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شتر ورقدير
بسم هللا الرحمن الرحيم
َلْحمد هلل رب لْعاْمين لْقائل في كَّتاِه لْعزيز (إن لهلل يأمر ِاْعدل َلإلحسان)
صدق لهلل لْعظيم

َلْصالة َلْسالم على سيد لْخلق َحِيب لْحق محمد (صلى لهلل عليه َسلم)
فيطيب ب ببب ْب ب ببي أن أَّتقب ب ببدم إْب ب ببى أس ب ب بَّتاذف َمش ب ب برفي لْعزيب ب ببز د .محمــــــد علــــــي الشــــــباطات ِخب ب بباْص
لَّْتق ب ببدير َلْان ب بباق لْجمي ب ببل فق ب ببد رع ب ببى د لرسب ب بَّتي ت ب ببذت م ب ببذ كان ب ببت فكرَّتب ب باً ف ب ببي لْعق ب ببَل حَّت ب ببى أص ب ببِحت
ِذرةً ِين لْقرطاس َلْقلم ،ام لسَّتَت على سَقَا يانعة مامرة ِإذنه َّتعاْى.
كم ببا يشب برفني أن أَّتق ببدم ِاْش ببكر َلَلمَّتن ببان إْ ببى أســـارذري أعضـــاء لجيـــة المياقشـــة ْم ببا س ببيقدمَن
م ب ببن نص ب ببح ََّتص ب ببَيب ََّتس ب ببديد إلاب ب برلق ت ب ببذت لْرس ب بباْة َإلَّتمامَ ب ببا عل ب ببى لَْج ب ببه لْلما ب ببل فِ ب بباركَم لهلل
َّتعاْى َجعلَم كاْغيث أين ما حل نفِ.
َلْش ببكر مَص ببَل إْ ببى س ببعادة األســـراذ الـــدترور أحمـــد اللـــوزي عمي ببد كلي ببة لْحق ببَق ،فق ببد ك ببان أِب باً
َمرشدلً لسَّتلَمنا منه لْقيم لْنِيلة َلْلخالق لْفاضلة.
َفب ب ببي لْخَّتب ب ببام أَّتقب ب ببدم ِاْشب ب ببكر إْب ب ببى كب ب ببل مب ب ببن أسب ب ببد إْب ب ببي معرَف ب ب باً أَ مشب ب ببَرةً أَ نصب ب ببيحةً مب ب ببن

أصدقائي َزمالئي لْلعزلق.

أسأل اهلل رعالى ان يتون هذا العمل خالص لوجه التريم ويافعاً المريا ومجرمعيا

الباحث

ه

اإلهداء
إْى سيد لْخلقَ ،حِيب لْحقَ ،نِي لْرحمةَ ،لْلسَة لْحسنة سيدنا َحِيِنا محمد
(صلى لهلل عليه َسلم).
إْى :من أحمل تَيَّته ِفخر َلعَّتزلزَ ،لْذف إْيه أنَّتمي في حلي ََّترحاْي ،مَد
لْحضارلت ،لْعرلق لْعظيم...
إْى :لِْلد لْذف شعرت فيه ِدفيق لَْطن ،إْى منارة لْعلم َقِلة لِْاحاين...
لْمملكة لْلردنية لَْاشمية...
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أِي لْعزيز َّتغمدت لهلل ِرحمَّته َأسكنه لْفردَس لْلعلى...
ََلْدَّتي لَّْتي َّتفيأت في ظالل دعائَا أدلمَا لهلل َّتعاْى َرزقَا لْصحة َلْعافية...
إْى زَجَّتي أم يَسف لَّْتي َّتجشمت معي عناق تذل لْطريقَ ،كاِدت معي مشقة
لْطلب...
إْى إخََّتي َأخَلَّتي جميعا أدلمَم لهلل َّتعاْى ع لًز َسندلً.
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محمد علي زعل الشباطات
الملخص
َّتعد لْق لررلت لإلدلرية من أتم لَْسائل لْقانَنية لَّْتي َضعَا لْمشرع ِين يدف لإلدلرة ْلقيام

ِأعِائَا ََظائفَا ََّتَدف َّتحقيق لْمنفعة لْعامة َخدمة ْلجمََر ،إذ لن لْقرلر لإلدلرف من أكار

َسائل لإلدلرة شيَعاً َلسَّتعماَلً على لْمسَّتَ لْعملي َيَّتجه لْعاْم أجمِ في ظل لَْضِ لْرلتن

ِسِب جائحة كَرَنا إْى لسَّتخدلم لَّْتكنََْجيا لْحدياة في إنجاز لْكاير من لْمعامالت عِر مَلقِ

لْمؤسسات لْحكَمية َلْحكَمة لإلْكَّترَنية حيث َّتناَْت د لرسَّتي مَضَع لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني
ِاعَّتِارت امرة لَّْتطَر لَْائل في لَّْتقدم لَّْتكنََْجي في لَْقت لْحاضر ََل يَجد في لَّْتشريعات ما

يمنِ لإلدلرة من لَّْتعِير عن إ لردَّتَا ِاسَّتخدلم لَْسائل لَّْتكنََْجية لْحدياة ،فاْمشرع ْم يشَّترط في

صدَر لْقرلر أن يكَن مكَّتَِاً أَ شفَياً ،فاْنصَص لْقانَنية َّتسَّتَعب أن يصدر لْقرلر إْكَّترَنياً،

مَّتى ما َّتم مرلعاة َّتحقق أركان لْقرلر لإلدلرف َنظ لًر ْلتمية لْقرلر لإلدلرف إذ يعد أتم َسيلة قانَنية
َّتعِر فيه لإلدلرة لْعامة عن إ لردَّتَا َيعَّتِر تذل لْقرلر من أتم مَضَعات لْقانَن لإلدلرف َلْذف يمَّتاز
ِاْمرَنة َلَّْتطَرِ ،ما يؤتله إْى لسَّتيعاب كافة لْمسَّتجدلت في لْحياة لإلدلرية َمِ َّتطَر اَرة

لْمعلَمات ََّتقدم َسائل لَلَّتصاَلت لْحدياة ،كان من لْضرَرف أن َّتساير لإلدلرلت لْحكَمية تذل
لَّْتطَر في مجال لْقانَن لإلدلرف َخصَصا في نشاطاَّتَاَ ،لْذف من سماَّته لْلساسية ،لْمرَنة

َلَّْتطَر َلسَّتيعاب لْمسَّتجدلت َأيضا من خالل د لرسَّتي َّتم َّتحديد مفََم لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني

َأسِاب لْطعن في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.

التلمات المفراحية :القرار االداري اإل لتررويي ،القضاء ،الوسيط اإل لتررويي.
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Abstract
Administrative decisions are among the most important legal means that the
legislator has put in the hands of the administration to carry out its duties and functions
and aim to achieve the public benefit and serve the public, as the administrative decision
is one of the most common means of management and is used at the practical level and
the whole world is moving in light of the current situation due to the Corona pandemic to
the use of modern technology In accomplishing a lot of transactions through the websites
of government institutions and e-government, as my study dealt with the subject of the
electronic administrative decision as it is the fruit of the tremendous development in
technological progress at the present time, and there is nothing in the legislation that
prevents the administration from expressing its will using modern technological means,
so the legislator did not stipulate the issuance of the decision It must be written or oral,
as the legal texts allow for the decision to be issued electronically, whenever the pillars
of the administrative decision are taken into consideration and given the importance of
the administrative decision as it is the most important legal means in which the public
administration expresses its will and this decision is considered one of the most important
topics of administrative law, which is characterized by flexibility and development , In a
way that qualifies him to absorb all developments in administrative life and with the
development of a revolution Information and the advancement of modern means of
communication, it was necessary for government departments to keep pace with this
development in the field of administrative law.
Keywords: Electronic Administrative Decisions, Judiciary, the Electronic Mediator.
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الفصل األول:

خلفية الدراسة وأهميرها
أوالً :المقدمة
َّتعد لْق لررلت لإلدلرية من أتم لَْسائل لْقانَنية لَّْتي َضعَا لْمشرع ِين يدف لإلدلرة ْلقيام
ِأعِائَا ََظائفَا ََّتَدف َّتحقيق لْمنفعة لْعامة َخدمة ْلجمََر ،إذ لن لْقرلر لإلدلرف أكار َسائل
لإلدلرة شيَعاً َلسَّتعماَلً على لْمسَّتَ لْعملي فََ يحَّتل من لْمكانة َلْدرجة ما َّتحَّتله نظرية لْعقد
على صعيد لْقانَن لْخاصَ ،من جَة أخر يعد لْقرلر لَلدلرف مظَ لًر من مظاتر ممارسة لْسلطة
لْعامة ،إذ َل يمكن ْلدَْة أن َّتِادر إْى لْنََض ِأعِاق لْسلطة لْعامةِ ،ما يقضي ذْك من َظائف
َأعمال مخَّتلفة إذل ْم َّتسَّتعمل لْق لررلت لإلدلرية.
َنظ لًر ْلتمية لْقرلر لإلدلرف إذ يعد أتم َسيلة قانَنية َّتعِر فيه لإلدلرة لْعامة عن إ لردَّتَا َيعَّتِر
تذل لْقرلر من أتم مَضَعات لْقانَن لإلدلرفَ ،لْذف يمَّتاز ِاْمرَنة َلَّْتطَرِ ،ما يؤتله إْى لسَّتيعاب
كافة لْمسَّتجدلت في لْحياة لإلدلرية َمِ َّتطَر اَرة لْمعلَمات ََّتقدم َسائل لَلَّتصاَلت لْحدياة،
كان من لْضرَرف أن َّتساير لإلدلرلت لْحكَمية تذل لَّْتطَر في مجال لْقانَن لإلدلرف َخصَصا
في نشاطاَّتَاَ ،لْذف من سماَّته لْلساسية ،لْمرَنة َلَّْتطَر َلسَّتيعاب لْمسَّتجدلت لَّْتي يكشف عنَا
لْعلمَ ،يسَّتلزمَا لَْلقِ ْكفاْة حسن أدلق لْخدمة ْلجمََر من خالل إنجاز لْخدمة لْمطلَِة ِسرعة
َسََْة من خالل ما يسمى ِاإلدلرلت لإلْكَّترَنية (.)1

 - 1جانكير ،فارس ( ،)6911لْطعن في لْق لررلت لإلدلريةِ ،يرَت ،منشَرلت زين لْحقَقية ،ص.55
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ََّتلجأ لإلدلرة إْى أساْيب عدة ْممارسة نشاطاَّتَا َأعماَْا َتذت لْلعمال َّتخَّتلف في طِيعَّتَا
ََّتكَينَا َكذْك في لآلاار لَّْتي َّتَّترَّتب عليَا ،فاْلعمال لإلدلرية لَّْتي َّتقَم َِا لإلدلرة َّتنقسم إْى
قسمين رئيسين تما :أعمال ََّتصرفات قانَنيةَ ،لَلخر أعمال مادية َل َّتقصد لإلدلرة من َرلئَا
إحدلث آاار قانَنية ِعكس لْلعمال لْقانَنية لَّْتي َّتَّتقصد لإلدلرة من َرلئَا إحدلث آاار لعمال قانَنية،
َمن لْمسَّتقر عليه ِين فقَاق لْقانَن لْعام أن لْضمان لْحقيقي ْمِدأ لْمشرَعية ( ،)1يكمن في
خضَع َّتصرفات َأعمال لْسلطات لْعامة  -لْمَّتمالة ِاإلدلرة – ْرقاِة لْقضاق ،أف ِمعنى أن َّتكَن
َّتصرفاَّتَا في حدَد لْقانَنَ ،لذل خرجت عن ذْك فإن َّتصرفاَّتَا َّتعد غير مشرَعة مما يؤدف إْى
إْغائَاَ ،عليه َمن خالل تذت لْدرلسة سيَّتم َّتسليط لْضَق على لْطعن في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.

ثايياً :مشتلة الدراسة
شَدت لْسنَلت لَلخيرة َّتطَ لًر كِي لًر على جميِ لْمسَّتَيات نَّتيجة لْاَرة لْمعلَماَّتية ََّتطَر َسائل
لَلَّتصال َسَََّْتَاَ ,لَّْتي لارت ِشكل كِير على َّتطَر لْنصَص لْقانَنيةََّ ،تشكل شِكة لَلنَّترنيت
لحد لَْسائل لإلْكَّترَنية لْذف َّتمكن لْجَات لإلدلرية في لْدَْة من لَّْتحَل في أعماَْا َنشاطاَّتَا
من لإلدلرية لَّْتقليدية إْى لإلدلرة لإلْكَّترَنية َّْتسَيل ََّتَفير لفضل خدمة ْلفرلد لْمجَّتمَِ ،لن لسَّتخدلم
نظام لِْيئة لْرقمية لنعكس على لإلدلرة لْعامة في لَّتخاذ ق لررَّتَا ِرمَّتَاَ ،مس جملة من لَلحكام َخلق
عدت إشكاَلت ،مما أاار ِعض لإلشكاَلت في لْمحاكم لْمخَّتصة ْلنظر ِدعَ لْطعن في لْقرلر
لإلدلرف لإلْكَّترَنيَ ،عليه َّتكمن مشكلة لْدرلسة في ِيان لَلحكام لَّْتنظيمية ْدعَ لْطعن ِاْقرلر

 - 1لْحلَ ،رلغب ( ،)6919مِدأ لْمشرَعية خضَع لْحاكم َلْمحكَم ْحكم لْقانَن ،لْقضاق لإلدلرف ،لإلسكندرية،
لْدلر لْجامعية ،ص.15
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لإلدلرف لإلْكَّترَني َلْمحاكم لْمخَّتصة في لْنظر ِدعاَ لْطعن َلْشرَط لَّْتنظيمية ْدعَ لْطعن
ِاْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.

ثالثاً :أسئلة الدارسة
سيحاَل لِْاحث من خالل تذت لْدرلسة لإلجاِة على لَّْتساؤَلت لَّْتاْية:
 -1ما تيه لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني َلركانه َخصائصه؟
 -6ما أسِاب لْطعن ِاْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني في لَّْتشريِ لْعرلقي َلْلردني؟
 -3ما شرَط قَِل دعَ لْغاق لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني؟
 -4ما تي لْمحاكم لْمخَّتصة ِاْنظر في دعَ لْطعن ِاْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني؟

رابعاً :أهداف الدراسة
َّتَدف تذت لْدرلسة إْى ما يلي:
َّ -1تحديد مفََم لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.
َّ -6تَض ب ب ب ببيح أس ب ب ب ببِاب لْطع ب ب ب ببن ف ب ب ب ببي لْقب ب ب ب برلر لإلدلرف لإلْكَّترَن ب ب ب ببي ف ب ب ب ببي لَلجَّتَ ب ب ب بباد لْع لرق ب ب ب ببي
َلْلردني.
َّ -3تحديد أار لْطعن في لْق لررلت لإلدلرية لإلْكَّترَنية.
َّ -4تَضيح دَر لْقاضي لإلدلرف في نظر لْطعن ِإْغاق لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.

خامساً :أهمية الدراسة
َّتكمن أتمية لْدرلسة من أتمية لْمَضَع لْذف َّتَّتناَْه إذ َّتناَْت لْدرلسة مَضَع لْقرلر لإلدلرف
لإلْكَّترَنيِ ،اعَّتِارت امرة لَّْتطَر لَْائل في لَّْتقدم لَّْتكنََْجي في لَْقت لْحاضرََ ،ل يَجد في
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لَّْتشريعات ما يمنِ لإلدلرة من لَّْتعِير عن إ لردَّتَا ِاسَّتخدلم لَْسائل لَّْتكنََْجية لْحدياة ،فاْمشرع ْم
يشَّترط في صدَر لْقرلر أن يكَن مكَّتَِاً أَ شفَياً ،فاْنصَص لْقانَنية َّتسَّتَعب أن يصدر لْقرلر
إْكَّترَنياً ،مَّتى َّتم مرلعاة َّتحقق أركان لْقرلر لإلدلرفَ ،سَّتقَم لْدرلسة َِّتَضيح آْية لْطعن ِاْقرلر.

سادساً :حدود الدراسة
ََّتشمل على لْحدَد لْزمانية َلْمكانية:
الحدود الزمايية :لْحد لْزماني ْلدرلسة محدد ِاْقانَن لإلدلرف لْلردني رقم ْ 72سنة 7102م
َلْقانَن لإلدلرف لْعرلقي رقم ْ 011سنة 0191م ،حَّتى عام 7101م.
الحدود المتاييةَّ :تَّتناَل تذت لْدرلسة دَر لْقضاق ِاْطعن في لْق لررلت لإلدلرية لإلْكَّترَنية في
لْمملكة لْلردنية لَْاشمية مقارنةً ِدَر لْقضاق ِاْطعن في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني في لْعرلق.

سابعاً :محددات الدراسة
َل يمنِ من َّتعميم نَّتائج تذت لْدرلسة على لْمجَّتمِ ِشكل عببام.

ثامياً :مصطلحات الدراسة
سيقَم لِْاحث َِّتعريف ِعض لْمصطلحات لَّْتي َّتَّتعلق ِاْدرلسة من خالل لْعَدة إْى لْمرلجِ
لَّْتي عرفناتا ،إذ سَف أعَّتمد َّتعريفاً إجرلئياً يسَل على لْقارئ فَم تذت لْمصطلحات.
 القضاء" :تَ عِارة عن ََلية لْحكم شرعاً ْمن ْه أتلية لْفَّتَ ِجزئيات لْقَلنين لْشرعيةعلى أشخاص معينين من لِْرية ِإاِات لْحقَق َلسَّتيفائَا ْلمسَّتحق"(.)1

 - 1لْنجفي ،محمد حسن ،جَلتر لْكالم ،لْجزق  ،8مؤسسة لْنشر لإلسالمي ،مرجِ ساِق.
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 الطعن" :لْطعن تَ ْجَق لْشخص إْى لْمحكمة لْعلياَ ،ذْك ْمرلجعة قرلر لْمحكمة لْدنيا،إذ لن جميِ لْنظم لْقانَنية َّتحَّتَف على نَع معين من لْطعنَْ ،لَصَل إْى لْطعن تناك
َّتسلسل ترمي قضائي ِحيث يشمل لَّْتسلسل لَْرمي لْنمَذجي في لْمسَّتَ لْلَل على
محاكم لْصلح".
 القرار اإلداري اإل لتررويي" :تَ َّتلقي لإلدلرة لْعامة لْطلب لإلْكَّترَني على مَقعَا لإلْكَّترَنيَلفصاحَا عن رغَِّتَا لْملزمة ِإصدلر لْقرلر َلَّْتَقيِ عليه إْكَّترَنياً َلعالن صاحب لْشأن
على ِريدت لإلْكَّترَنيَ ،ذْك ِما َْا من سلطة ِمقَّتضى لْقَلنين َلْلَلئح ِقصد إحدلث أا لًر
قانَنياً معيناً يكَن جائ لًز َممكناً قانَناً لَِّتغاق لْمصلحة لْعامة" (.)1
-

الوسيط اإل لتررويي :تَ ِرنامج أَ نظام إْكَّترَني ْحاسب آْي يمكن أن يَّتصرف أَ يسَّتجيب
َّْتصرف ِشكل مسَّتقل ،كليا أَ جزئيا ،دَن إشرلف أف شخص طِيعي في لَْقت لْذف يَّتم
فيه لَّْتصرف أَ لَلسَّتجاِة ْه (.)2

راسعاً :اإلطار اليظري
الفصل األول :سنَّتناَل في تذل لْفصل :لْمقدمة َسأَّتناَل فيَا خلفية لْدرلسة َأتميَّتَاَ ،مشكلة
لْدرلسة َأتدلفَاَ ،أتميَّتَا ،ام سأَّتحدث عن أسئلة لْدرلسة َحدَدتا مَّتناََلً فيَا لْحدَد لْمكانية
َلْزمانية.

 - 1لْعجارمة ،لْعقيلَ ،ناصر عِد لْحليم لْسالمات ( ،)6913نفاذ لْقرلر لإلدلرف لَلْكَّترَنيِ ،حث منشَر ،مجلة
علَم لْشريعة َلْقانَن ،كلية لْحقَق ،لْجامعة لْلردنية ،لْمجلد رقم ( ،)49لْملحق ( )1ص.1964

 - 2حجازف ،عِد لْفَّتاح ِيَمي ( ،)6994لْحكَمة لَلْكَّترَني َنظامَا لْقانَني ،مرجِ ساِق.
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الفصل الثايي :في تذل لْفصل سَف نَّتطرق إْى ماتية لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني؟ َأركان لْقرلر
لإلدلرف لإلْكَّترَني ِشكل مفصل.
الفصل الثالث :في تذل لْفصل سَف سنَّتناَل أسِاب لْطعن في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني في
لَلجَّتَاد لْعرلقي َلْلردني.
الفصل الرابع :أما في تذل لْفصل فقد خصصَّته ْلحديث عن لْطعن في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني
في لْقانَن لْعرلقي َلْلردنيَ ،سأَّتطرق إْى دَر َلخَّتصاص لْقاضي لإلدلرف في لْنظر ِاْدعَ
لإلدلرية.
الفصل الخامسَ :خَّتمت د لرسَّتي ِاْحديث عن لْخاَّتمةَ ،لْنَّتائجَ ،لَّْتَصيات.

عاش ارً :الدراسات السابقة
 شبير ،محمد سليمان ( ،)5102اليفاذ اإل لتررويي للقرار اإلداري ،أطروحة دتروراه ،جامعةعين شمس ،تلية الحقوق.

َّتناَْت تذت لْدرلسة مَضَع لْنفاذ لإلْكَّترَني ْلقرلر لإلدلرف َفق لْقانَن لْمصرف حيث يسجل
َْذت لْدرلسة لنَا َّتناَْت لْمَضَع ِشكل مَسِ َمَّترلِط َعاْجَّته ِمَضَعية.
َّتميزت درلسة لِْاحث عن تذت لْدرلسة ِأنَا َّتناَْت لْطعن في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني حيث
سلط لْضَق على لْيه لْطعن في لْقرلر لإلدلرف َْم َّتَّتطرق لْدرلسة أعالت إْى دَر لْقضاق ِاْطعن
في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.
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 حمامدة ،أشرف ( ،)5102القرار اإلداري اإل لتررويي ،معهد اإلدارة العامة ،السعودية.تدفت تذت لْدرلسة إْى ِيان ماتية لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَنيَ ،كيفية لَّْتعِير عن إرلدة لإلدلرة
لْمنفردة ِاْطرق لإلْكَّترَنية كما أَضحت لْلركان لْشكلية ْلقرلر لإلْكَّترَنيَ ،حددت لْلركان لْدلخلية
ْلقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني ،ام لسَّتعرضت لْدرلسة نفاذ لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني ََّتنفيذتَ ،كيفية
لإلعالن َلَّْتِليغ لإلْكَّترَني ََّتحديد َقت لإلرسال َلَلسَّتقِالَ ،لنَّتَت لْدرلسة إْى مجمَعة من
لَّْتَصيات أِرزتا ضرَرة َجَد قانَن يعاْج لَْسائل لْفنية لْمَّتعلقة ِاْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني كسجل
أَ سند إْكَّترَني قانَني َّتعِر من خالْه جَة لإلدلرة عن إ لردَّتَا َّْتسيير أعمال لإلدلرة لْعامة ْمَلكِة
لَّْتطَرلت لْحدياة في مجال لْقانَن.
َّتميزت درلسة لِْاحث ِأنَا َّتناَْت مَضَع دَر لْقضاق ِاْطعن في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني
عن تذت لْدرلسة لْذف ْم َّتَّتطرق إْى دَر لْقضاق ِاْطعن في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني َلنما ركزت
على ماتية لْقرلر لإلدلرف َلسَّتعرضت أيضا طرق لْنفاذ ْلقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.
 العجارمة ،يوفان ،السالمات ،ياصر ( )5102يفاذ القرار اإلداري اإل لتررويي ،مجلة علومالشريعة والقايون ،المجلد  01ملحق .0

تدفت تذت لْدرلسة إْى ِيان ماتية لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني ََّتسليط لْضَق على نفاذت ،حيث
أشارت لْدلرسة إْى أن لْقرلر لإلدلرف يعد أتم َسيلة قانَنية َّتعِر فيه لإلدلرة لْعامة عن إ لردَّتَا،
َيعَّتِر تذل لْقرلر من أتم مَضَعات لْقانَن لإلدلرف َلْذف يمَّتاز ِاْمرَنة َلَّْتطَرِ ،اعَّتِار لْنفاذ
تَ لْذف يرَّتب لآلاار لْقانَنية على تذل لْقرلرَ ،تذل يَّتطلب لَْقَف على ماتية نفاذ لْقرلر لإلدلرف
لإلْكَّترَنيََ ،سائل نفاذ تذل لْقرلر في مَلجَة لْلفرلد َلإلدلرة معاَ ،قد َّتَصلت لْدرلسة إْى لن
لْمشرع ْم يضِ َّتعريفا ْلقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.
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َّتميزت د لرسَّتنا لْحاْية عن تذت لْدرلسة ِأنَا َّتطرقت ْدَر لْقضاق ِاْطعن في لْقرلر لإلدلرف
لإلْكَّترَني ِشكل مِاشر َلْى لْيه لْطعن فيه على عكس تذت لْدلرسة فقط ِين لْنفاذ لْقانَني ْلقرلر
لإلدلرف َأيضا على لْسلطات لإلدلرية مَلكِة لَّْتطَر لإلْكَّترَني لْحديث في عصرنا تذل.
 عبد العزيز ،عمار طارق ( ،)5101أرتان القرار اإلداري اإل لتررويي ،مجلة القايون للبحوثالقايويية ،اإلصدار الثايي.

تدفت تذت لْدرلسة إْى ِيان أركان لْعقد لإلدلرف لإلْكَّترَني ،لَّْتطَرلت لْحاصلة على نطاق
أعمال لإلدلرةََ ،ل سيما لْقرلر لإلدلرف فإن مفََم لْحكَمة لإلْكَّترَنية أْقى ِظله على لْلعمال
لْمذكَرةَْ ،م َّتِقى أركان لْقرلر لإلدلرف على حاَْا َل سيما ِعد أن ِدأت لْعديد من لإلدلرلت ِاسَّتخدلم
أساْيب لْحكَمة لإلْكَّترَنية في َّتسيير أعماَْا َذْك ِشكل مسَّتقل أَ شِه مسَّتقل عن لْعنصر
لِْشرف.
حيث َّتَصلت لْدرلسة إْى أنه أركان لْقرلر لإلدلرف ْم َّتِقى على حاَْا َل سيما ِعد أن ِدأت
لْعديد من لإلدلرلت ِاسَّتخدلم أساْيب لْحكَمة لإلْكَّترَنية في َّتسيير أعماَْا َذْك ِشكل مسَّتقل أَ
شِه مسَّتقل عن لْعنصر لِْشرف.
ََّتَّتميز د لرسَّتنا لْحاْية عن تذت لْدلرسة ِانَا َّتَّتناَل لْطعن في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني ،حيث
َّتسلط درلسة لْلسَّتاذ عمار طارق إْى َّتطَر لركان لْقرلر لإلدلرف َكيفية َّتعِير لْسلطات لإلدلرية عن
ق لر لرَّتَا ِاْطرق لإلْكَّترَنية.

الحادي عشر :ميهجية الدراسة
إن طِيعة لْمَضَع لْذف َّتَّتناَْه لْدرلسة َّتحَّتاج إْى أن يَّتم َّتناََْا َفق منَجية َّترلعي
خصَصيَّتَا ْذْك فقد قمت ِاعَّتماد لْمناتج لَّْتاْية:

0

 .0الميهج الوصفي الرحليلي :لعَّتمدت لْدرلسة على لْمنَج لَْصفي َذْك َْصف لْحاَلت ِشكل
مِاشر َدقيقْ ،لَصَل إْى لْمعلَمة لَّْتي َّتعطي لْنَّتائج لْكافية َلَْدف منَا إيجاد لإلشكاَلت
َلْعمل على حلَا.
 .7الميهج الرحليلي :لعَّتمد لِْاحث على لْمنَج لَّْتحليلي ْلجل لَّْتعمق في مَضَع لْدرلسة ْدَر
لْقضاق ِاْطعن في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني من خالل َّتحليل لْنصَص لْقانَنية لَّْتي َّتعرضت
ْمَضَع لْدرلسة َِينت لحكامه َمحاَْة لَْصَل ْمعاْجة تذل لْمَضَع.
 .3الميهج المقارن :لعَّتمدت تذت لْدرلسة على تذل لْمنَج ْالطالع على ما جاق في نصَص
لْقانَن لْلردني من لحكام َّتَّتعلق َِذل لْمَضَعَ ،لجرلق مقارنة َمَلزنة ِين ما جاق في نصَص
لْقانَن لْعرلقي محاَْة ْكشف جَلنب لْمَلفقة َلَلخَّتالف فيما ِينَما من لجل َّتحقيق أكِر قدر
ممكن من لْفائدة.
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الفصل الثايي:

ماهية القرار اإلداري اإل لتررويي
مِ َّتطَر اَرة لْمعلَمات ََّتقدم َسائل لَلَّتصاَلت لْحدياة ،كان من لْضرَرف أن َّتساير
لإلدلرلت لْعامة تذل لَّْتطَر َخصَصاً في مجال لْقانَن لإلدلرف لْذف يحكم غاِْاً على نشاطاَّتَا،
َيسَّتلزمَا لَْلقِ من أجل لْحصَل على جَدة في لْلدلق لْمقدم ْلجمََر ،من خالل إنجاز لْخدمة
لْمطلَِة ِسرعة َسََْة من خالل ما يسمى حاْياً " ِاإلدلرة لإلْكَّترَنية" (.)1
يمال لْقرلر لإلدلرف أتم لمَّتيازلت لإلدلرة لْعامة في ممارسَّتَا ْنشاطاَّتَا لإلدلرية ،فاْقرلر لإلدلرف
ينشئ مرلكز قانَنية جديدة ْألفرلد أَ يعدَْا أَ يلغيَاََ ،ل يكَن َْذل لْقرلر حجة في َجه لإلدلرة أَ
ِحق لْلفرلد إَل من َّتاريخ نفاذة ،إذ أن لْقانَن ْم يشَّترط شكلية معينة في إصدلر لْقرلر لإلدلرف،
فمن لْممكن أن يصدر ِاْطرق لَّْتقليدية لْعاديةَ ،من لْممكن أن يصدر ِطرق مسَّتحداة إْكَّترَنية
عِر لإلنَّترنت عن طريق ما يعرف ِاْحكَمة لإلْكَّترَنية نظ لًر َّْتطَر أعمال َأنشطة لإلدلرة لْمخَّتلفة
في َّتقديم خدماَّتَا ْلفرلد َلَّْتي ِطِيعَّتَا َّتمَّتاز ِاْمرَنة َلَّْتطَرَ ،عليه َّتعد نظرية لْقرلر لإلدلرف
لْمَضَع لْلتم من لْمَلضيِ لَّْتي يَّتناََْا لْقانَن لإلدلرف ،فََ ْسان حال لإلدلرة َلْمَّترجم لْحقيقي
إل لردَّتَا صرلحة َضمناً
َمحَر لْعملية لإلدلرية لَّْتي َّتطَرت ِشكل مضطرد َِّتطَر َلَّتساع لْنشاط لإلدلرفََّ ،تكَّتسي
درلسة َلقعة لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني أتمية كِيرة مَّتعددة لْجَلنب ،فمن حيث لْلصل َّتعَّتِر َلقعة

 -1لِْدلَف ،محماض ،لْقرلر لإلدلرف لَلْكَّترَني ( ،)6918مجلة لْمنارة ْلدرلسات لْقانَنية َلإلدلرية ،عدد ،63

ص.612
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مسَّتحداة لاارتا في َّتطَر لْعمل لإلدلرف ََّتطِيق نظام لإلدلرة لإلْكَّترَنيةَ ،عليه َمن خالل تذل
لْمِحث سيَّتم ِيان مفََم لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني َلركانه من خالل َّتقسيم لْفصل إْى لْمِحاين
لآلَّتيين:
المبحث األول :مفََم لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.
المبحث الثايي :أركان لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.

