ تمبية احتياجات كزارات كدكا ر الدكلة إلقامة أبنية  عاـ كبصفة مستعجمة مستممكان 
أصدر السيد ر يس  3/2/1986, كبتاريخ 591 لممصكر االستمالكي رقـ حككمية, كذلؾ كفقان 

 كالذم عد بمكجبو أيضا نفس العقار مستممكان  3/2/1986تا  234مجمس الكزراء القرار رقـ 
 كذم نفر عاـ.                                                 

بعريضة أكدعيا ديكاف محكمة القضاء  أقاـ مالؾ العقار دعكاه 22/4/1999بتاريخ 
 الحكـ ب :ممتمسان إلدارم ا

 3/2/1986تا  234ك 18/9/1985تا  2449عالف انعداـ مرسكمي االستمالؾ رقـ إ -1
 مف منطقة قنكات بساتيف العقارية بدمشؽ.  419عمى العقار 

 9لى مشيدات خاضعة  حكاـ القانكف إتعديؿ الصفة العمرانية مف مشيدات حككمية  -2
 .1974لعاـ 

 لمدعى عمييا الرسكـ كالمصاريؼ .دارة اتضميف اإل -3

كقد أكرد تقرير قررت المحكمة إجراء الخبرة الفنية عمى العقار مكضكع الدعكل , 
الخبرة حرفيآ "بعد الكشؼ الحسي عمى العقار مكضكع الدعكل مازاؿ قسـ كبير مف أرض 

لـ تقـ بأم العقار مستامر أرض زراعية ترعى فييا ا بقار كىذا يعني أف االدارة حتى تاريخو 
 عمؿ مف شأنو تنفيذ مرسكـ االستمالؾ .

المبرز في  14/9/1999ق تاريخ 3161/3/2كبمكجب كتاب محافظة دمشؽ رقـ  
االضبارة كالمكجو الى ر اسة مجمس الكزراء أقرت االدارة المدعى عمييا بأنيا لـ تضر يدىا 

 .عمى العقار مكضكع الدعكل كىذا يؤكد عمى ماجاء في تقرير الخبرة 

دارة بأنيا أكدعت بدؿ االستمالؾ بالمصرؼ اله ادعت اإلكبنفس الكتاب المذككر أع
يداع كلـ تقبض بدؿ اإلشعار إعمما اف الجية المدعية لـ تتبمر  4/995/ 19بتاريخ 

دارة المدعى عمييا مايابت تبمر الجية المدعيو اشعار االيداع رغـ اإلاإلستمالؾ كلـ تقدـ 
 .11/11/1999مة المكقرة بذلؾ بجمسة تكميفيا مف ىي ة المحك

/ ـ.تق عف المكتب التنفيذم لمحافظة 451صدر القرار رقـ   8/4/1989كبتاريخ          
لى المكافقة عمى إلغاء كافة المخصصات إدمشؽ" الجية المستممؾ لصالحيا " كالذم انتيى 
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لمنطقة المشيدات  ق51الصادرة عف المكتب التنفيذم لممقاسـ عمى المصكر التنظيمي رقـ  
    بقاء عمى المنطقة التي يقر ضمنيا عقار المدعي زراعية  خضراء ق .                                                                الحككمية كاإل

دارة التي تـ االستمالؾ لمصمحتيا بأنيا لـ تعد بحاجة لمعقار اإلكىذا يسستتبر اقرار 
ذا ما أكده تقرير الخبره ا مر الذم يجعؿ بقاء استمالكو غير مستند كى,  مكضكع الدعكل

  ساس قانكني إلنتفاء فكرة النفر العاـ عف ىذا االستمالؾ .

ذا مػػا نػػص عمػػى قطعيػػة إكحيػػث أف اجتيػػاد القضػػاء االدارم اسػػتقر عمػػى أف المشػػرع 
ة مػػف سػػيـ المبػػرأنمػػا يقصػػد بػػذلؾ المراإك القػػرارات كاسػػتبعادىا مػػف مجػػاؿ الخضػػكع لمطعػػف فيػػ

جراءات النيا ية بيا اإلالعيكب الجكىرية كالمبنية عمى أسس قانكنية قكيمو كالصادرة في اطار 
كأمػػػا القػػػرارات المخالفػػػة لػػػذلؾ فػػػال تشػػػمميا الحصػػػانة كيبسػػػط القضػػػاء  عػػػف الخطػػػأ الكاضػػػح ,

 .(1)دارم كاليتو عميو اإل

 / مف قانكف االستمالؾ : 1كلما كانت المادة /

باالسػػتمالؾ لمنفػػر  العػػاـ ككانػػت مخططػػات تنفيػػذ االسػػتمالؾ  ان تجيػػز نػػزع الممكيػػة جبػػر         
ف قػرار االسػتمالؾ سػتمالؾ  فػإككذلؾ الكاقر الفعمي لتفيذ المشركع أابتت عدـ الحاجػة ليػذا اال

صداره مما يستمـز إعالف إنعدامو النعداـ فكرة النفر العاـ التي قػاـ إيككف قد جاكز الغاية مف 
 . عمييا

بعيب مف  فستمالؾ العقار مكضكع الدعكل مشكبيا اكفي ضكء ماسبؽ يككف مرسكم
صدر قرار  23/12/2111بتاريخ دارة فيما ذىبت إليو , لذلؾ ك كال كجو لوعيكب االنعداـ 

 المتضمف : ( 2) محكمة القضاء اإلدارم

عالف إنعداـ المرسـك رقـ/  -  18/9/1985/ الصادر بتاريخ 2449قبكؿ الدعكل مكضكعان كا 
ستمالؾ العقار رقـ افيما قضيا بو فقط مف  3/2/1986الصادر بتاريخ  234ك القرار رقـ 

                                           
لعػػػاـ  662مجمػػػة المحػػػامكف ص 4/11/1993تػػا  615أسػػػاس  745حكػػـ المحكمػػػة االداريػػػة العميػػا السػػػكرية رقػػػـ  (1)

1994 . 
حسػػػـ  3212/1/2112فػػػي الػػػدعكل أسػػػاس  2111/ السػػػنة 1712قػػػرار محكمػػػة القضػػػاء اإلدارم السػػػكرم رقػػػـ / (1)

/ ط فػي 981المكتسب الدرجة القطعية برفض الطعػف المقػدـ بػو بقػرار دا ػرة فحػص الطعػكف رقػـ  23/12/2111
 .14/2/2112تاريخ  1156الطعف 
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لزاـ 419قنكات بساتيف بدمشؽ المفرز مف العقار ا صمي رقـ/  2256 / قنكات بساتيف كا 
 .محافظة دمشؽ 

تـ اكتسب الدرجة القطعية برفض الطعف المقدـ بو بقرار دا رة فحص الطعكف , ك         
عالنو لودارة المدعى عمييا لتنفيذ ىذا الحكـ  . إبالغو كا 

كبتاريخ لمدة االث سنكات ,  عف التنفيذ كبعد سككت اإلدارة كرفضيا الضمني       
عمى نفس العقار  2115لعاـ  4419ستصدار القرار اإلستمالكي رقـ قامت با 17/8/2115

 .س الغاية اإلستمالكية كلنفمكضكع الحكـ القضا ي التي امتنعت عف تنفيذه 
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 الرفض الصريح أو الضمني -المطمب الرابع 
 

, فإنػو ال  لمحكػـ جز يػان  ىاإذا ما تبيف لػودارة عػدـ جػدكل تأخيرىػا أك تراخييػا أك تنفيػذ     
تتماػؿ  يصكرة االمتناع التالصادر ضدىا إال  ميككف أماميا لالمتناع عف تنفيذ الحكـ اإلدار 

  . (1)في الرفض الصريح

ذا كانت حاالت الرفض الصريح ال تزاؿ نادرة بالنسػبة لمصػكر ا خػرل التػأخير فػ       يكا 
 . (2)حالة حدكايا تعد خطيرة فيساءة التنفيذ إال أنيا إالجز ى أك التنفيذ 

إلػػػى  مأف تعنػػػت اإلدارة كرفضػػػيا الصػػػريح لمتنفيػػػذ سػػػيؤد يكتتماػػػؿ تمػػػؾ الخطػػػكرة فػػػ         
 .(3)حكاـ القضاءىدار كؿ قيمة حقيقية  إ

 يكذلؾ ما دفر الفقو كالقضاء إلى الشككل مف سػمكؾ اإلدارة الػذل يبػرز سػكء نيتيػا فػ        
 فػػػيال تمقػػػى قبػػػكالن لػػػدييا أك قػػػد تسػػػبب ليػػػا صػػػعكبات  يخاصػػػة ا حكػػػاـ التػػػبتنفيػػػذ ا حكػػػاـ ك 

     .(4)التنفيذ

عيو المكظؼ المس كؿ عف كال ينفي مس كلية اإلدارة عف رفضيا الصريح لمتنفيذ ما يد     
دعا ػػو بأنػػو يبغػػى تحقيػػؽ مصػػمحة عامػػة مػػف كراء انتفػػاء الػػدكافر الشخصػػية لديػػو أك باالتنفيػػذ ب

 . (5)رفضو التنفيذ

فتحقيػػػػػؽ المصػػػػػمحة العامػػػػػة ال يصػػػػػح أف يكػػػػػكف عػػػػػف طريػػػػػؽ ارتكػػػػػاب أعمػػػػػاؿ غيػػػػػر         
تحقيػػػؽ  يال ينبغػػػ, ك  , فنبػػػؿ الغايػػػة ال يمكػػػف أف يصػػػحح الكسػػػيمة غيػػػر المشػػػركعة(1)مشػػػركعة

  . أعماؿ مخالفة لمقانكف بارتكابالغاية النبيمة 
                                           

رسالة لنيؿ درجة  -امتناع اإلدارة عف تنفيذ ا حكاـ اإلدارية الصادرة ضدىا -محمد سعيد إبراىيـ محمد  المياي (1)
 .015,  ص 0228الدكتكراه في الحقكؽ  جامعة عيف شمس , كمية الحقكؽ , 

غالبية أف 91-88,92-79,87-78تقارييا عف أعكاـ  يف يحيث أكضحت لجنة التقرير بمجمس الدكلة الفرنس (2)
التنفيذ أكار مما يشككف مف الرفض الصريح  راجر تقارير مجمس الدكلة قسـ  يالمتقاضيف  يشككف مف التأخير ف

,  1988-87,   0-1, ص 1979-78التقرير كالدراسات الصادرة بخصكص تنفيذ ا حكاـ القضا ية عاـ 
 . , مشار إلييا في المرجر السابؽ9:7, ص 1991-92,   9:5ص

      .157ر سابؽ, صج, قضاء التعكيض, مر م, القضاء اإلدار مالطماك  د سميماف (3)

(4) Vedel et Delvolve,  "Droit administratif" – Tome 2, PUF, 1992,  p. 686  .  

, مكتب فني 18/11/1976ؽ, جمسة  9لسنة  1176حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في الطعف رقـ  (5)
 . 121, ص17
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, فإنيػا  الصػريح عػف تنفيػذ  الحكػـ بامتناعياتقترفو اإلدارة  يالت إكنظران لكضكح الخط
أك  سػػـ بدرجػػة كبيػػرة مػػف الصػػرامةتي ذمكايػػران  مػػا تفضػػؿ عػػدـ المجػػكء إلػػى الػػرفض الصػػريح الػػ

 . الميارة, أك الرعكنة  عدـ

المحكػكـ لػو أذنػان مػف  مكاجيتيا بالصمت كتعير فيإزاء تنفيذ حكـ صادر  فيبؿ تكت 
تنفيػذ قرارىػا رغػـ أف  فػي, بػؿ كتسػتمر  لحكـ صدر بإلغػاء أحػد قراراتيػا كال تعير اىتمامان  طيف

 . (2)منطاؽ االعتداء الماد فيذلؾ يدخؿ 

ة االمتنػػاع , كتتغيػػر صػػكر  كا مامػػة عمػػى ذلػػؾ االعتػػداء السػػافر كايػػرة ال  حصػػر ليػػا 
ذلػؾ نمطػان  فػيال تنػتير  يالصػادر ضػد اإلدارة حسػب كػؿ كاقعػة فيػ معف تنفيػذ الحكػـ اإلدار 

 . , بؿ يتمكف أسمكبيا تبعان لظركؼ كؿ كاقعة كاحدان 

التنفيػػذ لػػف يجػػدل كسػػكؼ  فػػيفػػإذا مػػا اتضػػح لػػودارة أف امتناعيػػا  سػػمكب التػػأخير  
 . ذ الحكـ بصكرة جز ية, لجأت إلى تنفي النياية فيتضطر إلى التنفيذ 

ذا  فإنيا تتبػر الػرفض الصػريح الػذل  ما اتضح ليا أنيا مضطرة لتنفيذ الحكـ كامالن  كا 
, فمػا جػدكل  أاره عمى القيمة ا دبيػة فقػط , كيقتصر كؿ قيمة حقيقية لو ييفقد الحكـ القضا 
 قػا لمػاكف كػامالن لـ يحصؿ المحكػكـ لصػالحو عمػى حقػو  , إذا يحسـ نزاع يصدكر حكـ قضا 

 . قضى بو

ذا , فمػاذا يفعػؿ المحكػـك لػو  و الفقو ال يممككف إزاء ذلؾ شي ان  كمف كرا كاف القضاء كا 
 (3)بو يإال أف يصبر كيصبر حتى يحصؿ عمى أقؿ ما يمكف الحصكؿ عميو مف حقو المقض

.    

 

 

 

 
                                                                                                                    

 . 1956, ص09/6/1952ؽ, جمسة  7لسنة  88دارم المصرية في القضية رقـ حكـ محكمة القضاء اإل (1)

,  1964, رسالة دكتكراه, حقكؽ القاىرة, م القانكف اإلدار  يف منظرية االعتداء الماد   -كيرة  مصطفى (2)
     .157ص

(3) Negrin (J.P):op.cit.,N°208  
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 إحباط أثر الحكم بصورة غير مباشرة -المطمب الخامس 
 

جػراء يخكليػا إعد صدكر حكـ قضا ي كانت طرفان فيػو عمػى اتخػاذ ذا أقدمت اإلدارة بإ      
إياه القانكف كيككف مف شأنو إحباط أار الحكـ بطريقة غير مباشرة فإف ذلؾ يعتبر إجراءن غير 

 . (1)مشركع 

القػػرار  15/11/1967صػػدر بتػػاريخ أنػػو كنجػػد ذلػػؾ فػػي الػػدعكل التػػي تتماػػؿ كقا عيػػا 
مػػػػب متضػػػػمنان االسػػػػتيالء المؤقػػػػت عمػػػػى مدرسػػػػة الجيػػػػة عػػػػف مػػػػدير التربيػػػػة بح 415الػػػػرقـ ك ذ

ء كمػا ترتػػب أمػػاـ محكمػة القضػاء اإلدارم طالبػة إلغػػاء قػرار االسػتيال االمدعيػة فأقامػت دعكاىػ
, كأانػػاء رفػػر الػػدعكل صػػدر قػػرار لجنػػة شػػؤكف التعمػػيـ الخػػاص بتػػاريخ عميػػو مػػف آاػػار كنتػػا ر

ذاتيا بناء عمى اقتػراح مػدير التربيػة متضمنان االستيالء النيا ي عمى المدرسة  31/11/1967
بتنفيػذ قػرار لجنػة شػؤكف  12/11/1967/ تػاريخ  1625كتبعو قرار السيد كزير التربيػة رقػـ / 

 التعميـ الخاص .

فػػػي الطعػػػف  9/12/1974تػػػاريخ  317أصػػػدرت المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا القػػػرار رقػػػـ      
 :  317ع إلى ما تضمنو القرار كتسب الدرجة القطعية كبالرجك لما 1974/  363أساس / 

ف محكمة القضاء اإلدارم التي نظرت بالقضية كفصمت النزاع في حكميا إمف حيث     
المطعكف فيو الذم انتيى إلى رفض الدفر بعدـ اختصػاص مجمػس الدكلػة بيي ػة قضػاء إدارم 

نػو غػدا لمنظر في الدعكل كباختصامو , كبعػدـ البحػث بػالطعف فػي قػرار االسػتيالء المؤقػت  
لغػػاء قػػرار االسػػتيالء النيػػا ي كالقػػرار  غيػػر ذم مكضػػكع , كبقبػػكؿ الػػدعكل شػػكالن كمكضػػكعان كا 
الكزارم المنفذ لػو أقامػت قضػاءىا فيمػا انتيػت إليػو , عمػى اسػتبعاد نظريػة أعمػاؿ السػيادة مػف 
مجػػػاؿ التطبيػػػؽ فػػػي ىػػػذا النػػػزاع عمػػػى أنػػػو بعػػػد صػػػدكر قػػػرار االسػػػتيالء النيػػػا ي , يكػػػكف قػػػرار 

ف مػػا عػػز االسػػ إلػػى  متيالء المؤقػػت قػػد أصػػبح مػػف غيػػر المجػػدم التعػػرض لػػو كالبحػػث فيػػو , كا 
 المدرسة مف تمرد لـ يتأيد بأم دليؿ في ا كراؽ كبالتالي يبقى قرارىا ىذا فاقدان ركف السبب .   

في ىدل ما تقدـ , يككف قرار االسػتيالء المكقػت منػو كالنيػا ي , قػراران  ونإكمف حيث        
لػػػو مػػػف الرقابػػػة  القضػػػا ية ,  بػػػاقي القػػػرارات اإلداريػػػة النيا يػػػة , تخضػػػر لمػػػا تخضػػػر مػػػف نػػػكع

                                           
 .,  76أبحاث في القانكف اإلدارم, مرجر سابؽ ص  –صفا جياد ( 1)
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حاطتػػػو بيالػػة مػػػف نظريػػة عمػػػؿ السػػػيادة إكيػػكزف بميػػػزاف القػػانكف كالعػػػدؿ , ال ينجيػػو مػػػف ذلػػؾ 
 ال تنفر في رد سياـ الطعف المكجية إليو .   التي البعيدة ,

المتعػػاقبيف المؤقػػت كالنيػػا ي , يعتبػػر قػػراران  مػػف القػػراريف اإلداريػػيف كػػالن  فإكمػػف حيػػث        
إداريان مستقالن , صالحان ليككف محالن لمطعف فيو باإللغاء , إذ لكؿ منيما مجالو , كلكػؿ منيمػا 

منيما صدر عف جية إدارية تختمؼ عف ا خرل بحدكد مػا  كالن  غايتو كمداه , فضالن عف أف
 تمسكت فيو مف اختصاص عزتو لجانبيا . 

عمػيـ الخػاص, بحسػب ف مداخمة كػؿ مػف مػدير التربيػة , كلجنػة شػؤكف التإث كمف حي 
كتعديالتو تقتصر عمى مراقبػة ا مػكر التعميميػة فػي المػدارس  1958/ سنة 161القانكف رقـ /

 .الخاصة 

ماػػؿ سػػير التعمػػيـ عمػػى المنػػاىر المقػػررة كتقييػػد المدرسػػة بالتعميمػػات كالبالغػػات التػػي          
زارة التربيػػة , كاسػػتيفاء ىي ػػة المدرسػػيف الشػػركط الالزمػػة مػػف حيػػث التأىيػػؿ تصػػدر إلييػػا مػػف ك 

لمخالفػة مػف المنػاىر اكغيره مف شركط قانكنيػة , كفػرض المؤيػدات أك التػدابير بحػؽ المدرسػة 
/ المػػػذككر كتعديالتػػػو , كال تتعػػػداىا فػػػي  161/  أك الكاجبػػػات المنصػػػكص عمييػػػا فػػػي القػػػانكف

تمػػرد , مػر العمػػـ أنػو لػػيس فػي ا كراؽ مػػا يػدؿ أك يشػػير إلػى كقػػكع اتخػاذ اإلجػػراءات المانعػة لم
ذ لػػؾ فػػإف عمميػػة اسػػتالـ  حاداػػة لمتمػػرد كالمنسػػكبة  صػػحاب المدرسػػة, بػػؿ عمػػى العكػػس مػػف

 المدير المنتدب لمنصبو كجرد مكجكدات المدرسة تمت دكف أدنى مخالفة . 

ىي مؤسسة تعميميػة  يقتضي أال يغرب عف الباؿ أف المدرسة الخاصة ونإكمف حيث  
مستقمة بكيانيا عف بنا يا كمحتكاىا , كأف ما يصدر مف أحد القػا ميف عمػى إدارتيػا كحراسػتيا 
, يجػػب أال يطػػاؿ أصػػحابيا أك مالكييػػا  أك يمػػس حقػػكقيـ بشػػيء , فسػػمطاف مػػدير التربيػػة , 

عميميػة كلجنة شؤكف التعميـ الخاص يقؼ عند حدكد الرقابة كالتفتيش عمى المدرسة كمؤسسة ت
 فقط , كال يمتد إلى أصحابيا أك مالكييا أك أمكاليا فضالن عف عقاراتيا . 

ما صػدر عػف مػدير التربيػة مػف قػرار باالسػتيالء المؤقػت , كعػف لجنػة  فإكمف حيث  
شؤكف التعميـ الخاص , كمف استيالء نيا ي عمى المدرسة مكضكع الدعكل , جزاء  ما عػزم 

كشػغب  1967لسػنة  127ؽ أحكػاـ المرسػـك التشػريعي رقػـ إلى أصحابيا مف تمرد عمى تطبي
بػػا مف , يعتبػػر خركجػػان عمػػى مػػا تتمتػػر بػػو مػػف صػػالحيات كتجػػاكزان عمػػى مػػا تممكػػو مػػف  أخػػؿ

 اختصاصات يجعؿ القراريف المطعكف فييما جديريف باإللغاء . 
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كقػػد اسػػتباف مػػا تقػػدـ , فػػإف ىػػذه المحكمػػة , ال تجػػد ضػػركرة لمناقشػػة  ونػػإ كمػػف حيػػث 
اقي الػػدفكع التػػي أاارىػػا كػػؿ مػػف الطػػرفيف , بحسػػباف أف عيػػب تجػػاكز السػػمطة , يغطػػي عمػػى بػػ

 المطاعف ا خرل . 

دفػػر جيػػة اإلدارة بعػػدـ اختصػػاص مجمػػس الدكلػػة بيي ػػة قضػػاء إدارم  فإكمػػف حيػػث  
 دفر ال يقكـ عمى أساس سميـ مف القانكف عمى ما سبؽ بيانو . 

مشػػػكبيف  الطعػػػف بقػػػراريف إداريػػػيف صػػػدر مكضػػػكع الػػػدعكل يقػػػـك عمػػػى ا فإكمػػػف حيػػػث  
 نفان . ليذه ا سباب : آبعيب يستكجب الحكـ بإلغا يما عمى ما فصؿ 

 حكمت المحكمة : 
 بقبكؿ الدعكل شكالن  .  -
لغاء القراريف اإلدارييف مكضكع الطعف , المؤقت منيما كالنيا ي .  -  بقبكليا مكضكعان كا 
 .  تضميف جية اإلدارة المدعى عمييا المصركفات -

 الذم يرسـ :      1974/  5/  14تاريخ  42كبصدكر المرسكـ التشريعي رقـ 
 :  1المادة  -

تعػػػاد إلػػػى أصػػػحابيا أك لػػػكراتيـ ا راضػػػي كالعقػػػارات الممحقػػػة بالمػػػدارس الخاصػػػة المسػػػتكلى  -أ 
 161/ مف قانكف تنظيـ المػدارس الخاصػة رقػـ /  54عمييا استيالءن نيا يان بمكجب المادة / 

كالتػػي ال تحتػػاج إلييػػا ىػػذه المػػدارس فػػي أداء مياميػػا التدريسػػية  1958/  9/  21/ تػػاريخ 
 كالتربكية . 

 
 ر يس الجميكرية                                               1974/  5/  14دمشؽ 

 حافػػظ ا سػد                                                                      
مػػػػػر المرسػػػػػـك  1974/ لسػػػػػنة 317رقػػػػػـ ة المدعيػػػػػة بإيػػػػػداع ىػػػػػذا القػػػػػرار قامػػػػػت الجيػػػػػ

عادة الممكية كالتسميـ إلى الجية المدعية  42الجميكرم رقـ   .لتنفيذه كا 
 1328فكج ت الجية المدعية بالتعميـ الصادر عػف السػيد ر ػيس مجمػس الػكزراء رقػـ 

     1976/  5/  5تاريخ  11/ 
 المتضمف :
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 ػة : إلػى كزارة التربيػ

يرجػػػى التريػػػث بتنفيػػػذ ا حكػػػاـ الصػػػادرة عػػػف المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا بمجمػػػس الدكلػػػة  
كالمتعمقػػة بإعػػادة قيػػد المػػدارس الخاصػػة المسػػتكلى عمييػػا إلػػى اسػػـ أصػػحابيا كذلػػؾ إلػػى حػػيف 

 صدكر إشعار آخر . 
 الكزراءر يس مجمس                                                                   

 الػذم داـ أكاػػر مػف خمسػػة كعشػريف عامػػان انتظػار التريػػث بتػـ إيقػاؼ تنفيػػذ ىػذا القػػرار 
 .  رغـ المراجعات كالتظممات المتكررة

تعمػيـ السػيد  أقامت الجية المدعية دعكل اانية إللغاء القرار اإلدارم المتضمف      
بتنفيػػػذ التريػػث ب ضػػىالػػذم ق 1976/  5/  5تػػػاريخ  11/  1328ر ػػيس مجمػػس الػػكزراء رقػػـ 

  .ـحكلا

أف مػػػف االجتيػػػاد االدارم عميػػػو اسػػتقر كقػػد أسسػػػت الجيػػػة المدعيػػة دعكاىػػػا عمػػػى مػػػا         
القرار االدارم المعدكـ ىك القرار الػذم شػابو عيػب مفػرط فػي الجسػامة إلػى حػد أنػو تجػرد مػف 

صػانة كال يزيػؿ صفتو كقرار ادارم كنزؿ بو إلػى مرتبػة العمػؿ المػادم البحػت فػال تمحقػو أيػة ح
العيب فكات ميعاد الطعف كال يككف قابالن لمتنفيذ المباشر بؿ ال يعػدك أف يكػكف عمػالن ماديػان ال 

 يتمتر بالمزايا المقررة لمقرارات االدارية .

كتطبيقان ليذه المبادئ المكرسة في التشرير السكرم فػإف مػا قامػت بػو الجيػة  المػدعى   
عػالف انعػداـ كمػا إيجعػؿ القػرار المطعػكف فيػو معػدكمان كيتكجػب  عمييا  يعتبر تعديان سافران ممػا

 ترتب عميو مف آاار .
ف القضػػػػاء اإلك    انعػػػػداـ  عػػػػالفإدارم ىػػػػك كحػػػػده صػػػػاحب االختصػػػػاص الػػػػذم يممػػػػؾ ا 

داريػػة ميمػػا كػػاف شػػكميا ك تبقػػى خاضػػعة لمطعػػف فييػػا فيمػػا إذا شػػابيا عيػػب جسػػيـ اإلالقػػرارات 
 نكني.ينحدر بيا إلى درجة االنعداـ القا

دارم عمى أف النص عمى قطعية القػرارات االداريػة إنمػا اإلكما استقر اجتياد القضاء 
دارم لمخالفتػػػو إيقصػػػد بػػػو القػػػرارات الصػػػادرة كفػػػؽ ا حكػػػاـ القانكنيػػػة النافػػػذة فػػػإذا طعػػػف بقػػػرار 

جراءات ا ساسػية أك ا حكػاـ القانكنيػة بحيػث يصػبح القػرار فاقػدان لكجػكده القػانكني كمشػكبان اإل
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ال يكػػكف  دارمإبعيػػب جسػػيـ ينحػػدر بػػو إلػػى درجػػة االنعػػداـ فػػإف مجمػػس الدكلػػة كيي ػػة قضػػاء 
 .(1)محجكبان عف النظر في الطعف بالقرار المذككر

ر بػالقرار المػذككر ب القرار المطعكف فيػو عيبػان انحػدكلما كاف العيب الجسيـ الذم شا
 لدرجة االنعداـ القانكني .

 : ذكرت فييا ة كممكقد أشارت الجية المدعية ب

نسػاف العربػي الكػريـ القػادر عمػى العطػاء كالبنػاء اإلى أف بنػاء إلشارة اإلال بد مف نو إ 
كالػػدفاع عػػػف الػػػكطف القػػادر عمػػػى التضػػػحية فػػي سػػػبيؿ ا مػػػة التػػي ينتمػػػي إلييػػػا ال يكتمػػػؿ إال 

 .بتحريره اقتصاديان كاجتماعيان 

دارات العاممة مبدأ سػيادة القػانكف ككفمػت إلاكىذا ا مر ال يتـ إال إذا كرست السمطة ك         
لممػػػكاطنيف مبػػػدأ المسػػػاكاة كتكػػػافؤ الفػػػرص كحافظػػػت عمػػػى حػػػؽ الممكيػػػة المقػػػدس الػػػذم كرسػػػو 

دارة العاممة عف ىذه المبادئ ا ساسية كباشػرت تطبيقػان كيفيػان  حكػاـ اإلالدستكر فإذا انحرفت 
ى نتيجػة سػمبية فتتكقػؼ عجمػة النمػك النصكص الدستكرية كالقانكنية فإف ىػذا ا مػر سػيؤدم الػ

كالتقدـ كيتراجر الكطف الى كاقػر التخمػؼ كالتجز ػة  ف نضػاؿ الشػعكب ال يزدىػر إال فػي ظػؿ 
إدارة كحككمة تحفظ لممكاطف حقكقو كحرياتو ليصبح قادران عمى الدفاع عف الكطف الذم يعيش 

 . " مقدمة الدستكر العربي السكرم"  فيو كالتضحية في سبيمو

مػػػػف ىػػػػذه المبػػػػادئ ا ساسػػػػية التػػػػي كرسػػػػيا الدسػػػػتكر العربػػػػي السػػػػكرم فػػػػي  نطالقػػػػان كا 
إ دارم فػػػي الحفػػاظ عمػػػى سػػيادة القػػػانكف كمبػػػداإلنصكصػػو كأحكامػػػو فقػػد أصػػػبح دكر القاضػػي 

تكػػافؤ الفػػرص بػػيف المػػكاطنيف دكران أساسػػيان كىامػػان كتػػزداد أىميتػػو يكمػػان بعػػد يػػكـ نتيجػػة لتػػدخؿ 
 .ت االقتصادية كاالجتماعيةاالدارات العامة في المجاال

القػرارات االداريػة المعيبػة  لغػاءإلدارم باعتباره المرجر الكحيد المخػتص اإلفالقضاء           
دارات العامة عمى اختالفيا إذا تجػاكزت اختصاصػاتيا ىػك الػذم يسػتطير إذا اإلالتي تصدرىا 

قػػػانكني السػػػميـ كذلػػػؾ بإلغػػػاء دارة العاممػػػة أف يعيػػػد ا مػػػكر الػػػى محكرىػػػا الاإلابػػػت لػػػو انحػػػراؼ 
عػػالف انعػػداميا كفػػرض الحمػػكؿ العادلػػة ليرفػػر الظمػػـ كالحيػػؼ الػػذم ا  داريػػة المعيبػػة ك اإلالقػػرارات 

العاممػػة الػػنير القػػانكني الػػذم  لػػودارةداريػػة المعيبػػة كأف يرسػػـ اإللحػػؽ بالمتضػػرر مػػف القػػرارات 

                                           

 . 1988لسنة  3في الطعف رقـ  264رقـ السكرية دارية العميا اإل قرار المحكمة  (1)
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بػػذلؾ رسػػالة الحػػؽ كالعدالػػة  ينسػػجـ مػػر المبػػادئ ا ساسػػية كالنصػػكص القانكنيػػة النافػػذة مكرسػػان 
 كسيادة القانكف .

دارة العاممة كتجاكزىا حدكد النصػكص الدسػتكرية كالقانكنيػة اإلانحراؼ  كىذا مايكضح 
تعمػػؿ لتصػػحيح العيػػكب كا خطػػاء كتعيػػد النظػػر فػػي  كأفداريػػة المعدكمػػة اإلبإصػػدار قراراتيػػا 

ة فػالحكـ القضػا ي عنػكاف الحقيقػ ةالقطعيػ ةعف تنفيذ الحكـ القضا ي المكتسب الدرج االمتناع
. 