المبحث األول:
مفهوم القرار اإلداري اإل لتررويي
ِدأت ِعض لإلدلرلت – ِشكل ملحَظَّ -تَّتَسِ في لسَّتخدلم لْحاسب لآلْيْ ،يس عند نطاق
َّتقديم لْخدمات َلشِاع حاجات لْمَّتعاملين مِ لإلدلرةِ ،ل أن جََدتا َّتَّتجه ْيشمل لسَّتخدلمه مجال
إصدلر لْقرلر لإلدلرفَ ،لَلسَّتعانة ِه في َّتنفيذ لْقَلنين َلْلَلئح لإلدلرية ،إذ أصِحت في لَْقت لْرلتن
مسأْة لسَّتخدلم لْحاسَب في إصدلر لْقرلر لإلدلرف ضرَرة َْا إيجاِيات َّتساتم في سرعة إنجاز
مَام لإلدلرة في لمَّتيا لزَّتَاِ ،حيث أن قيام لإلدلرة ِإصدلر ق لر لرَّتَا ِإجرلقلت إْكَّترَنية أمر َّتسَّتَجب
لإلدلرة لإلْكَّترَنية َمَّتطلِاَّتَا لْحدياةَ ،تذل يسَّتدعي منا لِْحث في ماتية لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني
َلْخصائص لْمميزة ْه ِاْمقارنة مِ لْقرلر لإلدلرف لَّْتقليدف من خالل َّتقسيم تذل لْمِحث إْى لْمطلِين
لآلَّتيين:
المطلب األولَّ :تعريف لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.
المطلب الثايي :خصائص لْق لرر لإلدلرف لإلْكَّترَني.
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المطلب األول:

رعريف القرار اإلداري اإل لتررويي
َّتِنت محكمة لْعدل لْعليا لَلردنية لْساِقة َّتعريفاً ْلقرلر لإلدلرف ِأنه "إفصاح لإلدلرة عن أ لردَّتَا
لْملزمة ِما َْا من سلطة ِمقَّتضى لْقَلنين َلْلنظمة ِقصد إحدلث مركز قانَني ،معين أَ َّتغييرت أَ

َّتعديله مَّتى كان ذْك ممكنا َجائ لز قانَنا (.)1
َقد عرف لِْعض لْقرلر لإلدلرف على أنه " عمل قانَني نَائي صادر ِاإلرلدة لْمنفردة َلْملزمة
ْجَة لإلدلرةِ ،ما َْا من سلطة ِمقَّتضى لْقَلنين َلْلنظمة َفق لْشكل لْذف يَّتطلب لْقانَن ِقصد
إنشاق أَ َّتعديل أَ إْغاق حق أَ لَّْتزلم قانَني معين ،مَّتى كان ذْك ممكناً أَ جائ لًز قانَناً َلَِّتغاق
ْلمصلحة لْعامة"(.)2
َمن تذل لْمنطلق فاْقرلر لإلدلرف يكَّتسي َّتعريفات مخَّتلفة َمَّتِاينة أحياناًْ ،كن ما يَمنا أن لْقرلر
لإلدلرف يسَّتَدف إحدلث أاار قانَنية َلضحة من خالل إصدلر لْلَلمر َفرض لَلَّْتزلمات َلَّْتدخل
في صيانة لْحقَق َحفظ لْنظام لْعام َّتحقيقاً ْلمصلحة لْعامةَ ،مما َل شك فيه ،أن لَّْتعريفات لْساِقة
ْم َّتأخذ ِعين لَلعَّتِار لن لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني ِاعَّتِارت امرت لَّْتطَر لَْائل في لَّْتقدم لَّْتكنََْجي
في لَْقت لْرلتنَ ،مِ َّتِني لْدَل لْمعاصرة ْنظام لإلدلرة لإلْكَّترَنيةَ ،ما قد يؤدف إْى لسَّتحدلث
لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني خصَصاً في ظل ما يَّتمَّتِ ِه من مزلياْ ،ذل لجَّتَد لْعديد من لِْاحاين في
علم لإلدلرة لْحدياة َلْقانَن لإلدلرف َْضِ َّتعريفاً ْلقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني حيث عرف ِأنه:

 - 1حكم محكمة لْعدل لْعليا في لْدعَ رقم َّ ،6999/32تاريخ - 6999\2 \8منشَرلت مركز عدلْة.
 -6لِْدلَف ،محمد ،مرجِ ساِق ،ص.612
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 َّتلقي لإلدلرة لْعامة لْطلب لإلْكَّترَني على مَقعَا لإلْكَّترَني َلَلفصاح عن رغَِّتَا لْملزمةِإصدلر لْقرلر َلَّْتَقيِ عليه إْكَّترَنياً َلعالم صاحب لْشأن على ِريدت لإلْكَّترَنيَ ،ذْك ِما
َْا من سلطة ِمقَّتضى لْقَلنين َلْلَلئح ِقصد إحدلث أا لًر قانَنياً معيِاً يكَن مشرَعاً َممكناً
قانَناً لَِّتغاق لْمصلحة لْعامة (.)1
 عِارة عن مسَّتند إْكَّترَني يعِر عن لإلرلدة لْملزمة َلْمنفردة ْإلدلرة ِقصد َّترَّتيب أا لر قانَنياًمعيناً (.)2
 إفصاح عن إرلدة منفردة ملزمة َّتصدر عن سلطة إدلرية عامة عِر َسائل إْكَّترَنية ََّترَّتب أاا لًرقانَنية(َ ،)3نجد تذل لَّْتعريف أكار لَّتساقا ََّتماشياً مِ أركان لْقرلر لإلدلرفَ ،مؤكدلً على أن
لْفارق لْرئيس تَ َسيلة صدَر لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني عِر َسائل إْكَّترَنية.
َعليه فاْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني َفقاً َْذت لَّْتعاريف ما تَ إَل إفصاح جَة لإلدلرة عن إ لردَّتَا
لْمنفردة لْملزمة ِما ْديَا من سلطة عامة عِر َسائل إْكَّترَنية حدياة مرَّتِة أاار قانَنية معينة،
َحسب تذل لَّْتَجه فََ َل يخَّتلف عن لْقرلر لإلدلرف لْعادف لْذف يصدر ِاْصَرة لَّْتقليدية ،إذ َل ِد
أن َّتَّتَلفر فيه شرَط صحَّته من أنه عمل قانَني يصدر عن إرلدة لإلدلرة لْمنفردةَ ،يقصد من َرلئه
إحدلث أاار قانَنية معينةِ ،اإلضافة إْى َّتَلفر أركان َجَدت من خالل عدم مخاْفة لْقانَنَ ،صدَرت

 - 1مصطفى ،عالق محيي لْدين ( ،)6990لْقرلر لإلدلرف لَلْكَّترَني كأحد َّتطِيقات لْحكَمة لَلْكَّترَنيةِ ،حث
مقدم إْى لْمؤَّتمر لْعلمي لْسنَف لْساِِ عشر ،لْمعامالت لَلْكَّترَنية :لَّْتجارة لَلْكَّترَنية-لْحكَمة لَلْكَّترَنية-
لْمنعقد ِمركز لإلمارلت ْلدرلسات َلِْحَث لَلسَّت لرَّتيجية ،أَِ ظِي ،لْمجلد لْلَل ،ص.192
 - 2لِْدلَف ،محمد ،مرجِ ساِق ،ص.618

 - 3لْقِيالت ،حمدف سليمان ،لَّْتَقيِ كشكلية في لْقرلر لإلدلرف لَلْكَّترَني ،مجلة درلسات علَم لْشريعة َلْقانَن،
لْجامعة لْلردنية ،عمان ،لْمجلد  ،34،6992ص.281
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في شكل معينَ ،يشَّتمل على سِب مشرَعَ ،صدَرت عن لْجَة لْمخَّتصة ِإصدلرت َلَّْتي ينِغي
عليَا َّتحقيق لْمصلحة لْعامة منه.
كما يعرف لْقرلر لإلدلرف لْذف يصدر ِاْطرق لإلْكَّترَنية شأنه شأن لْقرلر لْصادر ِاْطرق
لْعادية لَّْتقليدية ،فينِغي أن َّتَّتَلفر فيه مقَمات لْقرلر لإلدلرف من شرَط صحة َأركان مشرَعيَّته،
َعليه فاْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني ِأنه " َّتلقي لإلدلرة لْعامة لْطلب لإلْكَّترَني على مَقعَا لإلْكَّترَني
َلفصاحَا عن رغَِّتَا ِإصدلر لْقرلر َلَّْتَقيِ عليه إْكَّترَنياً َلعالن صاحب لْشأن على ِريدت
لإلْكَّترَني ،أَ من خالل َّتحديد مَعد مرلجعة على مَقِ لإلدلرة لإلْكَّترَني لْرسمي َذْك ِما َْا
من سلطة ِمقَّتضى لْقَلنين َلْلَلئحَ ،ذْك ِقصد إحدلث أار قانَني معين يكَن جائ لًز َممكناً قانَناً
لَِّتغاق لْمصلحة لْعامة (.)1
أما لْمشرع لْلردني َلْعرلقي ْم يَّتطرقا إْى َّتعريف لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَنيَ ،يمكن َّتِرير ذْك
ِأنه امرة لَّْتطَر لَْائل في لَّْتقدم لَّْتكنََْجي في لَْقت لْحاضر ،إَل أنه مِ َّتِني ِعض لْدَل
لْمعاصرة ْنظام لإلدلرة لإلْكَّترَنيةَ ،ما قد يؤدف ذْك إْى لسَّتحدلث لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني
خصَصاً في ظل ما يَّتمَّتِ ِه من مزليا (.)2
َفي سِيل ذْك ،لجَّتَد ِعض لِْاحاين َْضِ َّتعريف لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني ،فمنَم من ذتب
إْى ب
أن لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني تَ " َّتلقي لإلدلرة لْعامة لْطلب لإلْكَّترَني على مَقعَا لإلْكَّترَني،
َلَلفصباح عن رغَِّتَا لْملزمة ِإصدلر لْقرلر َلَّْتَقيِ عليه إْكَّترَنياًَ ،ذْك ِما َْا من سلطة ِمقَّتضى
 - 1ﺍِْاز ،ﺩﺍﻭَﺩ عِﺩ ﺍْﺭﺯﺍﻕ ( ،)6994ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍْعامة "ﺍْحﻜﻭمة" ﺍإلْﻜَّتﺭﻭنية ﻭﺃاﺭتا على ﺍْنﻅاﻡ ﺍْقانﻭني ْلمﺭفﻕ
ﺍْعاﻡ ﻭﺃعمال مﻭﻅفيه ،مجلﺱ ﺍْنشﺭ ﺍْعلمي ،جامعة ﺍْﻜﻭيﺕ ،ص.681

 - 2شِير ،محمد سليمان ( ،)6915لْنفاذ لَلْكَّترَني ْلقرلر لَلْكَّترَني ،أطرَحة دكَّتَرلت ،جامعة عين شمس،
مصر ،ص .46
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لْقَلنين َلْلَلئحِ ،قصد إحدلث أار قانَني معين ،يكَن جائ لًز َممكناً قانَناً ،لَِّتغاق مصلحة عامة

(َ ،)1عليه نجد أن تذل لَّْتعريف قد رتن سلطة لإلدلرة في لَّتخاذتا ْلقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني َِّتلقي
طلب من قِل لإلفرلدَ ،تَ ما َل يسَّتقيم مِ ما تَ ااِت ِشأن لْقرلر لإلدلرف ِاعَّتِارت لمَّتيا لز ِيد
لإلدلرة َحدتا ََّتعِي لًر عن إ لردَّتَا لْمنفردة ََل يَّتَقف في صدَرت على إرلدة لْلفرلد ،كما أنه يضيق
ِناق على طلب لْلفرلد ،على
نطاق لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني َيحصرتا فقط في َّتلك لَّْتي َّتصدر ً
ِناق على طلب لْلفرلد ،مال ق لررلت لْخصم من لْ لرَّتب أَ لْعزل
لْرغم من َجَد ق لررلت َل َّتصدر ً
من لَْظيفة لْعامة" (.)2
َفي محاَْة من لِْاحث َّْتعريف لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني ،يمكننا َّتعريفه ِأنه عِارة عن َايقة
إْكَّترَنية َّتعِر عن لإلرلدة لْمنفردة َلْملزمة ْإلدلرة ِقصد َّترَّتيب أار قانَني معين.

المطلب الثايي:
خصائص القرار اإلداري اإل لتررويي
يقَّتضي لعَّتِار لْعمل لْصادر عن لإلدلرة من قِيل لْقرلر لإلدلرف َينِغي َّتَلفر مجمَعة من
لْخصائص لَّْتي يلزم َجََِا ِاْنسِة ْلقرلر لإلدلرف لَّْتقليدف َكذْك لإلْكَّترَني على حد سَلق
َّْتمييزتما عن لْلعمال لإلدلرية لْلخر  ،فكما تَ لْحال في لْقرلر لإلدلرف لَّْتقليدف يجب َّتَلفر
مجمَعة من لْخصائص في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني ،فمن جَة أَْى يَّتميز لْقرلر لإلدلرف ِأنه

 - 1حمامدة ،أشرف محمد ( ،)6912لْقرلر لإلدلرف لَلْكَّترَني ،مجلة لْفكر لْشرطي ،لْمجلد رقم ( )65لْعدد رقم

( ،)00ص.28

 - 2شِير ،محمد سليمان ،مرجِ ساِق ،ص .46
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عمالً إدلرياً يصدر عن لْسلطة لإلدلرية لْعامة ،مركزية أم َل مركزية أم مرفقيةَ ،يشَّترط أن َّتكَن
لْسلطة مصدرت لْقرلر َطنية َل أجنِية (.)1
َِصدَر لْقرلر لإلدلرف عن لْسلطة لإلدلرية لْعامة ِاعَّتمادتا على لَْسائل لإلْكَّترَنية يكفي
َّْتحقيق لْخاصية لْمَّتقدمة ِاْنسِة ْهََ ،ل يؤار في ذْك َّتكَينه لْمسَّتحدث أَ طريقة صدَرت لْجديدة
ْلن لْعِرة ِمن أصدرت.
َمن جَة اانية ،يَّتميز لْقرلر لإلدلرف ِأنه عمالً لنفرلدياً َْيد إرلدة لإلدلرة َحدتا ،أف أن لْلمر
يَّتطلب أن يصدر لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني ِاإلرلدة لَّْتي َّتَّتجسد في لنفرلدتا ِإعدلدتا إْكَّترَنياً
ََّتَقيعه َلصدلرت ِذلت لَْسائل دَن أن َّتشَّترك معَا أف إرلدة أخر َ ،عليه فإن لْقرلر لإلدلرف يصدر
عن لْسلطة لإلدلرية لْعامة ِاعَّتمادتا على لَْسائل لإلْكَّترَنية يكفي َّْتحقق لْخاصية لْمَّتقدمة ِاْنسِة
ْهََ ،ل يؤار في ذْك َّتكَينه لْمسَّتحدث أَ طريقة صدَرت لْجديدة ْلن لْعِرة ِمن أصدرتَ ،يَّتأسس
قَْنا على ما ذكرنات آنفاً من لْلحكام لْمَّتقدمة لَّْتي أشارت إْى ضرَرة صدَر لْقرلر عن سلطة
إدلرية عامة دَن أن َّترتن طِيعَّته لإلدلرية ِشيق أخر(َ ،)2يخرج عن نطاق لْق لررلت لإلدلرية َّتلك
لْصادرة عن أشخاص لْقانَن لْخاص َِلسطة مَلقعَا لإلْكَّترَنية ،كما يشَّترط في لْقرلر لإلدلرف
لإلْكَّترَنيََ ،ل شك فإن لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني يصدر ِاإلرلدة لْمنفردة ْإلدلرة لَّْتي َّتَّتجسد في
لنفرلدتا ِإعدلدت إْكَّترَنياً ََّتَقيعه َلصدلرت ِذلت لَْسائل دَن أن َّتشَّترك معَا أف أ لردة أخر ِ ،اْرغم
من َّتعدد أطرلفهَ ،يخَّتلف ِذْك عن لْعقد لإلدلرف لْذف يخرج عن ََلية قضاق لإلْغاق(.)3

 -1لِْدلَف ،محمد ،مرجِ ساِق ،ص.610

 -6مصطفى ،عالق محيي لْدين ،مرجِ ساِق ،ص.198
 -3شِير ،محمد ،مرجِ ساِق ،ص.52
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ََل يَّتعارض مِ ما َّتقدم صدَر لْقرلر عن عدة أشخاص َلرَّتِاط َّتنفيذت ِمَلفقة لْمخاطب ِه
ِناق على َّتقديم طلب من قِل لْلفرلد كقرلر قِل لَلسَّتقاْةَ ،ذلت لْحكم
كق لررلت لَّْتعيين ،أَ صدَرت ً
ِاْنسِة ْق لررلت لإلدلرة لْساِقة على لَّْتعاقد كق لررلت إرساق لْمناقصة أَ لْمزليدةِ ،خالف لْق لررلت لَّْتي
َّتصدر َّتنفيذلً ْلعقد فال يطعن َِا ِاإلْغاق ْكَنَا َّتدخل في منطقة لْنزلع لْعقدف َغاِْاً ما َّتخاْف
شرَط لْعقد َل قَلعد لْمشرَعية َ ،مِ ذْك يجب أن َل يفَم أن كل ما يصدر ِاإلرلدة لْمنفردة
يعَّتِر من قِيل لْق لررلت لإلدلرية َتَ ما ينطِق على لْلعمال لْمادية لْصادرة ِاإلرلدة لْمنفردة(.)1
َِال شك فإن لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني يصدر ِاإلرلدة لْمنفردة ْإلدلرة لَّْتي َّتَّتجسد في لنفرلدتا
ِإعدلدت إْكَّترَنياً ََّتَقيعه َلصدلرت ِذلت لَْسائل دَن أن َّتشَّترك معَا أف إرلدة أخر َ ،منعاً ْلَّتكرلر
فإننا نشير إْى لنطِاق ذلت لْلحكام لْمَّتقدم ِيانَا على لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَنيَ ،تَ ما يؤدف إْى

َّتميز تذل لْقرلر عن لْعقَد لإلدلرية لإلْكَّترَنية لَّْتي َّتشَّترك فيَا إ لردَّتي لإلدلرة َلْمَّتعاقد معه.
َمن جَة ااْاة يَّتميز لْقرلر لإلدلرف ِأنه عمل قانَني َّتسعى لإلدلرة من خالْه إْى َّترَّتيب أا لًر
قانَنياً عاماً أَ خاصاًِ ،حسب ما إذل كان لْقرلر َّتنظيمياً أم فردياًَ ،يَّتمال تذل لْلار في إنشاق مرك لًز
قانَنياً أَ َّتعديله أَ إْغائهََِ ،ذل يَّتميز لْقرلر عن طائفة لْلعمال لْمادية ْإلدلرة لَّْتي َل يَّتحقق َْا
صفة لْقرلرَ ،من ام َل يجَز لْطعن فيَا ِاإلْغاقَ ،من قِيل تذت األعمال لإلعالنات َلْمنشَرلت
َلْلعمال لَّْتحضيرية َلَّْتَصيات َلْرغِات َلإلجرلقلت لْدلخلية َّْتنظيم لْمرلفقة لْعامة ما ْم َّتحدث
لْلخيرة أارتا لْقانَني ،كذْك لَّْتَجيَات َلَّْتعليمات لْمجردة َلْلعمال لْمنفذة ْلق لررلت لإلدلرية َغيرتا،

 -1ﺍِْاﺯ ،ﺩﺍﻭﺩ عِﺩ ﺍْﺭﺯﺍﻕ ،ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍْعامة"ﺍْحﻜﻭمة " ﺍإلْﻜَّتﺭﻭنية ﻭﺃاﺭتا على ﺍْنﻅاﻡ ﺍْقانﻭني ْلمﺭفﻕ ﺍْعاﻡ ﻭﺃعمال
مﻭﻅفيه ،مجلﺱ ﺍْنشﺭ ﺍْعلمي ،جامعة ﺍْﻜﻭيﺕ ،6911 ،ص.681
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َِناق عليه فإنه طاْما قصدت لإلدلرة َّترَّتيب أا لًر قانَنياً معيناً على قرلرتا لْصادر ِاَْسائل لإلْكَّترَنية
فإن صفة لْعمل لْقانَني َّتَّتحقق َْذل لْقرلر.
َعليه َّتعَّتِر رساْة لِْيانات لإلْكَّترَنية لَّْتي َّتضمن محَّتَ لْقرلر لإلدلرف َسيلة ْلَّتعِير عن
أرلدت لإلدلرة لْمنفرة كلياً أَ جزئياً ِقصد إحدلث أار قانَني معين َيكَن َْا لْحجية لْقانَنية لْمقررة
ْلمسَّتند لْرسمي مَّتى صدر َِّتَقيِ لإلْكَّترَني رقمي معَّتمد من قِل سلطة لإلدلرة أَ جَة إصدلرت.
َِناق على ما لسَّتقر عليه لْقضاق َفقاً ْلنحَ لْمَّتقدم ِيانه ،فإن تناك أعماَلً مادية إْكَّترَنية َل
يَّتحقق َْا صفة لْعمل لْقانَنيََ ،ل يمكن لعَّتِارتا من قِيل لْق لررلت لإلدلرية لإلْكَّترَنية نظ لًر ْعدم
َّترَّتيَِا أف أا لًر قانَنياًَ ،أخي لًر يَّتَجب َّتمَّتِ لْقرلر لإلدلرف ِصفة لْنَائية حَّتى يمكن لْطعن ِه ِاإلْغاق
َتذل ما لسَّتقر عليه لْمشرع لْلردني َلْعرلقي على حد سَلق.

10

المبحث الثايي:

أرتان القرار اإلداري اإل لتررويي
أَّتجه لْرأف لْرلجح في لْفقه إْى أن لْقرلر لإلدلرف يسَّتند إْى خمسة أركان ،إن صحت أصِح
لْقرلر لإلدلرف صحيح َمشرَعاً َمنَّتجا آلاارت لْقانَنيةَ ،لن َّتخلف أحدلتا يصِح لْقرلر ِاطالًَ ،تذت
لْلركان تي لَلخَّتصاص َلْشكل َلْسِب َلْمحل َلْغاية.
َفي نطاق ما يعرف ِاْحكَمة لإلْكَّترَنية ،فان أركان لْقرلر لإلدلرف ْم َّتِق على حاَْا ،فاْيَم
لَّتجَت ِعض لإلدلرلت َلْسلطات َلَْيئات إْى لسَّتخدلم لْحاسِة لإلْكَّترَنية في لنجاز
لْكاير من لْلعمال لَّْتي كان َما يزلل لْمَظف لْعام يقَم ِأدلئَا َذْك ِشكل مسَّتقل أَ شِه
مسَّتقل عن لْعنصر لِْشرفِ ،حيث أصِح ِإمكان لِْرلمج لإلْكَّترَنية في لْحاسِات لْمذكَرة إصدلر
لْق لررلت لإلدلرية لْمَمة َغير لْمَمةَ ،تنا سنحاَل أن نِحث في َّتأاير تذل لَّْتطَر لْمَم على
أركان لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني (.)1
إن أركان لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَنيَ ،ل َّتخَّتلف عن أركان لْقرلر لإلدلرف لْعادف لَّْتقليدف ،إَل
ِأن لْلَل يَّتميز ِاْسمة لإلْكَّترَنيةَ ،لْااني يَّتم ِصَرة َرقية أَ شفَية.
َسنناقش أركان لْقرلر لإلدلرف من خالل مطلِين :نخصص لْلَل ْلحديث عن لْلركان لْخارجية
(لْشكلية) ْلقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَنيَ ،أما لْااني؛ فسنَّتناَل فيه لْلركان لْدلخلية ْلقرلر لإلدلرف.

 - 1مجلة لْقانَن ْلدرلسات َلِْحَث لْقانَنية ( ،)6919لْعدد  ،6كلية لْقانَن  -جامعة ذف قار ،لْعرلق.
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المطلب األول:

األرتان الخارجية (الشتلية) للقرار اإلداري اإل لتررويي
َأتم لْلركان لْخارجية ركنان ،لْلَل :ركن لَلخَّتصاصَ ،لْااني :ركن لْشكل َلإلجرلقلت،
ََّتناََْما يَّتم على لْنحَ لإلْغاق:
الفرع األول :رتن االخرصاص
لن َظيفة ركن لَلخَّتصاص ِاْنسِة ْلقرلر لإلدلرف تي َّتحديد جَة أَ مَظف معين ْه إمكانية
َصالحية إصدلر قرلر معين من دَن غيرت َقد سار لْفقه على تذل لْنَج في لَّْتعريف ِركن
لَلخَّتصاص ( إذ يَّتم لَّْتركيز على إمكانية لَّتخاذ لْقرلر لإلدلرف من قِل جَة أَ فرد معينين ،أما في
نطاق لْحكَمة لإلْكَّترَنية فإن تذت لإلمكانية في لَّتخاذ لْق لررلت لإلدلرية َّتَّتَسِ َّْتشمل إمكانية لَّتخاذتا
آْيةَِ ،معزل عن لْعنصر لِْشرفَ ،ذْك عن طريق ِما يعرف ِأَّتمَّتة لْلنظمة لإلْكَّترَنية َلْذف
يقصد ِه إمكانية لْقيام ِاْلعمال لإلدلرية َلَّتخاذ لْق لررلت لَلدلرية ِطريقة إْكَّترَنية ََّتجرف ِشكل
مسَّتقل َآْي دَن لْحاجة إْى لْعنصر لِْشرف ( ،)1فقد َّتم لَِّتكار ِرلمج إْكَّترَنية َّتعمل َّتلقائيا ََّتحل
محل لْمَظف لْعام في ممارسة لْكاير من لْلعمال لْمَمة َغير لْمَمةَ ،لَّْتي كان يؤديَا َِلسطة
إصدلرت ْلق لررلت لإلدلرية ،فعلى سِيل لْماال لسَّتحقاق لْمَظف لْعام ْلعالَة أَ لَّْترفيِ ،فقد أمسى
ِاإلمكان منحه تذت لْزيادة آْية ،فِعد إدخال لْمعلَمات عن تذل لْمَظف في ِرنامج معد َْذل لْغرض
ََّتحدياه ِكَّتب لْشكر أَ لْعقَِات لن َجدت فحينَا يمكن عن طريق لِْرنامج لْمذكَر أَّتمَّتة تذل
لْعمل َلصدلر قرلر لدلرف ِمنحة لْزيادة لْسنَية لَّْتي يسَّتحقَا (.)2

 - 1لْجَِرف ،ماتر صاْح ( ،)1002مِادئ لْقانَن لإلدلرف ،جامعة لْمَصل ،ص121
 - 2لنظر كنعان ،نَلف ( ،)6995لْقانَن لإلدلرف ،لْكَّتاب لْااني ،عمان ،ص.656-651
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مصادر رتن االخرصاص
يَّتم َّتحديد لَلخَّتصاص ِاْنسِة ْلق لررلت لإلدلرية في أغلب لْلحيان من قِل لْمشرَع سَلق
ِاْدسَّتَر أَ لْقَلنين أَ لْلنظمة َلَّْتي َّتحدد لخَّتصاص لْمَظف لْعامَِ ،اْنسِة ْلقرلر لإلدلرف
لإلْكَّترَني فإنه يَّتخذ من قِل لَْسيط لإلْكَّترَني لْمؤَّتمت َلْذف يعرف ِأنه (ِرنامج أَ نظام إْكَّترَني
ْحاسب آْي يمكن أن يَّتصرف أَ يسَّتجيب َّْتصرف ِشكل مسَّتقل ،كليا أَ جزئيا ،دَن إشرلف أف
()1

شخص طِيعي في لَْقت لْذف يَّتم فيه لَّْتصرف أَ لَلسَّتجاِة ْه

َ ،تنا يمكن َّتشريِ لْلنظمة

لَّْتي َّتحدد لخَّتصاصات كل َسيط إْكَّترَني مؤَّتمت ْممارسة لْلعمال لإلدلرية لَّْتي يمكن مزلََّْتَا
إْكَّترَنيا.
الفرع الثايي :رتن الشتل في القرار اإلداري اإل لتررويي
كل عمل إدلرف َّتعِير عن لإلرلدة يرلد منه َّتحقيق أار قانَني َْن يَّترَّتب تذل لْلار لَل في حال
َّتم لإلفصاح عنه في شكل خارجيَ ،كقاعدة عامة فإن لإلعالن عن لإلرلدة من جانب لإلدلرة َل
َّتخضِ ْلف قيد شكلي ،إَل إذل نص على خالف ذْك َحينئذ يكَن تذل لْقيد لْشكلي ركناً كِاقي
لْلركان إذ يَّترَّتب على لإلخالل ِه ِطالن لْعمل لإلدلرف ِدَن لْحاجة إْى نص (َ .)2عليه يمكننا
َّتعريف ركن لْشكل في لْقرلر لإلدلرفِ ،أنه كل ما يشَّتمله لْقرلر من مظاتر خارجية،
َعندما َل َّترلعي لإلدلرة ََل َّتلَّتزم ِاْشرَط َلإلجرلقلت لْشكلية لَْلجِة لإلَّتِاع في لصدلر لْقرلر
نكَن لمام ما يسمى ِعيب لْشكلَ ،عيب لْشكل تَ (خلل َلضح في لْقَلعد لْشكلية َلإلجرلئية

 - 1حجازف ،عِد لْفَّتاح ِيَمي ( ،)6994لْحكَمة لَلْكَّترَني َنظامَا لْقانَني ،لإلسكندرية ،ص.23

 - 2لْطماَف ،سليمان محمد ( ،)1020نظرية لَّْتعسف في لسَّتعمال لْسلطة ،درلسة مقارنة ،ط ،3جامعة عين
شمس ،ص.33-36
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لْمقررة ِاْقَلنين َلْلَلئح إلصدلر لْق لررلت لإلدلرية ،سَلق أكان ذْك ِإتمال َّتلك لْقَلعد كليا أم
ِمخاْفَّتَا جزئيا) (.)1
أما فيما يخص رتن الشتل في القرار اإلداري اإل لتررويي:
نجد أن لْقَلنين لْمنظمة ْلَّتعامل لإلْكَّترَني َّتفَّتح لْمجال َلَّتخاذ لْشكل لْمناسب َْذت لْق لررلت
َِأف شكل َّترلت مناسِاً َمِ ذْك قد يحدد لْقانَن شكليات َلجرلقلت معينة من لْممكن أن َّتَّتشاِه أَ
َّتخَّتلف عن َّتلك لَّْتي يجب َّتَلفرتا في لْقرلر لإلدلرف لْعادف إَل أن من لْمعرَف أن تناك شكليات
َلجرلقلت ْم يعرفَا لْقرلر لإلدلرف لْعادفََ ،جدت في ظل لَّْتعامل لإلْكَّترَني.
لَّتفق لْقضاق َلْفقه على أن لْقرلر لإلدلرف يمكن أن يَّتخذ أف شكل َّترلت لْجَة لإلدلرية لَّْتي
لَّتخذَّته مناسِاًَ ،عليه لن لإلدلرة غير ملزمة ِاَّتخاذت ِشكل معين ،ما ْم يلزمَا لْقانَن ِشكل محدد
أَ صيغة معينةَ .عليه ِاإلمكان إصدلر لْقرلر لإلدلرف ِصَرة مكَّتَِة أَ شفَية أَ رمز ِاإلشارة أَ
عن طريق (لَّْتلكس) لْذف لعَّتِرت لْقضاق لإلدلرف لْفرنسي شكالً من أشكال لْقرلر لإلدلرف (.)2
َمِ ظََر لْحكَمة لإلْكَّترَنية في لْدَل لْمَّتقدمة ظَرت صَر جديدة ْلقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني
إذ يمكن ْلحكَمة لإلْكَّترَنية لن َّتَّتخذ لْق لررلت لإلدلرية في شكل سجالت لإلْكَّترَنية َِذْك يمكن
ْإلدلرة لَّتخاذ شكل لإلْكَّترَني ْلقرلر لإلدلرف عن طريق لَْسيط لإلْكَّترَني لْمؤَّتمت َتذت لْلشكال
لإلْكَّترَنية تي عِارة عن معلَمات لإلْكَّترَنية.