دارات اإلداريػػػػاف عمػػػػى كجػػػػكب التفريػػػػؽ بػػػػيف قػػػػرارات اإلكمػػػػا اسػػػػتقر الفقػػػػو كاالجتيػػػػاد  
لػى سػمطتيا المقيػدة إدارة التقديريػة كبػيف القػرارات الصػادرة اسػتنادان اإلالصادرة بناء عمى سمطة 

اء المػػدة  التػػي يجػػكز بنصػػكص آمػػرة محػػددة فػػي القػػانكف فػػإذا كانػػت ا كلػػى تسػػتقر بعػػد انقضػػ
خطاء أفإف النكع الااني مف القرارات ال يستقر مر ما يشكبو مف  باإللغاءالطعف في غضكنيا 

دارة تصػػحيح ماػػؿ ىػػذه ا خطػػاء بقػػرار الحػػؽ كمػػا يكػػكف اإلماديػػة أك حسػػابية كيبقػػى مػػف حػػؽ 
فػػي لصػػاحب الشػػأف فػػي المقابػػؿ أف يطعػػف فػػي ماػػؿ ىػػذه القػػرارات دكف التقيػػد بميمػػة الطعػػف 

داريػػة كذلػػؾ تأسيسػػان عمػػى أف الحػػؽ الػػذم تعمنػػو ىػػذه القػػرارات قػػد نظمػػت نصػػكص اإلالقػػرارات 
 . (1) دارة الخركج عف تمؾ النصكص بالزيادة أك النقصاإلالقانكف مباشرة كال تممؾ 

دارم كمػػػا عرفػػػو الفقيػػػو الفرنسػػػي غاسػػػتكف جيػػػز ىػػػك مجمػػػكع المراجعػػػات اإلفالقضػػػاء 
 .(2) دارة حدكد سمطتيااإلخاص ضد تجاكز القضا ية مف أجؿ حماية ا ش

تػػػػػاريخ  42ف سػػػػػيادة ر ػػػػػيس الجميكريػػػػػة قػػػػػد أصػػػػػدر المرسػػػػػـك التشػػػػػريعي رقػػػػػـ كبمػػػػػا أ
 :المتضمف 14/5/1974

: تعػػػاد إلػػػى أصػػػحابيا أك لػػػكراتيـ ا راضػػػي كالعقػػػارات الممحقػػػة بالمػػػدارس  1المػػػادة  
/ مػػف قػػانكف تنظػػيـ المػػدارس  54الخاصػػة المسػػتكلى عمييػػا اسػػتيالءن نيا يػػان بمكجػػب المػػادة / 

   1958/  9/  21/ تاريخ  161الخاصة رقـ / 

 342/5/ب19عف ر اسة مجمس الكزراء كمنيا البالغ رقػـ  ةككذلؾ البالغات الصادر 
 . ةالقطعي ةالدرج ةالمكتسب ةالمتضمف تنفيذ ا حكاـ القضا ي 19/2/1981تاريخ 

                                           
كحكػػـ المحكمػػة االداريػػة العميػػا رقػػـ  1989لعػػاـ  071فػػي الطعػػف  84رقػػـ قػػرار  المصػػرية داريػػةاإلحكػػـ المحكمػػة  (1)

 1974لعاـ  4الطعف رقـ  في 027
 .14ص  , 1955ـ طبعة عا 3دارم جزء الكجيز في القضاء اإل -العجالني عدناف د. (2)
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ف المرسػـك الجميػكرم إكحيػث  ي , ستقر عميو اإلجتيػاد القضػا اكلما فميذه ا سباب 
بعػػػد  ةطالبػػػة المػػػكقر المحكمػػػة مػػػف مقػػػاـ الجيػػػة المدعيػػػة  التمسػػػت, ىػػػك عػػػيف الحػػػؽ كالحقيقػػػة 

 : بتحضير الدعكل إصدار الحكـ 

 قبكؿ الدعكل شكالن . -1
 11/  1328لغاء التعميـ الصادر عف السيد ر ػيس مجمػس الػكزراء رقػـ ا  قبكليا مكضكعان ك  -2

 . يترتب عمى ذلؾ مف آاار كنتا ر ؿ ماكك 1976/  5/  5تاريخ 
تػػػػػاريخ  317لمحكمػػػػػة اإلداريػػػػػة العميػػػػػا رقػػػػػـ ا بتنفيػػػػػذ قػػػػػرار الجيػػػػػة المػػػػػدعى عمييػػػػػا لػػػػػزاـإ  -3

 . 1974/  363في الطعف أساس /  9/12/1974
لزاـ الجية المدعى عمييا بأداء تعكيض عػادؿ لممككػؿ نتػرؾ تقػديره لمحكمػتكـ المػكقرة لمػا إ -4

 .جة القرار المطعكف فيوضرار نتيألحؽ مف خسارة ك 

 تضميف الجية المدعى عمييا الرسـك كالمصركفات كأتعاب المحاماة كنفقات الككالة .  -5
ف اإلدارة المدعى عمييا دفعت الدعكل طالبة ردىا بمكجب مذكرتيا إكمف حيث       

المرفؽ بيا كتابي ر اسة مجمس الكزراء كمدير التربية بحمب  15/3/2113المؤرخة في 
قد أشار إلى  1974/ لعاـ 42كتاب ر اسة مجمس الكزراء بأف المرسكـ التشريعي رقـ / كأشار

إعادة ا راضي كالعقارات الممحقة بالمدارس الخاصة كالمستكلى عمييا استيالء نيا يان إال أنو 
عدـ الحاجة تمؾ التي ال تحتاج إلييا ىذه المدارس في أداء مياميا  –أشترط ما يمي 
كزير التربية , حيث يعكد لكشرط تحديد عدـ الحاجة مف الكزير حصران  –ربكية التدريسية كالت

حصران تحديد حاجة ىذه المدارس إلى ا راضي كالعقارات كما اشترط عدـ التعكيض ام أنو 
ال يحؽ لمف تعاد إلييـ ا راضي كالعقارات المطالبة بأم تعكيض عف الخسارة أك الضرر أك 

 .ءفكات الربح بسبب االستيال
ينسجـ  5/5/1976/ تاريخ 11/ 1398كما أف تعميـ ر اسة مجمس الكزراء رقـ /         

رقـ  يمر نصكص الدستكر السكرم كمر القكانيف كا نظمة النافذة كمر المرسكـ التشريع
فقد اتخذ التعميـ مكقؼ التريث مف تنفيذ ا حكاـ الصادرة عف المحكمة  1974/ لعاـ 42/

ي مجمس الدكلة كمكقؼ التريث ىذا يأخذ بعيف االعتبار أحكاـ المرسـك اإلدارية العميا ف
كبذلؾ تككف ال مجاؿ لمناقشة كيستأنس الشركط الكاردة فيو  1974/ لعاـ 42التشريعي /

ككنو يستند عمى مرتكزات قانكنية سميمة كاردة في  1976/ لعاـ 1328مكضكع التعميـ رقـ /
رسكـ التشريعي المذككر كخاصة بشأف ربط اإلعادة نصكص الدستكر كمشتقاة مف منطكؽ الم
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مكضكع تنفيذ قرار المحكمة اإلدارية العميا رقـ فإنو ال مجاؿ لمناقشة بعدـ الحاجة كحاليان 
تنفيذ ىذه للحيف صدكر تعميـ الحؽ عف ر اسة مجمس الكزراء يبيف انلية  1974لعاـ  317

/ 42المرسكـ التشريعي رقـ /مر رضتيا ا حكاـ المكتسبة الدرجة القطعية شريطة عدـ معا
 .  1974لعاـ 

أف ا ار الفكرم المباشر أصدرت محكمة القضاء اإلدارم قرارىا بعد أف بينت  
يفرض عمى اإلدارة البت الحاسـ في أمر  1974/ لعاـ 42لممرسكـ التشريعي ذم الرقـ /

ت التي كانت ممحقة بيا تحديد حاجة المدارس الخاصة المستكلى عمييا مف ا راضي كالعقارا
كأف يجرم ىذا البت الحاسـ خالؿ الفترة الزمنية المعقكلة التي تمي مباشرة صدكر المرسـك  –

التشريعي المممر إليو كبعد ممارسة حؽ االحتياج في كقتو الزمني المعقكؿ كضمف المدة 
 حتياجطبيؽ حؽ االالمرسكمة تغدكا المراكز القانكنية اابتة كيمتنر عمى اإلدارة العكدة إلى ت

مرة أخرل كفي فترة زمنية متراخية  ف المرسـك التشريعي إنما صدر لتنفيذ أكضاع معينة 
كأف تراضي اإلدارة المدعى  –ة قا مة كقت صدكر كال تتناكؿ أحكامو أكضاعان متكررة أك مقبم
ـ الصادر عف استنادان لمتعمي ان عمييا في إعادة عقار المدرسة المستكلى عمييا استيالء نيا ي

كالمكجو إلى كزارة التربية  5/5/1976تاريخ  1328/11السيد ر يس مجمس الكزراء برقـ /
كالمتضمف الطمب إلييا التريث بتنفيذ ا حكاـ القضا ية الصادرة عف المحكمة اإلدارية العميا 

 كحتى تاريخ إقامة ىذه الدعكل يجعؿ القرار 1976ذلؾ طكاؿ الفترة الكاقعة بيف عامي ك 
 .قانكني يجعمو جديران باإللغاء  بعيب المطعكف فيو مشكبان 

كبالتالي يتعيف عمى اإلدارة المدعى عمييا تنفيذ قرار الحكـ الصادر عف المحكمة        
ر العدالة كبالتالي فالدعكل اإلدارية العميا بحسباف أف تعطيؿ ا حكاـ القضا ية يؤدم إلى إنكا

 ياميا عمى أساس قانكني سميـ . بالقبكؿ مكضكعان لق ةجدير  تغدك

إلغاء عمى القرار المطعكف فإف التعويض و فيما تطمب الجية المدعية إنكمف حيث 
 القرار المطعون هو خير تعويض لما لحق الجهة المدعية من أضرار وما فاتها من خسارة

 . 
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 فمهذ  األسباب :
 حكمت المحكمة بما يمي :

 قبكؿ الدعكل شكالن .  -1
لغػػاء التعمػػيـ رقػػـ /قبكليػػا مكضػػكع -2 الصػػادر بتػػاريخ  11/ 1328ان فػػي شػػطر منيػػا كا 

كبكػػػؿ مػػػا يترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ مػػػف آاػػػار مػػػر الماػػػابرة عمػػػى تنفيػػػذ قػػػرار  5/5/1976
بػػػالطعف رقػػػـ  9/12/1974/ الصػػػادر بتػػػاريخ 317المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا رقػػػـ /

 كرفض ما تجاكز ذلؾ مف طمبات . 1974/ لسنة 363/

كعػػة مػػف الجيػػة المدعيػػة إلييػػا كتضػػميف اإلدارة المػػدعى عمييػػا إعػػادة الرسػػـك المدف -3
قػػراران صػػدر  / ليػػرة سػػكرية مقابػػؿ أتعػػاب المحامػػاة .51النفقػػات ككػػؿ مػػف الطػػرفيف /

 26/4/2113بتاريخ 

اكتسػػػب ىػػػذا القػػػرار الدرجػػػة القطعيػػػة بػػػرفض الطعػػػف المقػػػدـ بػػػو بقػػػرار دا ػػػرة فحػػػص          
 .(1)الطعكف
لػػـ تقػـ اإلدارة بتنفيػذ الحكػػـ  أنػو كحتػى تػػاريخ مناقشػة ا طركحػة ارة إالكتػـ إبالغػو لػػود       

نمػػا اتبعػػ 2113الاػػاني الصػػادر عػػف المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا منػػذ عػػاـ  ت ىػػذه المػػرة صػػكرة كا 
حتػى تػاريخ  متناع عف تنفيذ الحكػـ القضػا ي ىػي صػكرة الػرفض الضػمنيأخرل مف صكر اال

ر المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا إلػػػى مديريػػػة التربيػػػة بحمػػػب أحالػػػت كزارة التربيػػػة قػػػرا 16/3/2111
المتضمف منطػكؽ القػرار , كمشػيرة إالأنيػا التػزاؿ تعمػؿ بمكجػب  1169/7بمكجب كتابيا رقـ 

 .  تعميـ السيد ر يس مجمس الكزراء المتضمف التريث بتنفيذ ا حكاـ القضا ية

 أـ ذ الحكػػػـ سػػػكاء بطريقػػػة سػػػمبية اإلدارة حػػػيف تعمػػػد إلػػػى عػػدـ تنفيػػػ إففػػي النيايػػػة نقػػػكؿ       
تعػػدـ الكسػػيمة التػػي تكصػػميا إلػػى ىػػذا الغػػرض سػػكاء  بطريقػػة سػػي ة أك بطريقػػة سػػافرة , فإنيػػا ال
الال حيػػة بػػؿ كأحيانػػان تمجػػأ لممشػػرع تستصػػدره القػػكانيف  عػػف طريػػؽ القػػرارات اإلداريػػة الفرديػػة أك

 .(2)التي تصحح القرارات الممغاة
ف اإلدارة تمتػػـز بػػأف تنفػػذ بحسػػف نيػػة الحػػؿ القضػػا ي اػػـ أف كأخيػػران ممػػا ال ريػػب فيػػو أ 

,  لكػف مػف الصػراحة أف نقػكؿ أنػو لػيس  ره الطبيعيػة بشػكؿ كػاؼ كغيػر مجتػزأتستنبط منو آاػا

                                           
 .04/9/0227/ط تاريخ 869قرار  0227/ لعاـ 580حكـ المحكمة اإلدارية العميا السكرية في الطعف رقـ  (1)
 .788ص , أار القضاء اإلدارم عمى النشاط اإلدارم لمدكلة, مرجر سابؽ  –عبد العميـ صالح يكسؼ  (2)



482 

 

امػة كسػيمة حقكقيػة إلكػراه إدارة مػػا عمػى مراعػاة قػكة القضػػية المقضػية أك تنفيػذ أحكػاـ القضػػاء 
 .فيذ اإلدارم إذا اضمرت االمتناع عف ىذا التن

كغالبان ما تبدك رغبتيا في التنكر ليذه ا حكاـ بشكؿ مستتر كضمني ال بشكؿ صػريح        
كتمػػبس لبػػكس المعػػاذير القانكنيػػة أك غمػػكض المشػػركعية أك بشػػكؿ إصػػدار قػػرار إدارم جديػػد 

 ظاىره تنفيذ الحكـ كباطنو لؼ كدكراف حكؿ الحكـ دكف إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو .
ف مسألة بقاء ا حكاـ القضا ية بدكف تنفيذ مسألة قا مة ال تجد حالن , بشكؿ كىكذا فإ 

 . (1)يخشى أف تبقى العدالة اإلدارية منقكصة كانحراؼ السمطة سا دان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
دراسة قانكنية  0القضايا اإلدارية  7المجمد  –ان القانكف اإلدارم عممان كعمالن كمقارن –د. الخاني عبد اإللو  (1)

 . 406كقضا ية لمحمكؿ المرصدة لمنظريات كالتنظيمات اإلدارية كالنزاعات كالعقكد اإلدارية ص
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 طرق الزام اإلدارة بتنفيذ الحكم الصادر في دعوى اإللغاء –المبحث الثالث 
 

ـ عمػػى إدارتيػػا , كالمحافظػػة عمػػى سػػالمتيا كاسػػتقرارىا, ال يجػػكز لدكلػػة قانكنيػػة , يقػػك       
سمطات االث , تشريعية , كتنفيذية , كقضا ية , أف تترؾ ا جيزة اإلدارية لمدكلػة تمتنػر عػف 

 .تنفيذ أحكاـ القضاء اإلدارم ضدىا 

عمػى أيان كانت صكر ىذا االمتناع " كميان , أك جز يان أك التأخير في التنفيذ لما يترتػب         
ىذه المخالفة القانكنية الصارخة مف إشاعة لمفكضى كفقداف الاقة في سيادة القػانكف , كغيػاب 

ان بمػا تفعمػو جيػة اإلدارة سػميابتو , كحػث أفػراد المجتمػر , دكف قصػد عمػى الخػركج عميػو تأسي
 .(1) في االمتناع عف تنفيذ ا حكاـ الصادرة ضدىا لصالحيـ

جيػػكدان مضػػنية لمحػػد مػػف إسػػاءة اسػػتخداـ  يصػػة الفرنسػػكخا ماإلدار  قػػد بػػذؿ القضػػاءل  
ف لـ تعتنؽ  ضد ا فراد مكاإلدار  يالتنفيذ القضا  فياإلدارة لسمطاتيا كامتيازاتيا  تمؾ  في , كا 

, كذلػػؾ حفاظػػان  اسػػتعماؿ الحػػؽ الػػذل قػػد يايػػره ا فػػراد فػػيالمفيػػـك الكاسػػر لمتعسػػؼ  المكاجيػػة 
  .(2) سمطات استانا يةعمى ما تتمتر بو اإلدارة مف نفكذ ك 

لضماف تحقيؽ القانكف أف يتكافر لو الحماية المكضكعية أك الكقتية لمحقػكؽ  فيكال يك
يتكفػػػػؿ القضػػػػاء  ي, فالبػػػػد أف يقتػػػػرف بيػػػػذيف النػػػػكعيف مػػػػف الحمايػػػػة كالتػػػػ أك المراكػػػػز القانكنيػػػػة

ماية التنفيذية الحي كى بتكفيرىا نكعان آخر مف الحماية ال يقؿ عنيما أىمية إف لـ يكف يفكقيما
 . يلمحؽ أك المركز القانكن

مكضػػػكع كبػػػال فا ػػػدة, فمػػػا  مإذ بػػدكنيا تصػػػبح الحمايػػػة المكضػػػكعية كالكقتيػػػة غيػػػر ذ 
جػػدكل أف يقػػر القضػػاء حقػػان أك مركػػزان قانكنيػػان دكف أف يقرنػػو بحمايػػة تنفيذيػػة تكفػػؿ لممحكػػكـ لػػو 

ا ية ضػػركرة ال فيػػذ ا حكػػاـ القضػػ, فكفالػػة تن ياالسػػت اار بمزايػػا ىػػذا الحػػؽ أك المركػػز القػػانكن
 . ستقرار الحقكؽ كالمراكز القانكنية كالركابط االجتماعيةغنى عنيا ال

                                           
,  0229إشكاليات اجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم , الطبعة ا كلى ,  –د. مسعكد محمد عبد الحميد  (1)

 .471, ص المعارؼ باإلسكندرية منشأة 
(2) Dubouis (L.): La  Théorie de l'abus de droit et la  jurisprudence  administrative. 

L.G.D., Paris, 1962, p.171. 
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إف عػػػػدـ اقتػػػػراف الترضػػػػية القضػػػػا ية بكسػػػػا ؿ تنفيػػػػذىا كحمػػػػؿ الممػػػػزميف بيػػػػا عمػػػػى  ك 
, كىػك مػا يفيػد بالضػركرة  , كتفقد قيمتيا مف الناحيػة العمميػة الرضكخ ليا, يجعميا ىباء مناكران 

  .(1)فرضيا الدستكر كالمشرع كالىما لمحقكؽ عمى اختالفيا يإىدار الحماية الت
ذا رفضػػت اإلدارة تنفيػػذ الحكػػـ تكجػػد عػػدة كسػػا ؿ قضػػا ية تيػػدؼ إلػػى قيػػر امتنػػاع       كا 

اإلدارة أك تقاعسػػػيا عػػػف تنفيػػػذ أحكػػػاـ القضػػػاء فعػػػدـ إمكانيػػػة تكجيػػػو القاضػػػي أكامػػػر صػػػريحة 
مػف كػؿ سػالح  ي أف يضػحى المتقاضػي أعػزؿا قضػى بػو ال يعنػلودارة ليكرىيا عمػى تنفيػذ مػ

يمكف أف يكفؿ احتراـ اإلدارة  حكاـ القضاء , كؿ ما ىك مطمكب أف يكػكف المتقاضػي ماػابران 
ال يحبطػػو تعػػدد مراحػػؿ التقاضػػي كال يتػػردد أمػػاـ النفقػػات الباىظػػة التػػي يتطمبيػػا االنتقػػاؿ مػػف 

 .(2)كنان لو مف الناحية الكاقعية أف ينتظرقضاء اإللغاء إلى قضاء التعكيض كيككف مم

تجاىػػػؿ اإلدارة لمشػػػيء المقضػػػي بػػػو يشػػػكؿ دا مػػػان تجػػػاكزان لمسػػػمطة بحيػػػث يسػػػتطير  إف     
 مجمس الدكلة أف يصدر حكمان بإلغاء القرار اإليجابي أك السمبي باالمتناع عف التنفيذ .

السػػػػمطة العامػػػػة  كمػػػػا يشػػػػكؿ ىػػػػذا التجاىػػػػؿ أيضػػػػان خطػػػػأ مػػػػف شػػػػأنو ترتيػػػػب مسػػػػؤكلية    
كالمكظؼ المختص كأخيران فإف مخالفة الشيء المقضي بو يمكف في بعض ا حكاؿ أف تشكؿ 

 ذنبان تأديبيان أك جريمةن جنا ية .

امتنػػػاع اإلدارة عػػػف تنفيػػػذ أحكػػػاـ القضػػػاء اإلدارم , كانعػػػداـ , أك محدكديػػػة , دكر  إن     
 .القاضي اإلدارم في تنفيذ أحكامو 

يجكز لو أف يكجو إلى اإلدارة أكامػر إجبارىػا عمػى التنفيػذ , كانعػداـ سػبؿ التنفيػذ إذ ال         
الجبػػرم ضػػدىا , ال يعنػػي أف الحاصػػؿ عمػػى حكػػـ مػػف جيػػة القضػػاء اإلدارم يتجػػرد مػػف كػػؿ 

 .ا دكات كالكسا ؿ التي تمكنو مف تنفيذ الحكـ الذم استصدره 

, عمػػى أف يضػػر تحػػت تصػػرفو , فضػػالن  بػػؿ يحػػرص التنظػػيـ القػػانكني لمدكلػػة القانكنيػػة       
يػذ ا حكػاـ , كحمميػـ , جزاءات لردع القػا ميف عمػى تنف عف المساءلة السياسية لمكزير المعني

 . عمى تنفيذىا

                                           
 ي, مشار إليو ف 7/4/1997ؽ دستكرية, جمسة14لسنة 0القضية رقـ يفالمصرية حكـ المحكمة الدستكرية العميا  (1)

     647, ص1997لحقكؽ اإلنساف, دار أبك المجد لمطباعة, مؤلؼ د أحمد جاد منصكر, الحماية القضا ية
 . 770, صمرجر سابؽأار القضاء اإلدارم عمى النشاط اإلدارم لمدكلة,  –عبد العميـ صالح يكسؼ  (2)
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يقػػػػـك بيػػػػا القضػػػػاء إللػػػػزاـ اإلدارة العػػػػكدة إلػػػػى جػػػػادة الصػػػػكاب كاحتػػػػراـ حجيػػػػة ا حكػػػػاـ        
القضػاء  كاء القضػاء اإلدارم أــ بػو القضػاء سػالصادرة بمكاجيتيا إال أف ىذا الػدكر الػذم يقػك 

 .العادم لـ يستطر منر ىذه الظاىرة 

لػذلؾ فإننػا سنقسػـ  , لذلؾ يجب أف يككف لممشرع دكران في مكاجية ىذه الظاىرة الخطيرة      
 الدراسة في ىذا المبحث عمى النحك التالي :

 التنفيذ . المطمب ا كؿ : دكر القضاء في مكاجية امتناع اإلدارة عف  -

 المطمب الااني : دكر المشرع في مكاجية امتناع اإلدارة عف التنفيذ .  -
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 دور القضاء في مواجهة امتناع اإلدارة عن التنفيذ -المطمب األول 
 

يتماؿ دكر القضاء في مكاجية امتنػاع اإلدارة عػف التنفيػذ مػف خػالؿ تخكيػؿ المحكػـك         
الػػذم أصػػدر الحكػػـ الػػذم تمتنػػر اإلدارة المحكػػكـ ضػػدىا لػػو حػػؽ المجػػكء إلػػى القاضػػي اإلدارم 

 . عف تنفيذه لطمب إلغاء قرار االمتناع عف تنفيذ الحكـ ك طمب التعكيض
كمػػا يحػػؽ لػػو مالحقػػة المكظػػؼ الممتنػػر عػػف التنفيػػذ جنا يػػان كتأديبيػػان  , لػػذلؾ سػػنتناكؿ        

 التعرؼ عمى دكر القضاء  مف خالؿ :

لغاء قرار االمتناع عف تنفيذ الحكـ كدعكل التعكيض.دعكل كقؼ تالفرع ا كؿ :  -  نفيذ كا 
 . المساءلة الجنا ية كالتأديبية الفرع الااني : -
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لغاء قرار المتناع عن تنفيذ -الفرع األول   دعوى وقف تنفيذ وا 
 الحكم ودعوى التعويض

 
سػا, كمصػر كسػكريا امة دعكياف يخكليمػا التنظػيـ القػانكني لممجتمػر, فػي كػؿ مػف فرن     

فيػػذ الحكػػـ الصػػادر لمصػػمحتو عمػػى تن , لحمػػؿ جيػػة اإلدارة المحكػػكـ ضػدىا لممحكػـك لصػػالحو
لغػػػاء قػػػرار اإلدارة السػػػمبي باالمتنػػػاع عػػػف تنفيػػػذ الحكػػػـ  ا كلػػػى   كالاانيػػػة, محميػػػا كقػػػؼ تنفيػػػذ كا 

 كىػػػذا مػػػا  مكضػػػكعيا تعكيضػػػو عمػػػا لحقػػػو مػػػف أضػػػرار   ماديػػػة كأدبيػػػة ق عػػػف ىػػػذا االمتنػػػاع
 :سنبحاو عمى النحك التالي 

لغاء قرار المتناع عن تنفيذ حكم  -أوًل   :دعوى وقف تنفيذ وا 
حكػػػـ بػػػأم صػػػكرة مػػػف صػػػكر االمتنػػػاع فػػػإف ذلػػػؾ يماػػػؿ اإلدارة عػػػف تنفيػػػذ إذا امتنعػػػت      

تجاكزان لمسمطة مما يعطي المحكػكـ لػو حقػان فػي رفػر دعػكل جديػدة بإلغػاء قػرار اإلدارة فػي ىػذا 
فػي صػكرة قػرار  ىذا في صكرة قرار إيجابي صريح أـ  عبرت اإلدارة عف مكقفياأالشأف سكاء 

سػمبي ضػمني, كالقاضػػي اإلدارم يممػؾ فػي ىػػذه الحالػة بعػد أف يتحقػػؽ مػف صػحة الػػدعكل أك 
الطمب أف ينيي ىذه المخالفة بإصدار حكمان بإلغاء القرار الذم صدر مخالفان لمشيء المقضي 

 بو .

ـ لػو أف يضػيؼ إلػى طمبػو باإللغػاء طمبػان كقتيػان بكقػؼ تنفيػذ قػرار كما يسػتطير المحكػك     
اإلدارة الصػػادر بالمخالفػػة لمشػػيء المقضػػي بػػو لحػػيف الفصػػؿ فػػي دعػػكل اإللغػػاء طبقػػان لمقكاعػػد 

  .(1)العامة, كتقضي المحكمة بكقؼ تنفيذ القرار متى اتضح ليا تكافر شركطو

الصػادر  ماالمتناع عف تنفيذ الحكػـ اإلدار  يفلتحقيؽ ىدفيا  غالبان ما تمجأ اإلدارةإف     
, فيتكلد عػف  مكاجيتيا إلى التزاـ الصمت حياؿ تنفيذ الحكـ الصادر بإلغاء قرارىا المعيب في

 . (2)برفض التنفيذ يسمب ذلؾ السمكؾ قرار

فػػإذا امتنعػػت الجيػػة اإلداريػػة بأيػػة صػػكرة عػػف تنفيػػذ حكػػـ إدارم صػػادر ضػػدىا , فػػإف         
بو  خركجان مف اإلدارة عمى القانكف كعمى المشركعية التي تعد قكة الشيء المقضيذلؾ يعتبر 

                                           
مكسكعة المرافعات اإلدارية في قضاء مجمس الدكلة الكتاب الخامس, ا حكاـ  –د. عكاشة حمدم ياسيف  (1)

 . 692, منشأة المعارؼ باإلسكندرية, ص0212في قضاء مجمس الدكلة, اإلدارية كطرؽ الطعف فييا 

 .بعدىا كما 427د عبد الكاحد حسنى سعد , مرجر سابؽ, ص (2)
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, كبالتالي يعد تجاكزان لمسمطة , يجيز لممحككـ لصالحو الحؽ  , كقكتو التنفيذية أحد مصادرىا
لغػاء قػرار جيػة اإلدارة اإليجػابي الصػريح  في أف يطمب بصحيفة دعكل جديدة , كقؼ تنفيػذ كا 

 . (1)سمبي الضمني, باالمتناع عف تنفيذ الحكـ الصادر لصالحو, أك ال بالرفض

لغاء ام قرار إدارم آخر , مف حيث           كىي دعكل ال تختمؼ عف دعكل كقؼ تنفيذ كا 
لغػػاء  كجػػكب إقامتيػػا أمػػاـ المحكمػػة المختصػػة جػػراءات دعػػكل كقػػؼ تنفيػػذ كا  , كطبقػػا لشػػركط كا 

فييػػا , عمػػى النحػػك المبػػيف فػػي قػػانكف تنظػػيـ , ك يجػػرم تحضػػيرىا كالفصػػؿ  (2)أم قػػرار إدارم
 مجمس الدكلة . 

ذا تبػػيف لممحكمػػة المختصػػة أف دعػػكل المػػدعي " المحكػػكـ لصػػالحو " بطمػػب كقػػؼ  كا 
لغػػاء القػػرار السػػمبي باالمتنػػاع عػػف تنفيػػذ الحكػػـ أسػػاس فػػي شػػقييا العاجػػؿ  , تقػػـك عمػػى تنفيػػذ كا 

القػػرار المطعػػكف فيػػو كفػػي الشػػؽ  , فإنيػػا تقضػػي, فػػي الشػػؽ العاجػػؿ, بكقػػؼ تنفيػػذكالمكضػػكعي
ال قضت برفض الطمبيف .   المكضكعي بإلغاء القرار المطعكف فيو , كا 

مػؼ عػف دعػكل إلغػاء دعكل إلغاء قرار االمتناع عف تنفيػذ الحكػـ القضػا ي ال تخت إف      
خػر حيػث تنحصػر أكجػو اإللغػاء أك أسػباب اإللغػاء فػي تمػؾ العيػكب التػي قػد أم قرار إدارم آ

القػػرار اإلدارم كتجعمػػو غيػػر مشػػركع كتػػؤدم إلػػى الحكػػـ بإلغا ػػو كفػػؽ مػػا أشػػارت إليػػو تصػػيب 
 :حيث تقكؿ  1959/ لعاـ 55المادة التاسعة مف قانكف مجمس الدكلة السكرم رقـ /

" ... كيشترط في طمػب إلغػاء القػرارات اإلداريػة النيا يػة أف يكػكف مرجػر الطعػف عػدـ         
لشكؿ أك مخالفة القكانيف أك المكا ح أك الخطأ في تطبيقيا أك االختصاص أك كجكد عيب في ا

كيعتبػػػػر فػػػػي حكػػػػـ القػػػػرارات اإلداريػػػػة رفػػػػض السػػػػمطات , تأكيميػػػػا أك إسػػػػاءة اسػػػػتعماؿ السػػػػمطة 
 . " اإلدارية أك امتناعيا عف اتخاذ قرار كاف مف الكاجب عمييا اتخاذه كفقان لمقكانيف كالمكا ح

لفػػػػة القػػػػانكف ىػػػػك أف تكػػػػكف القػػػػرارات غيػػػػر مطابقػػػػة كلمػػػػا كػػػػاف المقصػػػػكد بعيػػػػب مخا     
, التػي تحػكز حجيػة الشػيء المقضػي بػو متشريعات كالقكانيف النافػذة ككػذلؾ ا حكػاـ القضػا يةل

أصػػػدرت مػػػف القضػػػاء فػػػإف مخالفػػػة اإلدارة فػػػي ممارسػػػة نشػػػاطيا اإلدارم ليػػػذه الحجيػػػة سػػػكاء 
ر حجيػػة الشػػيء  المقضػػي بػػو أف  ف جػػكى, القضػػاء العػػادم يعػػد مخالفػػة لمقػػانكف  اإلدارم أـ

 .تفرض نفسيا كعنكاف لمحقيقة 

                                           
 . 1717, ص 75, السنة  1992مايك  5 المصرية   المحكمة اإلدارية العميا حكـ (1)

 .  1717ص 75, السنة  1992مايك  5 –المصرية  المحكمة اإلدارية العميا حكـ (2)



489 

 

ما إقامة دعكل إلغاء قرار االمتناع عف تنفيذ الحكـ القضا ي كتأسيسيا عمػى عيػكب أ        
عػدـ االختصػاص أك الشػكؿ كاإلجػراءات يعػد أمػران نػادران باعتبارىػا ترفػر مػف المحكػكـ لػو الػذم 

الصػادر دكف التعػرض لمعيػكب التػي قػد تتعمػؽ باالختصػاص يمتمس إلزاـ اإلدارة بتنفيػذ الحكػـ 
 أك الشكؿ أك اإلجراءات لمحكـ الصادر .

فدعكل إلغاء قرار االمتناع عف تنفيذ الحكـ القضا ي ليا, إذف, نفػس طبيعػة الػدعكل      
 القرار ا صمي المحكـك بإلغا و . المقامة إللغاء

ف اختمفت ف  الدعكييففالطمبات في           , إال أنيػا كاحػدة فػي غايتيػا كىػدفيا ي ظاىرىاكا 
, فالحكـ المطمكب تنفيذه قد صدر بناء عمى طمبات في الدعكل ا صمية , كالسند الذم أبداه 

 . قد حؿ محمو الحكـ المطمكب تنفيذهالمدعي في دعكاه ا صمية 

اتيػا التػي , فػإف المحكمػة التػي أصػدرت الحكػـ المطمػكب تنفيػذه ىػي ذ كبناء عمى ذلػؾ       
تختص بنظر الطعف في القرار السمبي بعدـ التنفيذ , كذلؾ سكاء أكػاف الطعػف بطريػؽ مباشػر 

 .  ق1 أـ بطريؽ غير مباشر

كبػػػالرغـ مػػػف أف قػػػانكف مجمػػػس الدكلػػػة السػػػكرم أعطػػػى لتمػػػؾ القػػػرارات السػػػمبية حكػػػـ      
 .مف حيث إمكانية الطعف عمييا باإللغاء اإليجابية القرارات 

إال أننا لـ نجد أم قرار صادر عف المحكمة اإلدارية العميا السػكرية بكقػؼ تنفيػذ قػرار         
 حتى إلغا و منذ أكار مف خمسة عشر عامان. إدارم سمبي أك

نخمػػص ممػػا تقػػدـ أنػػو إذا كػػاف القاضػػي اإلدارم يصػػدر حكمػػو فػػي طمػػب إلغػػاء قػػرار      
فإف عدـ كجكد كسيمة بيػد القاضػي يجبػر  االمتناع عف تنفيذ الحكـ القضا ي بإلغاء ىذا القرار

 .بيا اإلدارة أك يقيرىا عمى التنفيذ يفقد ىذه الكسيمة " كسيمة دعكل اإللغاء الاانية " فاعميتيا  

فيكػكف باإلمكػاف تصػػكر تكػرار رفػػر دعػكل إلغػػاء القػرار اإلدارم المخػػالؼ لقػكة ا مػػر          
كاالاػة كرابعػة ... كمػف اػـ الػدكراف فػي حمقػة المقضي بو بحيث نككف أمػاـ دعػكل إلغػاء اانيػة 

أفالطكنيػة كػالحكـ ا كؿ  –مفرغة , فا حكاـ الصادرة باإللغاء تظؿ مر ذلؾ كما قػاؿ ىكريػك 
 .ق2 

                                           
 .  768, مجمكعة الاالث سنكات , ص 1968يكنيو  02 –المصرية فيمحكمة القضاء اإلدارم حكـ  (1)
,  1967قضاء التعكيض , طرؽ الطعف في ا حكاـ , الكتاب الااني  –القضاء اإلدارم  –د. الطماكم سميماف  (1)

 .157ص 
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 : دعوى التعويض عن المتناع عن تنفيذ الحكم - ثانياً 
إف امتنػػػاع اإلدارة عػػػف تنفيػػػذ ا حكػػػاـ الصػػػادرة فػػػي مكاجيتيػػػا يشػػػكؿ فػػػي كػػػؿ صػػػكره     

خطأ, إذا ما سػبب لمغيػر ضػرران فػإف اإلدارة أك مكظفييػا ممتزمػة بػأداء التعػكيض الػذم يقضػي 
 .(1)بو

حيػػث يجػػكز لمػػف تمتنػػر اإلدارة عػػف تنفيػػذ الحكػػـ الصػػادر لصػػالحو ضػػدىا , كأعمنػػت          
بػػػو , أف يرفػػػر دعػػػكل بتعكيضػػػو عػػػف ا ضػػػرار الماديػػػة كا دبيػػػة التػػػي لحقتػػػو مػػػف جػػػراء ىػػػذا 

فيمـز إذف لقياـ مسؤكلية اإلدارة أف يشكؿ امتناعيا خطأ ترتب عميػو ضػرر اصػاب االمتناع , 
 المحكـك لصالحو . 

ذا نفػػذت اإلدارة الحكػػـ , لكنيػػا نفذتػػو عمػػى نحػػك غيػػر مقصػػكد, فيكػػكف خطؤىػػا فػػي   كا 
 .  (2)التفسير مغتفران كمف اـ ال يككف امة سند لمطالبتيا بالتعكيض

,  اإلدارية عف االمتناع عف تنفيذ ا حكاـ اإلدارية كبشأف ركف الضرر في المسؤكلية 
, فػػال يػػدخؿ فػػي حسػػابو ا ضػػرار  أف يكػػكف محقػػؽ الكقػػكع , فػػي جميػػر ا حػػكاؿ فيشػػترط فيػػو
, ماػػػؿ الدرجػػػة التػػػي كػػػاف يمكػػػف أف يصػػػؿ إليػػػو المكظػػػؼ لػػػك بقػػػي فػػػي الخدمػػػة أك  االحتماليػػػة

 . الترقيات المحتممة

أمؿ غير مؤكػد قػد يتحقػؽ كقػد ال يتحقػؽ , لخضػكع مػنح مجرد  ف ذلؾ يقـك عمى           
 . ق3 ىذه الرتب العتبارات شتى قد تتكافر في شأف المدعي كقد ال تتكافر

لذلؾ يكجد نكعاف لممسؤكلية المدنية التي يترتب حاؿ ابكتيػا تعػكيض المضػركر كىػك 
 (4)المخاطر: , كالمسؤكلية عمى أساس  إالخط ىنا المحككـ لصالحو , المسؤكلية عمى أساس

. 