 - 1لْدْيمي ،خاْد رشيد (د.س) ،مِدأ لْمشرَعية َلْرقاِة على لعمال لإلدلرة ،كلية لْقانَن ،جامعة ِغدلد ،ص.162
 - 2لْجَِرف ،ماتر صاْح عالَف ،مرجِ ساِق ،ص.186
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الفرع الثالث :الروقيع اإل لتررويي للقرار اإلداري
َل يعد لَّْتَقيِ من لْشكليات لْجَترية في كاير من لْق لررلت لإلدلرية ،إَل أن ْه أتمية خاصة
َّتكاد َّتجعله شكليا جَتريا من لْناحية لْعملية حَّتى َْ ْم يشَّترط ذْك في لْقانَن كَن لْقرلر لإلدلرف
لإلْكَّترَني لعَّتِرنات سجال أَ مسَّتندل إْكَّترَنياْ ،لنه يسَّتدل من َجَدت على شخصية مصدر لْقرلر
لإلدلرفَ ،يحسم لْخالف حَل ذْكَ ،يسَل عملية لْرقاِة ِأنَلعَا عند فحص مد مشرَعية لْقرلر
لإلدلرف من ناحية لَلخَّتصاص َمنِ حصَل لْمنازعة لْقضائيةَ ،عليه سيَّتم َّتعريف لَّْتَقيِ
لإلْكَّترَني في لِْدلية (.)1
ْقد درج لْكايرَن على لسَّتخدلم مصطلح لَّْتَقيِ لإلْكَّترَني ْيصف لَّْتَقيِ لْرقمي إَل أن
لْمصطلحين في لْحقيقة َل يعنيان لْشيق نفسه ،حيث أن لَّْتَلقيِ لإلْكَّترَنية َّتشير إْى جميِ لْمسائل
لْممكنة إلنَّتاج لْمَقِ َّْتَقيعه ِصَرة إْكَّترَنية ِقصد َّتَايق لْسند لْمَقِ أَ ِقصد لَلَّْتزلم ِمضمَن
تذل لْسند ،في حين نجد أن لَّْتَقيِ لْرقمي تَ َسيلة َلحدة من َسائل لَّْتَقيِ ِصَرة إْكَّترَنيةْ ،ذل
فاَّْتَقيِ لإلْكَّترَني تَ  " :مصطلح أشمل َأَسِ حيث يشَّتمل على إنَّتاج َّتَقيِ لْشخص من خالل
َّتاِيت صَرة لَّْتَقيِ لْخطي لْصادر عن يد لْمَقِ َلْمخزنة إْكَّترَنياً على لْسند لْمرلد َّتَقيعه ،كما
يشَّتمل على إنَّتاج َّتَقيِ لْشخص من خالل طِاعة لسم لْمرسل في نَاية رساْة لِْريد لإلْكَّترَني
أَ من خالل لسَّتعمال لْرقم لْسرف أَ شفرة خاصة ِشخص لْمَقِ ،كما تَ لْحال في أَلمر لْدفِ
َِلسطة ِطاقات لَلئَّتمان َِطاقات لْصرلف لآلْي " (َ ،)2قد عرف لَّْتَقيِ لإلْكَّترَني ِأنه ِ " :يانات

 -1قِيالت ،حمدف ،قانَن لإلدلرة لْعامة لإلْكَّترَنية ،دلر َلئل ْلنشر ،عمان ،لْطِعة لْلَْى ،6914 ،ص– 112
.132

 -6عِيدة ،عِد لْرحيم َنعمان ،ضياق أحمد ،مَسَعة لَّْتشريعات لإلْكَّترَنية لْمدنية َلْجنائية ،مطِعة لَْرلق،
ِيرَت ،6919 ،ص.306
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ِشكل إْكَّترَني مدرجة في رساْة ِيانات َِيان مَلفقة لْمَقِ على لْمعلَمات لَْلردة في رساْة
لِْيانات " (. )1
في حين يالحظ أن ِعض لْفقَاق قد ذتَِل في َّتعريف لَّْتَقيِ لإلْكَّترَني ِأنه“ :عِارة عن
حرَف َأرقام أَ رمَز أَ إشارلت َْا طاِِ منفرد َّتسمح َِّتحديد لْشخص صاحب لَّْتَقيِ َيميزت عن
غيرت َتَ لَْسيلة لْضرَرية ْلمعامالت لإلْكَّترَنية في إِرلمَا ََّتنفيذتا َلْمحافظة على سرية
لْمعلَمات َلْرسائل"(.)2
َعرفه آخرَن ِأنه " :لْرمز أَ لْمصدر أَ لْرقم لْسرف لْذف َّتم إدخاْه في جَاز لْحاسب عن
طريق َسائل لإلدخال ْيَّتم من خالْه إنجاز ِْعض لْمعامالت ِإَّتِاع إجرلقلت محددة مَّتفق عليَا
ِين طرفي لَلَّْتزلم َضمن لْحدَد لَّْتي َّتم لَلَّتفاق عليَا ِين طرفي لْعالقة لْقانَنية " (َ ،)3قد عرف
فقَاق لَلَّتحاد لْلَرَِي نَعين من لَّْتَقيِ لإلْكَّترَني َتما:
اليوع األول :لَّْتَقيِ لإلْكَّترَني لْعادف َتَ معلَمة َّتأخذ شكالً إْكَّترَنياً َّتقَّترن أَ َّترَّتِط ِشكل
منطقي ِِيانات أخر إْكَّترَنية َلْذف يشكل أساس منَج لَّْتَايق (.)4
اليوع الثايي :لَّْتَقيِ لإلْكَّترَني لْمَّتقدم َتَ َّتَقيِ يرَّتِط ِاْنص لْمَقِْ ،كي يَّتصف لَّْتَقيِ
لإلْكَّترَني ِأنه َّتَقيِ مَّتقدم يجب لن َّتَّتَلفر فيه لْشرَط لَّْتاْية (:)5

 -1زترة ،محمد مرسي ،حجية لَّْتَقيِ لإلْكَّترَني في لإلاِاتِ ،حث منشَر في مجلة لَّتحاد لْمصارف لْعرِي،

ِيرَت ،1000،ص.123

 -6حجازف ،عِد لْفَّتاح ِيَمي ،لَّْتجارة عِر لَلنَّترنت ،دلر لْفكر لْجامعيِ ،يرَت ،6992 ،ص.166
 -3عِيدة ،عِد لْرحيم َنعمان ،ضياق أحمد ،مرجِ ساِق.300 ،
 -4لْمَمني ،عمر حسن ،لَّْتَقيِ لإلْكَّترَني َقانَن لَّْتجارة لإلْكَّترَنية ،دلر َلئل ْلنشر َلَّْتَزيِ ،عمان،6913 ،

ص.59

 -5لْمطاْقة ،محمد فَلز ،لَْجيز في عقَد لَّْتجارة لإلْكَّترَنية ،دلر لْاقافة ْلَّتَزيِ َلْنشر ،عمان ،6913 ،ص.623
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 -1أن يرَّتِط ِشكل منفرد ِصاحب لَّْتَقيِ.
 -6أن يَّتيح كشف تَية صاحب لَّْتَقيِ.
 -3أن ينشأ من خالل َسائل مَضَعة َّتحت رقاِة صاحب لَّْتَقيِ.
َِاعَّتِار لَّْتَقيِ لإلْكَّترَني لَْسيلة لَّْتي َل غنى عنَا في مجال لْمعامالت لإلْكَّترَنية فقد
عرفَّته لْمادة ( )4من قانَن لَّْتَقيِ َلْمعامالت لإلْكَّترَنية لْعرلقي رقم (ْ )28سنة ِ 6916أنه " :
عالمة شخصية َّتَّتخذ شكل حرَف أَ أرقام أَ رمَز أَ إشارلت أَ أصَلت أَ غيرتا َْه طاِِ منفرد
يدل على نسَِّته إْى لْمَقِ َيكَن معَّتمدلً من جَة لَّْتصديق " ،إذل لْمَم في لْلمر أن يكَن لَّْتَقيِ
صادر من صاحِه حامل لْشفرة أَ لْرقم ِشكل أمن َسرف َّتمنِ لسَّتعماْه من قِل لْغير ،أف يجب
أن يكَن لَّْتَقيِ دلَلً على صاحِه دَلْة نَائية َل ِْس فيَا َتذل َحدت تَ لْذف يسمح ِعَِر لْمحرر
من مرحلة لإلعدلد إْى مرحلة لإلنجاز َعليه فكل َّتَقيِ يعين صاحِه َّتعيناً َل ِْس فيه يعني لَّْتزلم
لْمَقِ ِما َقِ عليه تَ َّتَقيِ إْكَّترَني(.)1
كما عرف لْمشرع لْلردني لَّْتَقيِ لإلْكَّترَني في لْمادة (لْاانية) من قانَن لْمعامالت لإلْكَّترَنية
رقم (ْ )58سنة ِ 6991قَْه إنه " لِْيانات لَّْتي َّتَّتخذ تيئة حرَف أَ أرقام أَ رمَز أَ إشارلت أَ
غيرتا ََّتكَن مدرجة ِشكل إْكَّترَني أَ رقمي أَ ضَئي أَ أف َسيلة أخر مماالة في رساْة
معلَمات أَ مضافة عليَا أَ مرَّتِطة َِا ََْا طاِِ يسمح َِّتحديد تَية لْشخص لْذف َقعَا َيميزت
عن غيرت من أجل َّتَقيعه َِغرض لْمَلفقة على مضمَنه ".

 -1لْمَمني ،عمر حسن ،لَّْتَقيِ لإلْكَّترَني َقانَن لَّْتجارة لإلْكَّترَنية ،مرجِ ساِق ،ص.55
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أما قَلعد لْلَنسَّترلل لْمَحدة ِشأن لَّْتَقيعات لإلْكَّترَنية فقد عرفَّته في لْمادة ( / 6أ) ِأنه "
ِيانات في شكل إْكَّترَني مدرجة في رساْة ِيانات أَ مضاف إْيَا أَ مرَّتِطة َِا منطقياً ،يجَز أن
َّتسَّتخدم َّْتعيين تَية لْمَقِ ِاْنسِة ْرساْة لِْياناتَِْ ،يان مَلفقة لْمَقِ على لْمعلَمات لَْلردة في
رساْة لِْيانات ".
َمن مجمل لَّْتعريفات لْساِقة يَّتضح ْنا أن لَّْتَقيِ لإلْكَّترَنيَ :سيلة حدياة َّْتحديد تَية
صاحب لَّْتَقيِ َقَِْه لَّْتصرف لْقانَني لْمَقِ عليه إذ أن لْعقَد َلْصفقات َّتِرم إْكَّترَنياً ََْذل
يجب أن يكَن لَّْتَقيِ إْكَّترَنياً أيضا.
َعمالً ِأحكام لْمادة ( )12من َّتعليمات عطاقلت لَلشغال لْحكَمية ْسنة َّ ،1082تقَم لْدلئرة
لْمخَّتصة ِإعدلد لَّتفاقية لْعقدَّ ،تنفيذلً ْقرلر لإلحاْة لْذف َّتم َّتصديقهَ ،على لْمناقص لْذف َّتقرر إحاْة
لْعطاق عليه أن يدفِ رسَم طَلِِ لَْلردلت على عقد َّتنفيذ لْعطاق لْذف أحيل عليهِ ،اإلضافة إْى
لْرسَم لْلخر لْمَّترَّتِة عليهَ ،لن يقدم كفاْة حسن لَّْتنفيذ خالل لسَِعين من َّتاريخ َّتِليغهَّ ،تمَيدلً
َّْتَقيِ لْعقدَ ،لذل ْم يحضر خالل َّتلك لْفَّترة ،فيعَّتِر مسَّتنكفاً ََّتَّتخذ ِحقه لإلجرلقلت لْقانَنية
لْمنصَص عليَا في َاائق لْعطاقِ ،ما فيَا مصادرة كفاْة لْمناقصةََّ ،تنفيذ لَلشغال على حساِه
ِاْطريقة لَّْتي َّترلتا لْدلئرة لْمخَّتصة مناسِة.
َِما أن قانَن لْمعامالت لإلْكَّترَنية لْلردني رقم (ْ )85سنة  6991منح لْمعامالت لإلْكَّترَنية
سَلق لَّْتجارية أَ لْمدنية أَ لْحكَمية َلَّْتَلقيِ لإلْكَّترَنية نفس لْقَة َلْحجية لْقانَنية لْمعطاة
ْلمعامالت َلَْاائق َلَّْتَلقيِ لْمكَّتَِة ِخط لْيد( ،)1فإنه يمكن إجرلق لَّْتَقيِ إْكَّترَنياً َِلسطة مجمَعة
 - 1لنظر لْمادة ( )2من قانَن لْمعامالت لإلْكَّترَنية لْلردني رقم (ْ )85سنة َ ،6991كذْك لنظر.
http://www.egovs.com/egovs-we62/news.
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من لْلرقام َلْرمَز َلْشفرلت لَّْتي َل يفَم معناتا سَ صاحَِاَِ ،ذْك يخَّتلف عن لَّْتَقيِ لَّْتقليدف
لْقائم على لسَّتخدلم حركة لْيدَ ،قد عرفت لْمادة ( )1 / 6من لَّْتَجيه لْلَرَِي رقم 1000/03
لْصادر َِّتاريخ  1000/6/13لَّْتَقيِ لإلْكَّترَني ِأنه" :لْمعطيات لَّْتي َّتأخذ لْشكل لإلْكَّترَني َلَّْتي
َّترَّتِط ِمعطيات لخر إْكَّترَنيةَ ،لَّْتي َّتسَّتخدم كَسيلة ْلاِات صحَّتَا " ،كما عرفَّته لْمادة ( / 6أ)
من مشرَع ْجنة لْلمم لْمَّتحدة لْخاص ِسن قَلعد مَحدة ْلَّتَقيِ لإلْكَّترَني ِأنه" :عِارة عن ِيانات
مدرجة ِشكل إْكَّترَني في رساْة ِياناتَّ ،تسَّتخدم َّْتعيين تَية لْمَقِ عليَا َِْيان مَلفقَّته عليَا"،
َعرف أيضا ِأنه" :مجمَعة لإلجرلقلت لَّْتقنية لَّْتي َّتسمح َِّتحديد شخصية من َّتصدر عنه تذت
ُ
لإلجرلقلتَ ،قَِْه ِمضمَن لَّْتصرف لْذف يصدر لَّْتَقيِ ِمناسَِّته".
َلَّْتَقيِ لإلْكَّترَني عِارة عن ملف رقمي إْكَّترَني يصدر عن إحد

لَْيئات لْمَّتخصصة

َلْمسَّتقلة َلْمعَّترف َِا من قِل لْحكَمة َمن مَامه إصدلر شَادلت ِاَّْتصديق لْرقمي ْلجَات
لإلدلرية لْحكَمية َ-في تذل لْملف يَّتم َّتخزين لَلسم َِعض لْمعلَمات لَْامة لْخاصة ِشخصية
لْمَقِ مال رقم لَّْتسلسلََّ ،تاريخ لنَّتَاق لْشَادةَ ،مصدرتاَ ،نحَ ذْك (.)1

المطلب الثايي:

األرتان الداخلية للقرار اإلداري اإل لتررويي
لْمرلد ِاْلركان لْدلخلية َما يَّتعلق ِمضمَن لْقرلر لإلدلرفَ ،تي :لْمحلَ ،لْسِبَ ،لْغاية،
َسنَّتناَل كال منَا على لْنحَ لإلْغاق:

 -1حجازف ،عِد لْفَّتاح ِيَمي ،لَّْتجارة لإلْكَّترَنية َحمايَّتَا لْقانَنية ،لإلسكندرية ،دلر لْفكر لْجامعي6992 ،م ص
.189
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الفرع األول :المحل
يقصد ِمحل لْقرلر لإلْكَّترَني تَ لدخال شخص في لْمركز لَّْتنظيمي ْلَظيفة َِسِب أتميَّته
محل لْقرلر لإلدلرف يسمى لْقرلر ِاسم محله كما في قرلر لَّْتعين َقرلر لَلسَّتقاْة َلَّْتأديب َغيرتا (.)1
َِينت محكمة لْقضاق لإلدلرف لْمصرية مفََم محل لْقرلر لإلدلرف إذ قاْت (فمن لْلركان لْلساسية
ْلقرلر لإلدلرف لن يكَن ْه محل َتَ لْمركز لْذف َّتَّتجه ليرلدت مصدر لْقرلر إْى لحدلاه) َلَلار لْذف
يَّترَّتب عليه حاَلً َتذل لْلار إنشاق حاْة قانَنية معينة أَ َّتعديلَا أَ إْغاؤتا ََِذل يَّتميز محل لْعمل
لْقانَني عن محل لْعمل لْمادف لْذف يكَن دلئماً نَّتيجة مادية َلقعية) (.)2
ََل ِد أن يكَن محل لْقرلر لإلدلرف مَلفقاً ْلقانَن َقاِالً ْلَّتنفيذ ْكي يكَن صحيحاً َلَل يعد
لْقرلر لإلدلرف معيِاً ،إذل ما كان محله مخاْفاً ْلقانَن أَ يسَّتحيل َّتنفيذت ،أما في ما يَّتعلق ِاْقرلر
لإلدلرف لإلْكَّترَني فأن محله ينطِق عليه ما ينطِق على محل لْقرلر لإلدلرف لْعادف ،غير أن محل
لْقرلر لإلدلرف لْعادف يكَن دلئماً محددلً أف أن لَْسيط لإلْكَّترَني ( لْمؤَّتمت ) ْيس ْه سلطة
َّتقديرية في مجال لخَّتيار محل لْقرلر ْلنه مِرمج على لْقيام ِأعمال معينة ،إذ ْم يصل لَّْتطَر لَّْتقني
إْى مرحلة َّتمكن لَْسيط من لَّْتفكير َلخَّتيار محل مناسب ْق لررت.
الفرع الثايي :رتن السبب في القرار اإلداري اإل لتررويي
لْمقصَد ِه مجمَعة لْحاَلت لْقانَنية َلْمادية لْدلفعة ْلجَة لإلدلرية على لَّتخاذ لْقرلر َعليه
َل يمكن ْلجَة لإلدلرية أن َّتَّتخذ ق لر ًلر إَل في حال َّتَفر سِب قانَني أَ َلقعي َّتدفِ لإلدلرة إْى
إحدلث أار قانَني من خالل لصدلر أمر إدلرف.

 - 1لْجَِرف ،ماتر صاْح ،مرجِ ساِق ،ص.183
 - 2حكم محكمة لْقضاق لإلدلرف لْمصرية ،1054-1-12 ،مجلة لْقانَن ْلدرلسات َلِْحَث لْقانَنية ،مرجِ ساِق.
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َركن لْسِب في لْق لررلت لإلدلرية لإلْكَّترَنية َل يخَّتلف كاي لًر عن لْسِب في لْقرلر لإلدلرف
لْعادف  ،إذ في ما يخص لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني فأنه في َضعه لْحاْي َل يمكن لْقَل ِمكانية
لِْرنامج لإلْكَّترَني لْمؤَّتمت على َّتقدير أسِاب صدَر لْقرلر إذ تَ َل يَّتمَّتِ ِاْسلطة لَّْتقديرية
َلسِاِه َّتكَن دلئمة محددة على سِيل لْحصرَْ ،كن قد َّتَّتطَر لْلمَر مسَّتقِال َيكَن ِإمكان لْقرلر
لِْرنامج لإلْكَّترَني لْمؤَّتمت إذل ما َّتم لْعمل ِه َفق أسلَب لَّْتفكير لَلصطناعي ،أن يمارس مَام
َصالحيات لْسلطة لَّْتقديرية في َّتقدير أسِاب لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني(.)1
الفرع الثالث :الغاية من القرار اإلداري اإل لتررويي
َيقصد ِاْغاية على أنَا لْنَّتيجة لْنَائية لَّْتي َّتسعى لإلدلرة لْعامة إْى َّتحقيقَا من َرلق إصدلرت
فَي لْنَّتيجة لْنَائية لَّْتي يسَّتَدف َّتحقيقَا رجل لإلدلرة َلْلصل لن غاية لْقرلر لإلدلرف تي َّتحقيق
لْمصلحة لْعامة (.)2
كما أن لإلدلرة َّتلَّتزم في لَّتخاذ ق لر لرَّتَا ِاْلتدلف لْمحددة قانَناً فَّتمسي تذت لْلتدلف تي لْمصلحة
لْعامةَ ،في حال مخاْفَّتَا َّتصِح لْق لررلت لْمَّتخذة مشَِة ِعيب إساقة لسَّتعمال لْسلطة (.)3
َقد ذتِت غاِْية لْفقَاق أن لْغاية في لْقرلر لإلدلرف َّتمال عنص لًر ذلَّتياً َنفسياًَّ ،تكمن في َّتفكير
صاحب لْقرلر لإلدلرف َلَّتجات رغَِّته إْى َّتحقيق لْمصلحة لْعامة عند لَّتخاذ لْقرلر.

 - 1عمار طارق عِد لْعزيز ،أركان لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني ،مرجِ ساِق ،ص .39
 - 2مَنى ،محمَد فؤلد ( ،)1058لْقرلر لإلدلرف في لْقانَن لإلدلرف لْمصرف َلْفرنسيِ ،حث منشَر في مجلة
لْحقَق ،لْعدد  ،4-3ص.2

ِ - 3دير ،د .علي محمد ،مرجِ ساِق ،ص.449

39

َكذْك ِعض لإلجرلقلت لْصحيحة أن ركن لْغاية في لْقرلر لإلدلرف يجب أن يَّتَلفر فيه جانِي
لْذلَّتي َلْمَضَعي ،إذ ينِغي أن يكَن لْقصد لْذلَّتي ْلجَة لإلدلرية تَ َّتحقيق لْمصلحة لْعامة
ْلمجَّتمِ ،كما لن لْنَّتيجة لْنَائية ْلقرلر َلَّْتي حددتا لْقانَن أف خدمة ْلصاْح لْعام ،يجب أن َّتكَن
مَجَدة ،سَلق كانت محدَدة أَ غير محدَدة.

31

الفصل الثالث:

أسباب الطعن في الق اررات اإلدارية اإل لتررويية في االجرهاد العراقي واألرديي
َّتعَّتِر دعَ لْطعن ِاإلْغاق أَ َّتجاَز لْسلطة أتم دعاَ لْقضاق لإلدلرف َقد كانت ََل َّتزلل
َّتحظى ِأتمية خاصة في لْنظام لْفرنسي ِاعَّتِارتا دعَ لْقانَن لْعام ،فَي أخطر َأتم َسائل
حماية مِدأ لْمشرَعية ْلنَا َّتؤدف إْى َّترَّتيب لِْطالن َِصفه ج لز ًق يصيب لْقرلر لإلدلرف لْمخاْف
ْلقانَن (.)1
َقد ظَرت أسِاب دعَ لْطعن ِاإلْغاق ْلق لررلت لإلدلرية في أحكام مجلس لْدَْة لْفرنسي
ِناق على تذت لْلسِاب قد
ِشكل َّتدريجي ،كما أن قضاق مجلس لْدَْة َرقاَِّته على أعمال لإلدلرة ً
َّتطَر َّتطَ لًر ملحَظاًَ ،لمَّتدت آفاق تذل لَّْتطَر إْى نظم قضائية أخر َ ،لمَّتدت تذت آفاق تا لَّْتطَر
إْى نظم قضائية أخر منَا لْنظام لْقضائي لإلدلرف لْلردني َلْنظام لْقضائي لْعرلقي .فقد شَد
لْنظام لْقضائي لْلردني َّتطَ لًر كِي لًر ،حيث شَدت ِدلياَّته إنشاق محكمة لْعدل لْعليا ِمَجب لْقانَن
رقم ْ 00سنة 0191مَ ،لْقانَن رقم ْ 07سنة ْ 0117لنظر ِاْطعَن ِاْق لررلت لإلدلريةَ ،نَّتيجة
ْلَّتعديالت لَّْتي طرأت على نص لْمادة  011من لْدسَّتَر لْلردني ْعام  0197على أنه َّتعين أنَلع
لْمحاكم َدرجاَّتَا َأقسامَا َلخَّتصاصاَّتَا َكيفية إدلرَّتَا.
َفي نطاق لْحكَمة لإلْكَّترَنية فإن أركان لْقرلر لإلدلرف ْم َّتِقى على حاَْا ،فاْيَم لَّتجَت
ِعض لإلدلرلت إْى لسَّتخدلم لْحاسب لإلْكَّترَني في إنجاز لْكاير من لْلعمال لَّْتي كان َما يزلل
لْمَظف لْعام يقَم ِأدلئَا َذْك ِشكل مسَّتقل أَ شِه مسَّتقل عن لْعنصر لِْشرفِ ،حيث أصِح
ِإمكان لِْرلمج لإلْكَّترَنية في لْحاسِات لْمذكَرة إصدلر لْق لررلت لإلدلرية لْمَمة َغير لْمَمة ،فَذل
 -1أَِ لْعام ،فَد ،لْقضاق لإلدلرف ِين لْنظرية َلَّْتطِيق ،دلر لْاقافة ْلنشر َلَّْتَزيِ ،عمان ،6911 ،ص.436
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لَّْتطَر َّترك َّتأاير على أركان لْقرلر لإلدلرفَْ ،كَنه ْم ينظم لْمشرع لْلردني قانَن خاص ِشأن
لْطعن ِاْق لررلت لإلدلرية لإلْكَّترَنيةْ ،ذْك سيَّتم لْرجَع إْى لْقَلعد لْعامة في لْطعَن ِاْق لررلت
لإلدلرية لْعاديةْ ،ذْك سيَّتم من خالل تذل لْفصل لسَّتعرلض أسِاب لْطعن ِاإلْغاق ْلقرلر لإلدلرف
لإلْكَّترَني في ظل تذل لَّْتطَر في لْنظام لْقضائي لْلردني َلْعرلقيَ ،ذْك َفق لَّْتقسيم لإلْغاق:
المبحث األول :لْعيَب لْشكلية في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.
المبحث الثايي :لْعيَب لْمَضَعية في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.

المبحث األول:

العيوب الشتلية في القرار اإلداري اإل لتررويي
َل يكفي ْمشرَعية لْقرلر لإلدلرف (لْعادف أَ لإلْكَّترَني) أن يلَّتزم رجل لإلدلرة حدَد لخَّتصاصه،
َلنما يجب أن يصدر َفقاً ْلشكليات َلإلجرلقلت لَّْتي حددتا لْمشرعْ ،لن َّتلك لْشكليات َل ِد أن
َّتكَن ِمقَّتضى لْقَلنين َلْلنظمة (لْلَلئح) َّتحقيقاً ْلمصلحة لْعامة َلْخاصة ْألفرلد (.)1
َعليهُ ،ي ُّ
عد ركن لْشكل ركناً جَترياً في لْقرلر لإلدلرف ،فإذل َّتخلف يمكن طلب إْغائه أمام
لْقضاق لإلدلرفَ ،يمكن لْقَل إن عيب لْشكل تَ سِب من أسِاب أَجه إْغاق لْقرلر لإلدلرفََّ ،تقَم
لْمحكمة ِاَّْتحقق من لْشرَط لْشكلية ْقَِل لْدعَ ِإْغاق لْق لررلت لإلدلرية لإلْكَّترَنية َلْعادية،
َلَّْتي َّتضم عيب لَلخَّتصاص َلْشكل َلإلجرلقلت لْمقررة قانَناًَّْ ،تقَم ِعد ذْك ِْحاَا من لْناحية
لْمَضَعية ِمعنى َّتَّتصد

لْمحكمة ِْحث أَجه عدم لْمشرَعية في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني

لْمطعَنَ ،لْذف يسَّتند فيه لْمدعي إْى عيب أصاب لْقرلر في أف من أركانه.)2( .

 - 1نصار ،جاِر جار ،لْمناقصات لْعامة ،دلر لْنَضة لْعرِية ،لْقاترة ،6996 ،ص.111

 - 2لْدْيمي ،حِيب ،إِرلتيم ،لْق لررلت لإلدلرية لْقاِلة ْالنفصال عن لْعقد لإلدلرف ،مكَّتِة زين لْحقَقيةِ ،غدلد،
 ،6916ص .23
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َعلى لْعمَم يقصد ِاْلركان لْخارجية أَ لْشكلية ْلقرلر لإلدلرف ركن لَلخَّتصاص َركن لْشكل،
َأن َّتَزيِ لَلخَّتصاصات ِين لْجَات لإلدلرية َلَْيئات يرلعى فيه لْصاْح لْعام َلْذف يقَّتضي َّتقسيم
لْعمل حَّتى يَّتفرغ كل مَظف َكل تيئة ْما أنيط ِه ْيؤدف ِاْطريقة لْمالى عمله ِاإلضافة ْما في
ذْك لَّْتقسيم َلَّْتَزيِ من مصلحة ْألفرلد حَّتى يسَل َّتَجيََم إْى أقسام لإلدلرة لْمخَّتلفة ،فال يكفي
أن يصدر لْقرلر لإلدلرف من سلطة مخَّتصة ِل يجب مرلعاة لْشكليات َلإلجرلقلت لْمقررة قانَناً عند
لَّتخاذت َلَل أصِح لْقرلر معيِاً من حيث لْشكل َمَّتعلق ِاْفساد(.)1
َّتقَم لْمحكمة ِاَّْتحقق من لْشرَط لْشكلية ْقَِل دعَ لْطعن في قرلر إدلرف ِْحث أَجه عدم
لْمشرَعية في لْقرلر لْمطعَن كَنه مَّتعلق على لإلجاِة في لْقرلرَ ،لْذف يسَّتند فيه لْمدعي إْى
عيب أصاب لْقرلر في أف من أركانه ،تذل ََل ِد من لْقَل أن لْمحكمة ْيست مقيدة فقط ِِحث
لْلسِاب لْماارة من لْطاعنَ ،لنما قد َّتاير أف عيب يكَّتنف لْقرلر لإلدلرف من َّتلقاق نفسَا ،مَّتى كان
من لْنظام لْعام أف مخاْف ْلنظام لْعامَ ،سيَّتناَل لِْاحث لْعيَب لْشكلية لَّْتي َّتطال لْقرلر لإلدلرف
لإلْكَّترَني مما َّتجعله عرضه ْلطعن ِاإلْغاقَ ،على ذْك سيَّتم َّتقسيم تذل لْمِحث إْى مطلِين ،على
لْنحَ لإلْغاق:
المطلب األول :عيب لَلخَّتصاص في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.
المطلب الثايي :عيب لْشكل َلإلجرلق في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.

 - 1ماراا عنز ،لْرقاِة لْقضائية على لْسلطة لَّْتقديرية ْإلدلرة :درلسة مقارنة ،أطرَحة دكَّتَرلت ،لْجامعة لْلردنية،
 ،6992ص.89
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المطلب األول:

عيب االخرصاص في القرار اإلداري اإل لتررويي
َّتسَّتلزم لَْظيفة لإلدلرية ْلدلق نشاطاَّتَا ِاَْجه لْمطلَب أن يَّتم َّتَزيِ لْلعمال لإلدلرية على
لَْيئات أَ لْمَظفين لْعمَميين ،فاْق لررلت لإلدلرية َل يمكن أن َّتَّتخذ إَل من قِل لْجَة أَ لْمَظف
لْمخَّتص ِذْك ،إذ يحدد لْقانَن لَلخَّتصاصات لْممنَحة َْذت لْجَاتِ ،حيث يمكن َلْحاْة تذت
لإلْمام ِاْحدَد َلإلمكانيات َلْسلطات لَّْتي يجَز لَّْتحرك في ضَئَا َلَلَّْتزلم ِعدم َّتجاَزتاَِ .ذْك
فإن َظيفة ركن لَلخَّتصاص ِاْنسِة ْلقرلر لإلدلرف تي َّتحديد جَة أَ مَظف معين ْه إمكانية
َصالحية إصدلر قرلر معين دَن غيرت (.)1
َعلى ذْك يعرف ركن لَلخَّتصاص في لْقرلر لإلدلرف ِأنهَّ" :تحديد َِيان لَّْتصرفات لْقانَنية أَ
لْلعمال لْقانَنية لْمخَْة ْلشخص أَ لَْيئة لإلدلرية" ( .)2كما يعرف أيضا على أنهَّ" :تحديد جملة
من لْمَضَعات َطِيعة لْلعمال لَّْتي يجَز ْرجل لإلدلرة لْمخَّتص أن يصدر ِشأنَا َفي نطاقَا
ق لررلت إدلرية ِحيث َل يصح ْه َّتجاَزتا عند مِاشرَّته َلخَّتصاصه َلَل عد عمله معيِاً أَ معدَماً"(.)3
َماال على ركن لَلخَّتصاص :مَظف لحيل على لَّْتقاعد ِعد نَاية لْخدمة َقد لَّتخذ ِعض
لْق لررلت لَّْتي أارت على ركن لَلخَّتصاص فيعَّتِر تذل عيِاً ِركن لَلخَّتصاص.

 -1حافظ محمَد ،لْقضاق لَلدلرف :درلسة مقارنة ،ط ،2دلر لْنَضة لْعرِية ،لْقاترة ،1008 ،ص .12
 -6لْطماَف ،سليمان محمد ،لْنظرية لْعامة في لْق لررلت لإلدلرية ،دلر لْنَضة لْعرِية ،لْقاترة ،1028 ،ص.350

 -3زنكة ،سالمة عِد لْحميد ،لْرقاِة لْقضائية على مشرَعية لْق لررلت لإلدلرية :درلسة مقارنة ،رساْة ماجسَّتير،
لْلكاديمية لْعرِية لْمفَّتَحة ،لْدنمارك ،6998 ،ص.25
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َكذْك أشير إْيه ِأنه" :لْقدرة لْقانَنية لَّْتي يَّتمَّتِ َِا مَّتخذ لْقرلر سَلق كان عضَلً أَ تيئة
أخر في إصدلر لْقرلر لإلدلرف أَ لْسلطة أَ لْصالحية لْقانَنية لَّْتي يَّتمَّتِ َِا مَّتخذ لْقرلر في
إصدلر ق لررت "(.)1
َمما سِق يَّتضح ْلِاحث أن قَلعد لَلخَّتصاص َّتدَر حَل محَر أساسي َتَ لْقدرة لْقانَنية
َلَّْتي َّتقاِل فكرة لْلتلية في لْقانَن لْخاص على أساس أن كالً من لْفكرَّتين َّتنِعان من أصل َلحد
َتَ لْقدرة على إَّتيان َّتصرف ْه نَّتائج قانَنيةَ ،لْدْيل على ذْك أن مصير لْقرلر لإلدلرف لْذف
يصدر من غير مخَّتص تَ لِْطالن على لعَّتِار أن مصدر تذل لْقرلر َل يملك لْقدرة لْقانَنية على
ذْك َتذل تَ لْمصير لْذف يؤَل إْيه لْعمل لْقانَني لْذف يصدر من عديم لْلتلية.
َيعد عيب عدم لَلخَّتصاص من أتم عيَب لْقرلر لإلدلرف َأقدمَا ظََ لًر من لْناحية لَّْتاريخية
في قضاق مجلس لْدَْة لْفرنسي ،إضافة إْى لرَّتِاطه ِاْنظام لْعام مِ ما يَّترَّتب مِ ما يَّترَّتب على
ذْك من نَّتائج مال أن على لْقاضي لإلدلرف لَّْتصدف ْعيب عدم لَلخَّتصاص في كل َقت َفي أف
مرحلة من مرلحل لْدعَ ََْ ْم يارت لْمدعي كسِب من أسِاب لإلْغاقَ ،لَلخَّتصاص من لْنظام
لْعام َْلمحكمة أن َّتقضي ِه من َّتلقاق نفسَا ََْ ْم يطلب أحد لْخصَم ذْك (.)2
إذل يَّتم لَّْتركيز في َّتعريف ركن لَلخَّتصاص في لْقرلر لإلدلرف على إمكانية لَّتخاذ لْقرلر لإلدلرف
من قِل جَة أَ فرد معينين ،أما في نطاق لْحكَمة لإلْكَّترَنية فإن تذت لإلمكانية في لَّتخاذ لْقرلرلت
لإلدلرية َّتَّتَسِ َّْتشمل إمكانية لَّتخاذتا آْياًَِ ،معزل عن لْعنصر لِْشرفَ ،ذْك عن طريق ما يعرف

 -1كنعان ،نَلف ،لْقضاق لإلدلرف ،عمان ،دلر لْاقافة ْلَّتَزيِ َلْنشر ،6911 ،ص.652
 -6لْقِيالت ،حمدف ،لَْجيز في لْقضاق لإلدلرف ،عمان ،دلر َلئل ْلنشر َلَّْتَزيِ ،6916 ،ص.363
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ِأَّتمَّتة لْلنظمة لإلْكَّترَنية َلْذف يقصد ِه إمكانية ممارسة لْلعمال لإلدلرية َلَّتخاذ لْق لررلت لإلدلرية
لْالزمة ِطريقة إْكَّترَنية َّتجرف ِشكل مسَّتقل َآْي دَن حاجة ْلعنصر لِْشرف (.)1
َقد َّتم لَِّتكار ِرلمج إْكَّترَنية َّتعمل َّتلقائياً ََّتحل محل لْمَظف لْعام في ممارسة لْكاير من
لْلعمال لْمَمة َغير لْمَمةَ ،لَّْتي كان يؤديَا َِلسطة إصدلرت ْلق لررلت لإلدلرية ،فعلى سِيل لْماال
لسَّتحقاق لْمَظف لْعام ْلزيادة لْسنَية ،فقد أصِح ِاإلمكان منح لْمَظف تذت لْزيادة آْياً ،فيعد
إدخال لْمعلَمات عن تذل لْمَظف في ِرنامج معد َْذل لْغرض ،فحينَا يمكن عن طريق لِْرنامج
لْمذكَر أَّتمَّتة تذل لْعمل َلصدلر قرلر إدلرف ِمنحه لْزيادة لْسنَية لَّْتي يسَّتحقَا (.)2
َِذْك فإن لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني يَّتخذ من جانب لْحكَمة لإلْكَّترَنية من قِل ِرنامج معد
ْذْك َ ،على لْرغم من ذْك فقد يَّتَفر عيب عدم لَلخَّتصاص في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني َيكَن
قاِالً ْلطعن ِاإلْغاق ،فيمكن لْقَل أن لِْرنامج لإلْكَّترَني لْمعد ْلَّترقية ماالً يكَن تذل لْمخَّتص
ِأَّتمَّتة تذت لْلعمال ،في حين ينَّتفي ركن لَلخَّتصاص ِاْنسِة ْعملية لَّْترقية إذل ما صدرت عن
ِرنامج معد ْغرض لسَّتكمال أعمال لَّْتعيين (.)3
ََّترَّتِط سالمة َمشرَعية لْقرلر لإلدلرف من حيث ركن لَلخَّتصاص ِاْعناصر لْلرِعة تي
عنصر لَلخَّتصاص لْشخصي َعنصر لَلخَّتصاص لْمَضَعي َعنصر لَلخَّتصاص لْزماني
َعنصر لَلخَّتصاص لْمكانيَ ،في حال شاب تذت لْعناصر أف َّتجاَز فإن لْقرلر لإلدلرف يصِح
معيِاً ِعيب عدم لَلخَّتصاص َيَّترَّتب عليه لِْطالنَ ،سيَّتم شرحَا على لْنحَ لإلْغاق:

 -1لْدْيمي ،حِيب ،مرجِ ساِق ،ص.182
 -6كنعان ،نَلف ،مرجِ ساِق ،ص.625

 - 3لْجَِرف ،ماتر صاْح عالَف ،مِادئ لْقانَن لإلدلرف ،لْمَصل ،لْزين ْلنشر ،6992 ،ص.121
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أوالً :عيب االخرصاص الذي يصيب العيصر الشخصي في القرار اإلداري اإل لتررويي:
يقصد َِذل لْعيب صدَر لْقرلر لإلدلرف من غير لَْيئة أَ لْمَظف لْمحدد ِاْقانَن َلَّتخاذ تذل
لْقرلرََّ ،تجاَز لْحدَد لَّْتي نص عليَا لْقانَن ،فَذل لْعنصر يَّتحقق َجَدت لْقانَني َِجَد قرلر
صحيح ِاَّْتعيين إن كان صاحب لَلخَّتصاص مَظفاً عاماًَ ،قرلر ِاَّْتشكيل ْلَيئة لإلدلرية لْمخَّتصة،
َتذل لْقرلر تَ لْذف يجعل من لْمَظف أَ لَْيئة عضَلً َّتاِعاً ْلدَْة ْه صالحياَّته َلمكانية لَّْتعِير
عنَا (.)1
فاْعنصر لْشخصي في لَْسيط لإلْكَّترَني لْمؤَّتمت يَّتحقق ِاَّتخاذ قرلر يجعل من ِرنامج
إْكَّترَني معين جَة ْلَّتعامل معَا َعضَلً في لْحكَمة لإلْكَّترَنية ْه إمكانية لَّتخاذ لْق لررلت لإلدلرية،
َلذل ْم يَجد مال تذل لْقرلر في لَّْتعيين أَ لَّْتشكيل فال يمكن لعَّتِار لْشخص لْطِيعي أَ لَْيئة
عضَلً في لْدَْةَْ ،ذْك َّتكَن لْق لررلت لْصادرة عنَما معدَمة ِاسَّتاناق حاْة لْمَظف لْفعلي ،حيث
يمكن َّتصحيح أعماْه َلْنَّتائج لْمَّترَّتِة عليَاَ .عليه فإن لَْسيط لإلْكَّترَني لْمِرمج خارج نطاق
لْحكَمة لإلْكَّترَنية َدلخل شِكة لإلنَّترنتَ ،ل يملك لخَّتصاص ممارسة لْلعمال لْحكَمية ََّتعَّتِر
لْق لررلت لْصادرة عنه معدَمة ََل أار قانَني َْاْ ،كن في حال صدر لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني عن
طريق لَْسيط لإلْكَّترَني دلخل نطاق لْحكَمة لإلْكَّترَنية ْكن من شخص غير مخَل ْه ِعزل
مَظف عندتا يكَن قد شاب تذل لْقرلر عيب لَلخَّتصاص َيقِل لْطعن فيه (.)2
ْكن إذل صدر لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني من شخص آخر نَّتيجة لمَّتناع صاحب لَلخَّتصاص
لْلصيل من ممارسة لخَّتصاصه حينما يصيب لَْسيط لإلْكَّترَني لْمِرمج لْلصلي عطالً ما كفيرَس
 - 1كنعان ،نَلف ،مرجِ ساِق ،ص.655

 - 2حجازف ،عِد لْفَّتاح ِيَمي ،لْحكَمة لإلْكَّترَنية َنظامَا لْقانَني ،منشأة لْمعارف ،لإلسكندرية،6994 ،
ص.21
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أَ ما شاِه ،فحينَا َل يكَن لْقرلر مشَِاً ِعيب في حال كان لْمَظف لآلخر قد حل مكان لْمَظف
لْلصلي ْلن يمكن َّتطِيق نظرية لإلحاْة في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني عندما يحدد لْقانَن َسيطاً
إْكَّترَنياً آخر ْيحل محل لَْسيط لْلَل في ممارسة لْلعمال لإلدلريةَ ،يمكن أيضا َّتطِيق نظرية
لإلناِة في لْقرلر لإلْكَّترَني ،إذل أنه ِإمكان سلطة عليا أن َّتقرر إناِة َسيط إْكَّترَني مِرج ْممارسة
لخَّتصاص َسيط آخر َّتعذر عليه ممارسة لَلخَّتصاص ِسِب َجَد َّتعطل في لَْسيط (.)1
ثايياً :عيب االخرصاص الذي يصيب العيصر الموضوعي في القرار اإلداري اإل لتررويي:
يقصد ِاْعنصر لْمَضَعي َجَب لَّتخاذ لْقرلر لإلدلرف من قِل لْمَظف لْعام أَ لَْيئة لإلدلرية
لْمخَّتصة قانَناً ِاَّتخاذت ،فاْمعرَف أن لْمشرع يحدد لَلخَّتصاصات َيَزعَا على لْلعضاق لإلدلريين
ِشكل يمنِ فيه َّتجاَز تذت لَلخَّتصاصاتَ ،لَل أصِح لْقرلر معيِاً ِعيب عدم لَلخَّتصاص َِاَّْتاْي
يكَن عرضة ْلطعن ،كما َْ أصدر َزي لًر ق لر لًر إدلرياً من لخَّتصاص َزير آخر ،أَ أن َّتصدر تيئة
إدلرية ق لر لًر من لخَّتصاص لْسلطة لَّْتشريعية أَ لْقضائية (.)2
َفي نطاق لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني نجد أن تذل لْعنصر يِدَ جلياً فيه حينما يحدد ْكل ِرنامج
مؤَّتمت لخَّتصاص معين يمنِ َّتجاَزت ،كما يمنِ على أف مَظف أَ تيئة إدلرية ممارسة تذل
لَلخَّتصاص في حاْة عدم َجَد نص قانَني يسمح ِذْك ،ناتيك عن عدم جَلز َضِ ِرنامج يقَد
إْى لَّْتجاَز على لخَّتصاصات لْسلطَّتين لَّْتشريعية َلْقضائيةْ ،كن في حال حصل خالف ذْك يكَن
لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني لْصادر معيِاً ِعيب عدم لَلخَّتصاص َقاِالً ْلطعن (.)3

 - 1لْجَِرف ،ماتر صاْح عالَف ،مرجِ ساِق ،ص.122
 - 2لْقِيالت ،حمدف ،مرجِ ساِق ،ص.608

 - 3شطناَف ،على خطار ،لْقضاق لإلدلرف ،لْجزق لْلَل ،دلر لْاقافة ْلَّتَزيِ َلْنشر ،عمان ،6911 ،ص.315
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ثالثاً :عيب االخرصاص الذي يصيب العيصر الزمايي في القرار اإلداري اإل لتررويي:
لْعنصر لْزماني يقصد ِه إمكانية لَّتخاذ لْقرلر لإلدلرف خالل مدة زمنية محددة ،كما في حاْة
َّتحديد منح لَلخَّتصاص ْلمَظف أَ لَْيئة لإلدلرية َلْى حين إنَائه ،كما في حاْة َّتحديد لَْقت
ِاْنسِة ْلمَظف لْعام َلَّتخاذ لْقرلر لإلدلرف ْلمنصب لْذف َّتقلدت ،فيكَن من َّتاريخ لَّْتعيين أَ لَّْترقية
أَ لَّْتنسيب أَ لإلحاْة...لْخَ ،ينَّتَي ِانَّتَاق تذل لَّْتقليد ْألسِاب لْمحددة قانَناً ،أما إذل َّتم لْقرلر
لإلدلرف خارج نطاق تذت لْمدة سَلق قِلَا أَ ِعدتا فيكَن لْقرلر معيِاً ِعيب عدم لَلخَّتصاص (.)1
َكذْك لْحال ِاْنسِة ْلَسيط لإلْكَّترَني لْمؤَّتمت ،فقد يكَن محدد َِقت معين ْلممارسة
لخَّتصاصه كما َْ أن لْمدة حددت من َّتاريخ َّتنزيل لِْرنامج في مَقِ لَْ لزرة ماالًَ ،لْى حين لنَّتَاق
عمله من قِلَا حسب ما َّترلت محققاً ْلمصلحة لْعامةْ ،كن في حال لْمَظف لْمسؤَل أتمل إْغاق
أَ إيقاف لِْرنامج َلسَّتمر لَْسيط في عمله فحينَا َّتكَن ق لر لرَّته معيِة ِعيب عدم لَلخَّتصاص أَ
على لْعكس إذل ما قام مِرمج لِْرنامج أَ لَْسيط ماالً َِّتنزيله إْى لْعمل قِل لَّتخاذ قرلر أعماْه،
فأيضا َّتكَن ق لر لرَّته ِاطلة كَنَا َل َّتسَّتند إْى سند قانَني يجيز ممارسة لْعمل لْمكلف ِهََّ ،تكَن
عرضة ْلطعن ِاإلْغاق (.)2
رابعاً :عيب االخرصاص الذي يصيب العيصر المتايي في القرار اإلداري اإل لتررويي:
يقصد ِاْعنصر لْزماني َّتحديد ممارسة لَلخَّتصاص ِرقعة جغرلفية معينة َلذل ما َّتجاَز تذل
لْنطاق أصِح لْقرلر معيِاً ِعيب عدم لَلخَّتصاص ،ففي نطاق لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني يحدد
لخَّتصاص لْجَة لَّْتي أعدَّته َأعملَّته في لْنطاق لْعملي ،فإن ما كانت تذت لْجَة مركزية فعندتا
 - 1حجازف ،عِد لْفَّتاح ِيَمي ،مرجِ ساِق ،ص.22

 - 2حسن ،محمد مصطفى ،لَلَّتجاتات لْحدياة في نظرية لَلنحرلف ِاْسلطة ،مجلة إدلرة قضايا لْدَْية ،لْعدد
لْااْث ،6990 ،ص.145
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يكَن لخَّتصاص لَْسيط لْمكاني مركزياً يشمل إقليم لْدَْة كلهَِ ،اْعكس إذل ما كانت لْجَة َل
مركزية (.)1
َما َّتجد لإلشارة ْه أن لْمشرع أحياناً يسَّتلزم لَّتخاذ لْقرلر لإلدلرف من قِل صاحب لَلخَّتصاص
في لْمكان لْرسمي لْمحدد ْذْكَ ،لَل أصِح ق لررت معيِاًْ ،كن تذل لْلمر َل ينطِق على لخَّتصاص
لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني ذْك أن لَْسيط لْمؤَّتمت َحاْما يدخل حيز لْعمل يصِح في َل مكان،
فََ َل يمكن لعَّتِات مَجَدلً أَ غير مَجَد في مَقِ لَْ لزرة لإلْكَّترَني ماالً ،أَ في مقر لَْ لزرة أَ
لْدلئرة لْمخَّتصة ،فََ تنا يصِح مَجَدلُ في كل مكان ،في لْدَْة َفي لْدَل لْلخر َفي أف مكان
َِاَّْتاْي َل يمكن لعَّتِار لْدفِ ِعيب عدم لَلخَّتصاص لْمكاني في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني(.)2
َقد قضت لْمحكمة لإلدلرية لْعليا (محكمة لْعدل لْعليا ساِقاً) أنه" :من لْقَلعد لْمقررة إذل
أنيطت صالحية قانَنية ِمرجِ معين فإنه يجب أن يمارسَا تذل لْمرجِ ِنفسه ََل يحق ْه أن يفَض
أحد ِممارسَّتَا إَل ِنص قانَني صريح" (.)3
َقد طِقت محكمة لْعدل لْعليا ساِقاً تذت لْحاَلت فقضت في حكم َْا ِقََْا ..." :يعَّتِر لْقرلر
منعدماً إذل كان مشَِاً ِعيب جسيمَ ،يكَن ذْك إذل صدر لْقرلر من فرد عادف ،أَ تيئة َل َّتخَّتص
أصالً ِمزلَْة تذل لَلخَّتصاص ،أَ صدر لْقرلر من سلطة في شأن من لخَّتصاص سلطة أخر ،
كأن َّتَّتَْى لْسلطة لإلدلرية عمالً من أعمال لْسلطة لَّْتشريعية َلْقضائية ،أن يصدر لْقرلر من

 - 1كنعان ،نَلف ،لْقضاق لإلدلرف ،مرجِ ساِق ،ص.654
 - 2شطناَف ،علي خطار ،لْقضاق لإلدلرف ،مرجِ ساِق ،ص.369

 - 3لْمحكمة لإلدلرية لْعليا (محكمة لْعدل لْعليا ساِقاً) قرلر رقم  ،6991/645صادر َِّتاريخ ،6991/8/16
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41

مَظف َل َّتقَّتضي َلجِات َظيفَّته إصدلر ق لررلت إدلريةَ ،لْقرلر لْمشَب ِعيب جسيم تَ قرلر فقد
ْخصائصه كقرلر إدلرفَ ،تَ عديم لْلار قانَناً"(.)1
كما صادقت لَْيئة لْعامة في مجلس شَر لْدَْة لْعرلقي ِصفَّتَا لَّْتمييزية على قرلر مجلس
لَلنضِاط لْعام ِاإلضِارة رقم ( )6992/46لنضِاط  /6992في َ 6992/5/2لْذف جاق فيه" :اِت
ْمجلس لَلنضِاط لْعام من أَرلق لْدعَ أن َّتعيين لْمميز َِظيفة لْمسَّتشار ْم يكن من جَة َّتملك
تذت لْصالحية َْم َّتَّتم لْمصادقة عليه َلصدلر لْمرسَم لْجمََرف َفقاً ْلقانَن".
َصادقت كذْك لَْيئة لْعامة ِصفَّتَا لَّْتمييزية في قرلر آخر َْا َِاْعدد َّ /136تمييز /لنضِاط/
 6992لْصادر في َ ،6992/5/15لْذف جاق فيه "عدم َّتخَيل لْمدير لْعام صالحية إحاْة لْمَظف
إْى لَّْتقاعد يجعل من ق لررت معدَماً من لْناحية لْقانَنية ََل َّتسرف ِحقه لْمدد لْقانَنية َيجَز لْطعن
فيه ِأف َقت كانْ ،لنه عدم َل ينَّتج شيئاً"(.)2
َِصدَر لْقانَن رقم (ْ )192سنة  ،1080قانَن لَّْتعديل لْااني ْقانَن مجلس شَر لْدَْة رقم
(ْ )25سنة  1020أنشئت محكمة لْقضاق لإلدلرف َأخذت َّتَّتصد

ْلرقاِة على مشرَعية لْقرلر

لإلدلرف فَّتحكم ِإْغائه إذل َّتِين َْا مجانَِّته ْلقَلعد لْقانَنية لْمنظمة ْالخَّتصاص ففي قرلر َْا جاق
فيه َجدت لْمحكمة أن قرلر لْمدعى عليه (محافظ ِغدلد) ِإقاْة لْمدعي من منصِه كمدير لْناحية

 - 1ق لررلت محكمة لْعدل لْعليا لْلردنية لْمنشَرة في مجلة نقاِة لْمحامين لْلردنيين (َلْمجمَعة ْغاية سنة 1082
من قِل لْمحامي لْلسَّتاذ مَسى لْلعرج في جزئين) َعلى لْنحَ لْمِين في لْمَّتن.

 - 2لْسعيدف ،علي حسين لاامر ،مرشد لْمحامين َلْمَظفين في كيفية لْطعن ِاْق لررلت لإلدلرية ،مكَّتِة لْمعارف،
ِغدلد ،6919 ،ص108
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يعد ِاطالً ْمخاْفَّته ْالخَّتصاصات لَّْتي منحَا ْه لْقانَن رقم (ْ )61سنة  6998قانَن لْمحافظات
غير لْمنَّتظمة في إقليم ْذل قررت إْغاقت .)1( )....
َمن خالل ما سِق يَّتضح ْلِاحث أن عيب عدم لَلخَّتصاص يعد في لَْقت لْرلتن َلحدلً من
أكار لْعيَب لَّْتي يمكن أن َّتلحق ِاْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني مسَّتقالً عن عيَب لْقرلر لإلدلرف
لْلخر  ،فََ ْه معنى محدد َمفََم ضيق في عدم َّتَلفر لْصالحية لْقانَنية لَّْتي َّتمكن لإلدلرة أَ
لشخاصَا على لَّتخاذ ق لر لًر معيناًْ ،لن لْقانَن قد جعل تذت لْصالحية لْقانَنية من لخَّتصاص إدلرة
أخر َلْمغز من ذْك أَل يحدث َّتعدف على لخَّتصاص كل إدلرة حَّتى َل يشَب قرلرتا فساد إدلرف
كاسَّتغالل لْمنصب لَْظيفي من لجل َّتحقيق منفعة معينة.

المطلب الثايي:
عيب الشتل واإلجراء في القرار اإلداري اإل لتررويي
قَلعد لْشكل في إصدلر لْق لررلت لإلدلرية على جانب كِير من لْلتمية َتي َّتقَم كمَلزن
ْسلطات لإلدلرة لْخطيرة في مجال لْق لررلت لإلدلرية ،فإذل كانت لإلدلرة َّتَّتمَّتِ ِحق لَّْتنفيذ لْمِاشر
َلْسلطة لَّْتقديريةَ ،قرينة لْسالمة ،فإن عليَا أن َّتسلك لْسِيل لْذف َّترسمه لْقَلنين َلْلنظمة لإلصدلر
َّتلك لْق لررلتََِ ،ذل َّتكَن قَلعد لْشكل َلإلجرلقلت في إصدلر لْلعمال لإلدلرية ،مقصَد َِا حماية
لْمصلحة لْعامة َمصلحة لْلفرلد على لْسَلقَ ،ذْك َِّتجنيب لإلدلرة مَلطن لْزْل َلَّْتسرعَ ،منحَا
فرصة معقَْة ْلَّترَف َلَّْتدِرَ ،درلسة َجَات لْنظر لْمخَّتلفة ،فَّتقل ِاَّْتاْي لْق لررلت لْطائشة (.)2

 - 1قرلر محكمة لْقضاق لإلدلرف رقم  6919/28لْصادر في  ،6919/3/0ق لررلت َفَّتاَف مجلس شَر لْدَْة ْعام
 َ ،6919لزرة لْعدل لْعرلقة ،ص.439

 - 2سليمان لْطماَف ،لْقضاق لإلدلرف ،قضاق لإلْغاق ،مرجِ ساِق ،ص.233
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عيب لْشكل َل يَّتعلق ِاْنظام لْعام كعيب لَلخَّتصاص ما ْم ينص لْقانَن على خالف ذْك،
َتذل يعني أن لْمحكمة َل َّتَّتصد ْعيب لْشكل من َّتلقاق نفسَاَْ ،كنَا ِاْطِِ َّتنظر فيه إذل أاارت
أحد لْخصَم في لْدعَ (َ ،)1قد أَْى لْفقه تذل لَلتَّتمام ِشكل لْقرلر لإلدلرف على لسَّتناد كَنَا
ضمانات ْحماية مصلحة لْلفرلد َلإلدلرة معاًْ ،منِ حدَث أف َّتسرع أَ لرَّتجال في غير محله يقَد
إْى لَّتخاذ ق لررلت مَّتسرعة مخاْفة ْلقانَن َّتؤدف إْى لإلضرلر ِاْلفرلد َلإلدلرة.
َفي نطاق لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني نجد أن لْقَلنين لْمنظمة ْلَّتعامل لإلْكَّترَني َّتفسح لْمجال
َلَّتخاذ لْشكل لْمناسب َْذل لْقرلر َِأف َصف َّترلت مناسِاًَ ،مِ ذْك قد يسَّتلزم لْقانَن شكليات
َلجرلقلت معينة قد َّتَّتشاِه َقد َّتخَّتلف عن َّتلك لَّْتي يسَّتلزم َّتَلفرتا في لْقرلر لإلدلرف لْعادفِ ،يد أن
لْمعرَف تناك شكليات َلجرلقلت ْم يعرفَا لْقرلر لْعادف ساِقاً َجدت في ظل لَّْتعامل لإلْكَّترَني(.)2
فاْمظَر لْخارجي ْلقرلر لإلدلرف قد يَّتعلق ِإجرلقلت ساِقة على لَّتخاذت كطلب لْمشَرة أَ َّتشكيل
ْجان معينة أَ غيرتا ،كما أنه قد يَّتعلق ِصياغة تذل لْقرلرَ ،سيَّتم َّتَضيح ذْك على لْنحَ لإلْغاق:
أوالً :شتل القرار اإلداري :لسَّتقر لْفقه َلْقضاق على أن لْقرلر لإلدلرف يمكن أن يَّتخذ أف شكل
َّترلت لْجَة لَّْتي لَّتخذَّته أنه مناسِاً َّْتحقيق لَْدف منهَِ ،ذْك فإن لإلدلرة غير ملزمة ِاَّتخاذ لْقرلر
لإلدلرف ِشكل معين ،ما ْم يلزمَا لْقانَن ِأَصاف معينة ينِغي أن َّتَّتَفر في صيغة لْقرلر لإلدلرف،

ِ - 1طارسة ،سليمانَ ،كريم كشاكش ،لْقرلر لإلدلرف لْمنعدم ََّتطِيقاَّته أمام لْمحاكم لْلردنية ،مجلة درلسات علَم
لْشريعة َلْقانَن ،لْمجلد  ،65لْعدد  ،6998 ،1ص.192

 - 2قِيالت ،حمدف ،لْحكَمة لإلْكَّترَنية ،مرجِ سِاق ،ص.08
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َعليه يمكن أن يصدر لْقرلر ِصَرة كَّتاِية أَ شفاتية أَ رمزية ِاإلشارة ،أَ عن طريق لَّْتلكس لْذف
لعَّتِرت لْقضاق لإلدلرف لْفرنسي شكالً من أشكال لْقرلر لإلدلرف (.)1
َلْى حين ظََر مفاتيم لْحكَمة لإلْكَّترَنية كان يعَّتِر (لَّْتلكس) تَ أحدث أجَزة لَلَّتصال
َعلى أارت قرر لْقضاق لإلدلرف لْفرنسي لعَّتِارت َسيلة من َسائل َّتعِير لإلدلرة عن إ لردَّتَا لْمنفردة
ِإصدلر لْق لررلت لإلدلريةَ ،مِ ظََر لْحكَمة لإلْكَّترَنية ظَرت أشكال جديدة ْلقرلر لإلدلرف
لإلْكَّترَني كأن َّتَّتخذ لْق لررلت لإلدلرية في شكل سجالت إْكَّترَنية (.)2
َيعرف لْسجل لإلْكَّترَني َفقاً ْقانَن لْمعامالت لإلْكَّترَنية لْلردني رقم ْ 15سنة ِ 6915أنه:
"رساْة لْمعلَمات لَّْتي َّتحَّتَف على قيد أَ عقد أَ أف مسَّتند أَ َايقة من نَع آخر يَّتم إنشاق أف
منَا أَ َّتخزينَا أَ لسَّتخدلمَا أَ نسخَا أَ إرساَْا أَ َّتِليغَا أَ َّتسلمَا ِاسَّتخدلم لَْسيط
لإلْكَّترَني"ِ .ينما قانَن لَّْتَقيِ لإلْكَّترَني َلْمعامالت لإلْكَّترَنية لْعرلقي رقم ْ 4سنة ْ 6916م
يشير إْى مصطلح لْسجل لإلْكَّترَني َلسَّتعاض عنه ِمصطلح لْمسَّتندلت لإلْكَّترَنية لَّْتي عرفَا
ِأنَا" :لْمحررلت َلَْاائق لَّْتي َّتنشأ أَ َّتدمج أَ َّتخزن أَ َّترسل أَ َّتسَّتقِل كلياً أَ جزئياً َِسائل
إْكَّترَنية ِما في ذْك َّتِادل لِْيانات إْكَّترَنياً أَ لِْريد لإلْكَّترَني أَ لِْرق أَ لَّْتلكس أَ لْنسخ
لِْرقي َيحمل َّتَقيعاً إْكَّترَنياً"
َِذْك يمكن ْإلدلرة لَّتخاذ لْشكل لإلْكَّترَني ْلقرلر لإلدلرف عن طريق لَْسيط لإلْكَّترَني
لْمؤَّتمتَ ،تذت لْلشكال لإلْكَّترَنية عي عِارة عن معلَمات إْكَّترَنية ،عرفَا لْقانَن ِأنه" :معلَمات
 - 1لْصاْح ،عامان عِد لْملك ،لْسلطة لْالئحية ْإلدلرة في لْكَيت َلْفقه لْمقارن َأحكام لْقضاق ،لْكَيت،1002 ،
صَ 15ما ِعدتا.

 - 2حجازف ،عِد لْفَّتاح ِيَمي ،مقدمة في لَّْتجارة لإلْكَّترَنية لْعرِية ،لْكَّتاب لْااني ،لْنظام لْقانَني ْلَّتجارة
لإلْكَّترَنية في دَْة لإلمارلت لْعرِية لْمَّتحدة ،دلر لْفكر لْعرِي ،لإلسكندرية ،6914 ،ص.83
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ذلت خصاص إْكَّترَنية في شكل نصَص أَ رمَز أَ أصَلت أَ رسَم أَ ِرلمج حاسب آْي أَ
غيرتا من قَلعد لِْيانات"َ ،يشَّترط في تذل لْشكل لإلْكَّترَني أن يكَن قاِالً ْالسَّترجاع ِشكل يمكن
فَمه أف يصدر ِطريقة مفََمة ْلجمََرَ .في حال صدَرت ِغير تذل لْشكل يعَّتِر ق لر لًر معيِاً من
لْناحية لْشكلية إذل ما قرر لْقانَن لشَّترلط تذت لْشكلية في صدَرت ،كذْك ينِغي أن يَّتضمن لْقرلر
لإلدلرف َّتَقيِ مَّتخذت أَ لَّْتَقيِ لْمجاَر ،حسب ما يسَّتلزمه لْقانَن َلَل لعَّتِر لْقرلر معيِاً في
شكله(.)1
َلَّْتَقيِ لإلْكَّترَني تَ شكل من أشكال لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني َقد عرفه قانَن لَّْتَقيِ
لإلْكَّترَني َلْمعامالت لإلْكَّترَني لْعرلقي في لْمادة لْلَْى منه ِأنه " :عالمة شخصية َّتَّتخذ شكل
حرَف أَ أرقام أَ رمَز أَ إشارلت أَ لصَلت أَ غيرتا َْه طاِِ مَّتفرد يدل على نسَِّته إْى لْمَقِ
َيكَن معَّتمدلً من جَة لَّْتصديق"َ ،كذْك قانَن لْمعامالت لإلْكَّترَنية لْلردني عرفه ِأنه" :لِْيانات
لَّْتي َّتَّتخذ شكل أَ حرَف أَ أرقام أَ رمَز أَ إشارلت أَ غيرتا ََّتكَن مدرجة ِشكل قانَني أَ أف
َسيلة أخر مماالة في لْسجل لإلْكَّترَني ،أَ َّتكَن مضافة عليه أَ مرَّتِطة ِه َِدف َّتحديد تَية
صاحب لَّْتَقيِ َلنفرلدت ِاسَّتخدلمه ََّتمييزت عن غيرت".
َيخَّتلف لَّْتَقيِ لإلْكَّترَني عن لَّْتَقيِ لْكَّتاِي كما أنه يَّتميز َِّتيسير إنجاز لْمعامالت
لإلْكَّترَنية ََّتسَيلَاَ ،تَ َل يَّتم ِطريقة لْكَّتاِة لَّْتقليديةَِ ،ذْك فإن لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني يمكن
أن يَّتخذ َِّتَقيِ إْكَّترَني أيضاَ ،في حال نص لْقانَن على ذْك َْم يَّتم لَّتخاذ تذل لْشكل يعَّتِر
لْقرلر معيِاً ِاْشكل َيسَّتطيِ لْطعن فيه (.)2

 - 1لْقِيالت ،حمدف ،لإلدلرة لإلْكَّترَنية ،مرجِ ساِق ،ص.116
 - 2حجازف ،عِد لْفَّتاح ِيَمي ،مرجِ ساِق ،ص.88
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َنجد أن لْقضاق لإلدلرف لْلردني َلْعرلقي أكد على ركن لْشكلية في لْقرلر لإلدلرف ،حيث جاق
في قرلر ْمحكمة لْعدل لْعليا لْساِقة (لْمحكمة لإلدلرية حاْياً) قََْا" :لْق لررلت لإلدلرية َّتنشئ أَضاعا
ْمصلحة لْلفرلد ََّتكَن قد صدرت مخاْفة ْلقانَن فِيان لْلسِاب في إْغاق قرلر لإلحاْة تنا شرط
ْصحَّته َذْك ْمعرفة تل حقيقة أن لْقرلر كان مخاْفا ْلقانَن أم َلَ ،في عدم ذكر لْلسِاب مخاْفة
ْلقانَن َّتَجب إِطال لْقرلر لْمطعَن (.)1
ثايياً :إجراءات القرار اٌإلداريَ :ضعت قَلعد لْشكل َلإلجرلق ْحماية لْمصلحة لْعامة َمصلحة
لْلفرلد حَّتى ََْ ْم يرد نص صريح ِذْك (َ ،)2يجب على لإلدلرة أن َّتلَّتزم لْقَلعد لْشكلية َلإلجرلئية
لَّْتي يَّتطلَِا لْقانَن على أساس أن لْمشرع لسَّتَدف من لْنص على تذت لْقَلعد كفاْة حسن سير
لْمرلفق لْعامة من جانب َمصاْح لْلفرلد من جانب آخر (ِ ،)3اَّْتاْي يعَّتِر عيب لْشكل َلإلجرلقلت
من أسِاب إْغاق لْقرلر لإلدلرف مَّتى َّتجاَزت لإلدلرة لْشرَط َلإلجرلقلت لَّْتي يَجب لْقانَن أَ
لْمِادئ لْعامة لَّتِاعَا في إصدلر ق لر لرَّتَا (.)4
َلْفرق ِين لْشكل َلإلجرلقلت أن لإلجرلقلت َّتَّتصل َِّتكَين لْعمل ،ماال ذْكَ :جَب لسَّتشارة
تيئة أَ َجَب لَلسَّتماع إْى دفاع قِل لَّتخاذ لْقرلر ،أما لْشكل فيَّتصل ِاْمظَر لْمادف ْلقرلر
لإلدلرف كاْلَلمر لْملكية أَ لْلَلمر لْسامية ،أَ كاقَّتضاق َّتسِيب لْقرلر أَ كَّتاَِّته كما يخَّتلف عيب
لْشكل عن عيب لإلجرلق ،حيث أن عدم لْصحة لْمَّتصلة ِاإلجرلقلت َّتؤدف غاِْا إْى إْغاق لْق لرر

 - 1عدل علياْ 126 :سنة َِّ ،1082تاريخ  ،1082/2/60مَقِ قسطاسhttp://www.qistas.com
 - 2كشاكش ،کريم ،عيب لْشكل في قضاق محكمة ،مجلة لْمنارة ،عيب لْشكل في قضاق محكمة لْعدل لْعليا
لْلردنية ،6992/2/68 ،لْمجلد  ،16لْعدد  ،6992 ،93ص .511

 - 3عدل علياَِّ ،84/156 :تاريخ  ،1084/5/14مَقِ قسطاسhttp://www.qistas.com
 - 4كنعان ،نَلف ،مرجِ ساِق ،ص .652
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ْلنَا في أكار لْلحَلل َّتعَّتِر عيِا جَترياَِ ،اْمقاِل يكَن عيب لْشكلِ .معنات لْضيق في معظم
حاَلَّته عيِا اانَياِ ،اسَّتاناق حاَلت معينة كإغفال َّتسِيب لْقرلر أَ لْمساس ِحق فردف (.)1
َعلى لْعمَم لإلجرلقلت تي مجمَعة لْخطَلت َلَّْتصرفات َلْلعمال لَّْتي ينِغي على لإلدلرة
لَّتخاذتا قِيل صدَر لْقرلر لإلدلرف ،فقد يفرض لْقانَن أحياناً على لإلدلرة لْقيام ِِعض لْخطَلت
ْغرض لَّتخاذ لْقار لإلدلرف عندتا يلزم على لإلدلرة إجرلق لْالزم َِذل لْخصَص َأعال لعَّتِر قرلرتا
معيِاً قاِالً ْإلْغاقَ ،من ِين تذت لإلجرلقلت َجَب لإلعالن عن لَْظائف لْشاغرة قِل لَّْتعيين
َمقاِلة لْمَّتقدمين ،يمكن عن طريق لَْسيط لإلْكَّترَني لْمؤَّتمت في لْحكَمة لإلْكَّترَنية إجرلق قسم
كِير من تذت لإلجرلقلت ،في حين يَّتعذر إجرلق لْقسم لآلخر ،إذ من لْممكن أن يقَم لَْسيط
لإلْكَّترَنيَِ ،عد ِرمجَّته ََّتزَيدت ِاِْيانات ،أن يعلن عن لَْظائف لْشاغرةَ ،لن يقدم ِاسَّتفسارلت
معينة يَّتم صياغَّتَا ساِقاًْ ،لمَّتقدمين كشكل من أشكال لْمقاِلة أَ لَّْتعرف إْى لْشخص لْمَّتقدم،
َتذل ما يحصل فعلياً على شِكة لإلنَّترنت ،حيث يجرف إْكَّترَنياً طلب معلَمات من لْمَّتقدمين
ِصيغة مقاِلة َْيَّتم ِعد مدة إعالمَم ِاْمَلفقة لْمِدئية َأحياناً لْنَائية َّْتَْي لَْظائف لْمعلن عنَا(.)2
َقد يَّتم أيضا لَّتخاذ قرلر إدلرف ِشأن لَّْتعاقد مِ لْمعلنين على لْمَقِ لإلْكَّترَني ْلَ لزرة ِشأن
مناقصة أَ مشرَع ،ففي حال أْزم لْقانَن لَّتخاذ شكل معين في لْمفاضلة َلصدلر لْقرلر يجب
لَلَّْتزلم َِّتلك لْشكليةَ ،عدم لَلَّْتزلم َِا يعني أن لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني معيِاً من ناحية لْشكل
َقاِالً ْلطعن ِاإلْغاق (.)3

 - 1لْدغيار ،فَد ،رقاِة لْقضاق على ق لررلت لإلدلرة ،درلسة مقارنة ،مرجِ ساِق ،ص َ 640ما ِعدتا.
 - 2لْدْيمي ،حِيب ،مرجِ ساِق ،ص.611
 - 3كنعان ،نَلف ،مرجِ ساِق ،ص.658
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َِناق على ما سِق ير لِْاحث أنه يِدَ من أتمية لإلجرلقلت يَّتعين على لإلدلرة أن َّتَّتقيد
ً
ِاْلَضاع لَّْتي يرَّتَِا لْنص َِذل لْخصَص من حيث لْمدة َكيفية لإلعالنَ ،غير ذْك من لْلمَر
َّتحت طائلة لِْطالن لْذف يخضِ ْلقَلعد أَ لْلصَل لْعامة في لْقانَن لإلدلرف ْلن في حال عدم
لَّتِاعَا يمكن لن يصدر قرلر إدلرف معيب يكَن عرضة ْلطعن ِاإلْغاق.
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المبحث الثايي:

العيوب الموضوعية في القرار اإلداري اإل لتررويي
من خالل تذل لْمِحث سيَّتم لَّْتطرق إْى لْعيَب لْمَضَعية لَّْتي َّتصيب لْقرلر لإلدلرف
لإلْكَّترَني ََّتجعله عرضة ْلطعن َِاَّْتاْي إْغاقتََّ ،تكمن تذت لْعيَب في لْمحل أَ لْغاية أَ لْسِب،
َعليه سيَّتم َّتقسيم تذل لْمِحث على لْنحَ لإلْغاق:
المطلب األول :عدم مشرَعية ركن لْمحل في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.
المطلب الثايي :عدم مشرَعية ركن لْغاية في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.
المطلب الثالث :عدم مشرَعية ركن لْسِب في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.