                                           
شكاالتو الك  –د. خميفة عبد العزيز عبد المنعـ  (2) , دار الفكر 0228قتية, طبعة أكلى,تنفيذ ا حكاـ اإلدارية كا 

 .76الجامعي, االسكندرية, ص
 11, السنة  1957يناير  07,  888, ص 7لسنة  1957ابريؿ  15 –المصرية محكمة القضاء اإلدارم حكـ  (3)

 .  118ص 14السنة  1962يناير  7171, ص
 7, السػػنة  1957ك مػػاي 02,  956ص 4السػػنة  – 1956يكنيػػو  09 –المصػػرية محكمػػة القضػػاء اإلدارم حكػػـ  (4)

 .  1562ص 8السنة  1954يكنيو  02ص  7السنة  1957يكنيو  12,  1046ص
 .كما بعدىا 102دارية, مرجر سابؽ صالكسا ؿ القانكنية لضماف تنفيذ ا حكاـ اإل –د.الشيخ عصمت عبد اهلل  (1)
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  المسؤكلية التقصيرية ق : المسؤكلية معناىا التعكيض عف  إالخطالمسؤكلية عمى أساس  -1
 .الضرر الناش  عف عمؿ غير مشركع 

أما المسؤكلية التقصػيرية فمعناىػا أف يكػكف ىػذا العمػؿ غيػر المشػركع ىػك اإلضػرار           
 . بالغير عف عمد أك غير عمد

الضػػػرر, كعالقػػػة  ك ,إ أركػػػاف االاػػػة ىػػػي : الخطػػػ إالخطػػػعمػػػى أسػػػاس  كلممسػػػؤكلية          
 كالضرر. إالخط السببية بيف

كالخطػػػأ قكامػػػو إخػػػالؿ بػػػالتزاـ قػػػانكني سػػػابؽ ىػػػك: عػػػدـ اإلضػػػرار بػػػالغير كأف يكػػػكف 
الشػػػخص الػػػذم صػػػدر منػػػو العمػػػؿ غيػػػر المشػػػركع فأخػػػؿ بحػػػؽ الغيػػػر قػػػد جانبتػػػو الحيطػػػة فػػػي 

 ظ .تصرفو كقصر عف عناية الرجؿ اليق
عمػػى أف عػػدـ تنفيػػذ الشػػيء المقضػػي بػػو ىػػك  (1)كقػػد اسػػتقرت أحكػػاـ القضػػاء اإلدارم       

دا مػػان خطػػأ, عمػػى أسػػاس أف امتنػػاع اإلدارة عػػف تنفيػػذ الحكػػـ ينطػػكم عمػػى مخالفػػة أصػػؿ مػػف 
كالػذم مػػف شػػأنو إشػػاعة الطمأنينػػة , ا صػكؿ القانكنيػػة ىػػك احتػػراـ حجيػة الشػػيء المقضػػي بػػو 

ح كاستقرار ا كضاع  .اطة القضاء " بسياج مف الحماية "كا 

كعمػػػى اإلدارة دا مػػػان المبػػػادرة بتنفيػػػذ ا حكػػػاـ فػػػي كقػػػت مناسػػػب مػػػف تػػػاريخ صػػػدكرىا       
عالنيػا فػإف ىػي اعتبػر  , تقاعسػت أك امتنعػت دكف كجػو حػؽ عػف التنفيػذ فػي كقػت مناسػب كا 

أف حقػػػػان فػػػػي ىػػػػذا االمتنػػػػاع بماابػػػػة قػػػػرار إدارم سػػػػمبي مخػػػػالؼ لمقػػػػانكف يكجػػػػب لصػػػػاحب الشػػػػ
 . (2)التعكيض

 ق : بجانػب المسػؤكلية التػي تقػـك عمػى أسػاسسؤكلية عمى أسػاس المخػاطر  بػال خطػإ الم -0
 إالخطػػأنشػػأ مجمػػس الدكلػػة الفرنسػػي نكعػػان آخػػر مػػف المسػػؤكلية ال عالقػػة ليػػا بفكػػرة  إالخطػػ

                                           
, مجمكعػػة 04/0/1979ؽ, جمسػػة 15/ لسػػنة 1276حكػػـ المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا المصػػرية فػػي القضػػية رقػػـ / (2)

 . 71ق ص04ا حكاـ لمسنة  
جػدكل نظػاـ كقػؼ تنفيػذ القػرارات اإلداريػة فػي تحقيػؽ التػكازف المطمػكب بػيف اإلدارة  - د. الشيخ عصػمت عبػد اهلل (3)

 .  100ص , مرجر سابؽكا فراد , 
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يف , أم أنػػو أقػػاـ المسػػؤكلية عمػػى ركنػػيف فقػػط ىمػػا: الضػػرر كعالقػػة السػػببية بينػػو كبػػ بتاتػػان 
 .(1)تصرؼ اإلدارة

تعرضػػنا لػػدعكل التعػػكيض عػػف االمتنػػاع عػػف تنفيػػذ الحكػػـ  بعػػد أفنخمػػص ممػػا تقػػدـ      
أف القضػاء ق قضػاء كامػؿ  تعػكيض  الدكلػة سػكاءن أكانػت دعػكل إلغػاء أـالصادر عف مجمػس 

  المسػؤكلية التقصػيريةق أـ  إالخطػكاف عمى أسػاس أاإلدارم الفرنسي قد رتب التعكيض سكاءن 
 .ق ى أساس المخاطر  بال خطإ عم

إال أف القضػػاء اإلدارم المصػػرم لػػـ يأخػػذ بنظريػػة المخػػاطر إال عمػػى سػػبيؿ االسػػتاناء,        
فإف القضاء اإلدارم السكرم لـ يأخذ عمػى أم منيمػا حيػث لػـ نجػد أم حكػـ بػدعكل تعػكيض 

الصػادر فػي  عف االمتناع عف تنفيذ الحكـ الصػادر كخصكصػان فػي االمتنػاع عػف تنفيػذ الحكػـ
دعػػػكل اإللغػػػاء مسػػػتندان فػػػي ذلػػػؾ إال أنػػػو إذا كػػػاف دكر القاضػػػي ينحصػػػر فػػػي دعػػػكل اإللغػػػاء 

ذا ما ابػت لػو عػدـ مشػركعيتو فػإف  ا صمية في التحقؽ مف مشركعية القرار المطعكف فيو , كا 
مػ ف الحكـ ال يخرج عف أحد قػراريف إمػا تأييػد القػرار كا  ا الحكـ ىك إلغاء القرار المطعكف فيو كا 

إلغػػػاءه حيػػػث ال يسػػػتطير القاضػػػي أف يكجػػػو أمػػػران إلػػػى اإلدارة كبالتػػػالي يعتبػػػر اإللغػػػاء بماابػػػة 
 تعكيض .

كبرأينا أنو بالرغـ مف فعالية ىذه الكسيمة أم دعكل التعكيض عف االمتناع عف تنفيػذ       
 .الحكـ في فرنسا أك في مصر

السػػكرم فقػػد تعمػػد اإلدارة إلػػى عػػدـ  إال أننػػا نػػرل عػػدـ فاعميتيػػا لػػدل القضػػاء اإلدارم        
 . بو عمييا مف تعكيض , متحممة ما يقضى تنفيذ الحكـ القضا ي الصادر في مكاجيتيا

ىذ إذا ,  (2)حينما ترل بأف ىذا التعكيض أخؼ كطأة مف تنفيذ الحكـ الصادر ضدىا        
 صدر قرار بالتعكيض .

                                           
نفيػػذ حكػػـ فػػي حالػػة امتناعيػػا عػػف ت إلدارة دكف حاجػػة إلابػػات ركػػف الخطػػإر مجمػػس الدكلػػة الفرنسػػي مسػػؤكلية ااقػػر  (1)

فػػػػي قضػػػػية  1907نػػػكفمبر سػػػػنة  72قضػػػا ي كاجػػػػب النفػػػػاذ كاضػػػعان أسػػػػاس ذلػػػػؾ بحكمػػػػو الشػػػيير الصػػػػادر فػػػػي 
Couiteas  مجموعةSiry 19234 57القسـ الاالث, ص. 

شكاالتو الكقفية, مرجر سابؽ ص –د. خميفة عبد المنعـ  (2)  . 97تنفيذ ا حكاـ اإلدارية كا 
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إضػافةن إلػى طػكؿ  ,  لػودارة أضؼ إلى ذلػؾ عػدـ جػكاز الحجػز عمػى ا مػكاؿ العامػة
إجػػراءات دعػػكل التعػػكيض كتعقيػػدىا تجعػػؿ حصػػكؿ المحكػػـك لػػو عمػػى حقػػو فػػي عدالػػة سػػريعة 

 . المناؿكفعالة أمران صعب 

,  نو يتصؿ  الشخصي يككف مف عسير ا مكر إالخطكما أف إابات سكء النية في  
المكظػؼ كفػي مختمػؼ الظػركؼ  , كىك ما يستمـز البحث في نفسية بالبكاعث كالنكايا الحقيقية

 . (1)كالمالبسات التي أحاطت بالقضية " 

بينمػػا فػػي فرنسػػا , يكػػكف أمػػاـ المحكػػـك لػػو عػػدة كسػػا ؿ أخػػرل باإلضػػافة إلػػى طمػػب  
ف كانت الغرامة التيديدية ا كاػر فاعميػة فػي ىػذا ا  , ك كيض يتخير منيا ما يراه في صالحوالتع

  (2)المجاؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 . 785ء اإلدارم القاىرة, دار الفكر العربي, صالكسيط في القضا –د. البنا محمكد عاطؼ  (1)
 . 117الكسا ؿ القانكنية لضماف تنفيذ ا حكاـ اإلدارية مرجر سابؽ ص  –عصمت عبد اهلل  د. الشيخ (2)
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 المساءلة الجنائية والتأديبية  -الفرع الثاني 
 

مف المقرر أف المكظؼ المنكط بو تنفيذ ا حكاـ التي تصدر ضػد المرفػؽ الػذم يقػـك  
, فضػػػالن عػػػف  , يعػػػرض نفسػػػو , عػػػف تنفيػػػذىا عمػػػى إدارتػػػو  كيمتنػػػر بػػػال مبػػػرر مػػػف القػػػانكف

منيػػا عمػػى  , الػػى المسػػؤكلية الجنا يػػة ك المسػػؤكلية التأديبيػػة كنتنػػاكؿ كػػالن  المسػػؤكلية المدنيػػة
 النحك التالي : 

 المساءلة الجنائية : -أولً 
لممحكػػـك لصػػالحيـ الػػذيف تمتنػػر اإلدارة المحكػػكـ ضػػدىا عػػف تنفيػػذ ا حكػػاـ الصػػادرة        

الحؽ في أف يطمبكا مف النيابة العامة إقامة الدعكل الجنا ية لمسػاءلة رجػؿ اإلدارة  مصمحتيـل
مػػػف قػػانكف العقكبػػػات  361عمػػاالن لمػػػا تقضػػي بػػػو المػػادة الممتنػػر عػػف تنفيػػػذ الحكػػـ جنا يػػػان , إ

كالتػػػي نصػػػت عمػػػى  22/6/1949تػػػاريخ  148السػػػكرم  الصػػػادر بالمرسػػػـك التشػػػريعي رقػػػـ 
 معاقبة :
 " كؿ مكظؼ يستعمؿ سمطتو أك نفكذه مباشرة أك غير مباشرة ليعكؽ أك يؤخر تطبيؽ        

أك  تنفيػذ قػرار قضػا ي أك مػذكرة قضػا ية القػكانيف أك ا نظمػة كجبايػة الرسػـك أك الضػرا ب أك
  ".أم أمر صادر عف السمطة ذات الصالحية يعاقب بالحبس مف االاة أشير إلى سنتيف

منو عمى أنو : " يمكف لمقاضي عند قضا و في إحدل الجنح  368كما نصت المادة 
 .مف الحقكؽ المدنية "  المنصكص عمييا في ىذا الفصؿ أف يحكـ بالمنر

دـ تنفيػػػذ الحكػػػـ القضػػػا ي مػػػف جانػػػب المكظػػػؼ المخػػػتص بالتنفيػػػذ يعتبػػػر , بماابػػػة فعػػػ       
جريمػة تسػػتكجب حبسػو كعزلػػو مػػف كظيفتػو كذلػػؾ احترامػان لقدسػػية ا حكػػاـ كسػيادة القػػانكف فػػي 

 الدكلة . 

فػالحكـ القضػا ي ىػك عنػكاف الحقيقػة , كال يجػػكز المجادلػة فيػو إال عػف طريػؽ الطعػػف  
ذا غػػ دا الحكػػـ كاجػػب التنفيػػذ تعػػيف عمػػى المكظػػؼ المخػػتص تنفيػػذه أيػػان كانػػت المقػػرر قانكنػػان كا 

 .أكجو الماالب التي يراىا عمى ىذا الحكـ حيث ال يجكز كقؼ تنفيذ الحكـ أك تعطيمو 

إال عػػػف طريػػػؽ المحكمػػػة التػػػي أصػػػدرتو أك محكمػػػة الطعػػػف بحسػػػب ا حػػػكاؿ المقػػػررة        
إلدارية أف تقـك بتنفيذ ا حكاـ فإف تقاعست أك لمطعكف في ا حكاـ القضا ية , كعمى الجية ا

اعتبر ىذا االمتناع بماابػة قػرار إدارم سػمبي مخػالؼ لمقػانكف يحػؽ معػو , امتنعت عف التنفيذ 



495 

 

, إضػػافةن إلػػى أحقيتػػو فػػي  (1)لممتضػػرر أف يطعػػف عميػػو أمػػاـ القضػػاء اإلدارم إلغػػاء كتعكيضػػان 
 سمكؾ الطريؽ الجزا ي .

رع حػػدد صػػكرة كاحػػدة ليػػذه الجريمػػة ىػػي االمتنػػاع العمػػدم فػػالبيف مػػف الػػنص أف المشػػ 
 . عف تنفيذ الحكـ القضا ي كلـ ينص عمى جريمة تعطيؿ تنفيذ ا حكاـ أك تأخير تنفيذىا

/ 761جريمة االمتنػاع عػف تنفيػذ ا حكػاـ القضػا ية مػف الجػنح طبقػان لممػادة / كتعتبر         
 :يمة يتككف مف االاة عناصر مف قانكف العقكبات فالركف المادم ليذه الجر 

: عنصػػػر مفتػػػرض فػػػي فاعػػػؿ الجريمػػػة ىػػػك صػػػفة المكظػػػؼ العمػػػكمي ذك  العنصػػػر ا كؿ -
 االختصاص المباشر بتنفيذ حكـ قضا ي .

 : امتناع المكظؼ عف تنفيذ القرار القضا ي . العنصر الااني -

يد الكاتب بالعدؿ إلى كأضاؼ االجتياد المستقر عنصران االاان ىك ضركرة تكجيو إنذاران عمى  -
عطا ػػو ميمػػة لتنفيػػذ الحكػػـ رغػػـ أف ىػػذا العنصػػر ال إلالمكظػػؼ المخػػتص مباشػػرة بالتنفيػػذ 

كلػػـ يسػػتمـز المشػػرع تكجيػػو إنػػذار إلػػى المكظػػؼ المخػػتص , كجػػكد لػػو فػػي الػػنص التشػػريعي 
 الذم ينسب إليو ارتكاب الجريمة.

ؿ الممتنػػر عػػف تنفيػػذ الحكػػـ كالشػػؾ أف تكقيػػر الجػػزاء الجنػػا ي عمػػى المكظػػؼ المسػػؤك      
يضػمف تحقيػؽ أقػكل جػزاء مػف شػأنو أف يجعػػؿ كػؿ مسػؤكؿ إدارم يتػردد ألػؼ مػرة قبػؿ اإلقػػداـ 

  (2)عف تنفيذىا  كاالمتناععمى إىدار ا حكاـ 

إف تنفيػػذ ا حكػػاـ القضػػا ية فيػػو المحافظػػة عمػػى ىيبػػة الدكلػػة كسػػمعتيا قا مػػة بػػذاتيا ,      
ف في عدـ تنفيذ حكـ صادر  عف إحدل المحاكـ مف شأنو أف يناؿ مف ىػذه الييبػة , فضػالن كا 

مػػف قػػانكف  361المػػادة  ـعاقبػػان عميػػو بمقتضػػى أحكػػامعػػف خرقػػو القػػانكف بتشػػكيمو جرمػػان جزا يػػان 
 .  (3)العقكبات 

أكد السيد ر يس الجميكرية الدكتكر بشار ا سد في خطاب القسػـ الػذم القػاه فػي  كقد 
 بالقكؿ حرفيان : 17/7/2111مجمس الشعب بتاريخ 

                                           
 .  1619, ص 46السنة  – 0221مايك  0 –حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية  (1)
ق قضػػػػػاء التعػػػػػكيض كأصػػػػػكؿ  اإلبطػػػػػاؿ أك غػػػػػاء  القضػػػػػاء اإلدارم , قضػػػػػاء اإلل –د عبػػػػػدالكىاب محمػػػػػد رفعػػػػػت  (2)

 .748, منشكرات الحمبي الحقكقية , لبناف , بيركت , ص  0225اإلجراءات , الطبعة ا كلى 
 . 9/11/1995اريخ ت السكرم  تعميـ كزير العدؿ (3)
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عمينػا احتػراـ القػػانكف ففيػو حفاظػان عمػػى كرامػة المػػكاطف مػف قبػؿ الدكلػػة كعمػى كرامػػة  "        
 خريف " .نلمكاطف كفيو ضماف لحريتنا كحرية ااالدكلة مف قبؿ 

ىذا المبدأ كاف قد أرساه باني سكرية الحدياة القا ػد الخالػد المرحػـك حػافظ ا سػد كأكػد   
الػذم  19/7/1979/ تاريخ  13مناسبة حتى أرساه بمكجب تعميمو ذم الرقـ /  عميو في كؿ

 جاء فيو بالحرؼ الكاحد :

إف أم تيػػاكف أك تػػأخير فػػي إجػػراء التنفيػػذ أك التبميػػر يعتبػػر عرقمػػة  عمػػاؿ السػػمطة  "        
 القضا ية تعرض مرتكبييا التخاذ اإلجراءات الجزا ية كاالنضباطية بحقو " . 

ممحافظػػة عمػػى لفػػي ىػػذا الػػنص ككػػذلؾ ا قػػكاؿ كالتعػػاميـ مػػف قػػيـ كمبػػادئ  كرغػػـ مػػا 
عالء ش  . اااللتزاـ بمقتضاىأنيا كتحقيؽ مبدأ سيادة القانكف ك حجية ا حكاـ كا 

إال أف الكاقػػر العممػػي يجػػد نفػػكران كبيػػران فػػي إعمػػاؿ ىػػذه ا حكػػاـ بصػػفة دا مػػة مػػر كجػػكد        
كمػػػف ذلػػػؾ مشػػػكمة  (1)القانكنيػػػة قاصػػػرة عمػػػى حميػػػا العديػػػد مػػػف المشػػػكالت ال تػػػزاؿ النصػػػكص

 . الحصانة التي يتمتر بيا الكزراء

/ الصػػادر عػػػف  35قػػانكف اإلدارة المحميػػػة بمادتػػو رقػػـ /  ككػػذلؾ المحػػافظيف بمكجػػب  
إضػافة  إلػى أف إعطػاء حػؽ رفػر الػدعكل إلػى المحكمػة   1971السيد ر يس الجميكريػة بعػاـ 

 . كافقة النيابة العامةالجزا ية المختصة يتكقؼ عمى م

كتبػػيف ىػػذه المشػػكمة فػػي شػػأف المسػػؤكلية الجنا يػػة عػػف عػػدـ تنفيػػذ ا حكػػاـ فػػي ماػػاؿ 
ك ذلػػؾ فػػي يتعمػػؽ بعػػدـ تنفيػػذ حكػػـ محكمػػة القضػػاء اإلدارم الصػػادر بكقػػؼ تنفيػػذ قػػرار اليػػدـ 

 : الدعكل التي تتمخص كقا عيا 

ا عماؿ لترميـ العقػار  يممؾ المدعي دار لمسكف في الطابؽ اإلضافي باشر ببعض "
العا ػد لػو إال أف بعػض الجػكار اشػتكى إلػى السػػيد محػافظ حمػب كمجمػس مدينػة حمػب , صػػدر 

بػػػادر بإقامػػػة دعػػػكل أمػػػاـ القضػػػاء اإلدارم بدمشػػػؽ طالبػػػان   0227لعػػػاـ  010قػػػرار اليػػػدـ رقػػػـ 
ار كقػػػؼ تنفيػػػذ القػػػرار كبعػػػد إحالػػػة القضػػػية إلػػػػى السػػػيد مفػػػكض الدكلػػػة لتحضػػػيرىا إعطػػػاء القػػػر 

                                           
 مكسكعة المرافعات اإلدارية مف قضػاء مجمػس الدكلػة, الكتػاب الخػامس, مرجػر سػابؽ –د. عكاشة حمدم ياسيف  (1)

 . 725ص, 
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كتكميػػؼ المػػدعي بػػدفر رسػػـك الحسػػـ ك تضػػميف الجيػػة  0227لعػػاـ  010بانعػػداـ القػػرار رقػػـ 
 .المدعى عمييا الرسـك كالمصاريؼ 

أصػػػدرت محكمػػػة القضػػػاء اإلدارم القػػػرار القضػػػا ي الػػػذم يقضػػػي بكقػػػؼ تنفيػػػذ قػػػرار  
 . , قاـ  المدعي بتبميغو أصكالن مجمس مدينة حمب كمديرية الدا رة الفنية (1)اليدـ

إلػى نظػارة المحافظػة بنػاءن عمػى أمػر السػيد المحػافظ , كبعػد  قتيادهبافكج  بعد أياـ   
 تكقيفو كالمعاممة غير الال قة مف القير كالظمـ كاإلكراه تـ تخييره بيف أمريف : 

إما التكقير عمى التنازؿ عف قرار كقؼ التنفيذ كتصػريح يقضػي بالسػماح ليػـ فػكران بػدخكؿ  .1
 االصالحات مكضكع القرار القضا ي . منزلو كىدمو كىدـ 

 أك إبقا و مكقكفان كطمب ا مر العرفي مف قبؿ السيد نا ب الحاكـ العرفي  .  .2

لػػـ يكػػف أمامػػو إال أف أختػػار الخيػػار ا كؿ نتيجػػة الضػػغط كاإلكػػراه الػػذم مػػكرس عميػػو      
 .مف قبؿ السيد المحافظ كعناصره القا ميف عمى تطبيؽ القكانيف كا نظمة 

كفعالن بعد أخذ التصريح ذىبت دكرية مف قبؿ مجمس مدينة حمب كقامت بيدـ العقار         
فكؽ أاااو المنزلي كمر ذلؾ لـ ييأس مف استقالؿ القضػاء كأنػو ال سػمطاف عميػو فبػادر إلقامػة 
دعكل مستعجمة أماـ القضاء المستعجؿ كتحديد ا ضرار التي حمت بالمنزؿ كاستحصؿ عمػى 

  (2)كمة البداية المدنية يحدد ا ضرارقرار مف قبؿ مح

نصػػاؼ تحػػؽ الحػػؽ كتبطػػؿ الباطػػؿ كال تخشػػى فػػي  كلمػػا كػػاف القضػػاء مؤسسػػة عػػدؿ كا 
اهلل كالقانكف لكمة ال ـ كذلؾ بما ىي عميو مف شػرؼ كنزاىػة كمػا أكالىػا الدسػتكر مػف حصػانة 

 .كاستقالؿ كحفظ استقالليا السيد ر يس الجميكرية 

بمػػػػا نػػػػص عمػػػػييـ القػػػػانكف كمػػػػا يتمتعػػػػكف مػػػػف حصػػػػانة ف كمػػػػف حيػػػػث إف المحػػػػافظي 
كحصػػانة السػػادة القضػػاة ممػػا يسػػتكجب كيسػػتتبر أصػػكؿ مالحقػػة خاصػػة بيػػـ كمالحقػػة السػػادة 

/ الصادر عف السيد ر ػيس  35القضاة كفؽ ما نص عميو قانكف اإلدارة المحمية بمادتو رقـ / 
 . 1971الجميكرية بعاـ 

                                           
 .0227/  0/  02حسـ  7589/ـ في الدعكل أساس 094/7رقـ قرار محكمة القضاء اإلدارم السكرم  (1)

 .767/0227أساس قرار محكمة البداية المدنية بحمب الصادر بالدعكل رقـ   (2)
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مػػػدعي كاإلكػػػراه عمػػػى التكقيػػػر كالتيديػػػد الضػػػغط الػػػذم مػػػكرس عمػػػى ال إفكمػػػف حيػػػث 
كحجز الحرية كعدـ تنفيذ القرار القضا ي مف قبؿ السيد المحافظ بما يخػالؼ القػانكف كيخػالؼ 
الحريات المصكنة بالدستكر يشػكؿ جػرا ـ ارتكبيػا السػيد محػافظ حمػب كخاصػة جريمػة التعػدم 

ؿ مكظؼ أكقؼ أك حبس مف قانكف العقكبات التي نصت : " ك 357عمى الحرية كفؽ المادة 
شخصان في غير الحاالت التي ينص عمييا القػانكف يعاقػب با شػغاؿ الشػاقة المكقتػة " , كمػف 

و ال إنػػالسػػيد محػػافظ حمػػب يعتبػػر مػػف المػػكظفيف كىػػك معنػػي بيػػذه المػػادة كمػػف حيػػث  إفحيػػث 
ا يكجػد شػخص بمنػػأل عػف المالحقػػة فػي حػػاؿ ارتكابػو جريمػة مػػا كبمػا أف الجػػرا ـ التػي ارتكبيػػ

ىي التعدم عمى الحرية ك إكراه الغير عمى اإلضرار باركتو ك عدـ تنفيذ القرارات القضا ية , 
كبمػػا أف المشػػرع أكجػػب طػػرؽ مالحقػػة خاصػػة لػػبعض ا شػػخاص كمػػنيـ المػػدعى عميػػو تبعػػان 

 لكظيفتو . 

تقػػدـ المػػدعي بإدعا ػػو إلػػى السػػيد النا ػػب العػػاـ فػػي الجميكريػػة العربيػػة السػػكرية عمػػى      
كبتعمػيـ السػيد كزيػر ,  مػف قػانكف العقكبػات 361يد المحافظ مذكران بما نصت عميو المػادة الس

الذم جاء فيػو : " إف تنفيػذ ا حكػاـ القضػا ية فيػو المحافظػة عمػى  9/11/1995العدؿ تاريخ 
ف فػػي عػػدـ تنفيػػذ حكػػـ صػػادر عػػف إحػػدل المحػػاكـ مػػف  ىيبػػة الدكلػػة كسػػمعتيا قا مػػة بػػذاتيا, كا 

ف ىػػذه الييبػػة , فضػػالن عػػف خرقػػو القػػانكف بتشػػكيمو جرمػػان جزا يػػان معاقبػػان عميػػو شػػأنو أف ينػػاؿ مػػ
تعمػػيـ السػػيد ر ػػيس الجميكريػػة بمػػف قػػانكف العقكبػػات " , ككػػذلؾ  361بمقتضػػى أحكػػاـ المػػادة 

 . 19/7/1979/ تاريخ  13ذم الرقـ / 

ضػػافلػذلؾ ا ة لػتمس اعتبػػاره مػدعيان شخصػػيان بحػؽ السػػيد المحػافظ بصػػفتو الشخصػية كا 
يداع   كراؽ إلجراء المالحقة القانكنية كتكميفو بدفر سمفة االدعاء الكظيفتو بالجرا ـ المذككرة كا 

الشخصػػػي ككفالػػػػة المكظػػػػؼ فػػػي حػػػػاؿ المالحقػػػػة ك الحكػػػـ لػػػػو مػػػػف حيػػػث النتيجػػػػة با ضػػػػرار 
 .الحاصمة نتيجة اليدـ كفؽ القرار المستعجؿ عف قاضي ا مكر المستعجمة 

لؼ ليرة سكرية تعكيضػان عػف الضػرر المػادم كالمعنػكم الػذم أ 511كالحكـ لو بمبمر  
 .أصابو مف جراء ىذه التصرفات 

خػر أمػاـ النيابػة العامػة بحمػب بحػؽ ر ػيس مجمػس المدينػة كر ػيس آكما تقدـ بإدعػاء  
ضػافة لكظيفتػو كر ػيس مكتػب المراقبػة  مكتب المتابعة لدل محافظة حمب بصفتو الشخصػية كا 

ضػػافة لكظيفتػػو كر ػػيس مكتػػب المراقبػػة بقطػػاع لػػدل مجمػػس مدينػػة حمػػب بصػػفت و الشخصػػية كا 
ضافة لكظيفتو   .السميمانية بصفتو الشخصية كا 
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إال أنو لـ يتـ تحريؾ اإلدعاء أماـ السيد النا ب العاـ عمى السيد المحافظ كتـ تحريؾ 
ـ اإلدعاء عمى ر يس مجمس المدينة كالمكظفيف الذيف قامكا باليدـ كصدر قرار بعدـ مسؤكليتي

. 

نخمص مما تقدـ أنو الشؾ أف ىذه الكسػيمة تعتبػر مػف أقػكل الكسػا ؿ الرادعػة لاللتػزاـ  
بتنفيػػػذ ا حكػػػاـ القضػػػا ية عمكمػػػان كدعػػػكل اإللغػػػاء خصكصػػػان لمػػػا تػػػؤدم إليػػػو فػػػي حػػػاؿ ابػػػكت 

 .امتناع المكظؼ عف تنفيذ الحكـ القضا ي مف الحكـ عميو كحبسو كعزلو مف كظيفتو

ؿ مف فاعمية تمؾ الكسيمة ما تقابمو مف معكقات في التطبيؽ تتماػؿ فػي إال أف مما يقم        
 .عدـ جكاز المجكء مباشرة إلى المحكمة إال بعد مكافقة النيابة العامة 

تقمؿ مف فاعميػة الجػزاء الجنػا ي لممكظػؼ الممتنػر  التي ككذلؾ الحصانة تمؾ الحصانة       
 الحصػانة كالمكافقػة عميػو كقتػان قػد يطػكؿعف تنفيذ حكـ قضا ي حيث يستغرؽ نظر طمب رفر 

, ا مػر الػذم يحػكؿ دكف ان , كالػرفض ىنػا يكػكف نيا يػ , ىذا إلى جانب احتماؿ رفض الطمب
 .(1)محاكمة المكظؼ رغـ ارتكابو الجريمة 

كبطء إجراءات التقاضي التي تستغرقو المحاكـ لمبػت فػي الحكػـ عمػى المكظػؼ بجػـر         
نػػو فػػي حػػاؿ تػػـ إبػػراز مػػا يشػػعر بتنفيػػذ الحكػػـ قبػػؿ قفػػؿ بػػاب المرافعػػة أك االمتنػػاع إضػػافة إلػػى أ

طمب المكظؼ المختص رأم الجية الر اسية لو بتنفيػذ الحكػـ فػإف القضػاء قػد سػار عمػى عػدـ 
 .مسؤكلية المكظؼ مف جـر االمتناع عف تنفيذ الحكـ القضا ي

مػػػا يكقػػػر مزيػػػدان مػػػف أضػػػؼ إلػػػى ذلػػػؾ عػػػدـ الػػػنص عمػػػى معاقبػػػة تػػػأخير تنفيػػػذ الحكػػػـ  م      
 ا ضرار بالمحكـك لصالحو بؿ يفكت عميو الغاية التي  جميا استصدر الحكـ القضا ي .

لذلؾ البػد لممشػرع مػف إزالػة المعكقػات اإلجرا يػة التػي تعتػرض أعمػاؿ دعػكل المسػاءلة        
 . ياتالجنا ية ككسيمة لضماف تنفيذ ا حكاـ اإلدارية مما يقمؿ مف فاعمي

فالبػػد مػػف إسػػقاط تمػػؾ الحمايػػة اإلجرا يػػة عمػػى , التػػي تتماػػؿ بالحصػػانة المعكقػػات مػػؾ ت       
 كؿ مكظؼ ميما كبر شأنو مف محافظ أك كزير أك غير ذلؾ .

 
 

                                           
شكاالتو الكقتية , مرجر سابؽ, –د. خميفة عبد العزيز عبد المنعـ  (1)  .124ص تنفيذ ا حكاـ اإلدارية كا 
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 : المساءلة التأديبية  -ثانياً 

المعمػكؿ بػو حاليػان  2114لعػاـ  51ينص قانكف نظاـ العػامميف ا ساسػي بالدكلػة رقػـ  
 :نوأق عمى 63في سكريا في المادة  

يجب عمى العامؿ مراعػاة أحكػاـ ىػذا القػانكف كالمراسػيـ كالقػرارات كالتعميمػات المنفػذة لػو       
 :كما يتكجب عميو مراعاة القكانيف كا نظمة النافذة ا خرل كعميو بشكؿ خاص

 ق …......1 

خػالص كاف ينصػػرؼ كميػان ق 2  لعمػػؿ/ /فػػي كقػت ا أف يػؤدم العمػؿ المنػػكط بػو بنفسػػو بأمانػة كا 
 ق …… 4ق ……  3 إلى أداء كاجبات الكظيفة . 

أف ينفذ أكامر رؤسا و بدقة كأمانة في حدكد القكانيف كا نظمة النافذة عمى أف يتحمؿ كؿ ق 5 
ر يس مسؤكلية ا كامر التي تصدر عنو كيككف مسؤكال عف حسف سير العمؿ فػي حػدكد 

 اختصاصو.

 ق :66كفي المادة  

كػػاـ ىػػػذه القػػػانكف يعاقػػػب بإحػػدل العقكبػػػات المسػػػمكية المنصػػػكص /أ / كػػؿ عامػػػؿ يخػػػالؼ أح 
 عمييا فيو كذلؾ مر عدـ اإلخالؿ بإقامة الدعكل المدنية أك الجزا ية ضده.

إال إذا ابت أف ارتكابو لمعمؿ المخالؼ كاف  العامؿ مف مسؤكلية أعمالو مسمكيان  فى/ب/ ال يع
 تنفيذا  مر خطى صادر إليو عف ر يسو .