المطلب األول:

عيب المحل في القرار اإلداري اإل لتررويي
فرض لْقضاق لإلدلرف رقاَِّته لْقضائية على ركن لْمحل في ق لررلت لإلدلرة سَلق لْعادية أَ
لإلْكَّترَنية ،يعرف لْمحل في لْقرلر لإلدلرف ِأنه لْلار لْذف يَّترَّتب حاَل َمِاشرة على صدَر لْقرلر
لإلدلرف (َ ،)1يجب أن يكَن ْكل قرلر إدلرف محل معين يَّتمال في لْلار لْمَّترَّتب عنهَ ،في تذل
قضى لْقضاق لْلردني أنه يعَّتِر لْمحل ركنا رئيسيا في لْقرلر لإلدلرف َفي حاْة لنَّتفائه َل نكَن أمام
قرلر إدلرف من أصله َِاَّْتاْي َل َّتقِل لْدعَ شكالً (.)2
ِمعنى آخر تَ لَّْتغيير في لْمرلكز لْقانَنية لْقائمة ْحظة صدَر لْقرلر لإلدلرف ،حيث يرَّتِط
محل لْقرلر عادة ِاسم لْقرلر لإلدلرف ،فقرلر لإلعالن عن لْمناقصة محلة إعالنَ ،قرلر لْحرمان
محله حرمان شخص من دخَل لْمناقصةَ ،قرلر لإلحاْة محله إحاْة لْعطاق على لْمناقص لْفائز....

 - 1قِيالت ،حمدف ،لَْجيز في لْقضاق لإلدلرف ،لْلردن ،دلر َلئل ْلنشر َلَّْتَزيِ ،ط ،6911 ،1ص .320
 - 2عدل علياَِّ ،6916/122 :تاريخ  ،6916/19/66مَقِ قسطاسhttp://www.qistas.Com
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َيقصد ِمحل لْقرلر لإلدلرف :مَضَع لْقرلر أف ذْك لْلار لْمِاشر لْذف يَّترَّتب عليه سَلق َّتمال
في إنشاق أَ َّتعديل أَ إْغاق مركز قانَني معين ،فاْقرلر لْصادر ِفصل مَظف محله قطِ لْعالقة
ِين لإلدلرة َتذل لْمَظفَ ،لْقرلر لْصادر ِإِعاد أجنِي عن لِْالد محله مغادرة لْلجنِي َْا َتكذل،
َيرَّتِط غاِْا محل لْقرلر لإلدلرف ِاسم لْقرلر ،فقرلر لْفصل محله فصل لْمَظف َقرلر لَّْتعيين محله
َضِ ذْك لْمَظف على درجة من درجات لْكادر لإلدلرف أَ َّتخَيله مجمَعة من لَلخَّتصاصات
لَّْتي يحددتا لْقانَن.

()1

َيَّتنَع لْلار لْقانَني لْناَّتج عن لْقرلر لإلدلرف ِحسب نَع لْقرلر َما إذل كان َّتنظيميا أَ فرديا،
فإذل كان لْقرلر َّتنظيميا فإن لْلار يكَن ِإنشاق أَ َّتعديل أَ إْغاق مرلكز قانَنية عامة كقرلر َّتمديد
َّتقديم لْعرَض أَ قرلر َّتحديد شرَط لْمشاركة ،أما إذل كان تذل لإلنشاق أَ لَّْتعديل أَ لإلْغاق على
لْمركز لْقانَني لْذلَّتي لْفردف فنكَن أمام لْقرلر لإلدلرف لْفردف كقرلر لَّْترسية على لْمناقص
لْفائز_(.)2
َحَّتى يكَن لْقرلر لإلدلرف صحيحا في محله ،فال ِد أن يَّتَلفر فيه شرطان تما -0 " :أن يكَن
ممكنا من جَة َأن يكَن جائ لز قانَنا من جَة أخر  ،فأن يكَن محل لْقرلر لإلدلرف ممكنا أف أَل
يكَن لْلار لْذف يرَّتِه مسَّتحيل لَّْتنفيذ (َْ ،)3كي يكَن جائ لز قانَنا َّتعني أن يكَن مَّتفقا َأحكام
لْقانَنَ ،مااْه أن يصدر قرلر من لْمصلحة لْمَّتعاقدة يعارض مِدأ من مِادئ لْمناقصة كفله
لْقانَن ،كمِدأ لْمساَلة ِين لْمناقصين.

 - 1لْخاليلة ،محمد ،لَْسيط في لْقانَن لإلدلرف ،دلر لْاقافة ْلَّتَزيِ َلْنشر ،عمان ،6916 ،ص.685
ِ - 2شار صالح ،لْسلطة لَّْتقديرية ْإلدلرة في قضاق محكمة لْعدل لْعليا في لْلردن ،مذكرة ماجسَّتير ،كلية لْقانَن،
جامعة لْيرمَك ،لْلردن ،6913،ص .88

 - 3لْطماَف :لْنظرية لْعامة ْلق لررلت لإلدلرية ،ص .49
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َْكي يكَن محل لْقرلر لإلدلرف صحيحاً ينِغي أن يكَن مَلفقاً ْلقانَن َقاِالً ْلَّتنفيذَِ ،ذْك يعد
لْقرلر لإلدلرف معيِاً إذل ما كان محله مخاْفاً ْلقانَن أَ يسَّتحيل َّتنفيذتَ ،قد َّتكَن ْإلدلرة سلطة
َّتقديرية ِشأن لخَّتيار محل لْقرلر لإلدلرف ،إذل ما نص لْقانَن على حرية لإلدلرة في لخَّتيار محل ما
أَ لخَّتيار غيرت أَ عدم لَلخَّتيار أصالً ،في حين َّتكَن تذت لْسلطة مقيدة ِاخَّتيار محل لْقرلر في
حاَلت أخر .
َفيما يَّتعلق ِاْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني فإن محله ينطِق عليه ما ينطِق على محل لْقرلر لإلدلرف
لْعادفْ ،كن محل لْلَل يكَن دلئماً محددلً ،أف أن لَْسيط لإلْكَّترَني لْمؤَّتمت ْيس ْه سلطة
َّتقديرية في مجال لخَّتيار محل لْقرلر ،كَنه مِرمج ْلقيام ِعمل محددَْ ،م يصل لَّْتطَر لَّْتقني ْحد
لآلن إْى مرحلة َّتمكن لَْسيط من لَّْتفكير َلخَّتيار محل مناسب ْقرلتَ ،لن كان من لْممكن أن
يحصل تذل مسَّتقِالً.
َعلى ذْك فإن ما يصيب محل لْقرلر لإلدلرف لْعادف من عيب يصيب محل لْقرلر لإلدلرف
لإلْكَّترَني َيجعله عرضه ْإلْغاق ،عيب لْمحل أَ عيب مخاْفة لْقانَن كما لصطلح عليه( ،)1تَ
مخاْفة لْقرلر لإلدلرف ْلقانَن ِمعنات لَْلسِ (لْدسَّتَر  -لْقانَن) مخاْفة مِاشرة ،أَ لْخطأ في َّتطِيق
لْقاعدة لْقانَنية أَ لْخطأ في َّتفسير لْقاعدة أف َّتجاتل لْقاعدة لْقانَنية َلَّْتصرف على خالفَا ،فقد
َّتأخذ تذت لْمخاْفة صَرة إيجاِية كأن َّتقَم لْمصلحة لْمَّتعاقدة ِعمل إيجاِي مخاْف ْلقاعدة لْقانَنية
سَلق في لْقانَن أَ لْنظام أَ َّتعليماتَ ،قد َّتأخذ تذت لْمخاْفة صَرة سلِية كأن َّتمَّتنِ عن لَّتخاذ

 - 1لْقِيالت ،حمدف ،لإلدلرة لإلْكَّترَنية ،مرجِ ساِق ،صَ 389ما ِعدتا.
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قرلر كان يَّتَجب عليَا لَّتخاذت ِمَجب لْقانَن َلْلنظمة َمااْه عدم إجاِة ْجنة لْعطاقلت على
لَلعَّترلضات ِعد نشر نَّتائج لَّْتأتيل لْفني(.)1
كما َّتِرز لْسلطة لَّْتقديرية في محل لْقرلر لإلدلرف خاصة في لْمجاَلت لَّْتي يصعب لْمشرع
َّتقييد لإلدلرة ِأار قانَني محددْ ،لن ذْك يرَّتِط ِطِيعة لَْقائِ لَّْتي َّتحَّتم لخَّتيار محل مناسب ْلقرلر
لْصادر عن لْسلطة لإلدلرية لْمخَّتصة ،إذ يسَّتطيِ رجل لإلدلرة أن يحدد ِحرية محل لْقرلر لْذف
منحه لْقانَن حق إصدلرت (.)2
فقرلر لإلدلرة ِغلق ِاب لَّْتقدم أمام لِْعض في لْمناقصات لْمحدَدة َلْمغلقة ،محله لسَّتِعاد
ْغاية لْمصلحة لْعامة َفق لْقانَنَِ ،اَّْتاْي َّتطِيق لَلسَّتِعاد في لْمناقصات لْمفَّتَحة مخاْف
ْلقانَن فيه خطأ في َّتفسير لْقاعدة لْقانَنية ِحيث لمَّتدت إْى حاَلت َل َّتشملَا ( )3نَّتيجة ْذْك يمكن
ْإلدلرة َّتجاَز مِدأ لْمساَلة ِما َْا من سلطة َّتقديرية َّتحقيقا ْلمصلحة لْعامةَ ،من جَة اانية طِيعة
لْمناقصة لَّْتي َّتقَّتضي شرَط لْمشاركة فيَا من غلق ِاب لَّْترشح أمام لِْعضَ ،يَّتحقق تذل خاصة
في أسلَب لْمناقصة لْمحدَدة َلْمحلية (.)4
َخالصة ما َّتقدم أن ْإلدلرة أن َّتمارس صالحيَّتَا لَّْتقديرية ِشكل َلسِ في ركني لْمحل َلْسِب
إَل إذل َّتدخل لْمشرع َحدد كل منَما َّتحديدل دقيقا ،أَ في حاْة َّتدخل لْقضاق لإلدلرف ِاْرقاِة على
لخَّتيار لإلدلرة ْلسِب َلْمحل َخاصة في قضاق لْمالقمة.

 - 1نَلف ،كنعان ،لْقضاق لإلدلرف ،مرجِ ساِق ،ص .618
 - 2عنز ،مراا لْرقاِة لْقضائية على لْسلطة لَّْتقديرية ْإلدلرة ،مرجِ ساِق ،ص .143
 - 3أَِ لْعام ،نَلف ،مرجِ ساِق ،ص .321

 - 4لْحمادف ،محمَد ،حقَق َضمانات لْمَّتعاقد مِ لإلدلرة َلَّْتحكيم في لْعقد لإلدلرف ،مركز لإلصدلرلت لْقانَنية،
لْقاترة ،6911 ،ص .625
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المطلب الثايي:

عدم مشروعية رتن الغاية في القرار اإلداري اإل لتررويي
لْلصل أنه يَّتعين أن يَدف كل قرلر إدلرف صادر َّتحقيق لْمصلحة لْعامة ،كما أنه يَّتعين أن
يحقق لَْدف لْذف أرلدت لْمشرع َأَل يخرج عن مقَّتضاتَ ،لَل كان معيِاً ِعيب لَلنحرلف في لسَّتعمال
لْسلطةَ ،تنا َّتِرز أتمية لْرقاِة لْقضائية على أعمال جَة لإلدلرة ِصفة خاصةْ ،حماية حقَق
لْلفرلد َحرياَّتَم من لنحرلف لإلدلرة في لسَّتعماَْا ْما منحه َْا لْقانَن من سلطاتَِ ،اْنظر
ْخصَصية عيب لَلنحرلف ِاْسلطة ِاعَّتِارت عيِاً خفياً فإن إْغاق لْق لررلت لإلدلرية لْمشَِة ِه َّتَّتسم
ِخصَصية خاصة ،كَنَا َّتعَّتِر ضمانة تامة َّْتحقيق مشرَعية َّتصرفات لإلدلرية َخضَعَا ْحكم
لْقانَن.
يقصد ِركن لْغاية لَْدف لْنَائي لْذف يسعى إْيه رجل لإلدلرة في لَّتخاذ لْقرلر لإلدلرف ،إذ َل
يجَز أن َّتكَن َّتلك لْغاية إَل لْمصلحة لْعامة ،فاْلصل أن لإلدلرة لْعامة َّتَدف إْى َّتحقيق لْمصلحة
لْعامة من خالل ق لر لرَّتَا لإلدلرية (ْ ،)1كن إذل كان لَْدف غير َّتحقيق لْصاْح لْعام ،فَّتكَن لإلدلرة
قد أساقت لسَّتعمال لْسلطة َلنحرفت عن لْغاية لَّْتي حددتا لْقانَن ِعيب لَلنحرلف ِاسَّتعمال
لْسلطة(َ .)2من أتم لْعيَب لَّْتي َّترد على ركن لْغاية تي عيب لَلنحرلف ِاْسلطة حيث عرف ِأنه:
"لسَّتعمال رجل لإلدلرة سلطَّته لَّْتقديرية َّْتحقيق غرض غير معَّترف ْه ِه" (َِ ،)3اَّْتاْي فإن عيب
إساقة لسَّتعمال لْسلطة يَّتم إذل كان يسَّتَدف لْقرلر غرض غير لْغرض لْذف من أجله أعطيت لإلدلرة
سلطة إصدلرت.

 - 1قِيالت ،حمدف ،لَْجيز في لْقضاق لإلدلرف ،ص .301

 - 2لْطماَف ،سليمان ،مرجِ ساِق ،لْنظرية لْعامة ْلق لررلت لإلدلرية ،ص .104
 - 3لْطماَف ،سليمان ،نظرية لَّْتعسف في لسَّتعمال لْسلطة ،دلر لْنَضة لْعرِية ،لْقاترة ،1028 ،ص.22
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يعد تذل لْعيب من لْعيَب لْخفية لَّْتي يصعب إاِاَّتَا َعلى لْمدعي َّتقديم لْقرلئن لَّْتي َّتاِت
سَق لسَّتعمال لْسلطةْ ،لنه يَّتصل ِاَِْلعث لْنفسية َلْخفية ْرجل لإلدلرة ،كما يعد من لْعيَب
لَلحَّتياطية لَّْتي َل يلجأ إْيَا لْمدعي طاْما أن تناك عيَب أخر َّتصيب لْقرلر لإلدلرية (.)1
فاإلدلرة ملزمة في لَّتخاذ ق لر لرَّتَا َِّتحقيق لْغرض لْذف رسمه لْمشرع ،أف أنه َل سلطة َّتقديرية
ْإلدلرة في لخَّتيار لْغرض َأنه يدخل من ضمن لْسلطة لْمقيدة ْإلدلرة ،فاْمشرع تَ لْذف يَّتَْى
َّتحديد لَْدف أَ لْلتدلف من إصدلر أف قرلرَ ،يَّتجلى ذْك في قاعدة َّتخصيص لْلتدلف ،إَل أن
لْمشرع في ِعض لْحاَلت يَّترك ْإلدلرة لْحرية في لخَّتيار لْغرض لْلكار لنسجاما ِين عدة أتدلف(.)2
فنجد على سِيل لْماال أنه يَّتَجب على لإلدلرة في إعدلد دفَّتر شرَط لْمناقصة َّتحديد لْمعايير
لَّْتي على أساسَا يخَّتار لْفائز في لْمناقصة ،فإذل كان لَْدف لْلسمى من إجرلق لْمناقصة تَ
لْحفاظ على لْمال لْعام مِ ضمان لْكفاقة لْفنية ،فمن غير لْجائز أن َّتقَم لإلدلرة ِإرساق لْمناقصة
على لْلقل سع لر دَن مرلعاة لْكفاقة لْفنية ،أَ لْعكس كأن َّتقَم على لإلرساق على لْعرض لْلفضل
فنيا دَن مرلعاة لْلسعار ،مما يعد مخاْفة ْألتدلف لْمنصَص عليَا في لْمادة  21من َّتعليمات
َّتنظيم لْعطاقلت َشرَط لَلشَّترلك فيَا لْلردني (.)3
كما يمكن لْمصلحة لْمَّتعاقدة أن َّتقَم ِحرمان أَ لسَّتِعاد شخص من دخَل لْمنافسة َّتطِيقا
ْلقانَن ،فاْحرمان تَ جزلق َّتِعي َقائي ْمن أخلَ في َّتنفيذ لَّْتزلماَّتَم لْساِقة َيَجه قرلر لْحرمان
إْى شخص سَلق كان طِيعياً أَ معنَياً يَدف إْى حرمانه من دخَل لْمناقصة.

 - 1نَلف ،كنعان ،مرجِ ساِق ،لْقضاق لإلدلرف لْلردني ،ص .391
 - 2لْخمايسة ،مرجِ ساِق ،ص.00

 - 3لْمادة َّ ،40تعليمات َّتنظيم إجرلقلت لْعطاق َشرَط لَلشَّترلك فيَا لْلردنيةْ 1 ،سنة .6998
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أما قرلر لَلسَّتِعاد فنجدت قرلر ذل أتمية كِيرة َيحَّتاج إْى قرلر إدلرف مَّتزن َّتكَن منه لْغاية
َّتحقيق لْمصلحة لْعامةَ ،ذْك نظ لر ْلن ِعض لْمشاريِ لَّْتي َّتَّتطلب كفاقة فنية َماْية عاْية ،أَ
َّتلك لْق لررلت لَْلردة ِعد لآلجال لْمحددة َّْتقديم لْعرَض كل تذل من شأنه َّتَيئة لْجَ أمام لْمنافسة
لْشريفة (.)1
َتَ ما أكدت لْقضاق لإلدلرف لْلردني قائال ":لَْدف من ق لررلت لَلسَّتِعاد َلْحرمان لَّْتي َّتصدرتا
لإلدلرة ِحرمان ِعض لْلشخاص من لْدخَل في لْمنافسة تَ َّتحقيق لْمصلحة لْعامة فإن ْإلدلرة
كامل لْحرية في لخَّتيار من َّتَّتعاقد معه من لْمقاَْين لْحائزين على اقَّتَا ََل َّتلَّتزم ِاَّْتعامل مِ من
فقد اقَّتَا من لْمقاَْين نَّتيجة َّتقصيرت أَ إتماْه في َّتعامله معَا في عطاقلت ساِقة إَل أنه يَّتَجب
عليَا َتي َّتسَّتعمل تذت لْسلطة أن َّترلعي لْشرعية في إجرلقلَّتَا (َ ،")2أكدت ذْك أيضا في حكمَا
رقم  91/33لْذف أكد فيه" :شطب لسم لْمَّتعَد من لْجدَل أَ حرمانه من َّتنفيذ لْلشغال لْحكَمية
ما تَ إَل في سِيل َّتقرير لْحاْة لَّْتي يمَّتنِ على لْمقاَل لْمشاركة في َّتنفيذ لْلشغال لْعامة إذ ما
()3

َّتِين أن في لْشطب أَ لْحرمان حماية ْلمال لْعام

".

َفي حكم آخر ْلمحكمة جاق فيه ...":قرلر لْلجنة لْمسَّتدعى ضدتا ِحرمان لْمسَّتدعية من
لْمشاركة ِعطاقلت مشَّتريات لْلمانة ْمدة سنة َلحدة كان محكَما ِرَح مَضَعيةِ ،عيدل عن رَح
لَلنَّتقام َلَِْلعث لْشخصية ْلن إخالل لْمسَّتدعية ِاَّْتزلماَّتَا َعدم قدرَّتَا على لَْفاق َِا كان َلضحا
َمؤكدل من لْمسَّتندلت لْمقدمة في لْدعَ (.)4

 - 1عِد لْحميد ،مرجِ ساِق ،ص .119
 - 6عدل علياَِّ ،1001/135 :تاريخ  ،1001/8/63مَقِ قسطاسhttp://www.qistas.com
 - 3عدل علياَِّ ،89/33 :تاريخ  ،1089/5/31مَقِ قسطاسhttp://www.qistas.com
 - 4عدل علياَِّ ،02/34 :تاريخ  ،1002/3/18مَقِ قسطاسhttp://www.qistas.com
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َمن َّتطِيقات لْقضاق لإلدلرف لْعرلقي من شرعية لْلسِاب لآلخذة إْى إصدلر لْقرلر ما يلي:
" ...إن ما جاق ِمضمَن لْقرلر محل لْطعن ْيس َّتسِيِاً ِمفََم لْقانَن ْلنه في تذت لْحاْة يَّتعذر
على مجلس لْدَْة مناقشة مد

شرعية تذل لْقرلر َعلى تذل لْلساس فاَْجه لْماار مؤسس ْلن

لْقرلر محل لْطعن فعالً معيب ِعيب لنعدلم لْلسِاب مما يَّتعين عليه إِطاْه"(.)1
أما فيما يخص ركن لْغاية في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني ،فنجد أنه غاية ِرمجة نظام إْكَّترَني
ْلَّتمَّتة لْلعمال تَ ِال شك َّتحقيق لْمصلحة لْعامةْ ،كن ذْك َل يظَر ْنا غاية لِْرنامج لإلْكَّترَني
لْمؤَّتمت ،فَل يمكن لْقَل أنه يسعى إْى َّتحقيق لْمصلحة لْعامة؟
في ضَق لَْضِ لْحاْي َل يمكن لْدفِ ِرغِة تذل لْنَع من لِْرلمج في َّتحقيق لْمصلحة كَنَا
َل َّتملك ذكاق أَ نفسية أَ شخصية ذلَّتيةَْ ،كن إذل ما َّتطَرت تذت لِْرلمج ََصلت إْى حد ما
يعرف ِاْذكاق لَلصطناعي أَ لَّْتفكير لَلصطناعي ،فعندتا يمكن لِْحث عن أتدلف َغايات تذت
لِْ لرمج.
َفي َضعنا لْحال من غير لْممكن أعمال نظرية لْعنصر لْذلَّتي أَ لْشخصي َْصف ركن
لْغاية في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَنيَْ ،كن ِاإلمكان لَلعَّتماد على فكرة لْركن لْمَضعي في تذل
لْقرلر َلْقَل ِأن ركن لْغاية في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني تَ ركن مَضَعي يَّتمال في تدف َّتحقيق
لْمصلحة لْعامةَ ،تذل لَْدف تَ لْذف من َرلقت َّتم لْعمل َفق صيغة لِْرنامج لإلْكَّترَني لْمؤَّتمت،
إلصدلر ق لررلت إدلرَّته إْكَّترَنية َّتَدف إْى َّتحقيق لْمصلحة لْعامة.

 - 1مجلس شَرة لْدَْة لْعرلقية :قرلر رقم  ،6995/645منشَرلت َ لزرة لْعدل لْعرلقية ،ص.16
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َلذل أردنا لَّْتعمق أكار فيمكن لْقَل إن غاية لِْرنامج لإلْكَّترَني لْمؤَّتمت –إن صح لْقَل -تَ
أَّتمَّتة لْعمل أف إنجازت ِاْشكل لْذف َّتمت ِرمجَّته عليه َْيس َّتحقيق لْمصلحة لْعامةَ ،عليه ينِغي
في تذت لْحاْة لْعمل َفق َجَة لْنظر لْقائلة ِأن ركن لْغاية تَ ركن مَضَعي في لْقرلر لإلدلرف
لإلْكَّترَني.

المطلب الثالث:
عدم مشروعية رتن السبب في القرار اإلداري اإل لتررويي
َّتَّتخذ لإلدلرة ق لر لرَّتَا مسَّتندة ْرَح لْقانَن ،فيجب على لإلدلرة أن َّتَّتأكد قِل لَّتخاذتا أف قرلر من
َجَد حاْة َلقعية َقانَنية صحيحة َّتدفعَا إْى إصدلر لْقرلر لإلدلرف َتذت لْحاْة تي لْمقصَدة
ِسِب لْقرلر (.)1
ويعرف ركن لْسِب من قِل جانب من لْفقه لإلدلرف ِأنه " :لْحاْة لْقانَنية أَ لَْلقعية لَّْتي َّتَّتم
ِعيدة عن رجل لإلدلرة َّْتَحي ِاَّتخاذ ق لررت" (َ .)2من تنا يمكن َّتحديد معنى لْسِب ِأنه لْدلفِ لْذف
يدفِ لإلدلرة ْلَّتعِير عن إرلدلَّتَا َلصدلر لْقرلر لإلدلرف ،أَ تَ َّتلك لْحاْة لْقانَنية أَ لَْلقعية
لْمسَّتقلة عن رجل لإلدلرة لَّْتي َّتسِق لْعمل َلَّْتي َّتشكل مقدمة ضرَرية ْكل قرلر َّتَّتخذت لإلدلرة.
ََّتأسيسا على ما سِق فإن لْسِب أما أن يكَن حاْة َلقعية َّتَّتخذ صَرة عمل معين َتي ماال
طلب لَلسَّتقاْة لْمقدم من مَظف إلنَاق رلِطَّته لَْظيفية ،أَ يكَن حاْة قانَنية َلردة في لْدسَّتَر
أَ لْقانَن أَ لْنظامَ ،قرلر لَّْتفَيض ِما أنه قرلر لدلرف َسِِه َّتخفيف لْعبق عن لْرؤساق لَلدلريين
ْيَّتفرغَل ْلمَات لْمسائل.

 - 1نَلف ،كنعان ،مرجِ ساِق ،لْقانَن لإلدلرف لْكَّتاب لْااني ،ص .610
 - 2لْطماَف ،سليمان ،لْقضاق لإلدلرف ،قضاق لإلْغاق ،مرجِ ساِق ،ص .012
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َعلى ذْك يجب أن يَّتَلفر في ركن لْسِب شرطان:
 .0أن يكَن لْسِب لْذف لسَّتندت إْيه لإلدلرة في لَّتخاذ قرلرتا مشرَعا أف يجب أَل يكَن لْسِب
من غير لْلسِاب لَّْتي حددت َْا لْمشرع ،حيث أن سلطة لإلدلرة مقيدة في تذت لْحاْة.
 .7أن يكَن لْسِب مَجَدل َقائما حَّتى َّتاريخ لَّتخاذ لْقرلر لإلدلرف ،فاْعِرة في مشرَعية لْقرلر
لإلدلرف تَ َقت صدَرت (.)1
َعلى ذْك يعد َّتخلف سِب لْقرلر من أَجه إْغاق لْقرلر ،حيث يكَن لْقرلر معيِاً في سِب قيامه
لْذف يعَّتِر ركنا من أركان صحة ِنائهَ ،لْسِب تَ لِْاعث أَ لْفكرة لَّْتي دفعت لإلدلرة َلَّتخاذ لْقرلر
لإلدلرفَ ،مَّتى كان لْدلفِ (لْسِب) غير َلضحْ ،لصاَِّته ِنقص أَ كان في َضعية غير صحيحة
مما يدفِ ِاْشخص لْمخاطب ِاْقرلر لْذف شاِه لْنقص أن يرفِ دعَ لإلْغاق على تذل لْقرلر على
أساس لْعيب لْذف أصاِه من ركن لْسِب (.)2
رغم أن لإلدلرة َّتَّتمَّتِ ِسلطة َّتقديرية في َّتقدير ركن لْسِب إَل أن لْقضاق لإلدلرف في معرض
رقاَِّته على ركن لْسِب يَّتحقق من صحة اَِت لْلسِاب من حيث لَْلقِ َعلى صحة َّتكييفَا من
حيث لْقانَن (.)3
َركن لْسِب في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني َل يخَّتلف في طياَّته عن لْركن في لْقرلر لإلدلرف
لْعادف ،فَجَد أسِاب مشرَعة يَّتم إدخاَْا إْى لِْرنامج َّتدفِ لِْرنامج لإلْكَّترَني لْمؤَّتمت إْى لَّتخاذ
ِ - 1سيَني ،عِد لْغني ( ،)1008لْقضاق لإلدلرف ،لْمجلد لْااني ،منشأة دلر لْمعارف ،لإلسكندرية ،ص َ 533ما
ِعدتا.
 - 2لْعِادف ،محمد َْيد ،سلطة قاضي لإلْغاق في لْلردن ،مجلة لْمنارة ،6995 /8/ 11 ،لْمجلد  ،16لْعدد ،91
 ،6992ص.681

 - 3لْجَني ،محمد ،لْسلطة لَّْتقديرية ْإلدلرة لْعامة َمدف خضَعَا ْلقضاق ،منشأة لْمعارف ،لإلسكندرية،6991 ،
ص.20
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ق لررت إذل ما َّتَلفرت أسِاِهِ ،يد أن تناك مسأْة َّتَّتعلق ِسلطة لْجَة لإلدلرية في لَّتخاذ لْقرلر لإلدلرف
َفيما إذل كانت تذت لْسلطة مقيدة أم َّتقديرية ،فإذل ما كانت سلطة لإلدلرة مقيدة ِاْلسِاب لْمحددة في
لْقانَن فليس َْا َلْحاْة لْمذكَرة أن َّتَّتعد

تذت لْلسِاِب أما إذل لكانت سلطة َّتقديرية في َّتحديد

أسِاب لْقرلر لإلدلرف فلَا أن َّتسَّتند ْألسِاب لَّْتي َّترلتا مناسِة في لَّتخاذ ق لر لرَّتَا.
َْكن ما يخص لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني ،فغنه في َضعه لْحاْي َل يمكن لْقَل ِإمكانية
لِْرنامج لإلْكَّترَني لْمؤَّتمت على َّتقدير أسِاب لْقرلر ،فََ َل يَّتمَّتِ ِاْسلطة لَّْتقديريةَ ،أسِاِه َّتكَن
دلئماً محددة على سِيل لْحصرَْ ،كن قد َّتَّتطَر لْلمَر َيكَن ِإمكان لِْرنامج لإلْكَّترَني لْمؤَّتمت
على سِيل لْحصر إذل ما َّتم لْعمل َفق أسلَب لَّْتفكير لَلصطناعي ،أن يمارس مَام َصالحيات
لْسلطة لَّْتقديرية في َّتقدير أسِاب لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.
إذل ما ينطِق على ركن لْسِب في لْقرلر لإلدلرف لْعادف ينطِق على لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني،
خاصة فيما يَّتعلق ِعيب ركن لْسِب ،حيث يشَّترط ْصحة َسالمة سِب لْقرلر لإلدلرف لْعادف أَ
لإلْكَّترَني أن يكَن لْسِب قائماً َمَجَدلً حَّتى َّتاريخ صدَر لْقرلرَ ،أن يكَن لْسِب لْذف ِنت
عليه لإلدلرة قرلرتا مشرَعاً.
تذل َقد لسَّتقر قضاق محكمة لْعدل لْعليا لْلردنية على أن قرلر رفض إِرلم لْعقد يعد ق لر لر قاِال
ْالنفصال يجَز لْطعن فيه ِاإلْغاق ،فقد قِلت لْمحكمة لْطعن لْمَجه من لْمسَّتدعي ضد قرلر
رفض إحاْة لْعطاق عليهَ ،ذْك ْما رفض إِرلم عقد لإلشرلف على مكَّتِة لْيرمَك معهَ ،لِرلمه مِ
شخص آخر (.)1

 - 1عدل علياَِّ ،08/453 :تاريخ  ،1000/3/65مَقِ قسطاسhttp://www.qistas.com
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ِناق على ما سِق فإن قرلر رفض لإلِرلم يقِ في نطاق لْطعن على لْحاَلت لَّْتي َّتخَل لإلدلرة
سلطة َّتقديرية َتي َّتعد من قِيل إساقة لسَّتعمال لْسلطة أَ لَلنعدلم لْمادف َلْقانَني ْألسِاب.
كما أكدت محكمة لْعدل لْعليا في حكم آخر ِقََْا ِأن "لْلجل لْذف حدد في عرَض شركَّتي
سليه َمَّتِال َلْسيد عَني طَقان ْالرَّتِاط ِاْلسعار ينقضي قِل أن يصل قرلر ْجنة لْعطاقلت إْى
مرحلَّته لْنَائيةَِ ،ذْك يكَن لسَّتِعاد تذت لْعرَض َْذل لْسِب مَّتفقة َأحكام لْقانَن ،أما كَن ْجنة
لْعطاقلت قد لعَّتمدت على سِب آخر َلسَّتِعاد لْعرضين لْمقدمين من لْشركَّتين لْمشار إْيَماَ ،تَ
أنَما غير مسجلين في لْمملكة ََل يجَز لَّْتعامل معَما َكَن تذل لْسِب غير قانَني ْلن عدم
َّتسجيل لْشركة في لْلردن َل يمنعَا من لَلشَّترلك في لْمناقصات َلنما تَ شرط َّْتعاطي لْلعمال
في لْمملكة فقط ،فإن ذْك َل يؤار في قرلر لسَّتِعاد لْشركَّتين ما دلم أن تناك سِب آخر َيَجب
لسَّتِعادتما"(.)1
حيث يَّتِين ْنا من خالل قرلر َزير لْصحة لْلردني لْذف َّتم ِمَجِة إغالق أحد مصانِ لَِْظة
في لْلردن سليما من لْناحية لْقانَنية ْلنه لسَّتند في ق لررت إْى َقائِ مادية ِررت لْقرلر لْضِطي
لَّْتي َّتم لَّتخاذت حيث َّتلخصت لَْقائِ لَّْتي كانت في سِب إغالق لْمصنِ تَ طرية لَّْتصنيِ لْيدَف
ْمادة لَِْظة في لْمصنِ حيث يسِب ذْك لَّْتلَث لْجراَمي َلنَّتشار لْلمرلض لْمعدية لْخطرة ،حيث
لنه َّتم لْطعن َِذل لْقرلر ْد

محكمة لْعدل لْعليا إَل أن لْمحكمة ردت لْطعن َلعَّتِرت لْقرلر

صحيحا ْلنه لسَّتند إْى َقائِ مادية َّتمس ََّتخل لْنظام لْصحي (.)2

 - 1عدل علياَِّ ،1022/5/2 :تاريخ ،مَقِ قسطاسhttp://www.qistas.com
 - 2قرلر محكمة لْعدل لْعليا رقم (.)1081/46
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َِناق على ما سِق ير لِْاحث أن جميِ تيئات لْدَْة َدَلئرتا لْحكَمية يجب أن َّترلعي عند
ً
إصدلر ق لر لرَّتَا لإلدلرية سَلق ِاْطرق لْعادية أَ لإلْكَّترَني َفي جميِ لْمجاَلت أن َّترلعي ما َرد
في لْقَلنين َلَّْتعليمات َلْلنظمة سَلق من حيث لَلَّْتزلم ِاْلركان لْخارجية أَ لْدلخلية ْلقرلر لإلدلرف
لْصادر منَاْ ،لنه كل قرلر إدلرف من قِل لإلدلرة يكَن قاِالُ ْلطعن َلإلْغاق في حال كان مخاْفاً
ْلقَلنين َلْلنظمة ،فنجد أن لْقرلر يكَن مشرَعاً عندما يصدر من لَْيئة لإلدلرية لْمخَّتصة َفق
لْشكل َلإلجرلقلت لَّْتي حددتا لْقانَنَ ،يكَن ْه محل َغاية َسِب مشرَعة حَّتى َل يَّتعلق تذل
لْقرلر لإلدلرف ِأف قضية فساد عندتا يكَن معرضا ْلرقاِة لْقضائية َْقف تذل لْقرلر َلْغاقت.
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الفصل الرابع:

شروط قبول دعوى إلغاء القرار اإلداري اإل لتررويي
لْق لررلت لإلدلرية لإلْكَّترَنية ْيست صَرة جديدة من صَر لْق لررلت لإلدلرية ِل تي ذلت لْق لررلت
لإلدلرية لَّْتقليديةَ ،لنما لخَّتلفت َسيلة َآْية إصدلرتا ََّتَقيعَاَِ ،ذْك فَي َّتخضِ ْلنظام لْقانَني
لْذف َّتخضِ ْه لْق لررلت لإلدلرية ِشكل عام ،من ناحية لَلعَّترلض لإلدلرف على تذت لْق لررلت أَ
لَّْتظلم منَاَ ،كذْك لْطعن لْقضائي َِذت لْق لررلت أمام لْقضاق لإلدلرف.
َقضاق جَلز لَّْتظلم إدلرياً من لْق لررلت لإلدلرية لإلْكَّترَنية،
َعلى ذْك فإنه من لْمسَّتقر عليه فقَاً
ً
َتذل لَّْتظلم قد يكَن خطياً أَ إْكَّترَنياً ِنفس آْية لصدلر لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَنيَ ،قد يكَن ََلئياً
ْذلت لْجَة لَّْتي أصدرت لْقرلر َيحمل َّتَقيعَاَ ،قد يكَن رئاسياً ْلجَة لْرئاسية ْجَة إصدلر لْقرلر
لإلدلرفَ ،قد يكَن أمام ْجان أَ تيئات يحددتا لْمشرعََّ .تملك تذت لْجَات نفس لْصالحيات لَّْتي
َّتملكَا جَة لإلصدلر إزلق لْقرلر لإلدلرف لْعادف ،فَّتملك إْغاق تذل لْقرلر أَ سحِه أَ َّتعديلهَِ ،ذلت
لَْسيلة لإلْكَّترَنية لَّْتي صدر َِا ،إذ َّتسمح لِْرلمج لْحاسَِية لْخاصة ِذْك َِذت لَّْتعديالت فيكَن
لَْسيط لإلْكَّترَني مزَدلً ِخانات ْذْك منذ لِْدلية (.)1
أما لْطعن لْقضائي َِذت لْق لررلت لإلدلرية لإلْكَّترَنية في لْلردن فيخضِ ْلحكام قانَن لْقضاق
لإلدلرف ْسنة َ ،7102فق ما َرد في لْمادة ( )5من لْقانَنَ ،كذْك َّتخضِ ْقانَن مجلس شَر
لْدَْة لْعرلقي رقم (ْ )55سنة 0121مَ ،فق ما َرد في لْمادة ( /7رلِعاً /ج) من لْقانَن لْعرلقي
َلَّْتي جعلت لْمحكمة لإلدلرية لْعليا في لْعرلق تي لْمخَّتصة ِاْنظر ِاْطعَن في لْق لررلت لإلدلرية.

 - 1لْقِيالت ،حمدف ،لإلدلرة لإلْكَّترَنية ،مرجِ ساِق ،ص.142
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َلَّْتقاضي أمام لْمحكمة لإلدلرية لْعليا في كل من لْلردن َلْعرلق يكَن َفق ما جاق من إجرلقلت
َشرَط يَّتطلَِا لْقانَن سَلق في لْطاعن أَ شرَط َّتَّتعلق في ميعاد لْطعنَ ،سيَّتم من خالل تذل
لْفصل لِْحث في تذت لْشرَط َلإلجرلقلت َذْك على لْنحَ لإلْغاق:
المبحث األول :لْلحكام لَّْتنظيمية ْدعَ لْطعن ِاْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني
المبحث الثايي :معَقات إقامة دعَ لْطعن ِاْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني

المبحث األول:
األحتام الريظيمية لدعوى الطعن بالقرار اإلداري اإل لتررويي
من خالل تذل لْمِحث سيَّتم لِْحث في لْلحكام لَّْتنظيمية ْدعَ لْطعن ِاْقرلر لإلدلرف
لإلْكَّترَني من خالل ِيان لْمحكمة لْمخَّتصة ِنظر دعَ لْطعن ِاْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني َِيان
شرَطَاَ ،ذْك َفق لَّْتقسيم لإلْغاق:
المطلب األول :لْمحكمة لْمخَّتصة ِدعَ لْطعن ِاْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.
المطلب الثايي :لْشرَط لَّْتنظيمية ْدعَ لْطعن ِاْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.

المطلب األول:
المحتمة المخرصة بدعوى الطعن بالقرار اإلداري اإل لتررويي
إن لْقضاق لإلدلرف ينظر في لْمنازعات ِين لإلدلرة َلْلفرلد ِسِب َّتنفيذ لْق لررلت لإلدلرية لْصادرة
من لإلدلرة ِحق لْلفلرد عندما ُيطعن فيَا ِعدم لْشرعية أمامهَْ ،لَّتأكد من خضَع لإلدلرة في جميِ
نشاطاَّتَا ْلرقاِة لْقضائية؛ فقد أخذت ِعض لْدَل لْعرِية ِمِدأ َجَد قضاق مَّتخصص في لْرقاِة
على أعمال لإلدلرة أطلق عليه لسم لْقضاق لإلدلرف ،حيث نجد أنه أْغي قانَن محكمة لْعدل لْعليا
رقم (ْ )16سنة ِ 1006مَجب لْمادة ( )43من قانَن لْقضاق لإلدلرف لْلردني رقم (ْ )62عام
 6914لْذف أنشأ قضاق يَّتكَن من لْمحكمة لإلدلريةَ ،لْمحكمة لإلدلرية لْعليا َّتخَّتص لْمحكمة
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لإلدلرية دَن غيرتا ِاْنظر في جميِ لْطعَن لْمَّتعلقة ِاْق لررلت لإلدلرية لْنَائية ِما فيَا لْق لررلت
لإلدلرية لإلْكَّترَنيةََّ ،تنحصر صالحية لْمحكمة لإلدلرية لْعليا في لْلردن على سِيل ماال َِصفَا
محكمة قضاق إدلرف في لْلردن ِنصَص قانَنَا في لْطعن إلْغاق أف قرلر إدلرف أَ إجرلق مخاْف
ْلنظام أَ لْقانَن أَ لْدسَّتَر(.)1
َفي لْعرلق نجد أنه كان من دَل لْقضاق لْمَحد حيث كانت لْرقاِة لْقضائية على لعمال
لإلدلرة مَّتمالة ِاْقضاق لْعادف َلْذف كان ْه لََْلية لْعامة في لْنظر في جميِ لْمنازعات سَلق كانت
إدلرية أم فردية َقد لنَّتقل لْعرلق إْى مرحلة جديدة ِميالد قانَن رقم ْ 192سنة  1080لْمعدل ْقانَن
مجلس لْشَر رقم ْ 25سنة  1020لْذف َّتحَل ِمَجِه لْعرلق من لْنظام لْقضائي لْمَحد إْى
نظام لْقضاق لْنمَذج َلْي أنشأ ِمَجيه قضاق إدلرف مسَّتقل عن لْقضاق لْعادفَ ،في ظل تذل
لْقانَن َّتم لسَّتحدلث محكمة لْقضاق لإلدلرف كَيئة قضائية مسَّتقلة َلنعقد َْا لخَّتصاص لْنظر
ِاْمنازعات لإلدلرية (.)2
ََّتخَّتص محكمة لْقضاق لإلدلرف في لْعرلق َفق م ِينَّته لْمادة لْساِعة من قانَن مجلس شَر
لْدَْة رقم ْ 192سنة ِ 1080قََْا أن محكمة لْقضاق لإلدلرفَّ" :تخَّتص ِاْنظر في صحة لْلَلمر
َلْق لررلت لَّْتي َّتصدر من لْمَظفين َلَْيئات في دَلئر لْدَْة َلْقطاع لْعام ِعد نفاذ تذل لْقانَن
ِناق على طعن من ذف مصلحة معلَمة َحاْة َممكنة َمِ ذْك
َلَّْتي ْم يعين مرجِ ْلطعن فيَا ً
فاْمصلحة لْمحَّتملةَ ،من خالل لْنص لْعرلقي لْساِق يالحظ أن لْمشرع قد لَّتجه في َّتحديد

 - 1لِْيدق ،محمد لْسيد عِد لْمجيد ،نفاذ لْقرلر لإلدلرية َسبريانَا فبي حق لْلفرلد ،أطرَحة دكَّتَرلت فبي لْحقبَق،
جامعة لْقاترة ،مصر ،6996 ،ص.166

 - 2لْطاِْاني ،لسرلق كريم عِد لهلل ،لْطعن ِأحكام محكمة لْقضاق لإلدلرف أمام لْمحكمة لَلَّتحادية لْعليا في لْعرلق،
رساْة ماجسَّتير ،كلية لْقانَن َلْسياسة ،جامعة لْسليمانية ،6990 ،ص.0
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لخَّتصاص محكمة لْقضاق لإلدلرف على سِيل لْحصر َِذْك نجد أن تناك منازعات قد خرجت من
لخَّتصاص لْقضاق لإلدلرفَ ،لن كانت لإلدلرة طرفاً فيَا.
كما أَرد لْمشرع لْعرلقي عدة لسَّتاناقلت على تذت لَلخَّتصاصات نصت عليه لْمادة (/2خامساً)
ِقَْهَ" :ل َّتخَّتص محكمة لْقضاق لإلدلرف ِاْنظر في لْطعَن لْمَّتعلقة ِما يأَّتي :أ -أعمال لْسيادة
ََّتعَّتِر من أعمال لْسيادة لْمرلسيم َلْق لررلت لَّْتي يصدرتا رئيس لْجمََرية .ب-لْق لررلت لإلدلرية
لْقررلت لإلدلرية لَّْتي
لَّْتي َّتَّتخذ َّتنفيذلً َّْتَجيَات رئيس لْجمََرية َفقاً ْصالحياَّته لْدسَّتَرية .ج -ل
رسم لْقانَن طريقاً ْلَّتظلم منَا أَ لَلعَّترلض عليَا أَ لْطعن فيَا".
()1

لْقرر لإلدلرف ََّتعرف ِدعَ لْمشرَعية
ََّتقام دعَ لإلْغاق على مصدر ل

كما جاق في حكم

ْمحكمة لْعدل لْعليا لْلردنية لْساِقة ِأنهَّ ":تقام دعَ لإلْغاق على مصدر لْقرلر لإلدلرف ََّتعرف
ِدعَ لْمشرَعية" ( ،)2كما َّتخَّتلف دعَ لإلْغاق عن غيرتا من لْدعاَ في ِاقي لْمحاكم حيث
َّترَّتِط دَما ِاْمصلحة لْعامةَ ،لْمنازعة تي منازعة إدلرية ََّتكَن لإلدلرة طرفاً فيَا ،كما أن لإلجرلقلت
فيَا َّتخَّتلف عن لإلجرلقلت في ِاقي لْمحاكم لْمدنية َحَّتى مرحلة لْحكم ِاْدعَ  ،فقد جاق في حكم
لْقرر لإلدلرف ِاطالً إذل ْم َّتصدرت
ْمحكمة لْعدل لْعليا (لْمحكمة لإلدلرية لْعليا حاْياً) ِأنه" :يعَّتِر ل
لإلدلرة َفق لإلجرلقلت َلْشكل لْذف حددت لْقانَن(.")3

َّ - 1تعرف دعَ لإلْغاق ِأنَا" :لَْسيلة لْمَّتاحة أمام صاحب لْمصلحة ْيَّتمكن من لْحصَل على حكم قضائي
قاطِ َقاِل ْلَّتنفيذ َملزم ْلكافة إلعادة حقَقه َحرياَّته لَّْتي َّتم لَّْتجاَز عليَا من قِل لْسلطة لإلدلرية في لْدَْة"،
ْلمزيد أنظر :لْعِادف ،محمد لْرصيفان ،قضاق لإلْغاق لإلدلرف ،دلر جليس لْزمان ْلنشر َلَّْتَزيِ ،عمان،6913 ،
ص.23

 - 2قرلر محكمة لْعدل لْعليا لْلردنية رقم ( ،)6992/25مجلة نقاِة لْمحامين ،6992 ،ص.295
 - 3قرلر محكمة لْعدل لْعليا لْلردنية ساِقاً رقم ( )6990/125مجلة نقاِة لْمحاميين ،6919 ،ص.109
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ََّتَجه دعَ لإلْغاق ضد جميِ لْق لررلت َلَّْتصرفات لإلدلرية لْصادرة عن جميِ لَْيئات
َلْمؤسسات لإلدلرية في لْدَْة َِدف إِطال مفعََْا إذل رفِ َِا طعن أمام لْمحاكم لْمخَّتصة ِاسَّتاناق
ما نص عليه لْدسَّتَر َلْقانَن ِنص صريح ْعدم إخضاعَا ْرقاِة لْقضاقََّ ،تأكيدلً ْذْك فقد نصت
لْمادة ( )5من قانَن لْقضاق لإلدلرف لْلردني ْسنة 7102مِ ،أنه" :أَّ -تخَّتص لْمحكمة لإلدلرية دَن
غيرتا ِاْنظر في جميِ لْطعَن لْمَّتعلقة ِاْق لررلت ِاَّْتعيين في لَْظائف لْعامة أَ ِاَّْترفيِ أَ ِاْنقل
أَ ِاَلنَّتدلب أَ ِاإلعارة أَ ِاَّْتكليف أَ ِاَّْتاِيت في لْخدمة أَ ِاَّْتصنيف" -3 .طعَن لْمَظفين
لْعمَمين لْمَّتعلقة ِإْغاق لْق لررلت لإلدلرية لْنَائية لْمَّتعلقة ِإنَاق خدماَّتَم أَ إيقافَم عن لْعمل.
-2طعَن لْمَظفين لْعمَمين لْمَّتعلقة ِإْغاق لْق لررلت لْنَائية لْصادرة ِحقَم من لْسلطات لَّْتأديِية".
َِناق على ما سِق نجد أن دعَ لْطعن ِإْغاق لْقرلر لإلدلرف سَلق لْقرلر لْعادف أَ لإلْكَّترَني
ً
أتم دعاَ لْقضاق لإلدلرف َّتنظرتا لْمحكمة لإلدلرية في كل من لْلردن َلْعرلق حيث َّتم َّتشريِ
لْقررلت لإلدلرية َّتحقيقاً ْمصلحة
قانَن مسَّتقل َّْتنظيم تذل لْقضاق ْضمان َّتحقيق مِدأ لْمشرَعية في ل
لإلفرلد َلْمجَّتمِ.

المطلب الثايي:

الشروط الريظيمية لدعوى الطعن بالقرار اإلداري اإل لتررويي
َّتأَّتي دعَ لإلْغاق ضمن لْقضاق لْعيني أَ لْمَضَعي أف أنَا دعَ عينية مناطَا لخَّتصام
لْقرلر لإلدلرف ذلَّتهَِ ،دف لِْحث في مشرَعيَّتهَِ ،اَّْتاْي إعدلمه في حال اَِت مخاْفَّته ْلقانَن
ِمعنات لَْلسِ ،أَ رفضَا ََّتأييد لْقرلر لإلدلرف في حال َّتِين ْلقضاق أنه قرلر مشرَع؛ ْذل َل َّتعد
دعَ لإلْغاق دعَ قضائية عادية ،نظ لًر ْيست مَجَة ْإلدلرة لْعامة ِقدر ما تي مَجَة إْى لْقرلر
لْمعيب ذلَّتهَ ،يَّترَّتب على لْطِيعة لْعينية ْدعَ لإلْغاق نَّتيجة قانَنية مَمةَ ،تي أن قضاق لإلْغاق
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ْيس خصَمة ِين طرفين ِاْمعنى لْفني لْصحيح؛ ِل إنَا لخَّتصام ْلقرلر لإلدلرف ذلَّتهَ ،قد عِر
لْقضاق لْفرنسي عن تذل لْمَضَع ِقَْه إنَا ْيست دعَف ِين خصَمَ ،لنما تي دعَ ضد قرلر،
َتَ ما لسَّتقر عليه لْفقه َلْقضاق لإلدلريين(.)1
فلقد َّتعددت لَّْتعاريف لَّْتي قيلت ِصدد لْقرلر لإلدلرف سَلق لْعادف أَ لإلْكَّترَني إَل أنَا َّتدَر
جميعاً حَل معنى َلحد أَل َتَ إفصاح لإلدلرة عن إ لردَّتَا لْمنفردة ِقصد إحدلث أار قانَني معين،
ِغض لْنظر عن َسيلة لَّْتعِير فقد َّتكَن َسيلة َّتعِير َّتقليدية أَ إْكَّترَنية(َ ،)2قد لَّتفق معظم شرلح
لْقانَن لإلدلرف َلْقضاق لإلدلرف على لشَّترلط االاة عناصر في لْقرلر لإلدلرف محل لْطعنَ ،تي
أن يكَن عمل قانَني يصدر من جَة إدلرية َِاإلرلدة لْمنفردة ،حيث يالحظ على أن لفصاح لإلدلرة
عن إ لردَّتَا لْمنفردة في لَّتخاذ لْقرلر قد يكَن صريحاً كَّتعيين مَظف أَ إصدلر إجازة ِناقَ ،في
صدد كَن لْقرلر صريحاً فََ إما أن يكَن إيجاِياً يَّتضمن لْقيام ِعمل معين كمنح رخصة سيارة أَ
قد يكَن سلِياً إذل َّتضمن لْقرلر لمَّتناع أَ رفض لإلدلرة لْقيام ِعمل معين كقرلر رفض منح رخصة
قيادة سيارةَ ،قد يكَن ضمنياً ِمعنى أنه يَجد دَن لفصاح من جانب لإلدلرة َّتجات مسأْة معينة َيدل
عليه أما من فعل إيجاِي ْإلدلرة أَ من خالل سكََّتَا أَ لمَّتناعَا عن إعالن إ لردَّتَا كاْقرلر لْضمني
ِرفض لَّْتظلم (.)3

 - 1شطناَف ،علي خطار ،مرجِ ساِقب ص.622
 - 2لْعِادف ،محمد َْيد ،لْقضاق لإلدلرف ،شرَط قَِل دعَ لإلْغاق َلآلاار لْمَّترَّتِة على لْفصل فيَا ،ط ،1عمان
لَْرلق ْلنشر َلَّْتَزيِ ،6998 ،ص .346

 - 3لْطاِْاني ،إسرلق كريم عِد لهلل ،مرجِ ساِق ،ص.12
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الفرع األول :شروط القرار اإلداري اإل لتررويي محل الطعن
يجب أن يَّتضمن لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني لْذف يكَن محالً ْلطعن ِاإلْغاق نَّتيجة ْعدم
مشرَعيَّته عدة شرَطَ ،تي على لْنحَ لإلْغاق:
أوالً :وجود القرار اإلداري اإل لتررويي اليهائي المؤثر :يعني أنه يجب أن يَجد لْقرلر لإلدلرف
عندما َّتعلن لإلدلرة ِاإلفصاح عن ل لردَّتَا لْمنفردة ،عندئذ يكَن لْقرلر لإلدلرف مَجَدلً َيجب أن
يكَن تذل لْقرلر لإلدلرف نَائياً ِمعنى أنه يكَن قاِالً ْلَّتنفيذ دَن حاجة إْى أف إجرلق َلحقَ .حَّتى
يكَن محالً ْدعَ لإلْغاق يجب أن يصدر لْقرلر عن سلطة إدلرية َّتملك سلطة إصدلرت ِصَرة نَائية
دَن حاجة إْى َّتصديق سلطة أعلى .أما إذل كان لْقرلر َل يزلل غير قاِل ْلَّتنفيذ ِضرَرة لعَّتمادت أَ
لَّْتصديق عليه من لْرئيس لإلدلرف لْلعلى أَ من جَة إدلرية أخر فأنَا َل يقِل لْطعن ِاإلْغاق(.)1
َحيث نجد أن ْلقضاق لَلدلرف في لْعرلق أَصافاً مشاَِة ْلنَائية كصفة ْلقرلر لإلدلرف فقد جاق
في حكم ْمحكمة لْقضاق لإلدلرف ِما يليَ" :حيث أن لْطلِات لَّْتي َجََا لْمدعي عليه إْى دلئرة
َّتنفيذ لْكرلدة ْغرض َّتخلية لْدلر لْمطعَن فيَا أمام تذت لْمحكمة َل َّتنطَف ضمن مدَْل لْقرلر
لإلدلرف يَّترَّتب عليه أا لًر قانَنياً حاَلً َمِاشرة فاْنَّتيجة َّتكَن حاسمة َنَائية"(َ .)2يَّتضح ْنا مما َّتقدم
أن لْقرلر لإلدلرف يصدر ِاإلرلدة لْمنفردة ِقصد إحدلث آاار قانَنية ِاسَّتحدلث مركز قانَني جديد
أَ َّتعديل أَ لْغاق مركز قانَني قائم َمن تنا يجب أن يكَن لْقرلر لَلدلرف مؤا لًر أف يؤار في لْمركز
لْقانَني ْلطاعن ِاإلْغاق ِه.

 - 1لْعِادف ،محمد َْيد ،مرجِ ساِق ،ص.116

 - 2قدَرة ،زتير أحمدَِ ،ن طريف ،محمد عِد لْمحسن ،لَْجيز في لْقضاق لإلدلرف ،ط ،6عمان ،دلر َلئل ْلنشر
َلَّْتَزيِ ،6969 ،ص .121
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أف يشَّترط ْقَِل دعَ لإلْغاق أمام محكمة لْقضاق لإلدلرف أن يكَن لْقرلر لإلدلرف مَضَع
لْدعَ نَائياًْ .قد نص أَ َّتضمن لَّْتعديل لْااني ْقانَن مجلس شَر لْدَْة لْعرلقي رقم ْ 192سنة
 1080على ذْك حيث يكَن لْق لرر نَائياً إذل صدر من جَة إدلرية َّتملك لْحق في إصدلرت دَن
حاجة إْى َّتصديقه أَ لق لررت ْذْك قضت محكمة لْقضاق لإلدلرف "حيث أن ْجنة أرلضي لَلسَّتيالق
ْم يصدر عنَا قرلر نَائي َحاسم في لْمَضَع ْذل َّتقرر رد لْدعَ "(.)1
َِخصَص لْمشرع لْلردني فقد نص في لْمادة (/5أ) من قانَن لْقضاق لإلدلرف ْسنة 6914
ِأنهَّ" :تخَّتص لْمحكمة لإلدلرية دَن غيرتا ِاْنظر في جميِ لْطعَن لْمَّتعلقة ِاْق لررلت لإلدلرية
لْنَائية."....
أما فيما يَّتعلق َِّتأاير لْقرلر لإلدلرف فَنا يجب أن يكَن ْلقرلر لإلدلرف أار في لْمرلكز لْقانَنية
ْلطاعن ِأن لْحق ضر لًر ِه فاذل كان عمل لإلدلرة ْيس من شأنه أن يكَن أا لًر قانَنياً فأنه َل يمكن
لْطعن فيه ِاإلْغاق َمن أمالة ذْك ِيانات لَلسَّتعالمات َلْلعمال لْمَّتعلقة ِإاِات حاْة معينة كاْلمر
ِإجرلق لْكشف لْطِي على أحد لْمَظفينََ ،ل يجَز لْطعن ِاإلْغاق أيضا في لجرلقلت لَّْتنظيم
لْدلخلي .كاإلجرلقلت لَّْتي َّتَّتخذ َّْتنظيم سير لْعمل دلخل لَلدلرلت دَن أن َّتنَّتج أا لًر قانَنياً ِاْنية
ْألفرلد لْذين صدرت ِشأنَم َذْك كَّتَزيِ لْعمل على لْمَظفين (.)2
ثايياً :صدور القرار من سلطة إدارية وطيية :يجب أن يصدر لْقرلر لْمطعَن فيه من سلطة
لدلرية سَلق أكانت تذت لْسلطة مركزية أم َل مركزية فاْقرلر لَلدلرف يمكن أن يصدر من رئيس لْدَْة
 - 1صعصاع ،إسماعيل ،محاضرلت ِعنَلن (دعَ لْغاق لْقرلر لإلدلرف) أْقيت على طالب لْماجسَّتير في كلية
لْقانَن جامعة ِاِل ،سنة  ،6998ص.5

 - 2كرمل ،رفات كريم ،دعَ لَّْتعَيض عن لْق لررلت لَلدلرية غير لْمشرَعة ،لطرَحة دكَّتَرلت ،جامعة ِغدلد،6992 ،
ص.15
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أَ من أحد لَْزرلق كما يمكن أن يصدر من مجلس محلي أَ من تيئة عامة أَ من إحد لْنقاِات
ِاعَّتِارتا من لشخاص لْقانَن لْعام (.)1
َيجب أن يصدر لْقرلر من جَة إدلرية ِإ لردَّتَا لْمنفردة أف يعني لفصاح لإلدلرة عن ل لردَّتَا
لْمنفردة أف لَّْتعِير عن ل لردَّتَا لْمنفردة أف سَلق كان تذل لَلفصاح إيجاِياً أَ سلِياً َسَلق كان تذل
لفصاح صريحاً أم ضمنياً فََ في جميِ لْحاَلت تذت صفة لْعمد مَّتَفرة لَّْتي َّتميز لْقرلر لَلدلرف
عن غيرت َمن تنا يَّتميز لْقرلر لَلدلرف عن لْعقد لَلدلرف لْذف ينشأ ِاَلَّتفاق ِين لإلدلرة َلْمَّتعاقد
مِ لإلدلرة َفق شرَط معينة يَّتم لَلَّتفاق عليَا ِين لْجانِين (.)2
الفرع الثايي :شروط الميعاد القايويي لدعوى الطعن
نصت لْمادة (/8أ) من قانَن لْقضاق لإلدلرف رقم (ْ )62سنة  6914على لنه" :مِ مرلعاة
لْفقرَّتين (ب ،ج) من تذت لْمادة َّتقام لْدعَ ْد لْمحكمة ِاسَّتدعاق خطي يقدم لْيَا خالل ()29
يَما من َّتاريخ َّتِليغ لْقرلر لَلدلرف لْمشكَ منه ْلمسَّتدعي أَ من َّتاريخ نشرت في لْجريدة لْرسمية أَ
ِأف طريقة أخر إذل كان لَّْتشريِ ينص على لْعمل ِاْقرلر من ذْك لَّْتاريخ أَ يقضي َِّتِليغه ْذَف
لْشأن َِّتلك لْطريقة."...
َقد نصت لَّْتشريعات لْمقارنة لَّْتي َّتنظم لْقضاق لإلدلرف في لْدَل لَّْتي َّتأخذ ِنظام لْقضاق
لْمزدَج كفرنسا َمصر صرلحة على ميعاد رفِ دعَ لإلْغاق  ...فاْمشرع لْفرنسي حدد ميعاد رفِ
دعَ لإلْغاق ِشَرين من َّتاريخ نشر لْقرلر لَلدلرف أَ لعالنه

(.)3

 - 1لْشَِكي ،عمر محمد ،لْقضاق لإلدلرف ،عمان ،دلر لْاقافة ْلنشر َلَّْتَزيِ ،6991 ،ص.26
 - 2قدَرة ،زتير أحمدَِ ،ن طريف ،محمد عِد لْمحسن ،مرجِ ساِق ،ص.122

 - 3لْمادة ( )40من لْلمر لْصادر في فرنسا َِّتاريخ  ،1045/2/61نقالً عن كنعان ،نَلف ،مرجِ ساِق ،ص.666
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أما لْمشرع لْعرلقي فقد حدد ميعاد رفِ دعَ لإلْغاق في قانَن رقم ْ 12سنة  6913قانَن
لَّْتعديل لْخامس ْقانَن مجلس شَر لْدَْة رقم ْ 25سنة  1020لْمعدل حيث أجِت لْمادة (لْساِعة
 /ساِعاً /أ) على لْمَّتظلم أن يقدم طعنه إْى لْمحكمة خالل ( )29سَّتين يَماً من َّتاريخ لنَّتَاق مدة
لْاالاين يَماً لْخاصة َِّتقديم لَّْتظلم إْى لْجَة لَلدلرية لْمخَّتصة َلَل سقط حقه في لْطعن.
أما فيما يَّتعلق ِرفِ لْدعَ أمام مجلس لَلنضِاط لْعام فيما يخص لْعقَِات لَلنضِاطية فقد
أَضح قانَن لَّْتعديل لْااني رقم ْ 5سنة ْ 6990قانَن لنضِاط مَظفي لْدَْة رقم ْ 14سنة 1001
في لْمادة ( )1منه يضاف ما يلي إْى لْمادة ( )15من قانَن لنضِاط مَظفي لْدَْة رقم ْ 14سنة
ََّ 1001تكَن لْفقرة (ساِعاً) َْا :ساِعاً ب أ ب "يسَّتَفي من لْمَظف رسم مقطَع مقدلرت ()19999
عشرة آَلف دينار عند لَلعَّترلض على لْقرلر لْصادر ِفرض لْعقَِة لَلنضِاطية عليه أمام مجلس
لَلنضِاط لْعام".
َلْحكمة من َّتحديد ميعاد ْرفِ دعَ لَلْغاق َّتَّتمال في رغِة لْمشرع في لسَّتقرلر لْلَضاع
لَلدلرية َلْمرلكز لْقانَنية ْألفرلد لْمَّترَّتِة على َّتلك لْلَضاع َعدم َّترك ِاب لْطعن في لْق لررلت
لَلدلرية مفَّتَحا ْلجل غير محدد .كما َّتَّتمال تذت لْحكمة أيضا في أن لْمشرع عند َّتحديدت ْميعاد
رفِ دعَ لَلْغاق يحاَل لَّْتَفيق ِين مصاْح لَلفرلد لْذين َّتضررَل من لْقرلر لْمعيب حيث أن
َّتقصير مَلعيد سقَط دعَ لَلْغاق يَدد مصاْح لْلفرلد ذَف لْشأن ِاْخطر َلْضياع من جَة،
َلْحرص على كفاْة لسَّتقرلر لْمعامالت ََّتَفير لْطمأنينة في لْعالقات لْقانَنية لْمَّتصلة ِأعمال
لْسلطات لْعامة في أقرب َقت ممكن (.)1

 - 1كنعان ،نَلف ،مرجِ ساِق ،ص.634
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يضاف إْى ما سِق أن رفِ دعَ لإلْغاق من لْنظام لْعام مما يَّترَّتب عليه جَلز لْدفِ ِعدم
قَِل لْدعَ ْرفعَا ِعد لْميعاد في أف مرحلة َّتكَن عليَا لْدعَ  ،إذ يَّتعين على لْمحكمة أن
َّتفضي من َّتلقاق نفسَا ِعدم قَِل لْدعَ في حاْة لنَّتَاق لْميعاد ََْ ْم يدفِ ِه أحد لْخصَم ،كما
َل يجَز لَلَّتفاق ِين أصحاب لْشأن أَ ِينَم َِين لإلدلرة على َّتعديل تذل لْميعاد أَ مدت أَ َقفه
على خالف لْلَضاع لْقانَنية لْمحددة.

23

المبحث الثايي:

معوقات إقامة دعوى الطعن بالقرار اإلداري اإل لتررويي
من خالل تذل لْمِحث سيَّتم َّتسليط لْضَق على معَقات إقامة دعَ لْطعن ِاْقرلر لإلدلرف
لإلْكَّترَني َلْنظر في تذت لْدعَ من قِل لْقضاق لإلدلرفَ ،ذْك من خالل لْمطاْب لَّْتاْية:
المطلب األول :لَلخَّتالفات حَل عبق إاِات نفاذ لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني.
المطلب الثايي :صعَِة إاِات َسائل لْنفاذ لإلْكَّترَني ْلقرلر لإلدلرف.