أىمية الجزاء التأديبي في دفػر المكظػؼ لتنفيػذ الحكػـ القضػا ي تكقيػان لػو,  كبالرغـ مف
إال أف تمػػؾ ا ىميػػة تفقػػد الكايػػر مػػف جكانبيػػا إذا عممنػػا أف السػػمطة المختصػػة بالجيػػة اإلداريػػة 
التػػػي لػػػـ ينفػػػذ الحكػػػـ لصػػػالحيا ىػػػي التػػػي بكسػػػعيا إحالػػػة المكظػػػؼ الممتنػػػر عػػػف التنفيػػػذ إلػػػى 

 . عف ىذا االمتناع التحقيؽ لتقرير مسؤكليتو

, حيػث تكػكف ىػي  , متػى كػاف عػدـ التنفيػذ يركقيػا كىي بالتأكيد لػف تقػدـ عمػى ذلػؾ 
 . (1)التي أكحت لممكظؼ باالمتناع عنو

                                           
شكاالتو الكقتية , مرجر سابؽ, ص –خميفة عبد العزيز عبد المنعـ  د. (1)  . 128تنفيذ ا حكاـ اإلدارية كا 
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يضاؼ إلى ما تقدـ أنو يصعب تقرير المسؤكلية التأديبية حينما يككف االمتنػاع عػف  
دارية الصادر الحكـ في مكاجيتيا تنفيذ الحكـ كاف نتاج تكاطؤ أكار مف مكظؼ في الجية اإل

 .(1)في ظؿ مبدأ شخصية الجريمة التأديبية

االمتنػػػاع عػػػف تنفيػػػذ الحكػػػـ القضػػػا ي يعرضػػػو لممسػػػاءلة  ارتكػػػاب المكظػػػؼ لخطػػػإ إن 
التأديبية إال أنو لك تـ ذلؾ بأمر مف ر يسو ا عمى كقاـ بتبنيو الر يس كتابػة إلػى مخالفػة ذلػؾ 

 . نظر عند تقرير مسؤكليتيا التأديبية القانكف فإف ذلؾ قد يككف محؿ

ف كنػػا نػػػرل مػػر الػػػدكتكر حمػػدم ياسػػػيف عكاشػػػة أف المكظػػؼ لػػػيس فػػي حاجػػػة إلػػػى          كا 
الكتاب لر يسو فتنفيذ ا حكاـ كاجب كاالمتناع عف ذلؾ مخالفة جسيمة معمكمة ال تحتػاج إلػى 

 . تبنيو

يقػػػر تحػػػت طا مػػػة المسػػػاءلة  كفػػػي كػػػؿ ا حػػػكاؿ فػػػإف المتسػػػبب فػػػي منػػػر تنفيػػػذ الحكػػػـ        
 . (2)السياسية إف كاف كزيران في مجاؿ الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية

حيػػث يػػدخؿ الػػكزراء ك نػػكابيـ فػػي عمػػـك مػػدلكؿ المكظػػؼ العػػاـ باعتبػػارىـ يعممػػكف فػػي        
 .انكنان خدمة مرفؽ عاـ يدار بالطريؽ المباشر معينيف مف قبؿ السمطة المختصة بذلؾ ق

مف اـ يقر عمى عاتقيـ مسؤكلية تنفيذ ا حكاـ القضا ية الصادرة في مكاجيػة كزاراتيػـ        
 , ك نظران الف الكزراء ك نكابيـ يمارسكف نكعيف مف المياـ :

مياـ سياسية , ك مياـ ادارية فقد أدل ذلؾ الى تنكع سبؿ مساءلتيـ , فيـ يخضعكف 
 (3) السياسيةلممساءلة القضا ية ك لممساءلة 

عدـ جدكل المساءلة التأديبية في مكافحػة ظػاىرة امتنػاع اإلدارة إلى نخمص مما تقدـ      
عػػف تنفيػػػذ ا حكػػػاـ القضػػػا ية إال إذا تػػػـ تحريػػػؾ الػػػدعكل كالمسػػػاءلة عمػػػى الػػػكزير الػػػذم تمتنػػػر 

 إدارتو عف تنفيذ ا حكاـ .

 
                                           

فكر الجامعي باإلسكندرية, الضمانات التأديبية في الكظيفة العامة, دار ال –د. خميفة عبد العزيز عبد المنعـ  (1)
 , مشار إليو في المرجر السابؽ.0227

المرافعات اإلدارية مف قضاء مجمس الدكلة, الكتاب الخامس, مرجر سابؽ  مكسكعة –د. عكاشة حمدم ياسيف  (2)
 . 724ص

 . 161مرجر سابؽ ,ص , دارية القانكف لضماف تنفيذ ا حكاـ اإل د.الشيخ عصمت عبداهلل ,الكسا ؿ (3)
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 عن التنفيذدور المشرع في مواجهة امتناع اإلدارة  -المطمب الثاني 
 

اغ فػي مسػألة تنفيػذ أحكػاـ دعػكل إف الحاجة المكضكعية تقتضػي بشػكؿ ممػح سػد الفػر 
لغػػاء كسػػد الفػػراغ ىػػذا ال يكػػكف إال مػػف خػػالؿ تشػػرير يضػػمف تنفيػػذ ىػػذا ا حكػػاـ جبريػػان عنػػد اإل

 محاكلة االدارة التنصؿ كرفض االمتااؿ الى الحكـ القضا ي المبـر . 
ف أف تنفيػػذ ا حكػػاـ االداريػػة يكاجػػو بشػػكؿ عػػاـ كدعػػكل فػػي ىػػذا المجػػاؿ غنػػي عػػف البيػػا

لغػػاء بشػػكؿ خػػاص صػػعكبة بالغػػة مردىػػا أف االدارة كىػػي الخصػػـ فػػي الػػدعكل ىػػي المطالبػػة اإل
دارة راىنػان , اإللى التنفيذ الجبرم في مكاجيػة إبتنفيذ الحكـ الصادر في مكاجيتيا حيث ال سبيؿ 
ارة بتنفيػذ مػان عػدـ تحديػد مػدة تمتػـز بيػا اإلدر تفاقمما يمحؽ الضرر بأصحاب الحقكؽ كيزيد ا مػ

صػػػدار ا مػػػكردارم بسػػػمطة اتخػػػاذ القػػػرار ك اإلداريػػػة كعػػػدـ تمتػػػر القاضػػػي اإلاالحكػػػاـ   القاطعػػػة ا 
 .نكميزماإلالقضاء  في الحاؿ عميو ىك كما الحكـ منطكؽ كفؽ دارةلو بالتنفيذ

ي  يختمػػؼ عػػػف دكر القاضػػػي مقاضػػػلدكر بػػيتميػػػز النظػػاـ القػػػانكني فػػي إنجمتػػػرا  حيػػث     
ف القاضػػي فػػي إنجمتػػرا يممػػؾ إ, إذ اإلدارم فػػي دكؿ النظػػاـ المػػزدكج كفرنسػػا كسػػكريا كمصػػر 

القدرة عمى إصدار ا كامر كالنكاىي إلى اإلدارة إللزاميا بالقيػاـ بعمػؿ أك باالمتنػاع عػف القيػاـ 
 . (1)اعف بعمؿ يحرمو القانكف كما يمكنو أف يحكـ باإللغاء كبحقكؽ معينة لمط

الذم ندعك إلػى اقتباسػو كالػنير عمػى منكالػو مػر  نرل في ذلؾ االتجاه السبيؿ الناجرك 
 مراعاة خصكصيتنا . 

تنفيذ أحكاـ اإللغػاء بػيف القػرار  مساراإلنجميزم في  القضاء ضافة الى ما تقدـ يميزإ         
فػػالقرار الباطػػؿ فػػي القػػػانكف  لمػػػنص القػػانكني النافػػذ ,  إعمػػاالن الباطػػؿ كالقػػرار القابػػؿ لوبطػػاؿ 

اإلنجميػػػزم ىػػػك القػػػرار المشػػػكب بعيػػػب تجػػػاكز حػػػدكد السػػػمطة , كىػػػذا القػػػرار يكػػػكف بػػػاطالن مػػػف 
أمػػا القػػرار القابػػؿ لوبطػػاؿ فػػي القػػانكف اإلنجميػػزم فيػػك قػػرار , أساسػػو أم منػػذ لحظػػة صػػدكره 

  لغػاءقػانكني ظػاىر يجعمػو قػابالن لو حدكد االختصػاص غيػر أنػو مشػكب بخطػإ صادر ضمف
ا نااره حتى يػتـ إلغػاؤه مػف قبػؿ , أك بتعبير آخر قابالن لوبطاؿ كلذلؾ يعتبر قرارنا سميمنا كمنتجن

كلػػيس إللغػػاء القػػرار القابػػؿ , المحكمػػة بنػػاءن عمػػى طمػػب الشػػخص الػػذم لػػو مصػػمحة فػػي ذلػػؾ
, أم أف القػرار القابػؿ لوبطػاؿ  لوبطاؿ أار رجعي بؿ يقتصر ذلػؾ عمػى الحاضػر كالمسػتقبؿ

                                           
 .14رياض , دعكل اإللغاء في الجزا ر , مرجر سبؽ ذكره , ص  د. عيسى (1)
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ا بإلغا و , أما بالنسبة لمفترة  يتكقؼ عف إنتاج آااره ابتداءن مف إصدار المحكمة المختصة حكمن
ا نااره حتى بعد إلغا والسابقة عمى ذلؾ فإنو يككف قرارنا سميمن   .ا كمنتجن

كاإلدارة فػػي إنجمتػػرا ال تسػػتطير أف تمتنػػر عػػف تنفيػػذ حكػػـ صػػادر عػػف محكمػػة قػػانكف       
رنا لمتاج , أم ازدراءن لممحكمة حسب التعبير الحديث ف ذلؾ يشكؿ احتقا

(1)  .  
إف مقاربتنػا كقرا تنػا ليػذه التجربػػة تػدفر بنػا إلػػى الػدعكة لرفػد تشػػريعنا كفقينػا بمػا يغنيػػو 

جابػة لحاجػة اجتماعيػة ممحػة ضػمانان لسػمطاف الحػؽ كالعػدؿ , كلكننػا فػي الكقػت ذاتػو إكيسريو 
بطػػاؿ أاػػره عمػػى ىػػذا القػػرار , بػػدءان مػػف القابػػؿ لو القػػرارنػػرل أنػػو يكػػكف لمحكػػـ القاضػػي بإلغػػاء 

لغػاء , كنػرل أف ىػذا أقػـك إلامة الدعكل في حاؿ قبكليا ال مف تاريخ صػدكر الحكػـ باإقتاريخ 
 كأعدؿ كنقترح أف يككف النص التشريعي مستجيبان مر ىذا االقتراح .  حكأرج
كمػا ذ أخيػر ضػد الظمػـ كالطغيػاف القضاء ضمير ا مة بما يمامو  بنا يػا مػف مػال إف     
لمكانػة سػامية فػي عػالـ يمػكج بالتنافسػية ارتقا يػا تنفيذ أحكامو يعد مقياسان لمدل تحضرىا ك  أف

فػػي المجػػاالت االقتصػػادية كجػػذب رؤكس ا مػػكاؿ التػػي سػػتيرب ال محالػػة مػػف دكلػػة ال تحتػػـر 
 . أحكاـ قضا يا حيث تسكد الفكضى كالفساد في كؿ شيء دكف ردع أك زجر

ارة ليػػػا ك ف أحكػػػاـ القضػػػاء اإلدارم تقصػػػد إرسػػػاء مبػػػدأ المشػػػركعية فػػػإف انتيػػػاؾ اإلد    
يخػػرج  , إعاقتػػو أك القيػػاـ بيػػا عمػػى نحػػك ال يتفػػؽ مػػر مػػا جػػاء بػػالحكـ  سػػكاء بعػػدـ التنفيػػذ أـ

أىػػػـ  تتجسػػػد الدكلػػػة عػػػف إطػػػار الدكلػػػة القانكنيػػػة ممػػػا يعػػػدـ الاقػػػة فػػػي السػػػمطة التنفيذيػػػة كالتػػػي 
 . (2)تنفيذ القانكف كالتي تعد أحكاـ القضاء إحدل صكره  في كظا فيا
كنظران لعدـ جدكل دكر القضاء في مكاجية امتناع اإلدارة عف تنفيذ ا حكػاـ القضػا ية        

 .كفؽ التنظيـ القانكني كالقضا ي الحالي
نكنيػة ك قػرار بعػض المػكاد القاإلػذلؾ البػد مػف تػدخؿ المشػرع لمكاجيػة ىػذه الظػاىرة مػف       

عػػػادة بنػػػاء منظكمػػػة مسػػػتقمة لمقضػػػاء اإلدارم تعنػػػى بتنفيػػػذ ا حكػػػاـ نتعػػػديؿ بعضػػػيا ا خػػػر كا 
 عمى النحك التالي :ىذا المطمب  فيكعمى ىذا ا ساس نتناكؿ الدراسة الصادرة عنيا 

 الفرع ا كؿ : إحداث دا رة التنفيذ اإلدارم . -

 الفرع الااني : مدة تنفيذ حكـ اإللغاء . -

 .دعاء المباشر تحريؾ االالث : الفرع الا -

                                           
 . 416سبؽ ذكره  , ص عمر محمد مرشد , مرجر  د. الشكبكي (1)
شكاالتو الكقتية ,  –د. خميفة عبد العزيز عبد المنعـ  (2)  . 8مرجر سابؽ صتنفيذ ا حكاـ اإلدارية كا 
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 احداث دائرة لمتنفيذ اإلداري -الفرع األول
 

تػػػػؤمف دا ػػػػرة التنفيػػػػذ المختصػػػػة كفػػػػؽ القكاعػػػػد المنصػػػػكص عمييػػػػا فػػػػي قػػػػانكف أصػػػػكؿ       
المحاكمػػات المدنيػػة , تنفيػػذ القػػرارات الصػػادرة عػػف القضػػاء العػػادم , ك ا حكػػاـ الصػػادرة عػػف 

 7/4/2111تػاريخ  13اإللغاء بدءأن مػف صػدكر القػانكف رقػـ القضاء اإلدارم في غير دعاكل 
 حيث نصت المادة ا كلى منو عمى أف : 

 1959لعػػػػاـ  55/ مػػػػف قػػػػانكف مجمػػػػس الدكلػػػػة رقػػػػـ 36" يضػػػػاؼ إلػػػػى نيايػػػػة المػػػػادة /        
كتعديالتو الفقرة انتية : " أما ا حكاـ ا خرل لصالح إحدل الجيات العامة أك لصالح الغيػر 

 بكاسطة دكا ر التنفيذ القضا ية " فتنفذ 

البػػػػيف مػػػػف الػػػػنص أف المشػػػػرع أبقػػػػى االختصػػػػاص بتنفيػػػػذ ا حكػػػػاـ الصػػػػادرة بػػػػدعاكل      
 اإللغاء إلى الجية اإلدارية التي تككف أحد أطراؼ الخصكمة في دعكل اإللغاء . 

سػار افتقاد مؤسسة القضاء اإلدارم لجية محددة تنيض بػإجراءات التنفيػذ كتتبػر م إف     
تمكػػيف أصػػحاب الحقػػكؽ مػػف حقػػكقيـ مسػػألة قػػادت كتقػػكد إلػػى تراخػػي السػػمطة التنفيذيػػة اف لػػـ 

 .نقؿ إلى عزكفيا عف تنفيذ ا حكاـ الصادرة بمكاجيتيا 

لقػػد صػػارت ا حكػػاـ تتػػراكـ كتتػػزاحـ فػػي ا دراج حبيسػػة ينتظػػر أصػػحابيا فػػؾ أسػػرىا          
كىػػك التنفيػػذ ال احتباسػػيا بػػدعكل مسػػاس ىػػذه  كمػػدىا بعناصػػر الحيػػاة لتأخػػذ مجراىػػا الطبيعػػي

ا حكػػػاـ بالمصػػػمحة العامػػػة ممػػػا يعطػػػؿ مسػػػار الحػػػؽ كالحقيقػػػة كممػػػا يجعػػػؿ السػػػمطة التنفيذيػػػة 
تفػرض نفسػيا رقيبػػان عمػى السػػمطة القضػا ية كىػػذا مػا يقػػكض ا سػس كالمبػػادئ الدسػتكرية التػػي 

 يكرسيا دستكر البالد بماابتو قانكف القكانيف .

عػالء رايػة العدالػة نػرل أنػو قػد  انطالقان      مف ىذا االضطراب فػي ميػداف إحقػاؽ الحػؽ كا 
ىذا الفراغ بإعادة ىيكمية تنظيـ مجمس الدكلة  ت إلى تصدم السمطة التشريعية لمم حاف الكق

حداث مؤسسة تنفيذ خاصة بالقضاء اإلدارم ليشمؿ مجمس الدكلة إضافة إلػى القسػـ  كقكننة كا 
 رم القسـ التنفيذم فمـ يعد امة ما يبرر استمرار ىذا الفراغ .القضا ي كالقسـ االستشا

 إف بنية مجمس الدكلة السكرم الحالية تتككف مف :       
 القسـ القضا ي . -1

 القسـ االستشارم لمفتكل كالتشرير .  -2
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لذلؾ نرل ضركرة إكساء قرارات القضاء اإلدارم اكب العافيػة مػف خػالؿ إحػداث قسػـ      
نفيػػذ فػػي مجمػػس الدكلػػة يتكفػػؿ بضػػماف مؤيػػدات التنفيػػذ ل حكػػاـ الصػػادرة بصػػيغتيا مسػػتقؿ لمت

 النيا ية القطعية كخاصة في القرارات الصادرة بدعاكل اإللغاء .
ينػػػاط بػػػو تنفيػػػذ ا حكػػػاـ القضػػػا ية الصػػػادرة عػػػف مجمػػػس الدكلػػػة كالنظػػػر باإلشػػػكاالت 

 . التنفيذية ككذلؾ متابعة تنفيذ ىذه ا حكاـ
القسػػـ ر ػػيس محكمػػة القضػػاء اإلدارم فػػي الكقػػت الحػػالي نظػػران لمػػا يعػػاني يػػرأس ىػػذا  

 .مجمس الدكلة السكرم مف قمة كنقص في عدد القضاة 
كبعد رفد مجمس الدكلة بقضاة يتكسر مف خالليػـ مػالؾ مجمػس الدكلػة يعيػد بر اسػة  

 .دا رة التنفيذ لقاضي مفرغ لذلؾ 
نا بو كيممؾ تنفيػذ الحكػـ  مجمس الدكلة أكحداث دا رة است نافية يرأسيا ر يس إككذلؾ 

 .بالقكة إف لـز ا مر إذا لـ تنفذ اإلدارة الحكـ الصادر بشكؿ كدم 
كتحريػػػؾ الػػػدعكل العامػػػة إلػػػى النا ػػػب العػػػاـ لمباشػػػرة الػػػدعكل الجنا يػػػة  بكػػػؿ مكظػػػؼ 

 يعرقؿ أك يؤخر تنفيذ حكـ قضا ي صادر عف مجمس الدكلة خالؿ مدة محددة .
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 مدة تنفيذ حكم اإللغاء –الفرع الثاني 
 

/ مف قانكف مجمػس الدكلػة السػكرم عمػى أف 36لقد تضمنت الفقرة ا كلى مف المادة /      
ا حكاـ الصادرة باإللغػاء تككنيػا صػكرتيا التنفيذيػة مشػمكلة بالصػيغة انتيػة : " عمػى الػكزراء 

جراء   مقتضاه "أك رؤكساء المصالح المختصيف تنفيذ ىذا الحكـ كا 

فػػػالبيف مػػػف الػػػنص أف المشػػػرع لػػػـ يحػػػدد مػػػدة تمتػػػـز اإلدارة بيػػػا لتنفيػػػذ الحكػػػـ الصػػػادر 
باإللغاء فالمفركض أف يتـ تنفيذ حكـ اإللغػاء خػالؿ مػدة زمنيػة معقكلػة لتػتمكف اإلدارة خالليػا 
مػػف اتخػػاذ اإلجػػراءات التنفيذيػػة الالزمػػة مػػف إصػػدار قػػرار بإعػػادة الحػػاؿ إلػػى مػػا كػػاف عميػػو أك 

 دار قرار جديد .إص

كلػػػيس مػػػف المنطقػػػي مطالبتيػػػا بتنفيػػػذ الحكػػػـ فػػػكران بمجػػػرد إعالنيػػػا بػػػالحكـ الصػػػادر ,       
 .إضافة إلى أف ا حكاـ القضا ية تصدر بدكف تحديد ليذه المدة 

لذلؾ البد مف تدخؿ المشرع لتحديد مدة يتـ خالليا تنفيذ الحكـ الصادر فإذا تقاعست         
عت اإلدارة عف التنفيػذ خػالؿ ىػذه المػدة تبػدأ سػرياف الفكا ػد كالغرامػات التيديديػة اإلدارة أك امتن

 بدءان مف تاريخ انتياء الميمة المحددة .

بخصػكص  تنفيػػذ ا حكػػاـ القضػػا ية , سػػار عميػػو المشػرع فػػي سػػمطنة عمػػاف  كىػذا مػػا
 ق مف قانكف الجزاء عمى أف:163فقد قرر في المادة  

ر إلػى سػنة كػؿ ضػابط أك كػؿ فػرد مػف أفػراد القػكة العاممػة " ييعاقب بالسجف مف شػي  
 .متنر عف تنفيذ طمب قانكني صادر عف سمطة قضا ية أك عف سمطة إدارية  اأىمؿ أك 

كيعاقب بذات العقكبة المنصكص عمييا في الفقػرة السػابقة كبػالعزؿ مػف الكظيفػة كػؿ  
بعــد مضــي محػػاكـ متنػػر أك عطػػؿ تنفيػػذ حكػػـ أك أمػػر صػػادر مػػف إحػػدل الامكظػػؼ مخػػتص 

 أسبوعين من إنذار  بالتنفيذ عمى يد محضر".

عػػػف تنفيػػػذ الحكػػػـ  لالمتنػػػاعكالكاضػػػح مػػػف ىػػػذا الػػػنص أف المشػػػرع العمػػػاني قػػػد رصػػػد     
القضػػا ي أك تعطيػػؿ تنفيػػذه عقكبػػة السػػجف , لمػػدة ال تقػػؿ عػػف شػػير كال تتجػػاكز سػػنة كبػػالعزؿ 

 .مف الكظيفة 

ق مكعػػدان قصػػيران لمتنفيػػذ ىػػك أربعػػة  163يػػة مػػف المػػادة  ككػػذلؾ فقػػد حػػددت الفقػػرة الاان        
 .عشر يكمان مف تاريخ إنذار جية اإلدارة لمتنفيذ عمى يد محضر
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 المشرع لـ يقصد تماـ تنفيذ الحكػـ خػالؿ ا يػاـ ا ربعػة عشػر المػذككرة , إذ إفكطبعان        
نمػا قصػد المشػرع أف تبػدأ اإل قد يستغرؽ التنفيػذ أكاػر مػف ذلػؾ , دارة فػي تنفيػذ الحكػـ خػالؿ كا 

 ىذه الفترة.

ف يتػػدخؿ المشػػرع بفػػرض مكعػػد أقصػػى يجػػب عمػػى جيػػة اإلدارة ألػػذلؾ نػػرل ضػػركرة      
بحيث يفترض الخطأ في جانبيػا إف   المحككـ عمييا إتماـ عممية  تنفيذ الحكـ قبؿ انقضا و ,

 مضى ىذا المكعد دكف إتماـ التنفيذ .
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 المباشر الدعاءتحريك  – الفرع الثالث
 

الشػػػؾ أف حػػػؿ المشػػػكالت التػػػي تعتػػػرض تنفيػػػذ اإلدارة لمحكػػػـ القضػػػا ي الصػػػادر فػػػي        
دعكل اإللغاء يتماؿ في ضركرة تفعيؿ دعكل المس كلية الجنا يػة ضػد المكظػؼ المسػ كؿ عػف 

نيػا لػـ تقػـ أجػد لة الجنا يػة , نؿ دراستنا السابقة لمكضكع المساءى عدـ التنفيذ , إال أنو مف خال
مػػػا يكتنػػػؼ مضػػػمكف  نفيػػػذ ا حكػػػاـ القضػػػا ية كذلػػػؾ بسػػػببعػػػف ت االمتنػػػاعبػػػردع اإلدارة مػػػف 

 .النصكص القانكنية الناظمة ليا مف غمكض كقصكر 
دسػػػػتكر مػػػػف  فيالمػػػػادة الما ػػػػة كالرابعػػػػة كالاالاػػػػكبػػػػالعكدة إلػػػػى ىػػػػذه النصػػػػكص نجػػػػد أف        

تصػػدر ا حكػػاـ عمػػى أف "  تػػنص  13/3/1973 الصػػادر بتػػاريخ الجميكريػػة العربيػػة السػػكرية
 ".باسـ الشعب العربي في سكرية

مػػف قػػانكف العقكبػػات السػػكرم الصػػادر بالمرسػػـك التشػػريعي رقػػـ  361المػػادة كمػػا أف 
 أنو يعاقب تنص عمى 22/6/1949تاريخ  148

 ليعكؽ أك يؤخر تطبيؽ" كؿ مكظؼ يستعمؿ سمطتو أك نفكذه مباشرة أك غير مباشرة        
أك  القػكانيف أك ا نظمػة كجبايػة الرسػـك أك الضػرا ب أك تنفيػذ قػرار قضػا ي أك مػذكرة قضػا ية
  ".أم أمر صادر عف السمطة ذات الصالحية يعاقب بالحبس مف االاة أشير إلى سنتيف

لذلؾ البد لممشرع مف إزالة كؿ ما يعكؽ تطبيقيا مف صعكبات لتفادم أكجو القصػكر     
لػػو حػػؽ رفػػر دعػػكل جنا يػػة مباشػػرة إلػػى المحكمػػة المختصػػة ضػػد كػػؿ  كذلػػؾ بإعطػػاء المحكػػكـ

 .يؤخر تنفيذه  يعطؿ أك مكظؼ يمتنر عمدان عف تنفيذ حكـ قضا ي أك

تػػػاريخ  112الصػػػادر بالمرسػػػـك خالفػػػان لمػػػا يقػػػرره قػػػانكف أصػػػكؿ المحاكمػػػات الجزا يػػػة         
 منو عمى أنو : 1المادة  كالتي نصت 13/3/1951

فػي  دعػكل الحػؽ العػاـ كمباشػرتيا كال تقػاـ مػف غيرىػا اال بإقامػةنيابة العامػة تختص ال"       
 . "  حكاؿ المبينة في القانكفا 

مػػػف دسػػػتكر جميكريػػػة  123كفػػػؽ مػػػا قػػػاـ بػػػو المشػػػرع المصػػػرم بتعػػػديؿ المػػػادة كذلػػػؾ    
: " تصػػدر ا حكػػاـ أف  / مػػف الدسػػتكر الحػػالي التػػي نصػػت عمػػى72مصػػر العربيػػة بالمػػادة /

باسػػػـ الشػػػعب كيكػػػكف االمتنػػػاع عػػػف تنفيػػػذىا أك تعطيػػػؿ تنفيػػػذىا مػػػف جانػػػب المػػػكظفيف كتنفػػػذ 
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العمكمييف المختصيف جريمة يعاقب عمييػا القػانكف كلممحكػـك لػو فػي ىػذه الحالػة رفػر الػدعكل 
 الجنا ية مباشرة إلى المحكمة المختصة " .

لنظػػػاـ ا ساسػػػي ق مػػػف ا71سػػػار عميػػػو أيضػػػان المشػػػرع العمػػػاني فػػػي المػػػادة   كىػػػذا مػػػا      
متنػاع , كيكػكف اال  حكاـ كتنفذ بإسـ جاللػة السػمطافلمسمطنة " الدستكر "عمى أف :" تصدر ا

عف تنفيذىا أك تعطيؿ تنفيذىا مف جانب المكظفيف العمكمييف جريمػة يعاقػب عمييػا القػانكف , 
 ة" .كلممحكـك لو في ىذه الحالة حؽ رفر الدعكل الجنا ية مباشرة أماـ المحكمة المختص

ق مػػف  134لػػنص المػػادة    , إعمػػاالن  ككػذلؾ اف يحػػدد مػػدة معينػػو تبػػدأ فييػا المحاكمػػة     
كضركرة أف يشػمؿ التجػريـ كػالن مػف االمتنػاع العمػدم كالتراخػي فػي التنفيػذ مػر تنػكع , الدستكر

 . العقكبات المقررة حسب جسامة الجـر المكجكد في كؿ جريمة
, المكقعة عميو في الجرا د كالصحؼ كمرتكبيا كالعقكبات كالعمؿ عمى إشيار الجريمة        

النص تشريعيان عمى حد أدنى لمعقكبة إذا ما تـ التنفيػذ كعقكبة تبعية لمعقكبة الجنا ية , ككذلؾ 
عػف تنفيػذ حكػـ قضػا ي  االمتناعبعد انتياء الميمة المحددة كقبؿ قفؿ باب المرافعة في دعكل 

 بأ ال تقؿ عف عشرة أياـ .

الشػػػكؿ ق مػػػف دسػػػتكر الجميكريػػػة العربيػػػة السػػػكرية عمػػػى 134حيػػػث تصػػػبح المػػػادة  ب    
 :التالي 

وتنفــذ باســم الشــعب العربــي فــي ســورية ويكــون المتنــاع عــن تصــدر األحكــام "   
تنفيذها أو تعطيل تنفيذها أو التأخر في تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين 

محكـوم لـه فـي هـذ  الحالـة رفـع الـدعوى الجنائيـة مباشـرة جريمة يعاقب عميها القانون  ولم
إلى المحكمـة المختصـة إذا لـم يـتم تنفيـذ الحكـم خـالل مـدة أربعـة أشـهر مـن تـاري  إعـالن 

 " . الحكم أصولً 
ميمػا كانػت مرتبتػو فػي السػمؾ القضػا ي أف يػدافر عػف قػكة  كما يتحتـ عمى كؿ قاض     

ال سػػػيككف مكضػػػكع الخػػػالؼ القضػػػية المحكمػػػة التػػػي ىػػػي السػػػند ا ساسػػػ ي لمنظػػػاـ القػػػانكني كا 
سمطاف مجمس الدكلة ككرامتو كىك المحكمة اإلدارية العميا المناط بيػا مراقبػة شػرعية ا عمػاؿ 

 . (1)ميا الدستكر كحدد نطاقيا القانكفاإلدارية كالحفاظ عمى الحريات العامة كالخاصة التي كف

                                           
 .57أبحاث في القانكف اإلدارم, مرجر سابؽ ص  –صفا جياد  (1)
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ا حكػػػاـ إعػػػداد تقريػػػر سػػػنكم يتضػػػمف عػػػدد ككػػػذلؾ تكميػػػؼ مجمػػػس الدكلػػػة السػػػكرم ب        
 ,ت التػي تمتنػر عػف تنفيػذىا اك اإلدار  التي امتنعت اإلدارة عػف تنفيػذىا خػالؿ السػنة القضا ية

السػػػػنكم عمػػػػى أف يقػػػػدـ ىػػػػذا التقريػػػػر إلػػػػى ر ػػػػيس المجمػػػػس , ليقػػػػكـ بػػػػدكره بدمجػػػػو فػػػػي تقريػػػػره 
الدكلػػة كػػؿ االاػػة  يقػػدـ ر ػػيس مجمػػسالتػػي نصػػت عمػػى أف "  51المنصػػكص عميػػو فػػي المػػادة 

متضمنان ما أظيرتو ا حكاـ أك البحكث مف  أشير ككمما رأل ذلؾ تقريران إلى ر يس الجميكرية
حاالت إسػاءة اسػتعماؿ السػمطة مػف أيػة جيػة مػف  نقص في التشرير القا ـ أك غمكض فيو أك

  ." لسمطتيا جيات اإلدارة أك مجاكزة تمؾ الجيات
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 مــةخاتال

 
كقػد كصػمت بيػذه  كانف, الرحػب الفقيػي كالمعرفػي  قد أدليت بدلكم فػي ىػذا الميػدافل

بتركيػز شػديد عصػارة فػإنني أعػكد  بسػط أمػامكـ الرسالة كما ىك مرسػـك ليػا بمخطػط البحػث 
 .ستنتاجات كتكصيات اإليو مف خالصات ك  تيانتي جيدم كما

كء عمػػى قضػػايا كمسػػا ؿ إشػػكالية حاكلػػت فػػي بحاػػي المااػػؿ أمػػامكـ أف ألقػػي الضػػقػػد ل 
اؼ لػو كال شػطآف فيػو فكلكػف العمػـ محػيطه ال ضػ, تطرح نفسيا بشدة في ميداف الفقػو كالقػانكف 

 , االسػػتمرار فػػي رحمػػة الغػػكص كالتقصػػي دكف تكقػػؼبممػػا يجعػػؿ الباحػػث شػػغكفان كػػؿ الشػػغؼ 
منطمػؽ كدافػر متطمعان إلى ىذه ا طركحػة ك, كىك ما سيككف حافزم لمتابعة البحث بكؿ دأب 

  .كمحفز

جاءت حصاد سعي ييدؼ لسد فراغ كنقص كسككت يعتًكري ميداف الفقو إف الرسالة 
كالقكاعد الحقكقية الناظمة ليذه اإلجراءات ...   لقد انطمقت الرسالة مف قراءة نقدية كمقاربة 
تحميمية فخمصت إلى تشخيص حالة الخمؿ كاالضطراب التي تعاني منيا مكضكعة تنفيذ 

حكاـ كمسألة تمكيف أصحاب الحقكؽ مف حقكقيـ المكرسة بأحكاـ قضا ية مبرمة , غير ا 
أنيا ال تجد طريقيا إلى التنفيذ لتعنت اإلدارة كعدـ امتااليا لمقرارات القضا ية المبرمة تعسفان 
كجنكحان عف مبادئ الحؽ الطبيعي كقكاعد العدؿ المكرسة في الدستكر كالقكانيف كالشرعة 

 لحقكؽ اإلنساف .العالمية 

لقد شاقنا أف نجد أف أصحاب الحقكؽ ال يجدكف الكسيمة الناجعة لتمكينيـ مف حقكقيـ       
حيث أف ا بكاب مكصدة كالدركب مغمقة حيث تصبح ا حكاـ ذات الحجية المطمقة أماـ 

 الكافة كما ىك الكاجب بماابة ا منيات كا حالـ .

أصكؿ لمتنفيذ الجبرم بمكاجية اإلدارة . أماـ ىذا الكاقر أماـ ىذا الكاقر كعدـ تشرير       
الذم تتمترس فيو اإلدارة خمؼ جدار ال سبيؿ إلى اختراقو . أماـ ىذا الكاقر فإف صاحب 

 : الحؽ يجد نفسو أماـ خياريف

 الخيار ا كؿ ىك أف يرفر يديو إلى السماء يستعيذ باهلل مف عسؼ كجكر كظمـ اإلدارة.

ما أف يبحث عف خيار اافو ىك محاكلة الكصكؿ إلى المسؤكؿ في اإلدارة المعنية  كا 
 عبر طرؽ ككسا ؿ خفية كغير نقية .
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مما يجعؿ مف ىذا الفراغ مناخان مؤاتيان لوفساد كالفساد , عمة العمؿ كجراكمة الداء       
 . كالكـر الخبيث الذم ال قيامة لكطف إال باست صالو كالقضاء عمى مسبباتو كقاية كردعان 

كمف اـ تشرير , إننا نعتقد أف سف قانكف ينظـ قكاعد كأصكؿ إجراءات دعكل اإللغاء        
سنف التنفيذ الجبرم بمكاجية اإلدارة بالنسبة ل حكاـ الحا زة قكة القضية المقضية يماؿ بناء 

 كنيجان قكيمان في مكاجية الفساد اإلدارم الذم ىك شر الشركر كعمة العمؿ . 

ىذا ا ساس يأتي ما ندعك إليو مف إسباغ صيغة التنفيذ الجبرم عمى ا حكاـ كعمى       
المبرمة الصادرة عف مجمس الدكلة بمكاجية اإلدارة ال كمسألة متعمقة بإيصاؿ أصحاب 

ترسي دعا ـ الحؽ   يةالحقكؽ إلى حقكقيـ كتمكينيـ منيا فحسب بؿ ىك قضية كطنية مبد
 المجتمر كالكطف برمتو .كتساىـ في مكاجية مرض عضاؿ ينتاب 

إف البحث انطمؽ مف اىتدا و با سس كالمكجبات التي يقكـ عمييا التشػرير . كتجسػدت       
 تمؾ ا سس كالمبادئ بمنحييف :

المنحػػى ا كؿ : عػػاـ تنطمػػؽ منػػو مقكلػػة التشػػرير كسػػف القػػكانيف فػػي كػػؿ المجػػاالت كالعالقػػات 
 االجتماعية .