المطلب األول:

االخرالفات حول عبء إثبات يفاذ القرار اإلداري اإل لتررويي
في سِيل إِرلز لْلحكام لْمَّتعلقة ِإاِات َلقعة لْنفاذ لإلْكَّترَني ْلقرلر لإلدلرف ،نجد من يشير
إْى أن إاِات تذت لَْلقعة يشكل خرَج عن لْلصل لْعام َلْمَّتمال في أن عبق لإلاِات يقِ على
لْمدعيْ ،لن لإلدلرة لْمدعى عليَا تي من َّتَّتكفل ِذْك في حال دفعت ِعدم قَِل لْدعَ لْمرفَعة
في مَلجََّتَا (َ ،(1مِ ذْك نر أن لَّْتزلم جَة لإلدلرة ِإاِات لْنفاذ َل يعني لْخرَج عن لْلصل لْعام
لْساِق ِل على لْعكس يأَّتي َّتطِيقاً ْهْ ،لن لإلدلرة َّتصِح في مركز لْمدعي عند إِدلئَا ْلدفِ ِعدم
لْقَِل ْفَلت لْميعادَ ،تَ ما يقَّتضي معه إاِات ما َّتدعيه في مَلجَة خصمَاْ ،ذْك فَي ملزمة
ِإحضار ما ياِت لْنشر أَ لإلعالن أَ لْعلم لْيقيني ِاْقرلر لْذف صدر عنَاْ ،ذْك كان من لْمفَّترض

 - 1سَيد ،عز لْدين عِد لهلل ميلَد ،مَّتطلِات َّتطِيق لإلدلرة لإلْكَّترَنيبة َّْتقديم لْخدمات لْعامة مِ لَّْتطِيق على
أمانبة لْلجنبة لْشبعِية لْعامبة ْصندَق لْضمان لَلجَّتماعي في ْيِيا ،أطرَحة دكَّتَرلت لْفلسفة في لإلدلرة لْعامة ،جامعة

لْقاترة ،6916 ،ص.144
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لَّْتمييز ِين مركز لْمدعي في لْدعَ ككلَ ،مركز لإلدلرة كمدعية في حدَد دفعَا ِعدم قَِل تذت
لْدعَ (.)1
َيخلَ قضاق لْمحكمة لإلدلرية في لْلردن من لإلشارة لْصريحة على إْقاق عبق إاِات لْنفاذ
على جَة لإلدلرة ،إَل أن قضائَا مسَّتقر على فحص لْمسَّتندلت لَّْتي َّتقدمَا لإلدلرة َّْتأكيد لدعائَا
َِّتَلفر لْعلم ِاْقرلر َمضى ميعاد رفِ لْدعَ ِعد اَِت نشر أَ إعالن لْقرلر ،أَ َّتحقق ما يفيد علم
لْطاعن ِه علماً يقينياً ،حيث نجدتا َّتَّتَْي َّتقديم أعدلد لْجريدة لْرسمية لَّْتي َّتم نشر لْقرلر فيَا أَ
لْصحف لْمحليةَ ،مما قضت ِه محكمة لْمحكمة لإلدلرية لْعليا لْلردنية (لْعدل لْعليا ساِقاً) في
تذل لْمقام أنهَِ ،...." :دقلً ِاْدفِ لْماار من قِل لْنياِة لْعامة من أن لْدعَ مسَّتَجِة لْرد ْلنَا
مقدمة ِعد فَلت لْميعاد لْقانَني فإنه َِاْرجَع إْى أَرلق لْدعَ نجد ِأن لْدعَ قد َّتم َّتقديمَا إْى
محكمة لْعدل لْعليا َِّتاريخ  6998/6/2م ،في حين أن لْقرلر لْصادر عن مجلس لَْزرلق ِنزع ملكية
لْلرض مَضَع لْطعن قد صدر َِّتاريخ  6996/8/15م َلْذف َّتم نشرت في لْجريدة لْرسمية َِّتاريخ
 6993/19/39م لْعدد " .)2( "...42
كما أنه في ِعض لْحاَلت نجد أن قضاة لْمحكمة لإلدلرية قد يِادرَن من َّتلقاق نفسَم إْى
إاِات حصَل لْعلم من َلقِ لْلرَلق لْمقدمة إْيَم دَن إِدلق أف دفِ من قِل جَة لإلدلرةَ ،تذل ما
أكدَّته لْمحكمة لإلدلرية لْعليا "لْعدل لْعليا ساِقاً" في أحد أحكامَا َلَّْتي جاق فيهَ ...." :حيث قد
مضى على لمَّتناع لْمسَّتدعى ضدت لْلَل عن لَّتخاذ قر لر في لْطلِات لْمقدمة ْه من لْمسَّتدعي

 - 1لْحاجي ،طه ِن محمد ِن سلمان ،لْطعبن ِاإلْغباق علبى لْقبرلر لإلدلرف لْمنفصل في نطاق لْعقد لإلدلرف،
رسباْة ماجسبَّتير ،جامعبة عين شمس ،مصر ،6919 ،ص.44

 - 2محكمة لْعدل لْعليا قرلر رقم ( )6990/625منشَرلت مركز عدلْة.
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َلَّْتي كان آخرتا َِّتاريخ  6994/0/4م كما جاق في َلئحة لْدعَ مدة َّتزيد على َّتسعين يَماً ،فإن
لْطعن لْمقدم ْمحكمَّتنا َِّتاريخ  6995/2/61م يكَن مقدماً ِعد فَلت لْميعاد لْقانَني ْلطعن...لْخ".1
أما ِخصَص لْقضاق لإلدلرف لْعرلقي ،نجد أن لْمحكمة لإلدلرية لْعليا لْعرلقية أن لْمسَّتقر ْديَا
لَّْتزلم لإلدلرة ِإاِات َسيلة لْنفاذَ ،2ذْك َفق ما َرد في أحد أحكامَا لَّْتي جاق فيه ، ... " :إن
لْااِت من لْلَرلق أن لْمدعي كان في لَّْتاريخ لْمعاصر ْصدَر لْقرلر لْمطعَن فيه في  60نَفمِر
سنة  1026م معَّتقالًَ ،أنه ْم يعد إْى عمله إَل في /2أغسطس سنة  1024م ،أف ِعد لنقضاق
أكار من سنة َامانية شََر على صدَر لْقرلر لْمذكَرَ ،تَ أمد يَّتجاَز لْحدَد لْزمنية لَّْتي َّتِقى
خالَْا لْنشرلت لْمصلحة مذلعة على لَْضِ لْذف يَّتحقق معه إعالم ذَف لْشأن ِما َّتضمنَّته من
ق لررلت ،مما ينَّتفي اَِت علم لْمدعي ِاْقرلر لْمشار إْيه عن طريقَاَ ،خاصة َأن لْجَة لإلدلرية ْم
َّتسَّتطِ إقامة لْدْيل على عدم صحة تذت لَْلقعة أَ على لسَّتمرلر َّتعليق لْنشر لْمعينة في مكان
ظاتر حَّتى َّتاريخ عَدة لْمدعي إْى عمله...لْخ"(.)3
َفي حكم آخر ْمجلس لَلنضِاط لْعام في لْعرلقي جاق فيه... " :حيث أن لْنشر لْمعَل عليه
ِْدق سريان ميعاد رفِ دعَ لإلْغاق طِقاً ْلقانَن تَ نشر لْقرلر لإلدلرف في لَْسيلة لْمحددة في
لْقانَن أَ في لْنشر لَّْتي َّتصدرتا لْمصاْح لْعامة ،كما أن لإلعالن لْمقصَد تَ إعالن صاحب
لْشأن ِهَ ،يقَم مقامَما لْعلم لْيقيني ِصدَر تذل لْقرلر شامالً ْجميِ عناصرتَ ،مَّتى كان ذْك فإنه
َْئن كان لْااِت أن لْق لررين رقمي 1089/314م1084/0 ،م ،لْمطعَن فيَما قد صدر أََْما

 - 1محكمة لْعدل لْعليا قرلر رقم ( )6996/114منشَرلت مركز عدلْة.
ِ - 2كر ،عصمت عِد لْمجيد ،مجلس شَر لْدَْة ،مَسَعة لْقَلنين لْعرلقية ،إعدلد َنشر مكَّتِة صِاح لْلنِارف،

ِغدلد ،6990 ،ص.55

 - 3حكم محكمة لْقضاق لإلدلرف لْعرلقي لْمرقم /42قضاق إدلرف  6995في .6995/5/62
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َِّتاريخ  1089/2/8/م َاانيَما َِّتاريخ 1084/1/64م إَل أن لْلَرلق قد خلت ِما يقطِ ِعلم لْمدعى
َِما علماً يقينياً في َّتاريخ ساِق على نَاية أكَّتَِر سنة  1084م حسِما َرد ِعريضة دعَلتَ ،تَ
ْم ما َّتسَّتطِ لْجَة لإلدلرية أن َّتقدم لْدْيل على خالفه ،إذ جاق ق ََْا ِنشر لْق لررين لْمطعَن
فيَما ِلَحة لإلعالنات فَر صدَرتما قََلً مرسالً َل دْيل عليه من لْلَرلق ،لْلمر لْذف َّتر معه
لْمحكمة طرحهَ ،عدم لَّْتعَيل عليه….)1("….
َِناق على ما سِق َمن خالل لسَّتقرلق لْلحكام لْقضائية في لْلردني َلْعرلق نجد أنه من
ً
لْمَّتصَر أن ينَّتقل عبق لإلاِات إْى لْطرف لآلخر إذل ما أاَِّتت لإلدلرة قيامَا ِإجرلق لَْسيلة لَّْتي
أدت ْنفاذ لْقرلر لإلدلرف في مَلجََّتهَ ،قام لْلخير ِاَلدعاق ِعدم صحة لْنشر أَ لإلعالن لْذف
أجرَّته لإلدلرة فحينَا يلَّتزم ِإاِات ذْكَ ،تَ ما يَّتجلى معه دَر لْقاضي لإلدلرف في َّتَزيِ عبق
لإلاِات ِين طرفي لْدعَ َلَّْتأكيد على أنه َل يَجد َّتحمل كامل ْمسائل لإلاِات ْطرف دَن أخر
فيَا.
َيَّتفق معظم لْفقه على أن إاِات لْنشر يعَّتِر أم لًر يسي لًر ِاْمقارنة مِ إاِات لإلعالن ،حيث أن
لْلخير يَّتميز َِّتعقيدلَّته َّْتعدد َسائله ََّتمَّتِ لإلدلرة ِحرية أكِر في لَّتخاذ لإلجرلقلت لْالزمة ْقيامه
على خالف لْنشر ،لْذف غاِْاً ما نجد لْمشرع يقيدتا ِإجرلئه من خالل َسيلة معينةِ ،عكس لإلعالن
لْذف َّتؤديه في معظم لْلحيان َفقاً ْما َّترلت مناسِاً في حال َّترك لْمشرع َْا ذْكَ ،تَ ما أد إْى
قَِل لْقضاق ْلف َسيلة َّتدْل على َجَد لإلعالن ِصَرَّته لْمقَِْة قانَناً ،كاَِت َّتَقيِ صاحب
لْشأن على نسخة لْقرلر لْمعلن ،أَ من اَِت علمه من خالل محضر لَّْتسليم لْمَدع ْد لْقائمين

 - 1حكم مجلس لَلنضِاط لْعام لْمرقم ( ،)6994/48في  ،6994/2/62منشَر في مجلس شَر لْدَْة.
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على ذْك َليصال لِْريدََّ ،تَّتعزز كل تذت لْفرضيات في حال أخفق تذل لْشخص في نفي اَِت
لإلعالن(.)1

المطلب الثايي:
صعوبة إثبات وسائل اليفاذ اإل لتررويي للقرار اإلداري
ََّتطِيقاً ْما َّتقدم فإن لإلدلرة ملَّتزمة ِإاِات لَْسيلة لَّْتي ْجأت إْيَا عِر لَْلقِ لإلْكَّترَني
إليصال لْعلم ِمضمَن قرلرتا ،أَ لاِات قيام لْعلم لْيقيني من خالل ما َّتكشف عنه ِعض إجرلقلت
تذل لَْلقِ (َ ،)2فيما يلي نَضح ذْك َّتِاعاً على لَّْتفصيل لإلْغاق:
الفرع األول :صعوبة إثبات اليشر اإل لتررويي
إن إاِات لْنشر لإلْكَّترَني ْلقرلر لإلدلرف َل يأَّتي ِجديد على صعيد لْقاعدة لْعامة لْمَّتعلقة
َِّتحديد لْطرف لْذف يَّتَْى عبق لإلاِات في تذل لْمقام ،حيث َّتلَّتزم لإلدلرة ِإاِات قيامَا ِنشر لْقرلر
لإلدلرف عِر صفحات لَْيب لْمخصصة ْذْك أَ من خالل لْشاشات لْمرئية لْمَجَدة ِدلخل مقارتا،
على أن يكَن ذْك َفقاً ْما يَّتناسب مِ طِيعة تذت لَْسائل لْجديدةَ ،تَ ما يعني أن لَلخَّتالف
()3
يكمن فقط في آْية لإلاِات مِ ِقاق لْقاعدة لْعامة على حاَْا دَن َّتغيير ََّ ،تَّترجم تذت لآلْية عملياً

من خالل قيام لإلدلرة َِّتمكين لْقاضي من لَلطالع على نسخة لْجريدة لْرسمية لإلْكَّترَنية لَّْتي
قامت ِنشر لْقرلر من خالَْا في حال سمحت لِْيئة لْقانَنية ِذْك كما قلناَ ،يَّتعين عليَا في تذل
لْلمر إاِات َّتاريخ لْنشر ْما ْه من أتمية في َّتحديد ميعاد لْطعن ِاإلْغاق َمد لحَّترلم لْطاعن ْه

 - 1أَِ زيد ،محمد عِد لْحميد ،لْمرجِ في لْقانَن لإلدلرف ،دلر لْنَضة لْعرِية ،لْقاترة ،6995 ،ص.339
 - 2ناجي ،صاْح يحيى رزق ،سلطة لْقاضي لْجنائي فبي َّتقبدير أدْبة لإلاِات لْحدياة :درلسة مقارنة ،رسباْة
ماجسبَّتير ،معَبد لْد لرسبات َلِْحَث لْعرِية ،لْقاترة ،6998 ،ص.88

ِ - 3كر ،عصمت عِد لْمجيد ،مرجِ ساِق ،ص.28
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من عدمهَ ،لْذف على ضَئه يمكن ْلقاضي أن يحكم ِمد جدَ لْسير في لْدعَ في ِادئ لْلمر
َقِل لْدخَل في نظرتا من لْناحية لْمَضَعيةَ ،ذْك َّتأسيساً على أن لْدفِ ِانقضاق لْميعاد يعد
من لْدفَع لْشكلية (.)1
إلاِات صحة لْنشر َّتلَّتزم لإلدلرة ِإحضار ما يفيد لْسماح َْا ِاْلجَق إْيهَ ،تَ ما يعني ِذل
لْجَد لْممكن َْضِ لْقضاق في صَرة لَّْتطَرلت لَّْتشريعية لَّْتي أدت إْى قيامَا ِذْك ،إَل أنه
َلنطالقا من َظيفة لْقضاق لْمَّتمالة في َّتطِيق لْقانَن ،يمكن لْقَل أن دَر لإلدلرة فيما يَّتصل
ِإاِات لْنشر لإلْكَّترَني ْيس ِاْضرَرة أن يصل إْى تذل لْحد ،فمن لْممكن أن يَّتَْى لْقاضي
ِنفسه لَّْتحقق من َجَد لَّْتشريعات لَّْتي َّتمنح لإلدلرة رخصة لْنشر لإلْكَّترَني ْق لر لرَّتَا لْصادرة عنَا،
خصَصاً َأنه يمَّتلك سلطة َلسعة في مجال لإلاِات َيَّتمَّتِ ِمَقف إيجاِي َّتجاتَا على خالف
غيرتَ ،لْى جانب إاِات َّتاريخ لْنشر لإلْكَّترَني َّتلَّتزم لإلدلرة َِّتزَيد لْقضاق ِكافة لَّْتفاصيل َلِْيانات
لْمَّتعلقة ِاْجريدة لْرسمية لإلْكَّترَنية من حيث رقم عددتا ََّتاريخ صدَرتاَ ،لِرلز لْقرلر لْمنشَر
َِلسطَّتَا (.)2
َذلت لْحكم فيما َْ كان لْقرلر منشَ لًر عِر لْصحف لْمحلية لْصادرة ِأعدلد إْكَّترَنية ،حيث
َّتلَّتزم لإلدلرة َِّتمكين لْقضاق من لَلطالع على تذت لْصحيفة كما تَ لْحال ِاْنسِة ْلجريدة لْرسمية،
ََّتزَيدت ِعدد لْصحيفة َرقمَاََّ ،تاريخ نشرتا عِر لْمَقِ لإلْكَّترَني لْخاص َِاَ ،لِ لرز لْقرلر
لْمنشَر َِلسطَّتَا َعدد لْصفحة لَّْتي َّتَّتضمنه ،كما أنه في حال ْجأت لإلدلرة إْى إيصال لْعلم
ِاْقرلر لإلدلرف َِلسطة لْنشرلت لْمرفقية لإلْكَّترَنية فيَّتعين عليَا إاِات صدَر تذت لْنشرلت
 - 1أَِ زيد ،محمد عِد لْحميد ،مرجِ ساِق ،ص.616

 - 2لْحسنات ،سارف عَض ،معَقات َّتطِيق لإلدلرة لإلْكَّترَنيبة فبي لْجامعات لْفلسطينيةِ ،حث منشَر ،مجلة
لْد لرسبات لَّْترَِيبة َلإلدلرية ،معَبد لِْحَث َلْدرلسات لْقانَنية ،لْقاترة ،6911 ،ص.156
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ََّتضمينَا ْلق لررلت لْصادرة عنَا ،أَ على لْلقل لْقرلر لإلدلرف محل لْنزلع َلِرلز َّتاريخ نشرتا
ََّتَزيعَاَ ،لاِات ما يفيد إَّتمام لَّْتَزيِ خصَصاً َْ َّتم عِر لِْريد لإلْكَّترَني(.)1
َيمَّتد نطاق لإلاِات تنا َْضِ لْقضاق في صَرة لإلجرلقلت لَّْتي لَّتِعَّتَا لإلدلرة ْضمان َصَل
لْعلم على أفضل صَرة ْلصحاب لْشأن ،كأن َّتقَم َِّتزَيدت ِصَرة عن لَّْتعميمات لَْرقية لَّْتي
أصدرَّتَا في َقت ساِق َنَتت ِمَجَِا على لْمَظفين َِّتِني لْنشرلت لإلْكَّترَنية ِاْنسِة ْلق لررلت
لَّْتي سَّتصدر عنَا في َقت َلحق َعلى لْمَظفين َّتَّتِِ تذت لْنشرلت َمطاْعة لِْريد لإلْكَّترَني أَل
ِأَل.

()2

َلاِات تذت لْنشرلت يَّتميز عن إاِات لْنشر ِطريق لْجريدة لْرسمية أَ لْصحف لْمحلية
لإلْكَّترَنيةْ ،لنه ينصرف إْى إاِات ما يفيد َّتحقق َّتَزيعَا على كل من يعنيَم لْلمرَْ ،ذل َّتلَّتزم
لإلدلرة َِّتزَيد لْقضاق ِكافة لإلشعارلت لإلْكَّترَنية لَّْتي ِحَزَّتَاَ ،لَّْتي َّتفيد ِاسَّتالم لْمَظفين
لْمعنيين ْلنشرلت لْمَزعة عِر ِريدتم لإلْكَّترَني أَ َِلِاَّتَم لَْظيفيةَ ،مقصَد تذل لإلشعار ينصرف
إْى لْرساْة لَّْتي َّتَّتلقاتا جَة لإلدلرة عِر ِريدتاَ ،لَّْتي َّتفيد ِأن رساَّْتَا لْمرسلة في َقت ساِق قد
َصلت إْى نظام لْمعلَمات لْخاص ِاْمرسلََّ ،تلقاتا دَن َجَد أف مشاكل فنية َّتذكرَ ،تي َّتَّتماال
عملياً مِ ذلت لْرساْة لَّْتي َّترد إْى لَْاَّتف لْمحمَل ََّتفيد ِاسَّتالم لْرساْة لْمرسلة إْى جَاز أخر
َتَ ما يعرف ِب"َّتقرير لَلسَّتالم" (.)3

 - 1درَيش ،حسني ،نَاية لْقرلر لإلدلرف عن غير طريق لْقضباق ،أطرَحة دكَّتَرلت ،جامعة عين شمس،1081 ،
ص.152

 - 2ناجي ،صاْح يحيى رزق ،مرجِ ساِق ،ص.05
 - 3شاكر ،أَِ ذر عِد لْكريم ،مرجِ ساِق ،ص.116
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َعلى تذل لْنحَ نجد أن لإلشعار ِدَرت لْساِق يَّتضمن حقيقة جَتريةَ ،مسأْة َْا قيمَّتَا في
لْدعَ ِخصَص إاِات لْعلم ِاْقرلر لإلدلرفْ ،ذْك من لْضرَرة ِمكان أن َّتلجأ لإلدلرة إْيه إلاِات
ما َّتدعيه ِشأن نفاذ قرلرتا َعلم أصحاب لْشأن ِهَ ،ل سيما َأن تذل لإلشعار عادة ما يقَّترن َِّتاريخ
مِرمج آْياً ياِت َصَل لْرساْة إْى لِْريد لإلْكَّترَني لَّْتاِِ ْلمرسل إْيهَ ،تَ أمر يعد في غاية
لْلتمية ِاْنسِة إلاِات َلقعة لْنفاذ لإلْكَّترَني ََّتحديد ميعاد لْطعن ِاْقرلر لإلدلرف (.)1
تذل لَّْتطَر ْن يكَن ِمنأ

عن سلطة لْقاضي لإلدلرف في مجال لإلاِات ،حيث أنه أصِح

يمَّتلك دَر جديد على خالف ما جر عليه لْعمل في لْساِقْ ،لنه في مال تذت لْفرضيات سيقَم
ِفحص كافة لْلدْة لْمقدمة من قِل لإلدلرة ،سَلق َّتم ذْك َِلسطَّته مِاشرة أم من خالل خِير أَ
مِرمج فني ،حيث سيقَم لْقاضي ِاَلطالع مِاشرة عليَا َمعاينَّتَا ِرمجياً دلخل قاعة لْمحكمة
َأاناق لْجلسة دَن لْحاجة ْالنَّتقال إْى خارج لْمحكمة (.)2
َكل ما يَّتطلِه ذْك َّتجَيز قاعات لْمحاكم ِأجَزة لْحاسَب َشِكات لإلنَّترنت َقاعدة ِيانات
كاملة ،حيث يقَم لْقاضي ِاَّْتحقق فَ لًر مما َّتدعيه لإلدلرة َيَّتصفح لْمَقِ لإلْكَّترَني أَ يَّتاِِ َّتقارير
لَلسَّتالم َأف أدْة أخر َّتسَّتمد من تذل لَْلقِْ ،لَقَف على مد

صحة ما َّتدعيه لإلدلرة من أن

نشرتا ْلقرلر لإلدلرف قد َّتم ِاْطرق لإلْكَّترَنيةَ ،تَ ما يعني َّتطَر نظرية لْمعاينة في لإلاِات
لإلدلرفَِ ،ال شك فإن َّتحقق لْمعاينة َِذت لْصَرة لْسريعة َّتجعل من لْقَِل ِاَّْتطَر لإلْكَّترَني في
مجال لإلاِات مسأْة ضرَرية َل غنى عنَاْ ،لنَا َّتؤدف إْى إرساق لْحقيقة لْقضائية َلنزلل كلمة

 - 1خليفة ،عِد لْعزيز عِد لْمنعم ،أسِاب قَِل دعَ إْغاق لْقرلر لإلدلرف ،لْلسِاب لْشكلية ْقَِل دعَ لإلْغاق،
منشأة لْمعارف ،لإلسكندرية.144 ،

ِ - 2درلن ،مرَلن ،لْرقاِة لْقضائية على أعمال لإلدلرة لْعامة في ظل لْظرَف لَلسَّتانائية ،درلسة مقارنة ،دلر
لْمطَِعات لْجامعية ،لإلسكندرية ،6998 ،ص.116
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لْقانَن في أسرع َقت ممكنَ ،تَ ما يلِي َّتطلعات لْقضاق َحسن سير عمل لْمرلفق لَّْتاِعة ْه كما
يَّتفق مِ مصاْح لْلطرلف جميعاً َينسجم مِ لعَّتِارلت لْمصلحة لْعامة ،كما أن لْلخذ َِا يحافظ
على لْمال لْعام َلَّْتقليل من نفقاَّته في تذل لْشأن
َأياً كان فإن عجز لإلدلرة عن إاِات لْنشر يؤدف إْى ِقاق ميعاد لْطعن في لْقرلر لإلدلرف
مفَّتَحاً َل يحدت أجلَ ،من ام يرفض لْقاضي دفعَا لْقاضي ِعدم قَِل لْدعَ َّْتقديمَا ِعد فَلت
لْميعاد.
الفرع الثايي :إثبات اإلعالن اإل لتررويي
َل يخَّتلف عبق لإلاِات في لإلعالن لإلْكَّترَني عنه في لْنشر حسِما َّتم َّتناَْه مسِقاً ،حيث
َّتِقى لإلدلرة ملَّتزمة ِذْك لْلمر لْذف يعني ِقاق لْقاعدة لْعامة في لإلاِات ََّتحمل لإلدلرة ْه كما تي
دَن َّتغييرََّ ،تطِيقاً ْذْك َّتلَّتزم َِّتمكين لْقضاق من لَْقَف على حقيقة َّتِلغ لْطاعن ِاْقرلر لإلدلرف
عِر رسائل لِْريد لإلْكَّترَني أَ لَْاَّتف لْمحمَل َلسَّتالمه َْا ِما أد

إْى َقَفه على مضمَن

تذل لْقرلر َعلمه ِما جاق فيه على َجه مؤكد (.)1
َْعل أتم ما َّتلجأ إْيه لإلدلرة في تذل لْمقام َّتقديم ما يفيد ِقَِل لْطاعن ْلعلم ِاْقرلر لْصادر
ِشأنه عِر لِْريد لإلْكَّترَني أَ رسائل لَْاَّتف لْمحمَل ،مِ ضرَرة َّتضمين تذل لإلقرلر عنَلن
لِْريد أَ رقم لَْاَّتف لْذف رغب لْطاعن في لسَّتقِال لْقرلر ِمَجَِماْ ،ما في ذْك من أتمية قصَ
على صعيد لْكشف عن لْقَِل َِذل لإلعالن من جانِه َلِرلز لْدَر لإلرلدف ْه في إجرلقت َِذت
لْصَرة لْمَّتطَرة (.)2

 - 1شاكر ،أَِ ذر عِد لْكريم ،مرجِ ساِق ،ص.115
 - 2سَيد ،عز لْدين عِد لهلل ميلَد ،مرجِ ساِق ،ص.154
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َمن ام َّتنَّتقل إْى إاِات إجرلقلت لإلعالن لإلْكَّترَني لْمَّتمالة في إجرلقلت لإلرسال لَّْتي لَّتِعَّتَا،
َلجرلقلت لَلسَّتالم من جانب لْمخاطب ِقرلرتاَ ،لَْدف من إاِات لْلَْى يكمن في لَّْتأكيد على
قيامَا ِما تَ َلزم من خطَلت َّتؤدف ْنقل قرلرتا إْى صاحب لْشأن َخرَجه عن سيطرة نظامَا
لْمعلَماَّتي ََصَْه إْى لْنظام لْمملَك ْلمرسل إْيه أَ صاحب لْشأن ،أما لَْدف من لْاانية فيكمن
في لَّْتأكيد على َّتحقق لْعلم ِناق على ما َّتم من إجرلقلت أنجزتا لْمرسل إْيه ذلَّتهَ ،يمكن لَّْتدْيل
عليَا َِلسطة إشعارلت لَّْتسليم لَّْتي أرسلت ْإلدلرة ِرمجياً ْمجرد قيامه ِفَّتح لْرساْة لَّْتي أرسلَّتَا
لإلدلرة إْيهَ ،قيمة تذت لإلشعارلت في لإلاِات مِنية ِدرجة رئيسية على َجَد َّتاريخ مالزم َْاْ ،لننا
نَّتحدث عن دَرتا في إاِات َلقعة نفاذ لْقرلر لإلدلرف ِطريق لإلعالن لإلْكَّترَنيَ ،لَّتصاَْا َِّتحديد
ميعاد لْطعن ِاْقرلر على تذل لْنحَ لنطالقا من أنَا َّتكشف عن ْحظة لْعلم ِه َِدق سريان لْقرلر
َميعاد لْطعن فيه (.)1
كما أن أتمية َجَد تذل لإلشعار َّتِدَ َلضحة في دحض أف لدعاق مقاِل يسَّتند إْى عدم
َصَل لْقرلر إْى لْمرسل إْيه أَ َجَد عقِات فنية حاْت دَن ذْكَ ،تَ ما يعني أنه يؤدف دَر
مركب في لإلاِات إيجاِاً َنفياً ،فمن جَة أَْى ياِت َّتحقق لْعلم أَ قيامه في مَلجَة لْمرسل إْيه،
َمن جَة اانية ينفي َجَد ما قد يط أر من عَلمل َمعيقات فنية َّتؤدف إْى عدم َّتَلفر تذل لْعلمْ ،ذْك
فإن عدم َجَد تذل لإلشعار َعدم مقدرة لإلدلرة على َّتَفيرت أمام لْقاضي يؤدف إْى رفض لَّْتسليم
ِنفاذ قرلرتا َلْحيلَْة دَن لَلحَّتجاج ِما جاق فيهَِ ،قاق ِاب لْطعن مفَّتَحاً دَن لَّْتقيد ِأف ميعاد
في تذل لْخصَص(.)2

 - 1لْحاجي ،طه ِن محمد ِن سلمان ،مرجِ ساِق ،ص.85
 - 2لْطاِْاني ،لسرلق كريم عِد لهلل ،مرجِ ساِق ،ص.28
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َيمَّتد دَر لإلدلرة في إاِات لإلعالن لإلْكَّترَني إْى َّتمكين لْقضاق من لَْقَف على كل ما
َّتقدمَ ،تَ ما يقَّتضي أيضا َّتَلفر مَّتطلِات تذل لْلمر كما ذكرنا ِاْنسِة ْلنشر ْكي يسَّتطيِ لْقاضي
من مَّتاِعة َّتلك لإلجرلقلت َلنجازتا فعالً من جانب لإلدلرة ََصَل لْقرلر إْى علم لْمرسل إْيهَ ،يِدأ
لْقاضي حينَا ِإعمال رقاَِّته َِسط نفَذتا دلخل لَْلقِ لإلْكَّترَنيَ ،فحص كل ما قامت ِه لإلدلرة
ََّتصفح ِريدتا أَ تاَّتفَا لْمحمَل َفي لْمقاِل يكَن ْه أيضا َّتَجيه لْلَلمر ْلطرف لآلخر َِّتمكينه
من لَْقَف على صندَق لْرسائل لَْلردة إْى ِريدت أَ تاَّتفه لْمحمَلَ .على عكس إجرلقلت لْنشر
لإلْكَّترَني نجد أن إجرلقلت لإلعالن حظيت ِاتَّتمام َلضعي مشرَع قانَن لْمعامالت لإلْكَّترَنية،
لْلمر لْذف يساعد في منحَا لْقيمة لْاََِّتية أمام لْقضاق ِصَرة َل َّتقِل لَّْتأَيل نظ لًر ْلنَا َّتسَّتند إْى
ركيزة َّتشريعية َلضحة (.)1
فمن جانب أَل نجد لْمشرع قد منح إشعارلت لَّْتسليم حجيَّتَا لْقانَنية في لَّْتدْيل على قيام
لإلعالنَ ،ذْك عندما نص على أنه إذل طلب لْمرسل من لْمرسل إْيه إعالمه َِصَل لْرساْة إْيه
أَ كان مَّتفقاً معه على ذْك ،فإن َجَد تذل لإلعالم أَ لَلَّتفاق يدْل على لسَّتالم لْرساْة ِشكل
مقَِل(.)2
َمِ ذْك كان لْمشرع حريصاً على عدم لْمغاَلة في منح تذت لْحجية نظ لًر ْلَلقِ لْفني َمخاطرت
غير لْمعََدةَ ،تَ ما يسَّتفاد من َّتمييزت ِين مسأَّْتين تما َجَد لإلشعار ِحد ذلَّتهَ ،لْكشف عن
مضمَن لْرساْة لَّْتي َصلت ،حيث أكد على أن إشعار لَّْتسليم مَّتى َجد َل يعد ِذلَّته دْيالً على
أن لْرساْة لَّْتي َصلت ْلمرسل إْيه مطاِقة في مضمَنَا ْلرساْة لَّْتي أرسلت ،فََ َلن لعَّترف
 - 1لْقِيالت ،حمدف ،لإلدلرة لإلْكَّترَنية ،مرجِ ساِق ،ص.22