كشػػؼ كالتكصػيؼ كالتحميػػؿ لكاقػػر إجػػراءات دعػػكل اإللغػػاء كمنحػى خػػاص تركػػز عميػػو الجيػػد لم
 أماـ مجمس الدكلة السكرم .

في العاـ كنت مسككنان بضركرة مكاكبة التشرير لحركة تطكر التاريخ كاتساع كتنامي 
العالقات االجتماعية في الداخؿ الكطني كمر الخارج العالمي حيث اندمر البعد المكاني 

د يسمى اصطالحان " الزمكاف " كذلؾ شغفتني مقكلة تتجمى في أف بالبعد الزماني في بعد كاح
الحاجات المادية كالركحية كبالتالي العالقات االجتماعية بيف الناس في الداخؿ كالخارج 
تظيري كؿ يكـ بطالر جديد ىذه العالقات الناش ة بيف الناس أاناء سعييـ لتمبية حاجاتيـ 

ان بؿ ىي متغير يستكجب نكاظـ كضكابط كقكاعد مكاكبة المتنامية ليست شي ان اابتان كمستقر 
تسايره كتساكقو كتتسؽ معو ىذه الضكابط ىي القكانيف عينيا حيث تترسخ مقكلة " الحؽ 

 مطمؽ كالقانكف متغير " كحاجة مكضكعية.

في العاـ ليس خافيان تراخي التشرير عندنا عف مكاكبة مستجدات الحياة كمتغيراتيا 
استدراؾ ىذا القصكر مؤكدان عمى ضركرة أف تخرج القكانيف مف فطرة  ككاف أف دعكت إلى

 الشعكب كتمبي احتياجاتيا .
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في كؿ أطكارىا  -كىنا بيت القصيد  -إف القكانيف ليست نزكة كال شي ان يفتعؿ كلكنيا 
كليدة ضركرات اإلنساف كامرة احتياجات أكيدة لمبشر. لذلؾ فإف التطكر المكضكعي أكؿ 

 تحكؿ أىـ مقكماتيا كىي ال تتطكر بدافر مف ذاتيا بؿ بدافر مف احتياجاتنا. خصا صيا كال

مػػػف جيػػػة أخػػػرل فػػػإف القػػػكانيف تسػػػف لتنظػػػيـ العالقػػػات االجتماعيػػػة أكاػػػر ممػػػا تسػػػف 
كراىيـ  .(1)إلخضاع الناس كا 

تأسيسػػان عمػػى ذلػػؾ خرجػػت با سػػس العامػػة المكضػػكعية التػػي بنيػػت مػػف كحييػػا ىػػذه  
ي أسيبت فإنني في ىدم العاـ أنتقػؿ إلػى الخػاص الػذم يماػؿ الرسػالة كىنا كلعمن , ا طركحة

فػي " إجػراءات دعػكل اإللغػاء أمػاـ مجمػس الدكلػة  . بمكضكعيا المحدد عمى كجو الخصػكص
 السكرم "

إف مقاربػػة نقديػػة لكاقػػر الحػػاؿ فػػي القضػػاء اإلدارم فيمػػا ىػػك متصػػؿ بمكضػػكع الرسػػالة  
داعياتيا كما تضفيو مف اضػطراب كخمػؿ يعتػكر مسػألة سعفتني في رسـ المالمح بتجمياتيا كتأ

تمكيف أصحاب الحقكؽ مف حقكقيـ المكرسة با حكاـ القضا ية كىكػذا كجػدتني كمػا عرضػت 
 في المقدمة أكصؼ الصكرة بالتالي :

غيػػاب قػػانكف مسػػتقؿ نػػاظـ لوجػػراءات كأصػػكؿ التقاضػػي أمػػاـ القضػػاء اإلدارم عمػػى مػػا  -أولً 
ضاء العادم حيث تماؿ قكاعػد اإلجػراءات آليػة ناظمػة كضػابطة ىك عميو الحاؿ في الق

لقكاعػػد االختصػػاص كأصػػكؿ التقاضػػي يتكجػػب عمػػى القضػػاء المػػدني كالجزا ػػي السػػير 
عمى ىدييا كاتباعيا باعتبارىا مف متعمقات النظاـ العاـ ممػا يكجػب التقيػد بيػا كااللتػزاـ 

, كفػي ىػذا ة البطالف كاالنعػداـدم كتحت طا مالكامؿ بسننيا عفكان مف قبؿ القضاء العا
السػػياؽ كػػاف قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات المدنيػػة كقػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات الجزا يػػة , 
كىنا فإف دا رة شمكؿ اختصػاص القضػاء اإلدارم مػف حيػث مكضػكعاتيا كأطرافيػا ىػي 
عمى درجة مف ا ىمية التػي ال يجػكز أف تتػرؾ قكاعػد اإلجػراءات كا صػكؿ فييػا لمػكاد 

 ىنا كىناؾ بما في ذلؾ استنباط بعضيا اقتباسان مف قكاعد اإلجراءات المدنية . متناارة

كمػف ىنػا فإننػػا نجػد أف صػدكر قػػانكف خػاص لوجػراءات بالقضػػاء اإلدارم ىػك مسػػألة         
عمى غايػة بالغػة مػف ا ىميػة ال تعػرب عػف نفسػيا بكصػفيا مسػألة تتعمػؽ بالشػكؿ فحسػب بػؿ 

                                           

 الناشر دار الفكر العربي. –ق خالد محمد خالد الديمقراطية أبدان 1 



514 

 

غيابػػػػو ضػػػػماف يسػػػػر كسالسػػػػة كسػػػػرعة النظػػػػر فػػػػي قضػػػػايا ىػػػػي اإلطػػػػار الػػػػذم ال يمكػػػػف فػػػػي 
 المنازعات اإلدارية كاقترانيا بالقرار القضا ي عنكاف الحؽ كالعدؿ .

لقػػد بينػػت فػػي مقدمػػة ىػػذه الرسػػالة التػػي بػػدأت بإعػػدادىا منػػذ أكاػػر مػػف عػػاميف أنػػو قػػد   -ثانيــاً 
فقيان في المركز حاف الكقت لصياغة ىيكمية متكاممة متناسقة لمقضاء اإلدارم عمكديان كأ

ك حيث المحكمة اإلدارية العميا كفي مراكز المحافظات مف خالؿ إنشػاء محػاكـ إداريػة 
لمتقاضػي بغيػة  تيسػيران في تراتبية كاضحة مف القاعدة إلى القمػة  محاكـ لمقضاء اإلدارم

 . إيصاؿ الناس إلى حقكقيـ كتجنيبيـ مشقة السفر ك الترحاؿ إلى العاصمة

أجازه كنص عميو قانكف مجمس الدكلة فمـ يعد ىذا التشتت ممبيان لكحدة النير كىذا ما         
م تسػكدىا في القضػاء اإلدارم كلػـ يعػد ليػذا التراخػي فػي بنػاء منظكمػة مسػتقمة لمقضػاء اإلدار 

جراءات .   ية ذلؾ كدعكاه .آلـ يعد ليذا التراخي مف مسكغ ميما كانت قكاعد أصكؿ كا 

الػػػذم قضػػػى بإحػػػػداث  8/5/2111/ تػػػاريخ 13القػػػانكف رقػػػـ/ صػػػدربعػػػد أف ا ف ك ك        
ىػذا يؤكػد صػحة المنحػى الػذم اتجيػت إليػو فإف ,  محاكـ القضاء اإلدارم ك المحاكـ اإلدارية

 بما يتماشى ك ضركرة تطكير التشرير ك مكاكبتو لممتغيرات ك لمكجبات التطكير كالتحديث .

ه الخطػكة كػي تبمػر أىػدافيا ك مرامييػا البػد غير أف ما يجدر لفػت االنتبػاه إليػو أف ىػذ      
ميف مكجبػػػات ك مسػػػتمزمات نجاحيػػػا ك تحقيقيػػػا لغايتيػػػا ك بنػػػاء منظكمػػػة ىيكميػػػة كرفػػػد أمػػػف تػػػ

الجسػػػـ القضػػػا ي لمجمػػػس الدكلػػػة بمػػػا يمكنػػػو مػػػف سػػػرعة البػػػت فػػػي القضػػػايا المعركضػػػة عميػػػو 
 كالماامة أمامو .

يػػاـ بميامػػػو البالغػػة الشػػػأف ك ا ىميػػػة لقػػد اسػػػتمر مجمػػس الدكلػػػة فػػي إحجامػػػو عػػػف الق        
مف قانكف مجمس الدكلػة السػكرم ك التػي تػنص عمػى كجػكب  51المنصكص عمييا في المادة 

تقػػػديـ ر ػػػيس مجمػػػس الدكلػػػة كػػػؿ االاػػػة أشػػػير ك كممػػػا رأل ذلػػػؾ تقريػػػران إلػػػى ر ػػػيس الجميكريػػػة 
فيػػػو أك  مػػػا أظيرتػػػو ا حكػػػاـ ك البحػػػكث مػػػف نقػػػص فػػػي التشػػػرير القػػػا ـ أك غمػػػكض متضػػػمنان 

حػػػاالت إسػػػاءة اسػػػتعماؿ السػػػمطة مػػػف أيػػػة جيػػػة مػػػف جيػػػات اإلدارة أك مجػػػاكزة تمػػػؾ الجيػػػات 
 القياـ بيذا الكاجب ك بيذه العممية الجميمة . ىعملسمطتيا , مما يستكجب منا حاو 

كىنػػا مػػف الجػػدير باإلشػػارة مالحظػػة نشػػاط تشػػريعي فػػي ىػػذه ا يػػاـ بسػػبب نعػػزكه إلػػى       
يعية عػػػػف سػػػػف القػػػػكانيف كالقكاعػػػػد الناظمػػػػة نليػػػػة التقاضػػػػي فػػػػي الشػػػػكؿ تراخػػػػي السػػػػمطة التشػػػػر 

كالمكضػػػكع أصػػػكالن ك إجػػػراءات لفتػػػرة زمنيػػػة طكيمػػػة , ممػػػا يجعػػػؿ المتتبػػػر يػػػرل مسػػػار حركػػػة 
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التشػػػرير متجميػػػان فػػػي تزيػػػد مغػػػالى بػػػو فػػػي ىػػػذه الفتػػػرة الزمنيػػػة الراىنػػػة بغيػػػة جسػػػر اليػػػكة بػػػيف 
 . ة كمحايدةمتطمبات المجتمر كحاجاتو لقكانيف مكاكب

كنشير ىنػا إلػى ضػركرة تػدعيـ مسػار التشػرير المنػكه إليػو بمسػتمزمات مػف بنػى تحتيػة      
كصير تنظيمية ككفاءةو عممية عمى درجةو عاليةو مف المعرفػة كعمػى خال ػؽ سػامية مػف النزاىػة 

 كالنقاء.

تتبػر مسػار ف افتقاد مؤسسة القضػاء اإلدارم لجيػة محػددة تػنيض بػإجراءات التنفيػذ ك إ -ثالثاً 
لػػـ  إفتمكػػيف أصػػحاب الحقػػكؽ مػػف حقػػكقيـ مسػػألة قػػادت كتقػػكد إلػػى تراخػػي السػػمطة التنفيذيػػة 

 .نقؿ إلى عزكفيا عف تنفيذ ا حكاـ الصادرة بمكاجيتيا 
عػالء رايػة العدالػة نػرل أنػو قػد  انطالقان مف ىذا االضطراب فػي ميػداف إحقػاؽ الحػؽ كا 

حػػداث مؤسسػػة تنفيػػذ حػػاف الكقػػت إلػػى تصػػدم السػػمطة التشػػريعية لممػػ   ىػػذا الفػػراغ كقكننػػة كا 
خاصة بالقضاء اإلدارم ليشمؿ مجمػس الدكلػة إضػافة إلػى القسػـ القضػا ي كالقسػـ االستشػارم 

 القسـ التنفيذم فمـ يعد امة ما يبرر استمرار ىذا الفراغ .
لقػد زخػرت ا طركحػة التػي أتقػػدـ بيػا بػالكاير مػف ا سػ مة كىػػي إف لػـ تكػف قػد قػػدمت       

تجػػاه البحػػث اؿ اإلجابػػات فإنيػػا كمػػا أعتقػػد تايػػر حػػكارات كنقاشػػات البػػد أف تحػػرض كتػػدفر بكػػ
الالحؽ الجاد في مسيرة يجب أف تبقى حاياة الخطى يكاكب كيستشرؼ فييا المشرع كالمجتيد 

 حاجات العصر راىنان كمستقبالن .

اـ مجمس الدكلػة لقد كرست ىذه ا طركحة لدراسة مكضكع إجراءات دعكل اإللغاء أم       
إلػػى  متنػػوضػػي مقدمتػػو ك البحػػث تسمسػػالن منطقيػػان حاكلػػت أف تفالسػػكرم كتكخيػػت فػػي مخطػػط 

 خاتمتو كخالصتو كعمى ىذا ا ساس بنيت الرسالة .

فػػػػي عػػػػدة أبػػػػكاب كفصػػػػكؿ كمباحػػػػث كتتجمػػػػى ىػػػػذه الصػػػػكرة فػػػػي الرسػػػػالة  تمامػػػػت ىػػػػذه       
  :خطكطيا العريضة كعناكينيا الر يسة بالتالي 

فييػا  ت, كخاتمة لمدراسة بمػكر  , بكؿ باب االاة فصكؿ كبابيفكفصؿ تمييدم مقدمة      
فصػػػكؿ الدراسػػة جميعيػػػا متكازنػػػة  يىػػذا التقسػػػيـ أف تػػأت ي, مراعيػػان فػػػ مػػا انتيػػػت إليػػو الدراسػػػة

 ي:, كقد قسمت الدراسة عمى النحك التال حجمان كمترابطة مكضكعان مف حيث الشكؿ كالمنير
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 فييا عػف مسػار كمسػيرة القضػاء اإلدارم كمعانػاة رجػاؿ القضػاء تحدات مةبمقد بدأت        
كفقياء القانكف العاـ مف فراغ كسػككت أك نقػص يشػكب سػبيؿ اإلجػراءات كأصػكليا ممػا يتػرؾ 

 آااره عمى نظاـ التقاضي شكالن كمكضكعان .

 عف نشأة كتككيف مجمس الدكلة السكرم ك ماىية فيو فصؿ تمييدم تحدات تاليان جاء
ذلػػؾ  أعقػػب ,  لغػػاء اػـ تعرفنػػا عمػػى القػرار اإلدارم الػػذم تنصػب عميػػو دعػػكل اإللغػاءإلدعػكل ا

 كقد قسـ كؿ باب لاالاة فصكؿ :, ف بابا

كقػػد  قسػػـ إلػػى االاػػة فصػػكؿ  دعػػكل اإللغػػاء كتحضػػير إجػػراءات رفػػر فػػي البػػاب ا كؿ
 .إلى مبحايف قسـ الفصؿ ا كؿ طبيعة اإلجراءات كشرط الميعاد في دعكل اإللغاء  كما

فػػػي ظػػػؿ غيػػػاب تعرضػػػنا فػػػي المبحػػػث ا كؿ لطبيعػػػة اإلجػػػراءات فػػػي دعػػػكل اإللغػػػاء   
القكاعػػد اإلجرا يػػة , فقػػانكف مسػػتقؿ نػػاظـ لوجػػراءات كأصػػكؿ التقاضػػي أمػػاـ القضػػاء اإلدارم 

لمسير في المنازعة اإلدارية عمكمان كدعكل اإللغاء خصكصان تشكؿ حماية لممتقاضػيف كصػكالن 
كيفية السػير فػي الػدعكل لحمايػة  ـ فيي التي تنظـ ليـ كيفية المجكء إلى القضاء كإلى حقكقي

حقػػػػكقيـ المكضػػػػكعية بتنظػػػػيـ عالقػػػػتيـ بالقضػػػػاء أك ببعضػػػػيـ الػػػػبعض منػػػػذ اتصػػػػاؿ الػػػػدعكل 
كصكالن إلى الغاية التي يسعكف إلييا مف كراء رفر الدعكل كىػي الحصػكؿ عمػى حكػـ بالقضاء 

, فػػاإلجراءات يجػػب أف تكػػكف أداة  يفيػػة تنفيػػذه كالطعػػف عميػػوكمػػا تبػػيف ليػػـ ك,  قضػػا ي حاسػػـ
ف كانػػت ىػػي , ك  لمحصػػكؿ عمػػى الحػػؽ كلػػيس لمكيػػد كتػػأخير الفصػػؿ فػػي الػػدعكل ناجعػػة فػػي كا 

غيػر  ـتمػس أصػؿ الحػؽ سػكاء بطريػؽ مباشػر أفي الكقت عينو جكىرىا متعمقة بالشكؿ لكنيا 
 . ضياع الحؽمباشر كعند مخالفتيا تعرض المخالؼ لمجزاء مما ييدد ب

تباع ليس فقط لممتقاضيف بؿ كلمقاضي اإلدارم الكما أف إجراءات التقاضي كاجبة ا        
تيسير الفصؿ  بغية تحكـ القاضي  لدرءأيضان فيي تعد ضمانة أساسية ل فراد المتقاضيف 

 . في الدعكل

و فػػي المبحػػث الاػػاني تناكلنػػا ميعػػاد دعػػكل اإللغػػاء مػػف حيػػث مدتػػو كاحتسػػابو كتعرضػػ
يعتػرض المشػرع لمكقؼ كاالنقطاع , ككذلؾ  القرارات اإلدارية التي ال تخضر لمميعػاد , حيػث 

يجػػػب عمييمػػػا  لرفػػػر دعػػػكل اإللغػػاء مصػػػالح متعارضػػػة كمتباينػػة كالقضػػاء بشػػػأف تحديػػػد مكعػػدو 
 .التكفيؽ بينيا
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نرل أف طبيعة كىدؼ دعكل اإللغاء تبرر عدـ ضركرة اشتراط مدة معينػة  فمف جية 
, فطالمػػا كػاف القػػرار اإلدارم المعيػػب  دعكل ككنيػػا تيػدؼ إلػػى حمايػػة مبػدأ المشػػركعيةلرفػر الػػ

قا مان يجب أف يبقى الميعاد مفتكحان لمطعف بو مف أجؿ التكصؿ إللغا و كتنقية النظاـ القانكني 
 .لمقرارات المعيبة

قػرارات ك مف جية أخرل فإف استقرار المراكز القانكنيػة التػي ترتبيػا اإلدارة بمكجػب ال 
اإلداريػػػة تنػػػادم بضػػػركرة تحديػػػد فتػػػرة معينػػػة يجػػػب خالليػػػا رفػػػر دعػػػكل اإللغػػػاء تحػػػت طا مػػػة 

 سقكطيا.

كقد اتبر المشرع في ىذا المجاؿ مسمكان قكامػو التكفيػؽ بػيف ىػذه المصػالح المتعارضػة 
نمػا سػمح ليػؤالء فيمػا  إذ لـ يفتح المجاؿ كاسعان كلـ يترؾ ا فراد دكف حؽ في المجكء لمطعف كا 

 ف يكمػان ك إذا رغبكا بالطعف أف يتقدمكا بدعكل اإللغاء خالؿ المدة المحددة مف المشرع كىي ست
نما مف تاريخ نشػره أك إعالنػو, عممػان بػأف ىػذا الميعػاد يمكػف  , ليس مف تاريخ صدكر القرار كا 

, كمػػا أنػػو ال يعمػػؿ بػػو فػػي بعػػض الحػػاالت إذا كػػاف لػػودارة  أف يكػػكف عرضػػة لمكقػػؼ كالقطػػر
 .يدة أك كاف قرارىا مشكبان بأحد العيكب الجسيمة التي تيكم بو إلى درجة االنعداـ  سمطة مق

إف مضػػػػي الميعػػػػاد دكف أف يقػػػػـك الطػػػػاعف برفػػػػر دعػػػػكل اإللغػػػػاء ينػػػػتر عنػػػػو ىنػػػػا فػػػػك  
تحصػػػيف القػػػرار مػػػف اإللغػػػاء كاعتبػػػاره بحكػػػـ القػػػرارات اإلداريػػػة المشػػػركعة رغػػػـ أنػػػو غيػػػر ذلػػػؾ 

 . قانكنا"

الميعػػاد فػػي دعػػكل اإللغػػاء دكران بػػارزان  نيػػا منازعػػات يسػػتمد  يمعػػبمػػف ناحيػػة أخػػرل 
, فػػدعكل اإللغػػاء تنتمػػي إلػػى قضػػاء المشػػركعية أم  صػاحب الشػػأف حقػػو فييػػا مػػف قػػرار إدارم

ريػػػة المخالفػػػة ليػػػذا مطابقػػػة قػػػرارات اإلدارة لمقكاعػػػد القانكنيػػػة كتيػػػدؼ إلػػػى إعػػػداـ القػػػرارات اإلدا
مبػدأ المشػركعية الػذم المتقاضػيف لجبػر اإلدارة عمػى اعتمػاد , فيػي الكسػيمة الكحيػدة بيػد المبدأ

كضػػر لحمايػػة ا فػػراد , كممػػػا الشػػؾ فيػػو أف ميعػػػاد دعػػكل اإللغػػاء يمعػػػب دكران كبيػػران فػػي دفػػػر 
 . دعكلالا فراد أك إحجاميـ عف رفر 

,  في الفصؿ الااني إجراءات رفر دعكل اإللغاء مف خالؿ مبحايف الحقان عرضت    
مف خالؿ اإلجراءات المنصكص عمييا في , دعكلالرفر  المبحث ا كؿ إجراءاتفي تناكلنا 

قانكف مجمس الدكلة السكرم كمف المبادئ التي استقر عمييا قضاء مجمس الدكلة مف خالؿ 
يداع عريضة الدعكل ك إعالف عريضة الدعكل , , ك  التعرؼ عمى بيانات عريضة الدعكل ا 
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تتميز إجراءات رفر دعكل حيث  مى عريضة الدعكل ,ككذلؾ إيداع الجية اإلدارية الرد ع
بأنيا مستقمة عف إجراءات رفر الدعاكل ا خرل المنصكص  في العديد مف الدكؿ اإللغاء

كىي بيذا ال تشكؿ استاناء عف ىذه اإلجراءات  المدنية أصكؿ المحاكماتعمييا في قانكف 
قانكف  ىضي اإلدارم بضركرة الرجكع إلمستقالن كأساسيان ال يعتد فيو القا بقدر ما تماؿ نظامان 
نما يستمد قكاعده مف طبيعة إفي حالة عدـ كجكد النص أك غمكضو  أصكؿ المحاكمات

 . المنازعات اإلدارية كضركرات سير المرافؽ العامة

ت أت لغاء بؿإلجراءات خاصة لرفر دعكل اإكفي سكريا فإف المشرع لـ ينص عمى          
النصكص المتعمقة باإلجراءات أماـ عمى ف قانكف مجمس الدكلة م 34حتى  21المكاد مف 

 .محاكـ القضاء اإلدارم كا حكاـ العامة المتعمقة بيذه اإلجراءات 

مما اإلجراءات أماـ المحكمة اإلدارية العميا عمى  19حتى 15المكاد مف كما نصت         
تي تـ النص عمييا في يعني أف القاضي اإلدارم يطبؽ النصكص الخاصة باإلجراءات ال

قانكف مجمس الدكلة, فإف لـ يكف ىناؾ نص طبؽ اإلجراءات المنصكص عمييا في قانكف 
 . أصكؿ المحاكمات المدنية كالتي ال تتعارض مر طبيعة المنازعة اإلدارية

إف تطبيؽ أحكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات إنما يككف في الحاالت التي ال يكجد        
ي قانكف مجمس الدكلة أك نظاـ اإلجراءات أمامو, كما ال تطبؽ أحكاـ بشأنيا نص صريح ف

قانكف أصكؿ المحاكمات في المنازعات اإلدارية إذا كانت تتعارض نصان أك ركحان مر أحكاـ 
,  صكؿ النظاـ القضا ي لمجمس الدكلةفي أ ـقانكف مجمس الدكلة سكاء في اإلجراءات أ

أكار مف  بعد أمدو داـ,  لخاصة بالقسـ القضا يقانكف اإلجراءات ا كذلؾ إلى أف يصدر
 3صدار قانكف اإلجراءات الخاصة بالقسـ القضا ي إعماالن لحكـ المادة نتظار إنصؼ قرف بإ

بؿ ربما فاقةن الفقو اإلجرا ي ندرة  الذم يكاجو فيو في الكقت,  مف قانكف مجمس الدكلة
 . ممحكظة في سكريا

 كقػؼ تنفيػذ  اناػار المترتبػة عمػى رفػر دعػكل اإللغػاء مػىتعرفنػا ع المبحػث الاػانيفي       
مف خالؿ المبادئ التي استقر عمييػا قضػاء مجمػس الدكلػة السػكرم مػف  ق القرار المطعكف فيو

خػػالؿ دراسػػة مقارنػػة بػػيف كػػؿ مػػف القضػػاء اإلدارم السػػكرم كالمصػػرم كالفرنسػػي الػػذم يرتػػب 
لػذم يرتػب ا اػر الكاقػؼ لمطعػف مػف حيػث ا ار غير الكاقؼ لمطعف, كبيف القػانكف ا لمػاني ا

, ككػػػذلؾ الحكػػػـ فػػػي  داريػػػة التػػػي ال يجػػػكز كقػػػؼ تنفيػػػذىاشػػػركط كقػػػؼ التنفيػػػذ, ك القػػػرارات اإل
 طمبات كقؼ التنفيذ . 
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كفي الفصؿ الاالث تناكلنا إجراءات تحضير دعكل اإللغاء لدل ىي ة المفكضيف أماـ       
ر الػػدعكل فػػي فرنسػػا فػػي يكلنػػا اجػػراءات تحضػػاػػـ تنا, مجمػػس الدكلػػة السػػكرم فػػي مبحػػث أكؿ 
 نجمترا في مبحث االث .إالمبحث الااني اـ تحضير الدعكل في 

قسػػمت ك  دعػػكل اإللغػػاء المرافعػػة كالحكػػـ فػػي إجػػراءاتأتيػػت إلػػى  فػػي البػػاب الاػػانيك 
 فصكؿ :  ةالدراسة في ىذا الباب إلى االا

أمػػػاـ القضػػػاء  اإللغػػػاء دعػػػكلتناكلنػػػا فػػػي الفصػػػؿ ا كؿ إجػػػراءات سػػػير المرافعػػػة فػػػي 
, ككػذلؾ التػدخؿ مػف  اإلدارم بدراسة الطمبات التي يقػدميا ا طػراؼ فػي الػدعكل أانػاء نظرىػا

ككيفيػة اإلابػات فييػا  دعػكل اإللغػاءقبؿ ذم صفة أك مصمحة , كأعقبنا ذلؾ بشرح الدفكع فػي 
 ىا .عمى سيرىا ككذلؾ انقطاعيا كانتياؤ كأار ترؾ الخصكمة 

, حيػػث تعتبػػػر  دعػػكل اإللغػػػاء الحكػػـ فػػػي إجػػػراءاتتعرفنػػػا عمػػى  كفػػي الفصػػػؿ الاػػاني
لسػمطتو القضػا ية أينػا  عبػر ممارسػتوالقاضػي  لمحػؽ مػف خػالؿ رؤيػةا حكاـ القضا ية إعالننػا 

كػػػاف  أكانػػػت تمػػػؾ المحكمػػػة مدنيػػػة أـ جنا يػػػة أـ إداريػػػة , كأيػػػان سػػػكاءن المعنيػػػة كانػػػت المحكمػػػة 
 .مضمكف ذلؾ الحكـ

, يعػد الخاتمػة الطبيعيػة لكػؿ خصػكمة نبراميػااعنػد  المكضػكع إصدار ا حكاـ فػيإف 
اباتيا ىك الكصكؿ إلػى  إذ أف الغرض ا ساسي مف رفر الخصكمة إلى القضاء كالسير فييا كا 

لمنػزاع بيػػنيـ ,  ان فييػا كيبػيف حقػكؽ كػػؿ مػنيـ فيضػر حػدحكػـ يتفػؽ مػر حقيقػة مراكػػز الخصػـك 
عمػى مقكمػات الحكػـ المبحػث ا كؿ التعرؼ في كقد تناكلنا الدراسة في ىذا الفصؿ مف خالؿ 

, كفػي المبحػث الاػاني سػمطات القاضػي فػي دعػكل اإللغػاء , كفػي  الصادر في دعكل اإللغاء
اػػار المترتبػػة عمػػى الحكػػـ ن, اػػـ ادعػػكل اإللغػػاء لػػث  الطعػػف بػػالحكـ الصػػادر فػػيالمبحػػث الاا

  الرابر .المبحث في  الصادر في دعكل اإللغاء

مر ضركرة  ؿ الاالث تعرفنا عمى تنفيذ الحكـ الصادر في دعكل اإللغاء ,كفي الفص      
أف تتمتر ا حكاـ بمؤيدات تنفيذىا ال أف يترؾ ا مر عمى غاربو ككأف الحكـ بماابة رجاء أك 
التماس مكجو إلى السمطة التنفيذية تتحكـ بو كفؽ ا ىكاء كاليكل في الكقت الذم تصدر فيو 

 صدر السمطة كمصدر الشرعية كالتشرير .ا حكاـ باسـ الشعب م

لغػػاء القػػرار المطعػػكف فيػػو , فػػإف القػػرار       فػػإذا مػػا صػػدر حكػػـ بقبػػكؿ دعػػكل اإللغػػاء كا 
, كفػػي ىػػذه الحالػػة يتكجػػب عمػػى اإلدارة تنفيػػذ حكػػـ  الممغػػى يعتبػػر كػػأف لػػـ يكػػف كبػػأار رجعػػي
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ك ىػػي مخيػػرة الحكػػـ الصػػادر اإللغػاء , إال أف اإلدارة المػػدعى عمييػػا قػػد تمتنػػر أك تػؤخر تنفيػػذ 
, لػذلؾ كػاف لزامػان  بذلؾ  في إطار سمطتيا التقديريػة مػا لػـ تكػف سػمطتيا مقيػدة فػي ىػذا الشػأف

عمينػػا إيجػػاد حمػػكؿ لتحقيػػؽ الغايػػة التػػي مػػف أجميػػا سػػمؾ المػػدعي اإلجػػراءات التػػي نػػص عمييػػا 
لزاـ اإلدارة بتنفيذ الحكـ الصادر ,  كافة القانكف  .كا 

فػي المبحػث ا كؿ كيفيػة تنفيػذ لى االاة مباحػث إلدراسة في ىذا الفصؿ لذلؾ قسمنا ا   
, كفػي المبحػث  المبحػث الاػاني  ظػاىرة امتنػاع اإلدارة عػف التنفيػذ, كتناكلنػا فػي  حكػـ اإللغػاء
 لزاـ اإلدارة بتنفيذ الحكـ الصادر في دعكل اإللغاء .إالاالث طرؽ 

إلى مجمس الدولة السوري وصيات ندعو من دراستنا فإننا نخرج بت انتهيناأن  وبعد   
آممـين أن تمقـى إيالئها األهمية المرجوة   كما نخـرج بمقترحـات نرفعهـا لمسـمطة التشـريعية 

التػػػي تماػػػؿ عصػػػارة الجيػػػد فػػػػي  مقترحػػػاتتتجمػػػى ىػػػذه التكصػػػػيات كالك , هتمـــام المرتجـــى لا
منيػا كسػنذكر   ص ,قمميف أف نكػكف قػد سػاىمنا فػي بمسػمة الجػرح كسػد الفػراغ كالػنآمانعرض 

 :عمى سبيؿ المااؿ كليس الحصر
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مقترحات نتوجه بها إلى سدنة الحق والعدل في مجمس الدولة حيث لكنـف لهـا   : أولً  -
  وتتمثل بالتالي :  الكنف غيرذاك 

أف تأخذ المحكمة اإلدارية العميا السكرية باحتساب ميعاد دعكل اإللغاء  مف اليػـك التػالي  -1
اإلعػػالف كلػػيس مػػف يػػـك النشػػر أك اإلعػػالف  نػػو يجػػب أف تحسػػب المػػدة كاممػػة  لمنشػػر أك

كليس كامالن إذ يمكف أف يػتـ النشػر  ر أك اإلعالف ىك يـك ناقصكاليكـ الذم يتـ فيو النش
 أك اإلعالف في نياية الدكاـ الرسمي.

فػػػي اإلدارم السػػػكرم بمػػػنح الطػػػاعف ميمػػػة المسػػػافة المنصػػػكص عمييػػػا  أف يقػػػـك القضػػػاء -2
قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات المدنيػػة نظػػران لقصػػر الميعػػاد الػػذم حػػدده المشػػرع لرفػػر الػػدعكل 

 .  ف ىذه ا حكاـ ال تتعارض كطبيعة ركابط القانكف العاـ
عدـ اإلسياب مف قبؿ القضػاء با خػذ بنظريػة العمػـ اليقينػي لمػا تحممػو مػف نتػا ر خطيػرة  -3

ممتضػرر مػف القػرار اإلدارم كذلػؾ نظػران لجيػؿ تتماؿ بكصد باب الطعف باإللغاء بالنسبة ل
ف كنا نرل ىجر ىذه النظرية,  العامميف كا فراد بأحكاـ ىذه النظرية  .كا 

كمكقفػػان محػػددان فيمػػا يتعمػػؽ بػػالتمييز بػػيف أف تتبػػر المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا اتجاىػػان كاضػػحان  -4
كاضػح عمػى بقػاء الحػؽ فػي  القرارات المنعدمة كالقرارات الباطمة لمػا ليػذا المكقػؼ مػف أاػر

بمضػػػي السػػػتيف يكمػػػان مػػػف النشػػػر أك اإلعػػػالف أك العمػػػـ  قضػػػا ورفػػػر الػػػدعكل مفتكحػػػان أك ان
اليقيني كما يجب عمى المحكمة اإلدارية العميا أف تقـك بتنسيؽ المبادئ القانكنيػة المتعمقػة 

سػػمطتو بمػػد عػػدـ تشػػدد القضػػاء اإلدارم بالتقيػػد بالمػػدة كأف تعمػػؿ , ك  بالميعػػاد كتكحيػػدىا
حػػػاؿ بػػػيف الطػػػاعف كرفػػػر دعػػػكل قػػػاىران الميعػػػاد فيمػػػا إذا تبػػػيف بػػػأف ىنػػػاؾ ظرفػػػان أك سػػػببان 

 .اإللغاء

دكف  يجب عمى المحكمة اإلدارية العميا أف تسػبب قراراتيػا فػي مجػاؿ طمػب كقػؼ التنفيػذ  -5
ىػػػا بتطبيػػػؽ ك أف تتخػػػذ قرار  أم تفرقػػػة بػػػيف ا حكػػػاـ القاضػػػية بػػػالكقؼ كتمػػػؾ الرافضػػػة لػػػو

تجاه برفض طمب كقؼ التنفيػذ عمػى إطالقػو متػى ابػت الاعدـ   ولقانكف كصكف الدستكرا
أف القػػرار قػػد نفػػذ كأنػػو قػػد رتػػب آاػػاره فعػػالن  ف مػػف شػػأف ذلػػؾ أف يػػدفر جيػػة اإلدارة التػػي 
أصدرت القرار اإلدارم المطعكف فيو باإللغاء إلى المسارعة في تنفيذه حتى إذا ما نجحت 

ؼ التنفيػػذ ضػػمنت الحكػػـ بػػرفض قبػػؿ صػػدكر الحكػػـ فػػي طمػػب كقػػ فػػي إتمػػاـ ىػػذا التنفيػػذ
فميس امة ما يمنر الحكـ بكقؼ التنفيذ إال في حالة استحالة إعادة الحاؿ إلى ما الطمب , 
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كاف عميو كعندىا يجب عمى المحكمة أف تحكـ عمى اإلدارة بتعػكيض رادع إذا ابػت عػدـ 
 . مشركعية القرار اإلدارم المطعكف فيو

جاه القضاء برفض طمب كقؼ التنفيذ عمى إطالقو متى ابت أف القرار قد نفذ كأنو عدـ ات -6
قػد رتػػب آاػػاره فعػػالن  ف مػف شػػأف ذلػػؾ أف يػػدفر جيػة اإلدارة التػػي أصػػدرت القػػرار اإلدارم 
المطعكف فيو باإللغػاء إلػى المسػارعة فػي تنفيػذه حتػى إذا مػا نجحػت فػي إتمػاـ ىػذا التنفيػذ 

 . ؼ التنفيذ ضمنت الحكـ برفض الطمبكققبؿ صدكر الحكـ في طمب 

لػػذلؾ فمػػيس امػػة مػػا يمنػػر الحكػػـ بكقػػؼ التنفيػػذ إال فػػي حالػػة اسػػتحالة إعػػادة الحػػاؿ        
إلػػى مػػا كػػاف عميػػو كعنػػدىا يجػػب عمػػى المحكمػػة أف تحكػػـ عمػػى اإلدارة بتعػػكيض رادع إذا 

 .  ابت عدـ مشركعية القرار اإلدارم المطعكف فيو
اإلدارم ك المحكمة اإلدارية العميا عدـ الغكص في مكضكع الػدعكل يجب عمى القضاء   -7

حػػيف البػػت عنػػد النظػػر بطمػػب كقػػؼ التنفيػػذ كاالكتفػػاء بمػػا اسػػتقر عميػػو فقػػو القػػانكف العػػاـ 
بكقؼ التنفيذ مف خالؿ فحص ظاىرم لمشركعية القرار كا ضرار التػي يمكػف أف تترتػب 

أف مجمػػػس الدكلػػػة , حيػػػث رأينػػػا كلفػػػي حػػػاؿ تنفيػػػذ القػػػرار دكف التعػػػرض لمكضػػػكع الػػػدع
تعػػرض ك ,  السػكرم قػػد خػػرج فػي بعػػض أحكامػػو عمػى مبػػدأ بحػػث ظػاىر ا سػػباب الجديػػة

جديػػػة ك غػػػالى فػػػي تقػػػدير جػػػديتيا, دكف للبحػػػث الكقػػػا ر ك تعمػػػؽ فػػػي بحػػػث ا سػػػباب ا
كراؽ حرصان عمى ترؾ المكضكع محفكظان لمحكمػة المكضػكع  الكقكؼ عند الظاىر مف ا

 .لبحاو

, دكف أف يقتصػػر عمػػى القػػرارات اإلداريػػة  كقػػؼ التنفيػػذ جميػػر القػػرارات اإلداريػػة أف يشػػمؿ -8
, فشػرط الػتظمـ الكجػكبي لرفػر دعػكل  التي ال يجكز التظمـ فييا قبػؿ الطعػف فييػا باإللغػاء

 .إجراء مستيجف اإللغاء 

أال يػػػػكازف القاضػػػػي أانػػػػاء النظػػػػر فػػػػي دعػػػػكل اإللغػػػػاء بػػػػيف المصػػػػمحة الخاصػػػػة لمطػػػػاعف  -9
,  محة العامة حيف البحث في عدـ مشركعية القرار اإلدارم المطمػكب كقػؼ تنفيػذهكالمص

,  ف الضػػرر النػػاتر عػػف كقػػؼ التنفيػػذ   ف المصػػمحة العامػػة سػػتغمب فػػي كػػؿ ا حػػكاؿ
, بينمػػا الضػػرر الػػذم يترتػػب جػػراء  ضػػرر يصػػعب  تعكيضػػو إذا تعمػػؽ بالمصػػمحة العامػػة

بعػػد اإللغػػاء ممػػا يػػؤدم إلػػى نػػكع مػػف عػػدـ التنفيػػذ عمػػى المصػػمحة الخاصػػة يمكػػف تداركػػو 
 العدالة .
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يجب عمى المحكمة قبؿ أف تتصدل لبحث طمب كقؼ التنفيذ أف تفصؿ صراحة كعمػى  -11
كجػػو قػػاطر فػػي بعػػض الػػدفكع ماػػؿ الػػدفر بعػػدـ االختصػػاص كالػػدفر بعػػدـ قبػػكؿ الػػدعكل 

فصػػؿ فػػي ىػػذه لرفعيػػا بعػػد الميعػػاد أك  ف القػػرار المطعػػكف فيػػو لػػيس نيا يػػان ذلػػؾ أف ال
الػػدفكع ضػػركرم كالـز قبػػؿ التعػػرض لمكضػػكع طمػػب كقػػؼ التنفيػػذ كتتسػػـ مامػػو بطبيعػػة 

 .خاصة قكاميا االستعجاؿ

المحكمػػػػػة  اتعميػػػػػو اجتيػػػػػاد تأف يأخػػػػػذ القضػػػػػاء اإلدارم السػػػػػكرم بمػػػػػا اسػػػػػتقر ك        
, بػػأف تصػػدر المحكمػػة قرارىػػا بشػػقيا المكضػػكعي كالمسػػتعجؿ  اإلداريػػة العميػػا المصػػرية

اختصاص  الخارجة عفك النظر في طمب كقؼ التنفيذ في الحاالت المعددة سابقان  أاناء
القضػػػاء اإلدارم كتنيػػػي الخصػػػكمة لمػػػا فػػػي االسػػػتمرار بيػػػا مػػػف ىػػػدر كمضػػػيعة لكقػػػت 

 . القاضي كلمصاريؼ الدعكل حتى قبؿ إحالة القضية إلى ىي ة مفكضي الدكلة
لػدل  كمنيػا دعػكل اإللغػاء يـةمراحـل تحضـير الـدعوى اإلدار كبعد االطالع عمػى       

ا أنػػو يجػػب عمػى المفػػكض أف يكجػػو دعػكة الحضػػكر لكػػؿ مػػف ػىي ػة مفكضػػي الدكلػػة رأينػ
إدارة قضػػػايا الدكلػػػة كالجيػػػة اإلداريػػػة عمػػػى السػػػكاء كمػػػا يجػػػب عمػػػى المفػػػكض أيضػػػان أف 

 يتمسؾ بسمطاتو التي نص عمييا القانكف تمكينان لو مف القياـ بدكره كذلؾ ب :

رع بػػاقتراح لمفػػكض الجػػرأة الالزمػػة كاسػػتخداـ االمتيػػازات التػػي منحيػػا لػػو المشػػأف يتخػػذ ا -11
عمػى أسػاس المبػادئ التػي اسػتقر عمييػا قضػاء المحكمػة اإلداريػة  نياء المنازعات كديان ا

كرفػػػػر قيمػػػػة الغرامػػػػة التػػػػي تكقعيػػػػا  ة كأف يتػػػػدخؿ المشػػػػرع لجعمػػػػو كجكبيػػػػان العميػػػػا السػػػػكري
اإلدارم كمػػػف مالػػػو الخػػػاص كعػػػدـ إعفا ػػػو مػػػف المحكمػػػة كأف يػػػتـ دفعيػػػا مػػػف المكظػػػؼ 

 . في حالة الرفض لةمساءى ال

ن كنا نرى عدم تفعيل هذا القتراح في الوقـت الحاضـر إلـى مـا بعـد أن تـدعم        وا 
 هيئة المفوضين بقضاة لهم الخبرة والدراية الكافية لمموازنة واتخاذ القرار المناسب .

بػالحكـ  فكضػي الدكلػة التأكػد مػف تقػديـ الطعػفرل ضركرة أف تتكلى ىي ػة مكما ن      
في الميعاد المحدد كفي حاؿ تقديمو خارج الميعاد  الصادر عف محاكـ القضاء اإلدارم

مػف جمسػات المحكمػة  لرئيس هيئة مفوضي الدولة باسـتبعاد الطعـنتعطى الصالحية 
لعػػػدـ  اإلداريػػػة العميػػػا كحفػػػظ ممػػػؼ الػػػدعكل الكتسػػػاب القػػػرار الصػػػادر الدرجػػػة القطعيػػػة

مػػػف قػػػانكف مجمػػػس الدكلػػػة  15المػػػادة  , فقػػػد نصػػػت الطعػػػف بػػػو خػػػالؿ الميعػػػاد المحػػػدد
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ف يكمػػػان مػػػف تػػػاريخ سػػػتك المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا  ميعػػػاد الطعػػػف أمػػػاـعمػػػى أف السػػػكرم 
صدكر الحكـ المطعكف فيو, كبانقضاء ىذا الميعاد دكف تسػجيؿ الطعػف كقيػده لػدل قمػـ 

يػا يسػقط حػؽ الطعػف فػي الحكػـ أمػاـ المحكمػة اإلداريػة سػكرتارية المحكمػة اإلداريػة العم
, حيػػث تقضػػي المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا  العميػػا نظػػران لتعمػػؽ ىػػذا الميعػػاد بالنظػػاـ العػػاـ

, إال أنو مف  لـ ياره الميعاد سكاءن أاار الخصـ ذلؾ أـ برفض الطعف شكالن إلقامتو بعد
قػدـ أعميا يتـ بػنفس اإلجػراءات سػكاء المالحظ أف نظر الدعكل أماـ المحكمة اإلدارية ال

الطعف في الميعاد المنصكص عنو أـ ال حيث يحاؿ الطعػف إلػى ىي ػة مفكضػي الدكلػة 
لتحضػػػػيرىا كيػػػػتـ تبػػػػادؿ الػػػػدفكع كعنػػػػد قفػػػػؿ بػػػػاب المرافعػػػػة كصػػػػدكر حكػػػػـ فييػػػػا تصػػػػدر 

 المحكمة قرارىا كفؽ ما سبؽ بالنسبة لمطعكف التي قدمت خارج الميعاد .

صدكر القرار قػابالن لمطعػف خػالؿ سػتيف يكمػان مػف  عبارة ضركرة إضافة كما نرل        
تاريخ صدكره كذلؾ لقمة خبػرة بعػض المحػاميف المختصػيف أمػاـ القضػاء العػادم بأصػكؿ 
جراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم كلك كاف ىذا اإلجراء لفترة محددة لحيف صػدكر  كا 

 قانكف اإلجراءات اإلدارية . 
غرامػػة عمػػى طالػػب التأجيػػؿ كمنحيػػا لمطػػرؼ انخػػر, العتبػػار عػػدـ حضػػكر مػػف تكقيػػر ال -12

تكجػػو إليػػو الػػدعكة لحضػػكر جمسػػة التحضػػير سػػببان فػػي التأجيػػؿ كتػػأخير المنازعػػة ك رفػػر 
الغرامػػة بمػػا تتناسػػب مػػر تمكػػيف اإلدارة مػػف التعػػاكف مػػر اليي ػػة فػػي أداء الميػػاـ المكككلػػة 

 إلييا . 
لسكرم حذك ما جرل عميػو القضػاء اإلدارم الفرنسػي مػف أف أف يحذك القضاء اإلدارم ا -13

عػػػدـ اسػػػتجابة الجيػػػة اإلداريػػػة لمػػػرد يسػػػتفاد منػػػو تسػػػميميا بصػػػحة البيانػػػات التػػػي أكردىػػػا 
 المدعي في دعكاه قرينة ضدىا لصالح المدعي.

أف يتـ التخصص في دكا ر ىي ػة مفكضػي الدكلػة بػأف يكػكف لكػؿ محكمػة دا ػرة خاصػة  -14
 تعد تقاريرىا كتككف لدييا الخبرة الكافية في ىذا االختصاص .مف المفكضيف 

  المحكمة اإلدارية العميا بضركرة : نتكجو إلى الدفوعكفي مجاؿ 

 النقضػػػاءتبػػػاع أسػػػمكب يػػػتـ بمكجبػػػو تنػػػكير كتعريػػػؼ المػػػدعى عمػػػييـ بالػػػدفكع المؤديػػػة ا -15
دعكل بشكؿ خاص الدعكل أماـ القضاء اإلدارم بشكؿ عاـ ك بطرؽ الدفر بعدـ قبكؿ ال
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, كذلػػػػؾ حتػػػػى يتمكنػػػػكا مػػػػف الػػػػدفاع عػػػػف أنفسػػػػيـ كأف ال يككنػػػػكا ضػػػػحية جيميػػػػـ بػػػػالمكاد 
 القانكنية كاالجتيادات القضا ية . 

قياـ القضاء اإلدارم مف جانبو بإاارة الدفكع المتعمقة بالنظاـ العاـ مف تمقاء نفسو كعػدـ  -16
أك اإلدارة كذلػؾ لتجنػب ضػياع الكقػت االنتظار لتقػديـ دفػر بيػذا المجػاؿ مػف قبػؿ ا فػراد 
 الخ. …كىدر ا مكاؿ مف رسـك قضا ية كأتعاب محاماة 

الطمب مف القاضي اإلدارم التأكد مف اختصاصو كمف أف الدعكل مقبكلػة أمامػو كذلػؾ  -17
عػالف اختصاصػو صػراحة بقػرار إعػدادم أك إعػالف  , قبؿ السػير فػي مكضػكع الػدعكل كا 

, إال إذا مػا فػي ذلػؾ مػف فكا ػد لمقاضػي كاإلدارة كالمػكاطفعدـ اختصاصػو كحسػـ النػزاع ب
, فعند ػذو يجػب  كاف الفصؿ في مسألة االختصاص يستكجب التعػرض لمكضػكع الػدعكل

 .عميو البحث في المكضكع بالقدر الذم يمكنو مف بياف اختصاصو مف عدمو
مػػا يتعمػػؽ بالمكاضػػير أف تتبػػر المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا اتجاىػػان كاضػػحان كمكقفػػان محػػددان في -18

المتماامػػة كالػػتمعف بشػػكؿ أكبػػر بدراسػػة قراراتيػػا بعنايػػة كتػػدبر قبػػؿ إصػػدارىا لتكػػكف ليػػـ 
 ضمانة مف تعسؼ اإلدارة كالرد عمى كؿ الدفكع الماارة.

ف دكر القاضي اإلدارم كما أطمقو عميو فقياء القانكف العػاـ إف ثباتإل افي مجاؿ       
 ندعك إلىية اإلابات في القانكف اإلدارم , لذلؾ فإننا ىك حجر الزاكية في صياغة نظر 

أف يأخػػذ القاضػػي اإلدارم دكره اإليجػػابي الفعػػاؿ الػػذم ييػػيمف بػػو عمػػى كسػػا ؿ اإلابػػات 
 كافة الكسا ؿ ا خرلبكتنظيمو بما يكفؿ تحقيؽ التكازف العادؿ بيف الطرفيف , ك ا خذ 

صػػدر قػػانكف اإلابػػات الخػػاص تتعػػارض مػػر طبيعػػة الػػدعكل اإلدارم إلػػى أف ي التػػي ال
المشػػػػرع إصػػػػداره بػػػػأقرب كقػػػػت نظػػػػران لمحاجػػػػة الممحػػػػة إلصػػػػداره ,  عمػػػػىكالػػػػذم نتمنػػػػى 

عػػف تسػػمية الخبػػراء فػػي الػػدعاكل التػػي تكػػكف اإلدارة التػػي يعممػػكف بيػػا طرفػػان  كاالمتنػػاع
 فييا.

طمػة مما التػي بحكزتيػا دكف نقػص أك بتقـديم الوثـائق والمسـتنداتاإلدارة  التػزاـضركرة  -19
عنػػد أكؿ تكميػػؼ ليػػا كحتػػى بػػدكف تكميػػؼ  نيػػا ا مينػػة عمػػى المصػػمحة العامػػة, ككػػذلؾ 
التجػػرد مػػف لػػدد الخصػػكمة الشخصػػية كضػػركرة الكشػػؼ عػػف الحقيقػػة بمػػا يحقػػؽ العػػدؿ 

 ة لسيادة القانكف.شركعية الذم يحقؽ الضمانة الر يسكاإلنصاؼ كسيادة مبدأ الم
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مى ا قؿ شعب أك دكا ر إداريػة يػتـ فييػا سػماع ك عأ,  محاكـ إدارية متخصصة إنشاء -21
مف قػانكف مجمػس الدكلػة , كيبػدك لنػا نظػران  ىميػة  4الشيكد , استنادان إلى نص المادة 

 الشيادة في بعض الدعاكم أف الحاجة داعية بؿ كممحة لذلؾ .

 اعالصادرة عف محاكـ مجمس الدكلة أاناء النظر في مكضكع النز  األحكام القضائيةفي  -21
ال كانػػت باطمػػة التػػ األســبابيجػػب أف تشػػتمؿ ا حكػػاـ عمػػى  , كذلػػؾ ي بنيػػت عمييػػا كا 

 . بشكؿ كاضح غير مبيـ

أف تحقػػؽ اليػػدؼ المنشػػكد مػػف اف تكػػكف ا حكػػاـ منييػػة لمخصػػكمة بػػ كمػػا يجػػب       
إقامػػة الػػدعكل أم بإلغػػاء القػػرار المطعػػكف فيػػو أك باإلبقػػاء عميػػو لمشػػركعيتو كأف يكػػكف 

حيث كجدنا أف قضاء مجمس الدكلة الحديث قد تكاتر أحيانان عمى صدكر ,  غير معمؽ
 بعض القرارات المتضمنة إلغاء القرار المشكك منو شػريطة تقػديـ كفالػة تقبػؿ بيػا اإلدارة

. 

كبرأينػػا ىػػذا القػػرار غيػػر قػػانكني  نػػو ال ينيػػي النػػزاع القػػا ـ كيعيػػد المػػدعي إلػػى         
ا الحرية في ىذه الحالة بعدـ التنفيذ أك التنفيذ بمطالب قػد اإلدارة المدعى عمييا التي لي

تفكؽ الطمبات المنظكرة في النزاع لذا يجب عمػى المحكمػة اإلداريػة العميػا العػزكؼ عػف 
 إصدار ىذه ا حكاـ

ــدفوعكمػػا يشػػترط أف يتضػػمف الحكػػـ         ــع ال ــى جمي ــرد عم التػػي أاارىػػا الخصػػـك  ال
لرد عمى الدفاع بطريؽ مباشر أك غيػر مباشػر يعػد ف عدـ اأك  , تحت طا مة الطعف بيا

الحكػـ ك يػػؤدم إلػػى  فػػيإخػالالن بحػػؽ مػف الحقػػكؽ الجكىريػة كىػػك حػػؽ الػدفاع بمػػا يػؤار 
عمػػاؿ رقابػػة جيػػات  لطمأنينػػة المتقاضػػيف مػػف ناحيػػة كإل كالتسػػبيب ىػػاـ جػػدان , الػػبطالف

اكؿ كقػػػا ر , كلكػػػي يػػػؤدم التسػػػبيب دكره يجػػػب أف يتنػػػ القضػػػاء العميػػػا مػػػف ناحيػػػة أخػػػرل
, كنصػكص القػانكف  الدعكل كا دلة التي استند إلييا في تككيف اقتناعو سػمبان أك إيجابػان 

, كأف تخطر أطراؼ الخصػكمة التي طبقيا, كأف يككف الحكـ خالصة منطقية لكؿ ذلؾ
بصكرة مكتكبة مف القرار يتضمف إلػى جػكار المنطػكؽ الكقػا ر كا سػباب القانكنيػة التػي 

, كػذلؾ فػإف ذلػؾ اإلخطػار ال بػد كأف يتضػمف مػا إذا كػاف  م طػرؼ أدت إلى إصػداره
 مف أطراؼ الخصكمة الحؽ في الطعف أـ ال.
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ميمػػا كانػػت مرتبتػػو فػػي السػػمؾ القضػػا ي أف يػػدافر عػػف قػػكة  كمػػا يتحػػتـ عمػػى كػػؿ قػػاضو  -22
ال سػػػػيككف مكضػػػػكع  القضػػػػية المقضػػػػية التػػػػي ىػػػػي السػػػػند ا ساسػػػػي لمنظػػػػاـ القػػػػانكني كا 

جمس الدكلػة ككرامتػو كىػك المحكمػة اإلداريػة العميػا المنػاط بيػا مراقبػة الخالؼ سمطاف م
شػػرعية ا عمػػاؿ اإلداريػػة كالحفػػاظ عمػػى الحريػػات العامػػة كالخاصػػة التػػي كفميػػا الدسػػتكر 

إعداد تقرير سنكم يتضمف عػدد , كتكميؼ مجمس الدكلة السكرم ب كحدد نطاقيا القانكف
ك اإلدارات التي تمتنر عف تنفيػذ  خالؿ السنة الدعاكل التي امتنعت اإلدارة عف تنفيذىا

 إبرازه عمػػى أف يقػدـ ىػػذا التقريػر إلػى ر ػػيس المجمػس, ليقػػكـ بػدكره بػػ , ا حكػاـ القضػا ية
 . 51المنصكص عميو في المادة المرفكع إلى السيد ر يس الجميكرية في تقريره 
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عمــى الســمطة القضــائية اإلداريــة  عرضــت فــي ماســمف توصــيات ومقترحــات لقــد  : ثانيــاً  -
وأكمل مابدأت بـه فـي هـذا السـياق بمـا أرا  ضـروريًا متوجهـًا بـذلك إلـى السـمطة التشـريعية 

لى رئيس الجمهورية من خالل مـا أعطـا   الدسـتور مـن حـق إصـدار المراسـيم التشـريعية وا 
القوانين إلـى وفق قواعد محددة   وكذلك إلى السمطة التنفيذية التي تممك حق رفع مشاريع 

 :  السمطة التشريعية من خالل مايمي

ىػػك االرتقػػاء   طركحػػةف اليػػدؼ االسػػتراتيجي مػػف ا اإلجػػراءات اإلداريػػة ,  إصػػدار قػػانكفو  -1
كافػػة , كتحقيػػؽ  بدرجاتػػو يكرفػػر كفػػاءة كفاعميػػة نظػػاـ التقاضػػ يبمسػػتكل إجػػراءات التقاضػػ

ضػػػكحيا  صػػػحاب الشػػػأف كك  ي, بمػػػا يضػػػمف تيسػػػير إجػػػراءات التقاضػػػ شػػػفافية اإلجػػػراءات
, حيػػػث تعتبػػػر  كافػػػة يدرجػػػات التقاضػػػفػػػي كالقػػػدرة عمػػػى متابعػػػة تنفيػػػذ ا حكػػػاـ القضػػػا ية 

 . ا طركحة مشركع قانكف ل صكؿ المحاكمات أماـ مجمس الدكلة

غنػاء القضػاء اإلدارم السػكرم بمػا انتيػى إليػو مر           التككيد عمى ضػركرة االسػتفادة كا 
سػػػي مػػػف حيػػػث إنشػػػاء محػػػاكـ إداريػػػة اسػػػت نافية كبظنػػػي إف ماػػػؿ ىػػػذا القضػػػاء اإلدارم الفرن

اإلنشػػػاء سػػػيماؿ تطػػػكران فػػػي البنيػػػة الييكميػػػة لمنظكمػػػة مجمػػػس الدكلػػػة كضػػػماف لحسػػػف سػػػير 
 العدالة كتيسير الكصكؿ إلى الحقكؽ الاابتة .

تدخؿ المشرع لتقنػيف حػاالت قطػر الميعػاد التػي أضػافيا القضػاء اإلدارم قياسػان عمػى حالػة  -2
اإلدارم كالنص أيضان كصراحة عمى كقؼ الميعاد المحدد لمطعف باإللغػاء فػي حالػة  تظمـال

 .ستنسابية الكا القكة القاىرة كعدـ ترؾ ذلؾ لمشي ة القاضي التقديرية

أف يمػػـز المشػػرع اإلدارة بػػإعالف أصػػحاب الشػػأف بػػالقرارات التػػي يجػػب الػػتظمـ فييػػا بميعػػاد   -3
التػػي يمكػػف أف تترتػػب عمػػى عػػدـ التقػػدـ بػػالتظمـ قبػػؿ الػػتظمـ منيػػا حتػػى تجنػػبيـ المخػػاطر 

 االلتجاء إلى القضاء .

العػػػادم   ـإف خػػػركج الرقابػػػة القضػػػا ية عمػػػى أعمػػػاؿ اإلدارة سػػػكاء لجيػػػة القضػػػاء اإلدارم أ  -4
يشػػكؿ مخالفػػة كاضػػحة ك مساسػػاي بمبػػدأ الشػػرعية الػػذم يعنػػي سػػيادة حكػػـ القػػانكف, كسػػيادة 

ؽ رقابػة القضػاء عمػى أعمػاؿ اإلدارة, فقػد نصػت الفقػرة حكـ القانكف ال تتحقؽ إال عف طري
"حػؽ التقاضػي كسػمكؾ مف دسػتكر الجميكريػة العربيػة السػكرية عمػى أف:  28مف المادة  4

الطعف كالدفاع أماـ القضاء مصكف بالقانكف" ممػا يقتضػي عمػى المشػرع الػنص عمػى عػدـ 
 قرارات الصرؼ مف الخدمػةبما فييا  تحصيف أم عمؿ أك قرار إدارم مف الرقابة القضا ية
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كالتػػػي نراىػػػا تتعمػػػؽ با عمػػػاؿ أك الػػػنص عمػػػى تحديػػػد أعمػػػاؿ السػػػيادة عمػػػى سػػػبيؿ الحصػػػر 
 .التشريعية كحفظ ا مف 

أك  يػػا ذات الػػنص تشػػريعيان عمػػى جػػكاز تقػػديـ طمػػب كقػػؼ التنفيػػذ فػػي صػػحيفة دعػػكل اإللغػػاء -5
تأجيػػػؿ التنفيػػػذ مػػػر إمكانيػػػة طمػػػب  , بطمػػػب عػػػارض الحػػػؽ أانػػػاء النظػػػر بػػػدعكل اإللغػػػاء 

 . استقالالن عف دعكل اإللغاء

الػػنص تشػػريعيان عمػػى جػػكاز مػػنح االختصػػاص لػػر يس مجمػػس الدكلػػة بكقػػؼ تنفيػػذ القػػرارات  -6
اإلدارية بمقتضى سمطتو القضا ية الكال ية فيك ينيي النػزاع القػا ـ بشػأف كقػؼ تنفيػذ القػرار 

السػتعجاؿ كحػاؿ صػدكر قػرار اإلدارم مف عدمو , في الحاالت التي تتكافر فييػا الجديػة كا
يقػػاؼ الجمسػػات خػػالؿ  مػػف اإلدارة أانػػاء العطػػؿ القضػػا ية أك حتػػى أانػػاء تػػدكير الػػدعاكل كا 

 قضاء مستعجؿ لدل مجمس الدكلة السكرم الشير ا كؿ مف كؿ عاـ ك النص عمى إيجاد
 . ككضر أسس كضكابط كقكاعد ناظمة ليذا التقاضي 

 عمػػىبحيػػث تصػػبح ف قػػانكف مجمػػس الدكلػػة السػػكرم مػػ 21نػػص المػػادة  بتعــديلكذلػػؾ         
  : الشكؿ التالي 

محكمـة وقـف تنفيـذ القـرار المطعـون فيـه   عمـى الل يترتب عمى رفع الطمـب إلـى "    
تائج التنفيـذ قـد ن كانتلرئيس مجمس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ  إذا لممحكمة و أنه يجوز 

 . يتعذر تداركها "

المكاعيػد فػي الطمبػات المسػتعجمة , كأف يرتػب المشػرع قاعػدة  الػنص تشػريعيان عمػى تقصػير -7
ا اػػر الكاقػػؼ لػػبعض القػػرارات اإلداريػػة التػػي تمػػس حقػػكؽ كحريػػات ا فػػراد ككػػذلؾ لمقػػرارات 

 التنفيذية غير النيا ية . 

يػػداع  -8 تػػدخؿ المشػػرع لتحديػػد ميعػػاد تمتػػـز بػػو ىي ػػة المفكضػػيف بتحضػػير الػػدعكل اإلداريػػة كا 
 .كتقصير ىذا الميعاد إلى حد معقكؿ  مةتقريرىا لدل المحك

تػػدخؿ المشػػرع لتعػػديؿ دفػػر الغرامػػة بػػالميرة السػػكرية بػػدالن مػػف الجنيػػو كأف تكػػكف رادعػػة فػػي  -9
 الحالتيف التي أجاز المشرع لممفكض تكقير الغرامة.

أف يتػدخؿ المشػرع لجػكاز تقػػديـ الطعػف فػي ا حكػاـ الصػػادرة مػف المفػكض مباشػرة كالتػػي  -11
ق 55ق مػػف قػػانكف مجمػػس الدكلػػة السػػكرم رقػػـ  15فػػؽ أحكػػاـ المػػادة  حصػػرىا المشػػرع ك 

 لذكم الشأف كلر يس ىي ة المفكضيف. 1959لعاـ
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بػالنص تشػريعيان عمػى تفػكيض ر ػيس محكمػة القضػاء اإلدارم بجػكاز عػدـ  تدخؿ المشػرع -11
سػػػتقر عمييػػػا اإحالػػػة القضػػػية إلػػػى السػػػيد مفػػػكض الدكلػػػة لتحضػػػيرىا فػػػي الػػػدعاكل التػػػي 

 التي يرل عدـ ضركرة تحضيرىا . جتياد أكاال

 1959ق لعػاـ55مف قانكف مجمس الدكلة السكرم رقـ  / 27تدخؿ المشرع بإلغاء المادة / -12
 نيا معطمة ك في حاؿ تفعيميا ستككف بػدكف فا ػدة  ف فتػرة الشػير التػي مػف المفػركض 

قػد قامػت استقرار الدعكل فييا لدل ديػكاف المحكمػة لػف تكػكف إدارة قضػايا الدكلػة خالليػا 
باسػػتالـ الػػرد عمػػى اسػػتدعاء الػػدعكل التػػي أحالتػػو إلػػى اإلدارة المػػدعى عمييػػا كفػػي حػػاؿ 

, أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ فإنػػو  كركدىػػا تقػػـك إدارة قضػػايا الدكلػػة بتقػػديميا إلػػى المفػػكض مباشػػرة
طمر عمى الدعكل كبكصكؿ الرد مػف الجيػة اإلداريػة اخالؿ ىذه الفترة يككف المفكض قد 

ات الػػدعكل قػػد اكتممػػت لػػدل المفػػكض لمقيػػاـ بميمتػػو فػػي تحضػػير تكػػكف كاػػا ؽ كمسػػتند
 . الدعكل

خاصػػة  2116لعػػاـ  54مػػف المرسػػـك  24أف يتػػدخؿ المشػػرع بإصػػدار مػػا يمااػػؿ المػػادة  -13
تسػػقط كتتالشػػى نيا يػػا لمصػػمحة الخزينػػة العامػػة جميػػر بالضػػرا ب كالرسػػـك كجعميػػا بػػػ:  

 ء السػػػنة الماليػػػة الرابعػػػة التػػػي تمػػػييطمػػػب تسػػػديدىا قبػػػؿ انتيػػػا التػػػي ال الضػػػرا ب كالرسػػػكـ
مسػػػنة صػػػدكر قػػػرار لجنػػػة إعػػػادة النظػػػر أك اكتسػػػاب التكميػػػؼ الضػػػريبي الدرجػػػة القطعيػػػة ل

 المبالر المطالب بيا. المالية العا دة ليا تمؾ

صدار قػانكف يػنظـ كافػة الػدفكع الشػكمية كالمكضػكعية ا  تدخؿ المشرع لتقنيف كافة الدفكع ك  -14
 عمى غرار قانكف البينات أماـ القضاء العادم . دـ كالتزكيركالتقا االختصاصفييا  بما

جػراءات أمػاـ  إللتأىيػؿ القضػاة كتػدريس ا إنشاء معيد قضا ي لدل مجمس الدكلة السػكرم -15
طػػالع الكامػؿ عمػػى االالقضػاء اإلدارم لكافػة الػػدعاكل اإلداريػة بمػػا فييػا دعػػاكل اإللغػاء ك 

ىميتيػػا , مػػف أجػػؿ إخػػراج كػػكادر قضػػا ية مبػػادئ اإلابػػات اإلدارم كمػػكاد مسػػتقمة نظػػران  
متخصصػػة فػػي ىػػذا النػػكع مػػف المنازعػػات ذات الطبيعػػة الخاصػػة , كالتركيػػز عمػػى إعػػداد 

قامة محاضرات لتاقيؼ القضاة الحالييف في ىذا المجاؿ .  دكرات تدريبية كا 

جراءاتيا كمنيا دعكل اإللغػاء لػدل طػالب كميػة الحقػكؽ بشػكؿ  -16 تدريس الدعكل اإلدارية كا 
اباتيػػا ,  نػػو مػػف يػػ فػػراد جػػزء خػػاص لتحقيػػؽ الػػدعكل كا  تالءـ مػػر أىميػػة ىػػذه الػػدعكل , كا 
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ف كجػػدت فقممػػا أف يشػػار  المالحػػظ عػػدـ تػػدريس مػػادة القضػػاء اإلدارم بالشػػكؿ ا كمػػؿ كا 
اباتيا أكاجراءاتيا  .  إلى تحقيؽ الدعكل اإلدارية كا 

فػػػي تحقيػػػؽ الػػػدعكل إيجػػػاد نظػػػاـ خػػػاص باإلابػػػات اإلدارم , لكػػػي يكتمػػػؿ دكر القاضػػػي  -17
 اإلدارية عمى الكجو الذم يتفؽ كخصكصيتيا كمراكز أطرافيا .

بنػي  أف ينص المشرع عمى إلزاـ محاكـ مجمس الدكلػة السػكرم بػالرد عمػى ا سػباب التػي -18
يتعين عمى كل محكمة مـن محـاكم القضـاء اإلداري عمييا الحكـ القضا ي الصادر بأف" 

طيـًا  أو شـفهًيا إذا طمـب منهـا ذلـك   سـواًء عنـد أن تبين أسباب القرار الذي تصدر  خ
 " .  تبمي  منطوق القرار أم قبل تبميغه

 ف أحكػاـ القضػاء اإلدارم تقصػد  : تنفيذ الحكـم الصـادر فـي دعـوى اإللغـاءفي مجاؿ  -19
إرساء مبدأ المشركعية فإف انتياؾ اإلدارة ليا سػكاء بعػدـ التنفيػذ أك إعاقتيػا أك القيػاـ بيػا 

يتفػػػؽ مػػػر مػػػا جػػػاء بػػػالحكـ , ا مػػػر الػػػذم يخػػػرج الدكلػػػة عػػػف إطػػػار الدكلػػػة عمػػػى نحػػػك ال 
القانكنيػػة ممػػا يعػػدـ الاقػػة فػػي السػػمطة التنفيذيػػة كالتػػي تعػػد مػػف أىػػـ كظا فيػػا تنفيػػذ القػػانكف 
كالتػػي تعػػد أحكػػاـ القضػػاء إحػػدل صػػكره , كنظػػران لعػػدـ جػػدكل دكر القضػػاء فػػي مكاجيػػة 

 . ية كفؽ التنظيـ القانكني كالقضا ي الحالي امتناع اإلدارة عف تنفيذ ا حكاـ القضا

لذلؾ البد مف تدخؿ المشػرع لمكاجيػة ىػذه الظػاىرة مػف اقػرار بعػض المػكاد القانكنيػة ك        
عػػػادة بنػػػاء منظكمػػػة مسػػػتقمة لمقضػػػاء اإلدارم تعنػػػى بتنفيػػػذ ا حكػػػاـ نتعػػػديؿ بعضػػػيا  ا خػػػر كا 
 الصادرة عنيا .

ــكذلػػؾ        ــذ خاصــة بإعــادة هيكميــة تنظــيم مجم حــداث مؤسســة تنفي ــة وقوننــة وا  س الدول
مجمػػس الدكلػػة إضػػافة إلػػى القسػػـ القضػػا ي كالقسػػـ االستشػػارم القسػػـ  ليشػػمؿ بالقضــاء اإلداري

 .التنفيذم فمـ يعد امة ما يبرر استمرار ىذا الفراغ 
ينػػػاط بػػػو تنفيػػػذ ا حكػػػاـ القضػػػا ية الصػػػادرة عػػػف مجمػػػس الدكلػػػة كالنظػػػر باإلشػػػكاالت        
ذية ككذلؾ متابعة تنفيذ ىذه ا حكاـ يرأس ىذا القسػـ ر ػيس محكمػة القضػاء اإلدارم فػي التنفي

الكقت الحالي نظران لما يعاني مجمس الدكلػة السػكرم مػف قمػة كنقػص فػي عػدد القضػاة , كبعػد 
رفػػد مجمػػس الدكلػػة بقضػػاة يتكسػػر مػػف خالليػػـ مػػالؾ مجمػػس الدكلػػة يعيػػد بر اسػػة دا ػػرة التنفيػػذ 

 .مفرغ لذلؾ لقاضو 
حػداث دا ػرة اسػػت نافية يرأسػيا ر ػيس مجمػس الدكلػػة أك نا بػو كيممػؾ تنفيػذ الحكػػـ إككػذلؾ       

بالقكة إف لـز ا مر إذا لـ تنفذ اإلدارة الحكـ الصادر بشكؿ كدم كتحريػؾ الػدعكل العامػة إلػى 
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النا ب العاـ لمباشرة الدعكل الجنا ية  بكؿ مكظؼ يعرقؿ أك يؤخر تنفيذ حكـ قضا ي صػادر 
 عف مجمس الدكلة خالؿ مدة محددة .

بػدأ يتدخؿ المشرع لتحديد مػدة يػتـ خالليػا تنفيػذ الحكػـ الصػادر قبػؿ انقضػا و , عمػى اف  -21
سرياف الفكا د كالغرامات التيديدية بدءان مف تاريخ انتياء الميمة المحددة دكف إتماـ التنفيذ 

.  
لمكظػػؼ الممتنػػر عػػف تنفيػػذ لة امػػف إزالػػة كػػؿ مػػا يعػػكؽ مالحقػػة كمسػػاءى كمػػا البػػد لممشػػرع  -21

ا حكاـ القضػا ية  مػف صػعكبات لتفػادم أكجػو القصػكر كذلػؾ بإعطػاء المحكػـك لػو حػؽ 
رفر دعكل جنا ية مباشرة إلى المحكمة المختصة ضد كؿ مكظؼ يمتنر عمدان عف تنفيػذ 

ق مػػػف 134حكػػػـ قضػػػا ي أك يعطػػػؿ أك يػػػؤخر تنفيػػػذه , كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تعػػػديؿ المػػػادة  
العربيػػػة السػػػكرية أك الػػػنص عمييػػػا فػػػي تعػػػديؿ قػػػانكف مجمػػػس الدكلػػػة   دسػػػتكر الجميكريػػػة

 بحيث تصبح :
وتنفــذ باســم الشــعب العربــي فــي ســورية ويكــون المتنــاع عــن تصــدر األحكــام "   

تنفيذها أو تعطيل تنفيذها أو التأخر في تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين 
م له في هـذ  الحالـة رفـع الـدعوى الجنائيـة مباشـرة   ولممحكو  جريمة يعاقب عميها القانون

إلى المحكمـة المختصـة إذا لـم يـتم تنفيـذ الحكـم خـالل مـدة أربعـة أشـهر مـن تـاري  إعـالن 
 " . الحكم أصولً 

كأخيػػػران إعػػػادة إرتبػػػاط مجمػػػس الدكلػػػة بر اسػػػة الجميكريػػػة بػػػدالن مػػػف ر اسػػػة مجمػػػس الػػػكزراء  -22
عمػػى احتػػراـ الدسػػتكر كيضػػمف السػػير المػػنظـ بإعتبػػار أف السػػيد ر ػػيس الجميكريػػة يسػػير 

, كالسػػمطة القضػػا ية ىػػي التػػي تصػػكف العدالػػة كتطبػػؽ القػػكانيف بػػالحؽ  لمسػػمطات العامػػة
كالعػػدؿ كتغيػػث المظمػػـك كتػػردع المعتػػدم كتحػػافظ عمػػى الحريػػات الشخصػػية مػػف تعػػديات 

 السمطة التنفيذية بكافة ىي اتيا كمؤسساتيا. 

اظان عمى استقالؿ كحصانة القضاء بما فيو مجمس لذلؾ فإف مف مصمحة الشعب كحف
 بر اسة الجميكرية باعتزاز كليس ر اسة مجمس الكزراء كسمطة تنفيذية.  محؽى الدكلة أف يي 

تقػدـ أخػتـ بكممػات ىػي مػف الحكمػة كالبالغػة كالدقػة بمكػاف , كممػات  تأسيسان عمى ما        
مػف أنػػو ال "  يالعمػػاد ا صػفيانقالػو  مػاتصػمح نبراسػان ىاديػان أكشػػي بيػا ىػذا العمػؿ مػػف خػالؿ 

, كلػػك زيػػد ىػػذا لكػػاف  غػػده لػػك غيػػر ىػػذا لكػػاف أحسػػف ييكمػػو إال قػػاؿ فػػ ييكتػػب أحػػد كتابػػان فػػ
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,  , كلػػك تػػرؾ ىػػذا لكػػاف أجمػػؿ  كىػػذا مػػف أعظػػـ العبػػر , كلػػك قػػدـ ىػػذا لكػػاف أفضػػؿ يستحسػػف
 ." كىك دليؿ عمى استيالء النقص عمى جممة البشر

ْمـد هلل  ر ب د ْعو اه م ف   "     ت ّحيـتهم  ف يه ـا س ـالٌم وآخـر د عـو اه م أن الح  يه ا س بحانك المه م و 
 "      الع الم ين

              صدؽ اهلل العظيـ                                                                                
 سكرة يكنس 10 آية رقـ 
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 جعقائمة المرا
 

 : أوًل : القران الكريم
 

 : : بالمغة العربية ثانياً 

 ) أ ( الكتب والمؤلفات العامة والخاصة :

 د. أبو العينين محمد ماهر:
إجػػراءات الػػدعكل اإلداريػػة كالػػدفكع أمػػاـ محػػاكـ مجمػػس الدكلػػة بػػيف قضػػاء الػػنقض كقضػػاء  -

 . 2111عة الاامنة , المحكمة اإلدارية العميا , منشأة المعارؼ باإلسكندرية , الطب
 –دار أبػػػك المجػػػد لمطباعػػػة الخصػػػكمة كالػػػدعكل اإلداريػػػة ,  -سمسػػػمة المرافعػػػات اإلداريػػػة  -

 .القاىرة
الطعػػف فػػي ا حكػػاـ اإلداريػػة كالطعػػف أمػػاـ المحكمػػة اإلداريػػة  –سمسػػمة المرافعػػات اإلداريػػة  -

 . 2111, القاىرة  –دار أبك المجد لمطباعة العميا , 
,  2115رح اختصػػاص مجمػػس الدكلػػة كفقػػان ل حكػػاـ ك الفتػػاكم حتػػى عػػاـ المفصػػؿ فػػي شػػ -

 : 2119, منشأة المعارؼ باإلسكندرية 

 الجزء االكؿ : مجمس الدكلة قاضي المشركعية .
 الجزء الااني : التعكيض عف أعماؿ السمطات العامة .

 الجزء الاالث : مجمس الدكلة قاضي القانكف العاـ .
 الكتاب . الجزء الرابر : مالحؽ

تطكر قضػاء اإللغػاء كدكر القاضػي اإلدارم فػي حمايػة الحقػكؽ كالحريػات العامػة ك حقػكؽ  -
 .                                              2119,  منشأة المعارؼ باإلسكندريةاالنساف , االاة مجمدات , 

ييػا عمػى الػدعكل اإلداريػة اإلجراءات أماـ المحكمة الدستكرية العميا ك اار الحكـ الصػادر ف -
كفقػػػان  حكػػػاـ المحكمػػػة الدسػػػتكرية العميػػػا ك محكمػػػة الػػػنقض ك المحكمػػػة اإلداريػػػة العميػػػا , 

 .  2119, منشأة المعارؼ باإلسكندرية



535 

 

أسػباب الغػاء القػرارات   -شػركط قبػكؿ دعػكل اإللغػاء -دعكل اإللغاء أمػاـ القضػاء اإلدارم -
, الكتػػػػػاب االكؿ ,  1996ريػػػػة العميػػػػػا حتػػػػػى عػػػػػاـ اإلداريػػػػة  كفقػػػػػآ  حكػػػػػاـ المحكمػػػػػة اإلدا

 .1998المنشكرات الحقكقية , القاىرة , 

 :د. أبو يونس محمد باهي
انقضاء الخصكمة اإلدارية باإلرادة المنفردة لمخصـك في المرافعات اإلداريػة , دار الجامعػة  -

   . 2111الجديدة , االسكندرية , 
لطعف فػي المرافعػات اإلداريػة, دار الجامعػة الجديػدة كقؼ تنفيذ الحكـ اإلدارم في محكمة ا -

 .2118, االسكندرية , 

 اسماعيل عصام نعمة :
 . 2114كتاب قكانيف إدارية , الطبعة االكلى , منشكرات زيف الحقكقية , بيركت , 

 د.إعاد عمي القيسي :
 .1999, القضاء اإلدارم كقضاء المظالـ , دار كا ؿ لمنشر , عماف , الطبعة ا كلى  - 

 األدغم جالل أحمد:
اإلداريػة العميػا , دار الكتػب القانكنيػة , القػاىرة , -الػنقض-في ضػكء محكمتػي الطعػف التقادـ 

2119 . 
 داود : الباز

 . 2114, دار الفكر الجامعي , االسكندرية ,  أصكؿ القضاء اإلدارم في النظاـ اإلسالمي

اإلسػالمي ق , الكتػاب االكؿ , دار النيضػػة  أصػكؿ القػانكف اإلدارم   دراسػة مقارنػة فػي الفقػو
 .  1996العربية, القاىرة , 
 :د. البدوي اسماعيل 

 . 1992القضاء اإلدارم , الجزء االكؿ  مبدأ المشركعيةق , الطبعة االكلى , 
 د. البنا محمود عاطف :

 . 1999الكسيط في القضاء اإلدارم , الطبعة الاانية , دار النيضة العربية , القاىرة , 
 البهي سمير يوسف :

 . 2117, القاىرة ,  مطابر شتات – دفكع كعكارض الدعكل اإلدارية , دار الكتب القانكنية
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 :د . الجبمي نجيب عبداهلل ثابت 
 .  2116الحجز اإلدارم , المكتب الجامعي الحديث , 

 د. الجرف طعيمة :
الكلى , مكتبة القػاىرة الحدياػة , شركط قبكؿ الدعكل في منازعات القانكف اإلدارم , الطبعة ا

 .1984القاىرة 

 :د. الحمو ماجد راغب
 . 2111, دار الجامعة الجديدة لمنشر , االسكندرية , القضاء اإلدارم  -

 د. الخاني عبد اإلله :
مجمػػػدات ق  القضػػػايا اإلداريػػػة , دراسػػػة قانكنيػػػة   4القػػػانكف اإلدارم عممػػػان كعمػػػالن كمقارنػػػان   –

,  المرصػػػدة لمنظريػػػات كالتنظيمػػػات اإلداريػػػة كالنزاعػػػات كالعقػػػكد اإلداريػػػة كقضػػػا ية لمحمػػػكؿ
 .بدكف سنة نشر 

 د. الخطيب عدنان :
نظريػػػة الػػػدعكل فػػػي  الكتػػػاب ا كؿ ,اإلجػػػراءات اإلداريػػػة دراسػػػة نظريػػػة ك عمميػػػة مقارنػػػة ,  -

بعة نيضة مط القضاء اإلدارم  , جامعة الدكؿ العربية , معيد البحكث ك الدراسات العربية ,
 . 1968,  مصر

 د. الدليمي صعب ناجي عبود :
, المؤسسػػة الحدياػػة لمكتػػاب , بيػػركت ,  دراسػػة مقارنػػةالػػدفكع الشػػكمية أمػػاـ القضػػاء اإلدارم , 

2111 . 
 د. الرفاعي مصطفى كمال وصفي :

أصػػػكؿ إجػػػراءات القضػػػاء اإلدارم /دراسػػػة نظريػػػة تطبيقيػػػة فػػػي مصػػػر كسػػػكريا/ , الكتػػػاب 
 . 1961عة العالمية , القاىرة , االكؿ , المطب

أصػػكؿ إجػػراءات القضػػاء اإلدارم /ا حكػػاـ ك تنفيػػذىا/ , الكتػػاب الاػػاني , مكتبػػة اإلنجمػػك 
 . 1964المصرية , القاىرة , 

 د. السناري محمد عبد العال :
 بدكف دار نشر أك سنة نشر. -ػ دراسة مقارنةدعكل التعكيض كدعكل اإللغاء     
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 ق :الرزا السنهوري عبد
الحقكقيػة ,  الحمبػي منشػكرات ,ُ مجمػد ,ُ ج الجديػد, المػدني القػانكف شػرح فػي الكسػيط
 .الجديدة الاالاة الطبعة ,َََِ بيركت,

 َََِ بيركت, الحقكقية, الحمبي منشكرات ,ِ ج الجديد, المدني القانكف شرح في الكسيط

 .الجديدة الاالاة الطبعة ,

 .الجديدة الاانية الطبعة , ٩٩١ُ بيركت, الحقكقية, الحمبي منشكرات ,ُ ج , العقد نظرية

 د. السنوسي محمد صبري محمد:
 . 2111مس كلية الدكلة دكف خطأ , دار النيضة العربية , القاىرة ,  -
أحكػػػاـ التقػػػادـ فػػػي مجػػػاؿ القػػػانكف العػػػاـ , لجنػػػة التػػػأليؼ ك التعريػػػب ك النشػػػر , الككيػػػت ,  -

2115 . 
 :د. السويسي فاطمة

  . 2114لبناف , –اإلدارية , المؤسسة الحدياة لمكتاب , طرابمس  المنازعات
 الشامي عايدة :

 .  2118خصكصية اإلابات في الخصكمة اإلدارية , المكتب الجامعي الحديث , 
 :د.الشربيني مصطفي محمود 

دراسػػػة مقارنػػػة , دار الجامعػػػة الجديػػػدة ,  –بطػػػالف إجػػػراءات التقاضػػػي أمػػػاـ القضػػػاء اإلدارم 
 . 2116ندرية اإلسك

 الشرقاوي سعاد :
الػػػػػكجيز فػػػػػي القضػػػػػاء اإلدارم , دار النيضػػػػػة العربيػػػػػة , مطبعػػػػػة جامعػػػػػة القػػػػػاىرة ك الكتػػػػػاب 

 . 1981الجامعي , القاىرة , 
 :د. الشوبكي عمر محمد 

-القضػاء اإلدارم /دراسػػة مقارنػػة/ الجػزء االكؿ , مكتبػػة دار الاقافػػة لمنشػر ك التكزيػػر , عمػػاف
 . 2111االردف , 

 د.الشي  عصمت عبداهلل :
 2119الكسا ؿ القانكنية لضماف تنفيػذ ا حكػاـ اإلداريػة , دار النيضػة العربيػة , القػاىرة ,  -
. 
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جدكل نظاـ كقؼ تنفيذ القرارات اإلدارية فػي تحقيػؽ التػكازف المطمػكب بػيف اإلدارة ك ا فػراد  -
 . 2119, دار النيضة العربية , القاىرة , 

 : فيظد. الشيمي عبد الح
 . 2113, القاىرة ,  العربية , دار النيضة مبدأ المكاجية في اإلجراءات اإلدارية

 عبد السالم الترميني :
 . 1980الكسيط في تاريخ القانكف كالنظـ القانكنية , جامعة الككيت , الطبعة الاانية ,  -

 : د. الطماوي سميمان
ار الفكػر العربػي , القػاىرة , الطبعػة القضاء اإلدارم الكتاب االكؿ , قضاء اإللغاء , د -

 . 2113, السابعة 
القضػػػػاء اإلدارم , الكتػػػػاب الاػػػػاني,  قضػػػػاء التعػػػػكيض كطػػػػرؽ الطعػػػػف فػػػػي ا حكػػػػاـ ,  -

 . 2113دراسة مقارنة ,  دار الفكر العربي , القاىرة , 
ي القضاء اإلدارم , الكتاب الاالث , قضاء التأديب , دراسػة مقارنػة , دار الفكػر العربػ -

 . 1995, القاىرة , 

السمطات الاالث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكرر السياسي اإلسالمي , دار  -
 1996الفكر العربي , القاىرة , الطبعة السادسة , 

 د. العجالني عدنان :
 ., بدكف سنة نشردمشؽ –الكجيز في الحقكؽ اإلدارية , الجزء الاالث , مطابر دار الجامعة 

 : ميثي سعدد. ال
, دار أبك المجػد  الطبعة االكلى   الصادرة ضدىا امتناع اإلدارة عف تنفيذ ا حكاـ اإلدارية -

 . 2119لمطباعة باليـر , 
 القيسي محي الدين :

 .2117الحمبي الحقكقية, بيركت ,  القانكف اإلدارم العاـ , الطبعة االكلى , منشكرات

 . 2113ات الحمبي الحقكقية , بيركت , مبادئ القانكف اإلدارم العاـ , منشكر 
 د. الكبيسي رحيم سميمان :

 . 1986حرية اإلدارة في سحب قراراتيا في النظاميف كالفرنسي ك المصرم كالنظاـ العراقي, 
 المبارك عمي الشي  ابراهيم ناصر :
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 . 2119المصمحة في دعكل اإللغاء , دراسة مقارنة , المكتب الجامعي الحديث , 
 ابراهيم : المنجي 

 . 2113, نية , منشأة المعارؼ باالسكندريةقانكف مجمس الدكلة المصرم , الطبعة الاا

 . 2116دعكل التعكيض اإلدارم , الطبعة الاانية , منشأة المعارؼ باالسكندرية  , 
 . 2115إلغاء الجزاء التأديبي الطبعة االكلى , منشأة المعارؼ باالسكندرية  , 

ة دراسػػة عمميػػة إلجػػراءات التقاضػػي أمػػاـ مجمػػس الدكلػػة , الطبعػػة ا كلػػى , المرافعػػات اإلداريػػ
 . 1999منشأة المعارؼ باإلسكندرية , 

  . 2115الطعف بالنقض اإلدارم , الطبعة االكلى , منشأة المعارؼ باالسكندرية , 

 د. النجار زكي محمد:
ر لمطباعة , الطبعة الاانية , القضاء اإلدارم   دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية ق , ا زى -

1996 . 
 . 1994تقكيـ نظاـ مفكضي الدكلة في المنازعة اإلدارية ,   -

 د. العطار فؤاد :
التأديػبق , دار النيضػة العربيػة , القػاىرة , –القضاء الكامؿ -القضاء اإلدارم  قضاء اإللغاء

1968 . 

 : د. الوكيل ابراهيم
رساء مؤسسات المجتمر المدني , دار الفكر الجػامعي , دكر القضاء اإلدارم كالدستكرم في إ

 . 2117االسكندرية , 
 :إمام محمد محمد عبد 

, دار الفكر الجػامعي  ''القضاء اإلدارم مبدأ المشركعية كتنظيـ مجمس الدكلة '' دراسة مقارنة
 .2118, االسكندرية , 

 القاضي أيوب زياد:
, الطبعػػة االكلػػى , منشػػكرات الحمبػػي الحقكقيػػة , أسػػباب إعػػادة المحاكمػػة فػػي التنػػازع اإلدارم 

 . 2118بيركت ,  
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 باينة عبد القادر :
, , الػدار البيضػاء , الطبعػة االكلػىتطبيقات القضاء اإلدارم فػي المغػرب , دار تكبقػاؿ لمنشػر

1988 . 

 :د. بدر أحمد سالمة
 . 2113قاىرة , اجراءات التقاضي أماـ محاكـ مجمس الدكلة , دار النيضة العربية , ال -
 5005  القػاىرة   دار النيضػة العربيػة   الدعكل اإلداريػة فػي مصػر كدكؿ الخمػير العربػي -
. 

 بسيوني السيد حسن :
 . 1981,  دكر القضاء في المنازعات اإلدارية , عالـ الكتب , القاىرة

 بسيوني عبداهلل عبد الغني :
 . 5007كقية , بيركت , , منشكرات الحمبي الحقالقضاء اإلدارم المبناني  -

 . 1996القضاء اإلدارم , منشأة المعارؼ باالسكندرية ,  -
 2111كقؼ تنفيذ القرار اإلدارم , الطبعة الاانية , منشكرات الحمبػي الحقكقيػة , بيػركت ,  -
. 

 بسيوني عبد الرؤوف الهاشم :

 . 2118إشكاالت التنفيذ في أحكاـ القضاء اإلدارم , دار الفكر الجامعي ,  -

كالية القضاء اإلدارم عمى أعماؿ اإلدارة , قضاء اإللغاء , منشػأة المعػارؼ باإلسػكندرية ,  -
1983. 

إجػػػراءات رفػػػر الػػػدعكل اإلداريػػػة كتحضػػػيرىا , الطبعػػػة االكلػػػى , دار  –المرافعػػػات اإلداريػػػة  -
  . 2117الفكر الجامعي, االسكندرية ,  

 د. بطي  رمضان محمد :
التأديبق , دار النيضة العربية , القاىرة , –قضاء اإللغاء -أ المشركعيةالقضاء اإلدارم  مبد

 . 1994الطبعة االكلى , 
 : محمد إبراهيم  د. جادو جيهان

اإلجػػػػراءات اإلداريػػػػة لمطعػػػػف فػػػػي ا حكػػػػاـ القضػػػػا ية اإلداريػػػػة , دراسػػػػة مقارنػػػػة , دار الكتػػػػب 
 .سنة نشر , بدكفالقاىرة  ,ك دار شتات لمنشر كالبرمجيات القانكنية 



541 

 

 د. جمال الدين سامي :
الػػػػػػدعاكل اإلداريػػػػػػة كاإلجػػػػػػراءات أمػػػػػػاـ القضػػػػػػاء اإلدارم, دعػػػػػػاكل اإللغاء,منشػػػػػػأة المعػػػػػػارؼ  -

 .1991,باإلسكندرية
اجػػػػػػراءات المنازعػػػػػػة اإلداريػػػػػػة فػػػػػػي دعػػػػػػكل إلغػػػػػػاء القػػػػػػرارات اإلداريػػػػػػة , منشػػػػػػأة المعػػػػػػارؼ  - 

 .2115باالسكندرية , 
 . 1998ق دعاكم اإللغاء 1الكتاب  –ء اإلدارم الدعاكم كاإلجراءات أماـ القضا -

الكسيط في دعكل إلغاء القرارات اإلدارية , منشأة المعارؼ باالسكندرية , الطبعة االكلى ,  -
2114 . 

 د . حجازي عبد الفتاح بيومي :
 . 2117أصكؿ التحقيؽ االبتدا ي أماـ النيابة اإلدارية , دار الكتب القانكنية , القاىرة , 

 ضر طارق فتح اهلل :د. خ
دعػػػػػكل اإللغػػػػػاءق , القػػػػػاىرة , –تنظػػػػػيـ القضػػػػػاء اإلدارم -القضػػػػػاء اإلدارم  مبػػػػػدأ المشػػػػػركعية

2114-2115 . 
 خميفة عبد العزيز عبد المنعم :

,  اإلسػػػكندريةاجػػػراءات التقاضػػػي ك االابػػػات فػػػي الػػػدعاكم االداريػػػة , منشػػػأة المعػػػارؼ ,  - 
2118.  

لغػػػػاء ك التأديبيػػػػة ك المسػػػػتعجمة , دار الفكػػػػر الجػػػػامعي , الػػػػدفكع اإلداريػػػػة فػػػػي دعػػػػاكم اإل -
 . 2117االسكندرية , 

المرافعػػػات اإلداريػػػة ك االابػػػات أمػػػاـ القضػػػاء  اإلدارم , الطبعػػػة االكلػػػى , المركػػػز القػػػكمي  -
 . 2118لوصدارات القانكنية , القاىرة , 

لوصػػدارات القانكنيػػة ,  االابػػات فػػي الػػدعاكم اإلداريػػة , الطبعػػة االكلػػى , المركػػز القػػكمي -
 . 2111القاىرة , 

 . 2118االابات أماـ القضاء اإلدارم , دار الفكر الجامعي , االسكندرية ,  -
دعػػكل إلغػػاء القػػرار اإلدارم فػػي قضػػاء مجمػػس الدكلػػة , الطبعػػة االكلػػى , المركػػز القػػكمي  -

 . 2118لوصدارات القانكنية , القاىرة , 
 . 2118اء مجمس الدكلة , منشأة المعارؼ , االسكندرية , الطمبات المستعجمة في قض -
 . 2115المرافعات اإلدارية في قضاء مجمس الدكلة , منشأة المعارؼ , االسكندرية ,  -
 . 2116قضاء ا مكر اإلدارية المستعجمة , منشأة المعارؼ , االسكندرية ,  -
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 د. خميل محسن :
 . 1989, االسكندرية , قضاء اإللغاء , دار المطبكعات الجامعية 

القضػػػػػػاء اإلدارم كرقابتػػػػػػو  عمػػػػػػاؿ اإلدارة , الجػػػػػػزء ا كؿ , منشػػػػػػأة المعػػػػػػارؼ , االسػػػػػػكندرية 
,1961-1962 . 

 . 1991تنظيـ القضاء اإلدارم ,  –القضاء اإلدارم , مبدأ المشركعية 
 :د. خميل محسن و د. عصفور سعد 

ا كؿ , منشػػػػػػأة المعػػػػػػارؼ , االسػػػػػػكندرية القضػػػػػػاء اإلدارم كرقابتػػػػػػو  عمػػػػػػاؿ اإلدارة , الجػػػػػػزء 
1961-1962 . 

 :د. رسالن أنور أحمد 
 . 1999الكسيط في القضاء اإلدارم , دار النيضة العربية , القاىرة , 

 زوين هشام :
مكسػػػكعة دفػػػكع التقػػػادـ , الطبعػػػة الرابعػػػة , المركػػػز القػػػكمي لوصػػػدارات القانكنيػػػة , القػػػاىرة , 

2116 . 
 الرحمن : د . زيدان مسعد عبد 

 . 2117مناىر البحث العممي في العمـك القانكني , دار الكتب القانكنية , القاىرة , 

 زين الدين بالل أمين : 

, الطبعػػػة ا كلػػػى, , دار الفكػػػر دراسػػػة مقارنػػػة –دعػػػكل اإللغػػػاء فػػػي قضػػػاء مجمػػػس الدكلػػػة -
 . 2111الجامعي , اإلسكندرية , 

 د. ساري جورجي شفيق :
دار النيضػػػػة العربيػػػػة ادرة مػػػػف القضػػػػاء اإلدارم فػػػػي دعػػػػاكم الجنسػػػػية, حجيػػػػة ا حكػػػػاـ الصػػػػ

 .1995,,القاىرة
 سعد جورج :

الطبعػػػػػػػػػة االكلػػػػػػػػػى, منشػػػػػػػػػكرات الحمبػػػػػػػػػي    القػػػػػػػػػانكف اإلدارم العػػػػػػػػػاـ ك المنازعػػػػػػػػػات اإلداريػػػػػػػػػة
 .5003الحقكقية,بيركت,

 شتا محمد محمد :
 . 1996,االسكندرية , المكجز العممي في الدفكع اإلدارية , دار المطبكعات الجامعية 
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 شتات أسامة احمد :
, دار الكتػػػب القانكنيػػػة , قػػكانيف النيابػػػة اإلداريػػػة كمجمػػػس الدكلػػػة   حسػػب أحػػػدث التعػػػديالتق 

 .2116القاىرة , 

 شالل نزيه نعيم :
إعادة المحاكمة في القضايا اإلدارية المدنية الجزا ية , منشكرات الحمبي الحقكقية , بيركت  -
 ,2119 . 
 . 1999لبناف , الطبعة االكلى , -بؽ اإلدعاء , المؤسسة الحدياة لمكتاب , طرابمسس -

 د. شيحا إبراهيم عبد العزيز :
 . 2111كالية القضاءق , -تنظيـ القضاء اإلدارم -القضاء اإلدارم  مبدأ المشركعية

 د. صادق سمير :
 . سنة نشر  بدكف , القاىرة ميعاد رفر دعكل اإللغاء , دار الفكر العربي , -
المبػػػادمء العامػػػة فػػػي القضػػػاء اإلدارم المصػػػرم , دار الفكػػػر الحػػػديث لمطبػػػر ك النشػػػر ,  -

 . بدكف سنة نشر  القاىرة
 صفا جهاد :

 .2119الجمبي الحقكقية , بيركت ,  أبحاث في القانكف اإلدارم , الطبعة ا كلى , منشكرات

 د. عامر فؤاد أحمد: 
الدكلػػػة , مجمػػػداف , الطبعػػػة االكلػػػى , المركػػػز القػػػكمي  ف فػػػي أحكػػػاـ مجمػػػسك مكسػػػكعة الطعػػػ

 . 2117 -2116لوصدارات القانكنية , القاىرة ,
ميعاد رفر دعكل اإللغاء فػي ضػكء أحكػاـ المحكمػة اإلداريػة العميػا ك محكمػة القضػاء اإلدارم 

 .2114/ 9172, إيداع , المركز القكمي لوصدارات القانكنية , القاىرة , الطبعة الاانية
 . 2117,  المنصكرةأحكاـ المحكمة اإلدارية العميا , الطبعة االكلى , دار الفكر ك القانكف , 

 عباس محمد عبد المنعم : 
 . 1958التنفيذ اإلدارم , شركة النشر المصرية , 



544 

 

 عبد التواب معوض :
ضػػػكعية الشػػػكمية كالمك  –دراسػػػة كافيػػػة لكافػػػة الػػػدفكع أمػػػاـ القضػػػاء اإلدارم  الػػػدفكع اإلداريػػػة ,

 , بدكف تاريخ لمنشر. دار الفكر الجامعي , االسكندرية كالدفر بعدـ القبكؿ , 

 د.عبد الحميد حسني درويش :
 . 2118دراسة مقارنة ,الطبعة الاانية ,  –نياية القرار اإلدارم عف غير طريؽ القضاء 

 عبد الحميد عبد العظيم عبد السالم : 
السػعكدية , دار النيضػة العربيػة , القػاىرة –مصر-شرط المصمحة في دعكل اإللغاء فرنسا -
 ,1994. 
, دار النيضػػػة العربيػػػة ,  الطبعػػػة الاانيػػػة -دراسػػػة مقارنػػػة –مصػػػادر اإلجػػػراءات اإلداريػػػة  -

 ., بدكف سنة نشر القاىرة

 د. عبد العال ثروت :
رة , الحمايػػػػة القانكنيػػػػة لمحريػػػػات العامػػػػة بػػػػيف الػػػػنص كالتطبيػػػػؽ , دار النيضػػػػة العربيػػػػة ,القػػػػاى

1998 . 
 د. عبد العميم صالح يوسف :

فكػػػػػر الجػػػػػامعي , االسػػػػػكندرية , أاػػػػػر القضػػػػػاء اإلدارم عمػػػػػى النشػػػػػاط اإلدارم لمدكلػػػػػة , دار ال
2118. 

 د . عبد العميم محمد جابر: 
 . 2117مفكض الدكلة في القضاء اإلدارم دار الكتب القانكنية , القاىرة , 

 د. عبد المطيف محمد محمد : 
كل اإللغػػػاء , دار النيضػػػة , الكتػػػاب الاػػػاني فػػػي دعػػػ دعػػػكل اإللغػػػاء –قضػػػاء اإلدارمقػػػانكف ال
 . 2000,   القاىرة, العربية

 عبد الوهاب محمد رفعت :
 .  2111, دار المطبكعات الجامعية , مبادئ ك احكاـ القانكف اإلدارم  -

 .  5002يركت , , الطبعة االكلى , منشكرات الحمبي الحقكقية , ب 5 -7القضاء اإلدارم  -
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 د. عبد الوهاب محمد رفعت و د. شرف الدين أحمد عبد الرحمن :
 .  1988القضاء اإلدارم , المكتب العربي لمطباعة , 

 عثمان حسين عثمان محمد :
 . 5003قانكف القضاء اإلدارم , الطبعة االكلى , منشكرات الحمبي الحقكقية ,  -
 . 5003لى , منشكرات الحمبي الحقكقية , الطبعة االك , اصكؿ القانكف اإلدارم  -

 د. عمي صافي احمد قاسم :
   الخصػػا ص المميػػزة لػػدعكل اإللغػػاء عػػف الػػدعكل العاديػػة, دار النيضػػة العربيػػة , القػػاىرة -

2118  . 

 عمي عثمان ياسين :
,   2111إجػراءات إقامػة الػدعكل اإلداريػػة فػي دعػكتي اإللغػػاء كالتعػكيض, الطبعػة ا كلػػى, - 

 .رات الحمبي بيركت, لبنافمنشك 

 د.عكاشة حمدي ياسين:
مكسػػػػكعة المرافعػػػػات اإلداريػػػػة كاإلابػػػػات فػػػػي قضػػػػاء مجمػػػػس الدكلػػػػة  ,  منشػػػػأة المعػػػػارؼ ,  -

 : 2111اإلسكندرية , 
 الكتاب االكؿ : االختصاص القضا ي لمحاكـ مجمس الدكلة .

 الكتاب الااني : اجراءات الدعكل اإلدارية .
 الخصـك اإلدارية أماـ محاكـ مجمس الدكلة . الكتاب الاالث : سير

 الكتاب الرابر : الدفكع اإلدارية في قضاء مجمس الدكلة .
 الكتاب الخامس : ا حكاـ اإلدارية ك طرؽ الطعف بيا .

 الكتاب السادس : االابات في الدعكل اإلدارية .
 الكتاب السابر : الفيارس التفصيمية لممبادئ القانكنية .

ر الفجػػػػػر لقػػػػػرار اإلدارم فػػػػػي قضػػػػػاء مجمػػػػػس الدكلػػػػػة ,   االاػػػػػة مجمػػػػػدات ق , دامكسػػػػػكعة ا -
    .2111لمطباعة ك التجميد, 

 د. عكاشة هشام عبد المنعم :
 . 2113دكر القاضي اإلدارم في اإلابات , دار النيضة العربية , القاىرة , 
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 د. عمار عبد المحسن بن سيد ريان:

مقػػػارف , دار حػػػافظ لمنشػػػر ك التكزيػػػر , جػػػدة , الطبعػػػة مبػػػادئ النظػػػاـ اإلدارم السػػػعكدم ال -
 . 5005الاالاة , 

 د. عمر حمدي عمي :
دار النيضػة العربيػة , القػاىرة دكر القاضي اإلدارم الدستكرم في مجاؿ حماية ا جانب ,  -
 ,1999 . 
 . 2117دار النيضة العربية ,القاىرة , سمطة القاضي اإلدارم في تكجيو أكامر لودارة ,  -

 د . عيد إدوار: 
دعػكل القضػاء الكامػؿ ق , مطبعػة البيػاف ,  –القضاء اإلدارم الجزء الااني   دعػكل اإلبطػاؿ 

 . 1975بيركت , 

 د. غنيم إبراهيم محمد :

 . 2116المرشد في الدعكل اإلدارية , منشأة المعارؼ , االسكندرية , 
 د. فودة عبد الحكيم :
إللغػػاء كالصػػير ك النمكذجيػػة ليػػا , الجػػزء االكؿ , منشػػأة أحكػػاـ دعػػكل ا –الخصػػكمة اإلداريػػة 

 . 2113المعارؼ باإلسكندرية , 
 د. محمد أشرف عبد الفتاح :

, الناشػػػر الشػػػركة مكقػػػؼ قاضػػػي اإللغػػػاء فػػػي سػػػمطة اإلدارة فػػػي تسػػػبيب القػػػرارات اإلداريػػػة  -
 .2119العربية المتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات , القاىرة , 

 . 2117اإلدارية أماـ قاضي اإللغاء , منشأة المعارؼ , تسبيب القرارات  -

 محمد جابر سعيد حسن :
ة االكلػػػػػى , د , جػػػػدة ,  الطبعػػػػ, دار المؤيػػػػػ القػػػػانكف اإلدارم فػػػػي المممكػػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية

2111. 

 د. محمد خالد عبد الفتاح:
االكلػى , المركػز مكسكعة الطعكف في ا حكاـ اإلدارية , الجزء االكؿ  ك الاػاني , الطبعػة  -

 . 2119القكمي لوصدارات القانكنية , القاىرة , 
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دعػػكل اإللغػػاء فػػي ضػػكء أحكػػاـ المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا , دار الكتػػب القانكنيػػة , القػػاىرة ,  -
2118 . 

 : د. محمد عمي عبد الفتاح
 2119, , دار الجامعة الجديػدة , اإلسػكندرية  دعكل اإللغاء –الكجيز في القضاء اإلدارم -
. 

 د. محمود محمد ظهري :
 . 2112اشكاالت التنفيذ الكقتية المتعمقة بتنفيذ أحكاـ مجمس الدكلة , 

 د. موسى أحمد كمال الدين :
 .1977مطبعة الشعب ,  نظرية اإلابات في القانكف اإلدارم
 د. موسى عبد الغفار ابراهيم :

 .  2119قانكنية , القاىرة , الدفكع اإلدارية الجزء االكؿ ك الااني , دار الكتب ال

 د. ندة حنا إبراهيم :
 .بدكف مكاف النشر  , 1972القضاء اإلدارم في ا ردف , 

 د. هيكل خميل :
 . 2119الطبعة االكلى , دار الزىراء , الرياض ,   القانكف اإلدارم السعكدم 

 د. يسري أحمد :
 .. 1991رؼ , االسكندرية , أحكاـ المبادئ في القضاء اإلدارم الفرنسي , منشأة المعا

 يكن زهدي :
 ., بدكف سنة نشر, بيركت , مطبعة سميا , دار الاقافة  القضاء اإلدارم في لبناف كفرنسا -

  . القانكف اإلدارم -
 يوسف احمد و يوسف عزت أحمد :

, المكتب المصرم لالصػدارات القانكنيػة , القػاىرة , الطبعػة  قضاء اإللغاء أماـ مجمس الدكلة
 . 2116الاالاة , 
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 ( الرسائل والبحوث العممية: 2)

 محمد سعيد إبراهيم محمد الميثى: 
رسػػػالة دكتػػػكراه فػػػى الحقػػػكؽ ,  -امتنػػػاع اإلدارة عػػػف تنفيػػػذ ا حكػػػاـ اإلداريػػػة الصػػػادرة ضػػػدىا

 ..2118جامعة عيف شمس , كمية الحقكؽ , 
 األيوبي عبد الرحمن مرجان: 

, جامعػػػة  رسػػػالة دكتػػػكراه -/ دراسػػػة مقارنػػػة / كمسػػػتقبموالقضػػػاء اإلدارم فػػػي العػػػراؽ حاضػػػره 
 .1997, القاىرة 

 السالمات ناصر عبد الحميم : 
 . 2119/ دراسة مقارنة / ,  رسالة دكتكراه -نفاذ القرار اإلدارم في القانكف ا ردني

 العصيمي خالد عبد العزيز :
, سػة مقارنػة / , جامعػة القػاىرة/ درارسػالة دكتػكراه  - كالية القضػاء اإلدارم فػي دكلػة الككيػت

2115 . 
 الغويري أحمد عودة موسى :

 . 1988, جامعة القاىرة ,  رسالة دكتكراه قضاء اإللغاء في ا ردف / دراسة مقارنة / 

 جبرة عبد المنعم عبد العظيم :
, جامعػػة رسػػالة دكتػػكراه / دراسػػة مقارنػػة / آاػػار حكػػـ اإللغػػاء فػػي القػػانكنيف المصػػرم كالفرنسػػي

 .1971قاىرة , ال
 :جبر محمود سالمة 

دعػكل اإللغػاء  / في رقابة مجمس الدكلة عمى الغمط البيف لودارة في تكييؼ الكقا ر كتقديرىا 
 . 1992جامعة عيف شمس ,  دراسة مقارنة / 

 حسن محمود محمد حسن :
جامعػػة  , رسػػالة دكتػػكراه -/ دراسػػة مقارنػػة / دكر القاضػػي اإلدارم فػػي خمػػؽ القاعػػدة القانكنيػػة

 . 2115اسيكط , 
 خميفة محمد ميزار حسن :

      طعػػف الخػػارج عػػف الخصػػكمة فػػي قضػػاء مجمػػس الدكلػػة / دراسػػة مقارنػػة بػػيف مصػػر كفرنسػػا /
 . 2118, جامعة القاىرة ,  رسالة دكتكراه -
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 سيد أحمد الشهاوي عاطف محمد شوقي :
رسػػػالة  -فرنسػػػي ك المصػػػرمالدكلػػػة الالقػػػرارات اإلداريػػػة القابمػػػة لونفصػػػاؿ فػػػي قضػػػاء مجمػػػس 

 .2117, جامعة عيف شمس ,  دكتكراه

 عبد العميم محمد جابر محمد :
, جامعػة القػاىرة ,  رسالة دكتكراه -مفكض الدكلة بيف القضاء اإلدارم ك المصرم ك الفرنسي

2115 . 
 :عبد الواحد حسني سعد 

, جامعػػة رسػػالة دكتػػكراه - / دراسػػة مقارنػػة /تنفيػػذ ا حكػػاـ اإلداريػػة كاإلشػػكاالت المتعمقػػة بػػو 
 .1984القاىرة , 

 عبدة سميمان محمد عمي :
, رسػػالة دكتػػػكراه -يػػػة اليمنيػػة / دراسػػة مقارنػػػة / ر الطعػػف بإلغػػاء القػػػرارات اإلداريػػة فػػي الجميك 

 . 2111, جامعة القاىرة 
 عمار عبد المحسن سيد ريان :

مقارنػة فػي اإلجػراءات اإلداريػة /دراسة أار الطعف عمى التنفيذ في القانكنيف المصرم كالفرنسي
 . 1992, جامعة أسيكط ,  رسالة دكتكراه -القضا ية /

 محمد عمي أحمد يوسف : 
 . 1993,  , جامعة طنطا رسالة دكتكراه -التظمـ اإلدارم كميعاد دعكل اإللغاء 

 مخمص محمد عبد السالم :
 . 1981,  , جامعة عيف شمس رسالة دكتكراه -نظرية المصمحة في دعكل اإللغاء
 منصورة مصطفى محمد تهامي :

, جامعػػػػة عػػػػيف شػػػػمس , رسػػػػالة دكتػػػػكراه -إجػػػػراءات الخصػػػػكمة اإلداريػػػػة / دراسػػػػة مقارنػػػػة / 
2116. 

 :  نادية محمد فرج اهلل
رسػالة  -معنى القرار اإلدارم مكضكع دعكل اإللغاء أمػاـ مجمػس الدكلػة المصػرم كالفرنسػي 
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 الممخــص
 

تتميز إجراءات رفر دعكل اإللغاء في العديد مف الدكؿ بأنيا مستقمة عف إجراءات    
المدنيػػة كىػػي بيػػذا ال  أصػػكؿ المحاكمػػاترفػػر الػػدعاكل ا خػػرل المنصػػكص عمييػػا فػػي قػػانكف 

مسػتقالن كأساسػيان ال يعتػد فيػو القاضػي  ذه اإلجراءات بقدر ما تماػؿ نظامػان تشكؿ استاناء عف ى
في حالة عدـ كجكد النص أك غمكضو  أصكؿ المحاكماتاإلدارم بضركرة الرجكع إلى قانكف 

إنمػػا يسػػتمد قكاعػػده مػػف طبيعػػة المنازعػػات اإلداريػػة كضػػركرات سػػير المرافػػؽ العامػػة , أمػػا فػػي 
النصػكص  لغػاء غيػر تمػؾإجػراءات خاصػة لرفػر دعػكل اإلى سكريا  فإف المشػرع لػـ يػنص عمػ

 التي كرد النص عمييا مف خالؿ بعض القكاعد المتعمقػة بػاإلجراءات فػي قػانكف مجمػس الدكلػة
«  اإلجػػراءات فػػي »فقػػد ذكػػرت فػػي الفصػػؿ الاالػػث منػػو تحػػت عنػػكاف ,  1959لعػػاـ  55رقػػـ 

أف القاضػػي اإلدارم يطبػػؽ  , كيعنػػي ىػػذا 37إلػػى  22كاشػػتمؿ ىػػذا الفصػػؿ عمػػى المػػكاد مػػف 
النصكص الخاصة باإلجراءات التػي تػـ الػنص عمييػا فػي قػانكف مجمػس الدكلػة , فػإف لػـ يكػف 
ىناؾ نص طبؽ اإلجراءات المنصكص عمييا في قػانكف أصػكؿ المحاكمػات المدنيػة كالتػي ال 

 . تتعارض مر طبيعة المنازعة اإلدارية
يكػػػكف فػػػي الحػػػاالت التػػػي ال يكجػػػد  إف تطبيػػؽ أحكػػػاـ قػػػانكف أصػػػكؿ المحاكمػػػات إنمػػػا 

 كذلؾ إلى أف يصدر, بشأنيا نص صريح في قانكف مجمس الدكلة أك نظاـ اإلجراءات أمامو 
بػػالرغـ مػػف كعػػد المشػػرع منػػذ أكاػػر مػػف نصػػؼ ,  قػػانكف اإلجػػراءات الخاصػػة بالقسػػـ القضػػا ي

مػػف قػػانكف  3قػػرف بإصػػدار قػػانكف اإلجػػراءات الخاصػػة بالقسػػـ القضػػا ي إعمػػاالن لحكػػـ المػػادة 
 . مجمس الدكلة

قػػانكف  غيػػابظػػؿ  يالػػدعاكل اإلداريػػة بأىميػػة خاصػػة فػػ يفػػ يتتسػػـ إجػػراءات التقاضػػ        
ا ىميػػػة الرتباطػػػو غايػػػة , فالمرافعػػػات كاإلجػػراءات اإلداريػػػة مكضػػػكع فػػي  اإلجػػراءات اإلداريػػػة

 سػػالمة بالجانػػب اإلجرا ػػي فػػي الػػدعكل كالػػذم يعػػد مػػدخالن لبحػػث جانبيػػا المكضػػكعي , فمػػكال
كىنػا اإلجراءات المقدرة إلقامة الدعكل كالسير فييا لما تطرقػت المحكمػة لبحػث مكضػكعيا ,  

فإف دا رة شمكؿ اختصاص القضػاء اإلدارم مػف حيػث مكضػكعاتيا كأطرافيػا ىػي عمػى درجػة 
مف ا ىمية التي ال يجكز أف تترؾ قكاعد اإلجػراءات كا صػكؿ فييػا لمػكاد متنػاارة ىنػا كىنػاؾ 

كقػػد أضػػحت الحاجػػة ي ذلػػؾ اسػػتنباط بعضػػيا اقتباسػػان مػػف قكاعػػد اإلجػػراءات المدنيػػة , بمػػا فػػ
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ممحة  ف يكػكف القضػاء اإلدارم مسػتقالن يضػمف العدالػة فػي النزاعػات الناشػبة مػا بػيف ا فػراد 
بعضيـ كبعض كبيػنيـ كبػيف الدكلػة كيتحقػؽ ىػذا فػي أف تكػكف لكػؿ طػرؼ مػف أطػراؼ النػزاع 

عامػػة فػػرص متسػػاكية تضػػمف لكػػؿ مػػنيـ عػػرض دفكعػػو كحججػػو دكف  أفػػرادان كػػانكا أك جيػػات
تمييز أك محاباة , فالدكلة في المنازعات اإلدارية تماػؿ كيجػب أف تماػؿ أمػاـ القضػاء اإلدارم 
بكصفيا طرفان عاديان ال متميزان عف ا فراد , كما عمييا أف تمتاؿ لقرارات القضاء اإلدارم كىذا 

 اءات كأصكؿ إدارية ال لبس فييا كال غمكض.ما يجب أف تنيض بو قكاعد إجر 

ف القكاعد اإلجرا ية لمسير في دعكل اإللغاء تشكؿ حماية لممتقاضيف كصكالن إلى إ      
كيفية السير في الدعكل لحماية  حقكقيـ فيي التي تنظـ ليـ كيفية المجكء إلى القضاء ك

منذ اتصاؿ الدعكل  حقكقيـ المكضكعية بتنظيـ عالقتيـ بالقضاء أك ببعضيـ البعض
كصكالن إلى الغاية التي يسعكف إلييا مف كراء رفر الدعكل كىي الحصكؿ عمى حكـ بالقضاء 

كما تبيف ليـ كيفية تنفيذه كالطعف عميو , فاإلجراءات يجب أف تككف أداة قضا ي حاسـ , 
, فيي بذلؾ تككف في  شريفة لمحصكؿ عمى الحؽ كليس لمكيد كتأخير الفصؿ في الدعكل

غير مباشر كعند  تمس أصؿ الحؽ سكاء بطريؽ مباشر أـكىرىا متعمقة بالشكؿ كلكنيا ج
كما أف إجراءات التقاضي كاجبة مخالفتيا تعرض المخالؼ لمجزاء مما ييدد بضياع الحؽ, 

تباع ليس فقط لممتقاضيف بؿ كلمقاضي اإلدارم أيضان فيي تعد ضمانة أساسية ل فراد اال
ف إجراءات الدعكل أ, كما  تيسير الفصؿ في الدعكل القاضي أـ المتقاضيف سكاء مف تحكـ

اإلدارية ال تعتبر مجرد تطبيؽ بسيط  حكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية بالنسبة 
, بؿ إف اإلجراءات في دعكل  لممنازعات اإلدارية بصفة عامة كدعكل اإللغاء بصفة خاصة

 ات كالخصا ص المميزة ليا كالمصيقة بيااإللغاء تتسـ بطابر خاص تسيطر عميو بعض السم
, كالتي , كذلؾ سكاء فيما يتعمؽ بالشكؿ الذم تقدـ بو أك بطرؽ تحضيرىا كتيي تيا لممرافعة

اإللغاء كبالنسبة تعتبر بالنسبة لممتقاضيف ضمانة قكية لعدالة الحكـ الصادر في دعكل 
ذه اإلجراءات ىي كسيمة لتحقيؽ الكسيمة لتحقيؽ التكازف بيف الطرفيف فييعتبر لمقاضي الذم 

العدالة تبعان لطبيعة المنازعة اإلدارية مف ناحية كقمة التشريعات الخاصة باإلجراءات اإلدارية 
 مف ناحية أخرل .

obtain the right and not for deception and delaying the decision in the 

case, in which they will be related in its essential with the form, but 
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they affect the origin of right whether directly or indirectly, and upon 

breaching these procedures, where they expose the violator to penalty 

and hence threaten to waste the right, as the procedures of litigation 

should be followed not only by litigants, but also by administrative 

judge, in which they are considered as basic guarantee for litigant 

individuals whether of judge's control or facilitating the decision in the 

case, as the procedures of administrative case are not considered as 

simple application of the rules of civil courts practices' law against 

administrative disputes in general and cancellation case in private, but 

the procedures in cancellation case are characterized with special 

character dominated by some distinguished characters and aspects 

whether in regard with form that they present it or by its preparation 

ways for prosecution, these procedures are considered as strong 

guarantee for the equity of the sentenced judgment in cancellation 

case, as for the litigation which is the way for achieving balance 

between the two parties, therefore, these procedures are means for 

achieving justice according to the nature of administrative dispute 

from one hand, and the lack of legislations which are special for 

administrative procedures from the other hand.  
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presentations are very important for their relevance with the 

procedural side in the case which is considered as an entrance to study 

its objective side, except the safety of supposed procedures for raising 

a case and making advance in it, hence the court wouldn't deal with 

the object of this case. Here the circle of administrative justice 

competence's inclusiveness in terms of its objects and sides is very 

important in which it shouldn't leave the rules of procedures and 

practices for scattered articles here and there including deriving some 

of it as quotation from the rules of civil procedures. However, the 

necessity becomes urgent now for the administrative justice to be 

independent that ensures equity in the aroused conflicts between the 

individuals among their selves and between them and state, this is 

achieved when every party of conflict's parties, whether they are 

individuals or public authorities, has an equal chances that ensure for 

each party to present his requests and claims without any 

discrimination or prejudice, where the state in the administrative 

disputes should be appeared before the administrative justice as being 

a normal party as it should not be discriminated from individuals, as it 

should obey the decisions of administrative justice, and this is what 

should be raised by clear and obvious administrative procedures and 

practices.  

 

The procedural rules to make a progress in a cancellation case 

form protection for litigants in order to get their rights, in which these 

rules regulate the manner of reference to justice and the manner of 

making progress in the case to protect their objective rights by 

regulating their relation with justice or among themselves since the 

contact of case with justice until they reach the aim that they seek 

beyond the aim of raising a case which is to get a decisive juridical 

sentence, as these rules show them how to execute this sentence and 

how to appeal it. However, procedures should be righteous tool to  
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Summary 

  

The procedures of raising cancellation case are distinguished in many 

countries that are independent from procedures of raising other cases 

that are stipulated in the law of civil courts practices, hence they don't 

form an exception from these procedures as far as they represent an 

independent and essential system this is not worthless for the 

administrative judge by the necessity of referring to courts practices in 

case of not finding a text or its ambiguity, but it derives its rules from 

the nature of administrative disputes and the necessities of progress of 

public utilities. While in Syria, the legislator doesn't stipulate special 

procedures for raising cancellation case other than that texts which are 

mentioned through some related rules with procedures in state council 

law No. /55/ for year 1959, where it was mentioned in the third 

chapter which is entitled "in procedures" as this chapter contained 

materials /22 to 37/, this means that the administrative judge is 

applying the special texts with procedures that are stipulated in state 

council law, where if there is no text, hence we applied the stipulated 

procedures in the law of civil courts practices which don’t oppose 

with the nature of administrative disputes.  

 

Applying the rules of courts practices law is done in the cases 

that don’t have a clear text in state council law or its procedures 

system until it issues a law of special procedures with juridical 

section, although the legislator promised since more than half century 

to issue a law of special procedures with juridical section as per the 

rule of article No. /3/ of state council law.  

 

          The procedures of litigation in the administrative cases are 

characterized with private importance under the absence of 

administrative  procedures law, where  administrative  procedures  and  
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 ت ختصارااإل

1 

 قا = قرار محكمة القضاء اإلدارم
 1981/       311/       515قا  /  

 
 قا / رقـ القرار / رقـ القضية / سنة الصدكر

2 

 ع = قرار المحكمة اإلدارية العميا
 1999/       111   /     96ع  /  

 
 سنة الصدكر ع / رقـ القرار / رقـ الطعف /

3 

 مؽ = مجمكعة مبادئ محكمة القضاء اإلدارم
 12/       1982   مؽ  /

 
 مؽ / سنة اإلصدار / رقـ المبدأ

 

4 

 12/  ذيؿ     1978مؽ  /  
 

مؽ / سنة اإلصدار / قرار دا رة فحص الطعكف /أك قرار المحكمة اإلدارية 
 12العميا/ المنشكر بعد المبدأ 

5 

 دئ المحكمة اإلدارية العميامر = مجمكعة مبا
  55/       1997مر   /  

 
 سنة اإلصدار / رقـ المبدأ      
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 65 معنى القرار اإلداري موضوع دعوى اإللغاء  -المبحث الثالث 

 الباب األول
 دعوى اإللغاء وتحضير إجراءات رفع

 

 76 تمهيد :  
 الفصل األول

 دعوى اإللغاء ة اإلجراءات و شرط الميعاد فيطبيع 
 

 78 تمهيد :
 79 طبيعة اإلجراءات في دعوى اإللغاء -المبحث األول 
 81 ماىية اإلجراءات اإلدارية  -المطمب ا كؿ 
 85 مصادر اإلجراءات اإلدارية -المطمب الااني
 91 الخصا ص العامة لوجراءات  اإلدارية  –المطمب الاالث

 91 اإلجراءات اإلدارية يكجييا القاضي –ا كؿ  الفرع
 92 اإلجراءات اإلدارية إجراءات كتابية –اانيالفرع ال

 94 البساطة كاالقتصاد في النفقات  –الفرع الاالث 
 96 اإلجراءات اإلدارية ىي إجراءات سرية    -الفرع الرابر  

 98 ميعاد دعوى اإللغاء  -المبحث الثاني 
 111 تحديد ميعاد دعكل اإللغاء –ؿ المطمب ا ك 

 109 انقطاع الميعاد حاالت  – الاانيالمطمب 
 110 انقطاع الميعاد بالتظمـ – الفرع ا كؿ

 110 طبيعة التظمـ اإلدارم -أكالن 
 115 أنكاع التظمـ  -اانيان 
 117 ـ اإلدارم قبؿ المجكء إلى القضاءمزايا االلتجاء إلى طريؽ التظم -االاان 
 118 الحاالت التي ال يجدم فييا التظمـ -بعان را

 119 ميعاد رفر دعكل اإللغاء بعد تقديـ التظمـ -خامسان 
 121 طمب اإلعفاء مف الرسـك القضا ية -الفرع الااني 
 124 رفر دعكل اإللغاء أماـ محكمة غير مختصة - الفرع الاالث
 125 عتراض جية إدارية أخرلا -الفرع الرابر 
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 126 كقؼ الميعاد كامتدادهحاالت  – الاالث المطمب
 126 : القكة القاىرة الفرع ا كؿ

 127 : العطالت الرسميةالفرع الااني

 127 : كفاة ذكم الشأف الفرع الاالث
 128 القرارات التي يجكز الطعف فييا دكف التقيد بالميعاد. -المطمب الرابر 

 129 قرارات السمبيةالقرارات المستمرة كال -الفرع الفرع ا كؿ

 131 القرارات المنعدمة -الفر الفرع الااني 

 134 القرارات اإلدارية المبنية عمى سمطة مقيدة -الفرع الفرع الاالث 
 135 القرارات اإلدارية الماسة بالحريات العامة  -الفرع الرابر 

 الفصل الثاني
 إجراءات رفع دعوى اإللغاء

 

 137 تمهيد : 
 139 دعوىالرفع  ول :  إجراءاتالمبحث األ 
 140 بيانات عريضة الدعكل -ا كؿ المطمب

 141 بيانات عامة : أكال"

 142 بيانات خاصة بدعكل اإللغاء :اانيا"

 143 بيانات متعمقة بالمدعى عميو : االاان 
 145 إيداع عريضة الدعكل -المطمب الااني
 146 ل تكقير المحامي عمى عريضة الدعك  :الفرع ا كؿ 
 150 ستيفاء الرسـك القانكنية: االفرع الااني 
 153 : قيد عريضة الدعكلالفرع الاالث 

 156 إعالف عريضة الدعكل -الاالثالمطمب 
 160 إيداع الجية اإلدارية الرد عمى عريضة الدعكل.  -الرابرالمطمب 

ذ القــرار )وقــف تنفيــ اآلثــار المترتبــة عمــى رفــع دعــوى اإللغــاءالمبحــث الثــاني : 
 المطعون فيه(

162 

 167 شركط كقؼ التنفيذ  -ا كؿ المطمب
 168 اقتراف طمب كقؼ التنفيذ بطمب اإللغاء -الفرع ا كؿ 
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 172 أف يترتب عمى التنفيذ نتا ر يتعذر تداركيا  -الفرع الااني 
 179 استناد دعكل اإللغاء إلى أسباب جدية -الفرع الاالث 

 186 رات اإلدارية التي ال يجكز كقؼ تنفيذىاالقرا -الاانيالمطمب 
 187 القرارات اإلدارية التي ال يقبؿ طمب إلغا يا قبؿ التظمـ منيا إداريان –الفرع ا كؿ
 192 طمب إستمرار صرؼ الراتب  - الفرع الااني
 196 الحكـ في طمبات كقؼ التنفيذ  -الاالث المطمب 

 197 طمب كقؼ التنفيذخصا ص الحكـ الصادر في  –الفرع ا كؿ 
 197 سرعة إجراءات إصدار الحكـ –أكالن 
 203 تأقيت الحكـ –اانيان 

 205 حجية الحكـ الصادر في طمب كقؼ التنفيذ –الفرع الااني 
 210 الطعف في الحكـ الصادر بطمب كقؼ تنفيذ -الفرع الاالث
 212 آاار الحكـ الصادر بطمب كقؼ التنفيذ -الفرع الرابر

 ل الثالثالفص
 إجراءات تحضير دعوى اإللغاء لدى هيئة المفوضين

 

 215 تمهيد :
أمــام  إجــراءات تحضــير دعــوى اإللغــاء لــدى هيئــة المفوضــين  -المبحــث األول 

 مجمس الدولة السوري
216 

دكر ىي ػػة مفكضػػي الدكلػػة فػػي تحضػػير الػػدعكل ك تسػػكية النػػزاع  -المطمػػب ا كؿ
 صمحان بيف الخصكـ

218 

 228 لااني ػ إيداع تقرير ىي ة مفكضي الدكلة لنظر الدعكل أماـ المحكمة المطمب ا
 230 إجراءات تحضير الدعوى في فرنسا   -المبحث الثاني  
 233 تحضير الدعوى لدى النظام القضائي إلنجمترا -المبحث الثالث  

 الباب الثاني
 دعوى اإللغاء المرافعة والحكم في إجراءات

 

 240 تمهيد :
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 فصل األولال
 دعوى اإللغاءإجراءات سير المرافعة في 

 

 243 تمهيد :
 244 دعوى اإللغاءالمبحث األول: الطمبات في 

 245 المطمب ا كؿ: الطمبات ا صمية
 249 المطمب الااني: الطمبات العارضة

 253 التدخؿ في الدعكل -المطمب الاالث
 260 دعوى اإللغاء : الدفوع فيالمبحث الثاني

 263 المطمب ا كؿ: الدفر بعدـ اختصاص القضاء اإلدارم 
 265 الدفر المتعمؽ بعدـ االختصاص ككف العمؿ مف أعماؿ السيادة:الفرع ا كؿ 
 272 الدفر المتعمؽ بعدـ كجكد منازعة إدارية :الفرع الااني 

 274 المطمب الااني: الدفر بعدـ قبكؿ الدعكل 
 276 الدعكل لرفعيا مف غير ذم صفةالدفر بعدـ قبكؿ :الفرع ا كؿ
 280 الدفر بعدـ قبكؿ الدعكل لفقداف المصمحة :الفرع الااني

 296 المطمب الاالث: الدفكع المكضكعية
 297 الدفر بعدـ جكاز نظر الدعكل لسبؽ الفصؿ فييا :الفرع ا كؿ 
 305 الدفػر بالتقػادـ :الفرع الااني 

 312 الدفر بالتزكيرالفرع الاالث:  
 317 دعوى اإللغاءالمبحث الثالث: اإلثبات في 

 319 المطمب ا كؿ : عبء اإلابات 
 323 المطمب الااني : العكامؿ المؤارة في اإلابات 

 325 : حيازة ا كراؽ كالمستندات الفرع ا كؿ
 326 الفرع الااني : قرينة الصحة

 328 امتياز المبادرة كالتنفيذالفرع الاالث  : 
 330 مطمب الاالث : دكر القاضي في اإلاباتال 
 333 المطمب الرابر : كسا ؿ القاضي في اإلابات 

 334 الفرع ا كؿ : الكسا ؿ اإلجرا ية 
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 334 أكالن : تكميؼ بإيداع مستندات 
 336 اانيان : إجراء تحقيؽ إدارم

 338 الفرع الااني : الكسا ؿ التحقيقية
 338 أكالن : الخبرة      

 343 اانيان : االنتقاؿ لممعاينة
 344 االاان  : شيادة الشيكد

 345 رابعان  : استجكاب مندكب اإلدارة
 346 خامسان : اليميف الحاسمة

 349  ها: ترك الخصومة وانقطاعها وانتهاؤ  المبحث الرابع
 350 : ترؾ الخصكمة كالتنازؿ عنيا المطمب ا كؿ
 359  : انقطاع الخصكمة المطمب الااني
 362 انتياء الخصكمة:  المطمب الاالث

 الفصل الثاني
 دعوى اإللغاءإجراءات الحكم في  

 

 365 تمهيد :
 367 مقومات الحكم الصادر في دعوى اإللغاءالمبحث األول : 

 369 المطمب ا كؿ : حجز القضية لمحكـ كقفؿ باب المرافعة 
 370 المطمب الااني : المداكلة

 372 ث : النطؽ بالحكـالمطمب الاال
يداعيا  373 المطمب الرابر : التكقير عمى مسكدة الحكـ كا 

 374 المطمب الخامس : بيانات الحكـ
 377 المطمب السادس  : أسباب الحكـ

 381 المطمب السابر   :  منطكؽ الحكـ في دعكل اإللغاء
 382 المطمب الاامف   : الحكـ بمصاريؼ الدعكل

 385 :  نسخة الحكـ ا صميةالمطمب التاسر   
 386 المبحث الثاني :  سمطات القاضي في دعوى اإللغاء 

 390 دعوى اإللغاء الطعن بالحكم الصادر في :لث المبحث الثا
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 391 المحكمة اإلدارية العميا أماـالطعف  طبيعةالمطمب ا كؿ: 
يداع الطعف لدل المحكمة اإلداريةالاانيالمطمب   395 العميا : إجراءات قيد كا 

يداع   398 الطعف ال حةالفرع ا كؿ: إجراءات قيد كا 
 404 الفرع الااني : بيانات صحيفة الطعف

 407 الفرع الاالث : إيداع كفالة الطعف
 408 : شركط قبكؿ الطعفالاالث المطمب 

 409 الفرع ا كؿ: الصفة كالمصمحة كشرطيف لقبكؿ الطعف
 409 أكالن : الصفة في الطعف

 410 اانيان: المصمحة في الطعف
 411 االاان : طعف ىي ة مفكضي الدكلة 
 412 الفرع الااني: ميعاد كنطاؽ الطعف

 412 أكالن : ميعاد الطعف
 415 نطاؽ الطعف:  اانيان 

 418 : الحكـ في الطعفرابرالمطمب ال
 424 األثار المترتبة عمى الحكم الصادر في دعوى اإللغاء: الرابع المبحث 

 425 المطمب ا كؿ : خركج النزاع مف كالية المحكمة التي أصدرت الحكـ.
 426 الفرع ا كؿ : تصحيح الحكـ
 428 الفرع الااني : تفسير الحكـ

 429 الفرع الاالث : إغفاؿ الفصؿ في بعض الطمبات
 431 لتماس إعادة النظر فرع الرابر : اال

 435 دعكل اإللغاءالمطمب الااني: حجية الحكـ الصادر في 
 436 الفرع ا كؿ : الحجية النسبية ل حكاـ الصادرة بغير إلغاء القرارات اإلدارية

 438 الفرع الااني : الحجية المطمقة  حكاـ اإللغاء
 الفصل الثالث
 دعوى اإللغاءتنفيذ الحكم الصادر في 

 

 445 تمهيد :
 446 المبحث األول : كيفية تنفيذ حكم اإللغاء 
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 447  مقدمات التنفيذ لمطمب ا كؿ :ا
 447 الفرع ا كؿ : الصكرة التنفيذية لمحكـ الصادر في دعكل اإللغاء

 449 عالف الحكـ إالفرع الااني : 
 451 ختصاص بالتنفيذالمطمب الااني : اال

 453 المطمب الاالث : كسا ؿ تنفيذ حكـ اإللغاء
 454 إللغاءالفرع ا كؿ : تنفيذ الحكـ الصادر برفض ا
 456 الفرع الااني : تنفيذ الحكـ الصادر باإللغاء

 456 أكالن : عدـ االلتزاـ بإصدار قرار جديد  -
 457 اانيان : االلتزاـ بإصدار قرار جديد

 458 االاان : االلتزاـ بإعادة المركز القانكني بأار رجعي
 459 المبحث الثاني : ظاهرة امتناع اإلدارة عن التنفيذ

 462 التأخير أك التباطؤ في التنفيذ.طمب ا كؿ : الم
 464 ساءة التنفيذإالمطمب الااني : التنفيذ الناقص أك 

 467 إعادة إصدار القرار الممغىالمطمب الاالث : 
 471 المطمب الرابر : الرفض الصريح أك الضمني

 473 المطمب الخامس : إحباط أار الحكـ بصكرة غير مباشرة
 483 الث : طرق الزام اإلدارة بتنفيذ الحكم الصادر في دعوى اإللغاءالمبحث الث

 486 المطمب ا كؿ : دكر القضاء في مكاجية امتناع اإلدارة عف التنفيذ
لغػػػاء قػػػرار االمتنػػػاع عػػػف تنفيػػػذ الحكػػػـ كدعػػػكل  الفػػػرع ا كؿ : دعػػػكل كقػػػؼ تنفيػػػذ كا 

 التعكيض.
487 

لغاء قرار االم  487 تناع عف تنفيذ حكـأكالن : دعكل كقؼ تنفيذ كا 
 491 اانيان : دعكل التعكيض عف ا ضرار الناجمة عف االمتناع عف تنفيذ الحكـ  -
 494 الفرع الااني : المساءلة الجنا ية كالتأديبية -

 494 أكالن : المساءلة الجنا ية 
 511 اانيان : المساءلة التأديبية 

 512 اإلدارة عف التنفيذالمطمب الااني : دكر المشرع في مكاجية امتناع 
 514 الفرع ا كؿ : إحداث دا رة التنفيذ اإلدارم
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 516 الفرع الااني : مدة تنفيذ حكـ اإللغاء
 518 دعاء المباشرتحريؾ االالفرع الاالث : 

 511 الخاتمة

 521 التكصيات
 528 المقترحات

 534 قا مة المراجر  
 553 الممخص بالمغة العربية 

 557 مغة اإلنجميزيةالممخص بال
 558  اإلختصارات لمقرارات القضا ية

 559 الفيرس
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