 - 2لْعِيدف غانم ،حجية لَّْتَقيِ لإلْكَّترَني في لإلاِات ،لْرياض ،لْمجلة لْعرِية ْلدرلسات لْلمنية َلَّْتدريب،
لْرياض ،لْسعَدية ،6911 ،لْمجلد  ،68لْعدد  ،16ص.625
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ِدَر لإلشعار في إاِات َلقعة لَلسَّتالم على َجه ْيقين إَل أنه َل يعد كذْك في إاِات أن ما َصل
من معلَمات مطاِقاً ْما َّتم إرساْه مسِق (.)1
َيِدَ مال تذل لْمَقف مطلَِاً إْى درجة كِيرة في حال َْ كانت تذت لْرساْة َّتَّتضمن قرلر
إدلرفْ ،لن صحة لْنفاذ مِنية على َصَل لْقرلر ِذلت لْحاْة أَ لَْيئة لَّْتي صدر ِمَجَِاَ ،من
خالل شمَْيَّته ْذلت لْمعلَمات َلِْيانات لَّْتي أدرجَّتَا جَة لإلدلرة ْحظة إصدلرتَ ،مَّتى أاير تذل
لْلمر فِاَّْتأكيد يقِ عبق إاِاَّته على لْطرف لْمدعي ِذْك َتَ ِال شك يَّتمال في لْمخاطب ِاْقرلر
أَ لْمرسل إْيه ْلن من مصلحَّته إاِات ذْكَ ،يكَن ْلقاضي لسَّتعمال سلطَّته حينَا َِسط رقاَِّته
على ما ياار ْلَّتأكد من حقيقة كل ذْكَ ،لْزلم لإلدلرة َِّتقديم ما يلزم من مسَّتندلت إن كان لْمدعي َل
يملكَاَ ،تَ ما يعني أن عبق لإلاِات في نطاق لْدعاَ لإلدلرية لإلْكَّترَنية قاِل ْلَّتنقل ِين أطرلفَا
كما تَ لْحال في لْلَضاع لْعادية حيث َّتَّتقاسمه جَة لإلدلرة َخصَما في حدَد لدعاق كل منَما.
الفرع الثالث :صعوبة إثبات العلم اليقييي بالقرار اإلداري اإل لتررويي
َّترَّتب على َّتطَر لْعمل لإلدلرف في ظل لرَّتِاطه ِاَْلقِ لْجديد إْى َّتقِل لَلعَّتماد على
لإلجرلقلت لإلْكَّترَنية في مجال إصدلر لْقرلر لإلدلرف َفقاً ْما لسَّتعرضنات ساِقاًََّ ،تأسيساً على ذْك
فقد أصِح َْذت لإلجرلقلت دَر جديد يَّتصل ِعملية نفاذ لْقرلر لإلدلرف من خالل ما َّتكشف عنه في
ِعض لْلحيان من أن لْطاعن قد علم يقيناً ِاْقرلر رغم أن لإلدلرة ْم َّتنشرت أَ َّتعلنه ْألف لرد َتَ ما

 - 1لْحاجي ،طه ِن محمد ِن سلمان ،مرجِ ساِق ،ص.111
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أد َّْتطَر نظرية لْعلم لْيقيني في تذل لْمقام َلكَّتسِت ِدَرتا ِعدلً فنياً كما ِاقي َسائل لْنفاذ ِل
َلْقرلر لإلدلرف ذلَّته (.)1
ْذْك فإن مال تذت لإلجرلقلت َّتِدَ أتميَّتَا َلضحة ْجَة لإلدلرة في لَلسَّتناد إْيَا ْاَِت لْعلم
لْيقيني في مَلجَة لْطاعن ،خصَصاً َكما رأينا فإن لْنظام لْقانَني لْقائم َل يحَل دَن لمَّتدلد
دَلئل لْعلم لْيقيني إْى لَْلقِ لْجديدَ ،يِقى ِاْنَاية َّتقدير مال تذل لْلمر ْلقضاق لْذف ينِغي عليه
قَِل تذل لَّْتطَر ِما َل يؤدف إْى لْمساس ِاْضمانات لْفردية ََِّتحقق اَِت لْعلم لْيقيني ِاْضَلِط
لْمرعيةَ ،يَّترَّتب على ذْك أن إاِات لْعلم في صَرَّته لْجديدة َل يخَّتلف عما كان عليه لْحال ِصدد
لَّْتزلم لإلدلرة ِذْك ََقَع عبق لاِاَّته على كاتلَا ،ففي كلَّتا لْحاَّْتين َّتعَّتِر تي من أصدرت لْقرلر
ََّترغب في إاِات َّتحقق لْعلم ِه سَلق َِّتدخلَا كما في لْنشر أَ لإلعالن أَ ِدَن َّتدخلَا كما في
حاْة لْعلم لْيقيني (.)2
ِاإلضافة إْى أن لْعلم لَْلجب َّتَلفرت في تذل لْمقام َل يَّتصل ِجَة لإلدلرة على لعَّتِار أنَا َّتعلم
ِاْقرلر علم لْيقين ْصدَرت عنَاَ ،لنما يَّتصل أََلً َأخي لًر ِاْمخاطَِن ِه لْذين يفَّترض أنَم َل يعلمَن
ِه إَل ِعد لَّتخاذ لإلدلرة ما يلزم من خطَلت في تذل لْشأنَ ،ما دلم أن لْلصل يَّتمال في علم لْعلم
فحينَا يجب على لإلدلرة إاِات خالف ذْك ،خصَصاً فيما َْ دفعت ِرد لْدعَ َّْتقديمَا ِعد فَلت
لْميعاد ،ففي مال تذت لْحاْة َل يسَّتطيِ لْقضاق َّتحديد مَقفه َّتجات تذل لْدفِ إَل َِجَد ما يؤكد قيام
لْعلم َاََِّته في َّتاريخ محددْ ،لن َّتاريخ لْعلم تَ لَّْتاريخ لْذف يقِل معه ِدق سريان لْعلم َميعاد

 - 1لْقِيالت ،حمدف سليمان ،لَّْتَقيِ كشكلية في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَنيِ ،حث منشَر ،مجلة درلسات علَم
لْشريعة َلْقانَن ،لْمجلد  ،34ملحق ،6992 ،ص.645

 - 2صاْح ،قيدلر عِد لْقادر ،لِرلم لْعقد لإلدلرف لإلْكَّترَني ،مجلة لْرلفدين ْلحقَق ،لْمجلد  ،19لْعدد ،6918 ،32
ص.652
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لْطعن لْقضائي في لْقرلر لإلدلرفَ ،دَن َّتَلفر كل ذْك فال يَجد أمام لْقاضي إَل رد لْدفِ ،ما ْم
يكشف ِذلَّته عن ما عجزت لإلدلرة عن إاِاَّته في ضَق ما يَّتمَّتِ من سلطة َلسعة في تذل لْشأن(.)1
َفي كل لْلحَلل فاإلدلرة تي من َّتاير مسأْة لْعلم لْيقيني ِاْقرلر َما دلمت َّتدعي ِذْك فال ِد
من قيامَا ِإاِاَّته لنطالقا من لْلصل لْعام في لإلاِات َتَ أن لِْينة على لْمدعيَ ،عليه يقِ على
عاَّتقَا عبق لإلاِات في حدَد تذل لَلدعاق حَّتى َلن كانت مدعى عليَا ِاْنسِة ْلدعَ ككل،
َنظ لًر ْلظرَف لْخارجية لَّْتي يَّتَْد ِمَجَِا لْعلم لْيقيني في ظل غياب َّتدخل َلضح من قِل جَة
لإلدلرة فإن عبق إاِات تذل لْعلم من جانَِا يَّتميز ِصعََِّتهْ ،ذْك فقد منحَا لْقضاق إاِات لْعلم
لْيقيني ِأف طريقة مِ َّتشددت في تذل لْلمر نظ لًر ْلنَّتائج لْخطيرة لَّْتي َّتَّترَّتب عليه ِاْنسِة ْلطاعن.
َمما جاق في قضاق محكمة لْعدل لْعليا لْساِقة ِخصَص ذْكَ :أن لْعلم لْيقيني لْذف يقَم
مقام لَّْتِليغ يجب أن يكَن حقيقياً َل ظنياً ََل لفَّترلضياًَ ،لذل ْم يقم لْدْيل لْقاطِ في دَلَّْته ِأن
لْمسَّتدعي َّتِلغ لْقرلر أَ علم علماً يقينياً ِفحَلت َأسِاِه َعلله َمضى على ذْك لَّْتِليغ أَ لْعلم
لْيقيني لْميعاد لْقانَني َّْتقديم دعَ لإلْغاق فَّتكَن لْدعَ مقدمة ضمن لْميعاد لْقانَني.)2( "......
َفي تذل لْشأن قضت لْمحكمة لإلدلرية لْعليا لْعرلقية ِأن( :علم صاحب لْشأن ِاْقرلر يقَم
مقام إعالنه ،مَّتى كان علماً يقينياً شامالً ْجميِ لْعناصر لَّْتي يمكن على أساسَا َّتِين مركزت لْقانَني

 - 1لْزِيدف ،خاْد ،نظرية لْعلم لْيقيني في لْفقه َلْقضاق لإلدلرف مِ لَّْتركيز على أحكام محكمة لْعدل لْعليا :درلسة
مقارنة ،مجلة درلسات علَم لْشريعة لْقانَن ،لْمجلد  ،34لْعدد  ،1ص.108

 - 2لْعدل عليا رقم (َّ ،)6991/61تاريخ  ،6996/5/16منشَرلت مركز عدلْة.
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ِاْنسِة إْى تذل لْقرلرََّ ،تحديد طريقة لْطعن عليهَ ،أن تذل لْعلم ياِت من أف َلقعة أَ قرينة َّتفيد
حصَْه دَن لَّْتقيد في ذْك َِسيلة إاِات معينة.)1( "......
جدير ِاْذكر أن حدَد لإلاِات َل َّتقف عند مجرد لَّْتدْيل على َجَد لْعلم فحسبِ ،ل َلِد من
أن يكَن ِمقدَر لإلدلرة إاِات َّتاريخ حدَث تذل لْعلم ،نظ لًر ْلتمية ذْك من لْناحية لْشكلية في نظر
لْدعَ لْمقامةََّ ،تحديد إمكانية نظرتا من عدمه في ضَق ما يَّتِين نَّتيجة ذْك من مرلعاة لْطاعن
ْميعاد لْطعن من عدمه.
َفي لْلردن أخذت لْمحكمة لإلدلرية لْعليا (محكمة لْعدل لْعليا ساِقاً) ِنظرية لْعلم لْيقيني
كَسيلة َّتقَم مقام لْنشر أَ لَلعالن َّْتحديد ِدق ميعاد لْطعنَ ،أكدت ذْك في لْعديد من أحكامَا
ِاْقَل ..." :إذل علم لْمسَّتدعي علما يقينيا ِفحَ لْقرلر لْمطعَن فيه َقِل سَّتة أشَر من َّتاريخ
َّتقديم لْدعَ  ،فَّتكَن قد قدمت ِعد لنقضاق مدَّتَاْ ،لن لْعلم لْيقيني ِاْقرلر لَلدلرف يقَم مقام
لَّْتِليغ.)2( ...
َِاسَّتقرلق أحكام محكمة لْعدل لْعليا َلسَّتخالص َّتطِيقات لْمحكمة ْنظرية لْعلم لْيقيني نجد
أنَا أقرت َِا في لْلمالة لَّْتاْية:
 حاْة َّتنفيذ لْقرلر لَلدلرف محل لْطعن من جانب لإلدلرة :حيث يعَّتِر لَّْتنفيذ لْمادف ْلقرلر لَلدلرف
إحد حاَلت لاِات لْعلم لْيقيني ِاْقرلر لْمعيبَ .من أمالة َّتلك لْحاْة ما قررَّته محكمة لْعدل
لْعليا من أنه ..." :في حاْة إذل ما صدر قرلر لدلرف من إحد لْلجان ََّتم َّتنفيذ تذل لْقرلر ماديا

 - 1حكم محكمة لْقضاق لإلدلرف لْعرلقي لْمرقم /82قضاق إدلرف ،1000/في .6999/4/63

 - 2لْعدل عليا أردنية قرلرتا رقم  ،28/8مجلة نقاِة لْمحامين ،1028 ،ص َ ،544قرلرتا رقم  ،81/66مجلة نقاِة
لْمحامين ،1081 ،ص َ .238قرلرتا رقم  ،60،04مجلة نقاِة لْمحامين ،1004 ،ص .203
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َْم يطعن ِه من صاحب لْشأن َلكَّتفي َِّتقديم َّتظلماَّته إْى َّتلك لْلجنة أَ لْمرجِ لْلعلى َْا
فان تذت لَّْتظلمات َّتفيد ِأن صاحب لْحق قد علم آنذلك ِفحَ لْقرلر لْساِقَ ،تذل لْعلم يقَم
مقام لَّْتِليغ.)1( ...
 حاْة لاِات لْعلم لْيقيني عن طريق لْخطاِات لْمَّتِادْة ِين لإلدلرة َلْلفرلدَ ،أَرلق لْدعَ ...
َفي تذل لْصدد قضت محكمة لْعدل لْعليا ِقََْا ..." :لننا َعند لَلطالع على محَّتَيات ملف
لْمسَّتدعي لَْظيفي يَّتِين لنه كان َِّتاريخ 1004/4/16قد َّتقدم ِاسَّتدعاق إْى لْمدير لْعام يطلب
فيه لعادة عالَة ِدل لْعمل لإلضافي لْمَقَفة ،لَل أن لْمدير رفض لجاِة طلِهَ ،في ضَق ما
َّتقدم يَّتِين أن لْمسَّتدعي قد علم علما يقينيا ِاْقرلر لْمطعَن ِه َِّتاريخ َ1004/4/16حيث أن
لْدعَ مقدمة َِّتاريخ  ،1004/16/19أف ِعد فَلت لْمَلة لْقانَنية لْمحددة في لْمادة (/8أ)
من قانَن لْقضاق لإلدلرف فَّتقرر رد لْدعَ شكال"(.)2
َ قضت في حكم آخر ِقََْاَِ ..." :اْرجَع إْى أَرلق تذت لْدعَ َل نجد فيَا ما ياِت َّتِلغ
لْمسَّتدعين ْلقرلر لْمطعَن فيه أَ علمَم لْيقيني ِهَ )3( "...قضت في حكم حديث َْا "ِأنه َّتِين
من كشف لْرَلَّتب لْمِرز في لْدعَ أن لْمسَّتدعي كان يقِض رَلَّتِه خالل تذت لْفَّترة دَن
لْزيادة لَّْتي سِق أن قررتا لْمجلس لِْلدف ،مما يعَّتِر ِأنه قد علم علما يقينيا ِإْغاق لْزيادة

 - 1لْعدل عليا لردنية قرلرتا رقم  ،20/15مجلة نقاِة لْمحامين ،1020 ،ص .830
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لْمقررة على لرَّتِه َقد مضى على ذْك أكار من عام َنيفَ ...حيث أن لْعلم لْيقيني يقَم مقام
لَّْتِليغ كما لسَّتقر عليه لَلجَّتَادَ ،يكَن لْمسَّتدعي قد أذعن ْلقرلر لْطعين".

()1

 حاْة لْقَِل لْضمني ِاْقرلر :من لْمَّتفق عليه فقَا َقضاق أن قَِل ذَف لْمصلحة ِاْقرلر لَلدلرف
يسقط حقه في رفِ دعَ لإلْغاق ،سَلق كان لْقَِل صريحا أَ ضمنياًَ ...من أمالة تذت لْحاْة
ما قضت ِه محكمة لْعدل لْعليا ِقََْاَ ..." :حيث أن قيام لْمسَّتدعي ِطلب مسَّتحقاَّته من
صندَق لَلسكان لْخاص ِاْلمن لْعامََِّ ...تسجيل لسمه في سجل لْمحامين لْمزلَْين ْمَنة
لْمحاماة يشكل قََِل ضمنيا ِقرلر لحاَّْته إْى لَّْتقاعدَ ،يعَّتِر ذْك لذعانا منه ْلقرلر لْمطعَن فيه
مما يمَّتنِ معه قَِل لْطعن فيه َيكَن حق لْمسَّتدعي في تذت لْدعَ قد سقط ِاإلذعان.)2(".
َفي تذل لْمقام أشارت لْمحكمة لإلدلرية لْعليا لْعرلقية في أحد أحكامَا إْى أن" :عجز لإلدلرة
عن إقامة لْدْيل على علم لْمدعي ِاْقرلر في َّتاريخ معين مؤدلت لتَّتِار دعَلت مقدمة في لْميعاد".
َِاَّْتطِيق ْذْك َل يكفي أن َّتسَّتند لإلدلرة إْى َجَد لإلجرلق لإلْكَّترَني لْذف يدْل على قيام
لْعلم في حق لْطاعنِ ،ل يَّتَجب لَّْتزلمَا َِّتحديد َّتاريخ لَّتخاذ تذل لإلجرلق َأن يكَن ِمقدَرتا َضِ
لْقضاق في تذت لْصَرةَ ،لذل كانت لإلجرلقلت لإلْكَّترَنية َّتَّتميز ِدقة مَلعيدتاَِ ،ارَّتِاطَا َِّتَلريخ
َساعات معينة عند لَّتخاذتا َفقاً ْلمقياس لْزمني لْمعمَل ِه عِر شِكة لإلنَّترنت أَ جَاز لْحاسَب
أَ شِكة لَْاَّتف لْمحمَل ،إَل أن إاِات تذل لَّْتاريخ يَّتطلب جَد فني مميز من قِل لإلدلرة ،لْلمر
لْذف يؤدف إْى ضرَرة لسَّتعانَّتَا ِمَظفين قادرين على لسَّتخالص ما يمكن من أدْة ََّتَلريخ َّتساتم
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في َّتأكيد لدعائَاَ ،في لْمقاِل يفرض تذل لْحال على لْقضاق َّتطَير سلطَّته لَّْتي يسَّتعملَا في تذل
لْشأن ِما يمكنه من لَْقَف على حقيقة لْعلم في ميعادت َنَعية لإلجرلق لْمؤدف ْقيامه.
َأياً كانت لْقرينة لَّْتي َّتقدمَا لإلدلرة ْجَة لْقضاق إلاِات لْعلم لْيقيني َطِيعة لإلجرلقلت لَّْتي
ساتمت في َجَدتا ،فإن لْااِت على لْدَلم أنَا َل َّتخرج عن رقاِة لْقاضي َتَ صاحب لْكلمة
لْلَْى َلْلخيرة في مد كفايَّتَا من عدمهَ ،مَّتى عجزت لإلدلرة عن إاِات لْعلم لْيقيني فال مناص
من لعَّتِار ميعاد لْطعن ِاْقرلر مفَّتَحاً ََل يَّتقيد ِأف أجل.
َلْجدير ِاْذكر أنه فيما يَّتعلق ِاحَّتساب ميعاد رفِ دعَ لَلْغاق فان محكمة لْعدل لْعليا َّتطِق
كقاعدة عامة لْلحكام لَْلردة في قانَن أصَل لْمحاكمات لْمدنيةَ ،ذْك ِما َل يَّتعارض مِ طِيعة
لْمنازعة لإلدلريةَِ ...اْرجَع إْى نص لْمادة ( )63من قانَن أصَل لْمحاكمات لْمدنية نجد أنه
ينص على ما يلي" :لنه إذل كان لْميعاد مقد لر ِاْليام أَ ِاْشََر أَ ِاْسنين فال يحسب فيه يَم
لَّْتِليغَ .ينقضي لْميعاد ِانقضاق لْيَم لْلخير منه إذل كان يجب أن يحصل فيه لْلجرلقََّ ،تحسب
لْمَلعيد لْمعينة ِاْشَر أَ ِاْسنة ِاَّْتقَيم لْميالدف ما ْم ينص لْقانَن على غير ذْكَ .لذل صادف
أخر لْميعاد عطلة رسمية لمَّتد إْى لَل يَم عمل ِعدتا."...
ََّتطِيقا َْذل لْنص يسرف ميعاد لْطعن على أساس ( )29يَما من َّتاريخ نشر لْقرلر أَ َّتِليغه
أَ علم صاحب لْشأن ِه علما يقينيا مِ لْلخذ في لَلعَّتِار عدد أيام لْشَرََ .ل يحسب لْيَم لْلَل
من ميعاد لْطعن َتَ لْيَم لْذف َّتم فيه لْنشر أَ حدث لإلعالن أَ َقِ فيه لْعلم لْيقيني من جانب
صاحب لْشأنَ ،لنما يِدأ سريان لْميعاد من لْيَم لَّْتاْي ْذْكَ ...لذل صادف أن كان لْيَم لْلخير
من لْميعاد يَم عطلة رسمية فان لْميعاد يمَّتد إْى أَل يَم عمل ِعد لنَّتَاق تذت لْعطلة َّتطِيقا ْلمادة
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( )63من قانَن أصَل لْمحاكمات لْمدنية لَّْتي َّتنص على أنه" :إذل صادف آخر لْميعاد عطلة
رسمية لمَّتد إْى أَل يَم عمل ِعدتا."...
َأيضا يسَّتفاد من أحكام محكمة لْعدل لْعليا أن قضاقتا لسَّتقر على َّتطِيق تذت لْقَلعد في
لحَّتساب ِدق سريان ميعاد لْطعنَ ...من أمالة ذْك ما قضت ِه لْمحكمة ِقََْا" :لن كَن نَاية
مدة لْطعن ِاْقرلر صادفت أيام َّتعطيل رسمي فان ذْك يَجب َّتقديم لْطعن في أَل يَم يلي لْعطلة
عمالً ِأحكام قانَن أصَل لْمحاكمات لْحقَقية لَّْتي َّتنص على أنه َل َّتحسب ليام لْعطل لْرسمية
من لْمدة لْمقررة إذل جاقت في نَاية لْمدة.)1( "...
َيَّترَّتب على كيفية حساب ميعاد لْطعن نَّتائج تامة َّتَّتعلق ِقَِل أَ عدم قَِل دعَ لَلْغاق
شكال ،إذ َلِد أن َّترفِ لْدعَ في لْميعاد لْقانَني ْكي َّتكَن مقَِْةَ ،أف خطأ في حساب تذل
لْميعاد سَلق في ِدق مدَّته أَ في نَايَّتَا يسقط حق صاحب لْشأن في رفعَا ،لَل أن تناك حاَلت
يمَّتد فيَا لْميعاد ْلسِاب معينة َّتؤدف إْى َقف لْميعاد أَ قطعه.

 -1عدل عليا لردنية قرلرتا رقم  ،29/61مجلة نقاِة لْمحامين ،1029 ،ص .613
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الفصل الخامس:

الخارمة واليرائج والروصيات
أوالً :الخارمة
َفي خاَّتمة تذت لْدرلسة لْمَسَمة ِب" دور القضاء في الطعن في القرار اإلداري اإل لتررويي في
الرشريع العراقي دراسة مقارية" َّتِين ْنا أنه في ظل اَرة لَّْتكنََْجيا لْمعاصرة ْجأت جَة لإلدلرة
لْعامة إْى لَْلع لإلْكَّترَني َّْتأدية نشاطَا لْمطلَب منَا ََّْتحقيق صَرة جديدة من لَلَّتصال ِينَا
َِين جمََر لْمَّتعاملين معَا من لْلفرلدَ ،في ذلت لَْقت فإن تذل لَْلقِ أصِح مَطناً أيضا جديدلً
ْألعمال َلَّْتصرفات لْقانَنية أياً كان أطرلفَا ِما في ذْك لَّْتي َّتكَن لإلدلرة طرفاً فيَا ،فأَجدت
نظام لإلدلرة لإلْكَّترَنية لْذف نقل معظم أعماَْا إْى لَْلقِ لإلْكَّترَني َأرسى لْاقافة لإلْكَّترَنية على
َِناق على ما َّتقدم فإن إرساق تذل لْنظام لْجديد أد إْى ظََر َّتصرفات
حساب نظيرَّتَا لَْرقية،
ً
لإلدلرة لْقانَنية ِاَب جديد ،حيث أن لْقرلر لإلدلرف كما غيرت أصِح يخرج إْى لَْجَد ِبإجرلقلت
إْكَّترَنيبةَ ،لَّْتي يعَّتمد عليَا أيضا في َّتحقيق نفاذت ََّتنفيذت َلنَاق َجَدتَ ،نلحظ َجَدت على دعامة
إْكَّترَنية ِعد أن كان يأَّتي في شكل لْمسَّتند لَْرقي.
َقد َّتم من خالل تذت لْدرلسة لسَّتعرلض َّتعريف لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني َخصائصهَ ،أركانه،
َمن ام ِيان لْعيَب لَّْتي َّتصيب لْقرلر لإلْكَّترَني ََّتجعله عرضة ْلطعن ِاإلْغاقَ ،أخي لًر َّتم في
تذت لْدرلسة لسَّتعرلض معَقات لْطعن ِاْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَنيَ ،في ضَق ما سِق َّتَصل لِْاحث
إْى مجمَعة من لْنَّتائج َلَّْتَصياتَ ،لَّْتي يمكن إجمال أِرزتا على لْنحَ لإلْغاق:
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ثايياً :اليرائج
 .1يسَّتمد لَّْتطَر لْقائم في نفاذ لْقرلر لإلدلرف مشرَعيَّته من لْطِيعة لْمرنة ْقَلعد لْقانَن لإلدلرف
لَّْتي َّتَّتقِل مسايرة أعمبال لإلدلرة َلَْقبائِ لْمَّتصلة َِا ْاَرة لَّْتكنََْجيا َظََرتا ِطِيعة ِرمجيبة،
كمبا أن تبذت لْلعمال َلَْقائِ َّتحَّتاج فطرياً ْلَّتحديث َتَ أمر َجَِي إلقرلر صبالحيَّتَا َفعاْيَّتَا
في َقَّتنا لْرلتن لْذف يشَد َّتغلغل لَّْتكنََْجيا إْى كل شيق حَّتبى أصِحت ملمح َعنَلن كل
نشاط جديد.
 .6أن لْقضاق لإلدلرف لْعرلقي َلْلردني لنَّتَج نَج مجلس لْدَْية لْفرنسي لْذف لعَّتمد لَّْتقسيم
لْحديث (لْخماسي) ْلَجه لإلْغاق لْذف يقَم على أساس لْرِط ِين عيَب لإلْغاق َأركان لْقرلر،
َعليه َّتَّتمال تذت لْلَجه ِعيب عدم لَلخَّتصاص َعيب لْشكل َلإلجرلقلت َعيب لْمحل أَ
مخاْفة لْقانَن َعيب لْغاية أَ لنحرلف لْسلطةَ ،عيب لْسِب.
َ .3ل يجَز لْطعن ِاْقرلر لإلدلرف في لْمرلحل لَّْتحضيرية إلعدلدت َيعني لْمرحلة لَّْتي َّتسِق
صدَر لْقرلر لإلدلرف َينطِق ذْك على لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني إذل َلِد أن يصدر في صَرَّته
لْنَائية لَّْتي من شأنَا إحدلث َّتغيير في لْمرلكز لْقانَنية ْألشخاص سَلق ِاْحذف أَ ِاإلضافة
أَ لإلْغاق.
 .4فسحت لْقَلنين لْمنظمة ْلَّتعامل لإلْكَّترَني لْمجال َلَّتخاذ لْشكل لْمناسب ْلقرلر لإلدلرف
لإلْكَّترَنيَ ،مِ ذْك فقد يسَّتلزم لْقانَن شكليات َلجرلقلت معينة قد َّتَّتشاِه َقد َّتخَّتلف عن
َّتلك لَّْتي يسَّتلزم َّتَلفرتا في لْقرلر لإلدلرف لْعادف فِاإلمكان لَّتخاذ شكل إْكَّترَني ْلقرلر لإلدلرف
لعَّتمادلً على معلَمات إْكَّترَنية.
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 .5لن َّتطَر َلقعة لْنفاذ ْن يكَن ِمعزل عن َسائلَا لْاالث ،فقد ظَر لْنشر لإلْكَّترَني ْلق لررلت
لإلدلرية َِدأ يحل َّتدريجياً محل نظيرت لَْرقيَ ،يَّتمال لْنشر لْجديد في لْعملية لِْرمجية لَّْتي
َّتَدف إْى نقل لْعلم ِمضمَن لْقرلر لإلدلرف إْى لْجميِ عِر َسائل إْكَّترَنية محددة َّتَّتفق مِ
غاية لْنشر في َّتحقيق لْعلم لْجماعين َمن أتمَا "صفحات لَْيب أَ لْمَلقِ لإلْكَّترَنية".
 .2يخَّتلف ركن لَلخَّتصاص في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني عن لْقرلر لْعادف حيث لنه يجرف لَّتخاذت
من قِل لَْسيط لإلْكَّترَني لْمؤَّتمت َعلى ذْك يعَّتِر لَْسيط تَ صاحب لَلخَّتصاص في
لَّتخاذ لْق لررلت لإلدلرية لْمِرمج َلَّتخاذتا.

ثالثاً :الروصيات
 .1يرجى من لْمشرع لْعرلقي ِإصدلر قانَن خاص ِاْمعامالت لإلدلرية لإلْكَّترَنية َعدم لَلكَّتفاق
ِقانَن لَّْتَقيِ لإلْكَّترَني لْذف ينظم مظَرتا.
 .6لَصي لْمشرع لْعرلقي ِسن قانَن خاص ْلقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني َل يَّتقيد ِأحكام لْقرلر
لإلدلرف لْعادف إذ أن لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني َل يخضِ ْلفصل ِين لَلخَّتصاصات دلخل
لْسلطة لَْلحدة ََل ِد من زيادة لَلتَّتمام لَّْتشريعي لْحاصل نحَ إضفاق لْمزيد من لْلحكام
لْمَّتعلقة ِاإلاِات لإلْكَّترَني أيضا في مجال لْقانَن لإلدلرف.
 .3لَّْتأكيد ِضرَرة َّتقيد لإلدلرة في لإلسرلع َِّتنفيذ لْحكم لْقضائي لْصادر في دعَ لإلْغاق سَلق
كان لْحكم في صاْحَا أم يدينَا َلَل َّتعرض من َّتعمد لَّْتأخير إْى عقَِات شديدة حفاظا على
مصاْح لْلفرلد ََّترسيخَا ْمِدأ لْدَْة لْقَية في ردع لْمخاْفات.
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 .4ضرَرة َّتفعيل لْدَر لْمَم لْذف َّتقَم ِه جَة لَّْتصديق أَ ما يسمى ِكاَّتب لْعدل لإلْكَّترَني
لْمخَّتصة ِإصدلر ََّتنظيم َمَّتاِعة لَّْتَقيِ لإلْكَّترَني ْغرض إيجاد ِيئة فنية َقانَنية معَّتِرة
أمام لْقضاق َّتخص لْقضايا لْمنظَرة في تذل لْمجال.
 .5يَصي لِْاحث َِّتعديل قانَن لإلاِات لْعرلقي رقم ْ 192سنة 1020م ،يَّتناَل فيه ِعض صَر
لْمسَّتندلت لإلْكَّترَنية لْحدياة َمنَا لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني َما َّتمَّتِ ِه من حجية قانَنية
في لإلاِات حَّتى يكَن قادر على مَلكِة لَّْتطَر.
 .2حيث َّتلَّتزم لإلدلرة ِإاِات قيامَا ِنشر لْقرلر لإلدلرف عِر صفحات لَْيب لْمخصصة ْذْك أَ
من خالل لْشاشات لْمرئية لْمَجَدة ِدلخل مقارتا ،على أن يكَن ذْك َفقاً ْما يَّتناسب مِ
طِيعة تذت لَْسائل لْجديدةَ ،تَ ما يعني أن لَلخَّتالف يكمن فقط في آْية لإلاِات مِ ِقاق
لْقاعدة لْعامة على حاَْا دَن َّتغيير.
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً :القران التريم.
ثايياً :الترب
أَِ لْعام ،فَد ،لْقضاق لإلدلرف ِين لْنظرية َلَّْتطِيق ،دلر لْاقافة ْلنشر َلَّْتَزيِ ،عمان.6911 ،
أَِ زيد ،محمد عِد لْحميد ،لْمرجِ في لْقانَن لإلدلرف ،دلر لْنَضة لْعرِية ،لْقاترة،6995 ،
ص.339

ِدرلن ،مرَلن ،لْرقاِة لْقضائية على أعمال لإلدلرة لْعامة في ظل لْظرَف لَلسَّتانائية ،درلسة مقارنة،
دلر لْمطَِعات لْجامعية ،لإلسكندرية.6998 ،
ِسيَني ،عِد لْغني ( ،)1008لْقضاق لإلدلرف ،لْمجلد لْااني ،منشأة دلر لْمعارف ،لإلسكندرية.
ِكر ،عصمت عِد لْمجيد ،مجلس شَر لْدَْة ،مَسَعة لْقَلنين لْعرلقية ،إعدلد َنشر مكَّتِة صِاح
لْلنِارفِ ،غدلد.6990 ،

جاب لهلل ،أمل ْطفي ،أار لَْسائل لإلْكَّترَنية على مشرَعية َّتصرفات لإلدلرة لْقانَنية ،درلسة
مقارنة ،دلر لْفكر لْجامعي ،لإلسكندرية6913 ،م.
جانكير ،فارس ،لْطعن في لْق لررلت لإلدلرية ،منشَرلت زين لْحقَقيةِ ،يرَت.6911 ،
لْجَِرف ،ماتر صاْح عالَف ،مِادئ لْقانَن لإلدلرف ،لْمَصل ،لْزين ْلنشر.
لْجَني ،محمد ،لْسلطة لَّْتقديرية ْإلدلرة لْعامة َمدف خضَعَا ْلقضاق ،منشأة لْمعارف،
لإلسكندرية.6991 ،

حافظ محمَد ،لْقضاق لإلدلرف :درلسة مقارنة ،ط ،2دلر لْنَضة لْعرِية ،لْقاترة.1008 ،
حجازف ،عِد لْفَّتاح ِيَمي ،لَّْتجارة لإلْكَّترَنية َحمايَّتَا لْقانَنية ،لإلسكندرية ،دلر لْفكر لْجامعي،
.6992
حجازف ،عِد لْفَّتاح ِيَمي ،لَّْتجارة عِر لإلنَّترنت ،دلر لْفكر لْجامعيِ ،يرَت.6992 ،
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حجازف ،عِد لْفَّتاح ِيَمي ،لْحكَمة َنظامَا لْقانَني ،منشأة لْمعارف ،لإلسكندرية.6994 ،
حجازف ،عِد لْفَّتاح ِيَمي ،مقدمة في لَّْتجارة لإلْكَّترَنية لْعرِية ،لْكَّتاب لْااني ،لْنظام لْقانَني
ْلَّتجارة لإلْكَّترَنية في دَْة لإلمارلت لْعرِية لْمَّتحدة ،دلر لْفكر لْعرِي ،لإلسكندرية.6914 ،
لْحلَ ،ماجد رلغب ،لْقضاق لإلدلرف ،لْدلر لْجامعية ،لإلسكندرية.6919 ،
لْحمادف ،محمَد ،حقَق َضمانات لْمَّتعاقد مِ لإلدلرة َلَّْتحكيم في لْعقد لإلدلرف ،مركز لإلصدلرلت
لْقانَنية ،لْقاترة.6911 ،
لْخاليلة ،محمد ،لَْسيط في لْقانَن لإلدلرف ،دلر لْاقافة ْلَّتَزيِ َلْنشر ،عمان.6916 ،
خليفة ،عِد لْعزيز عِد لْمنعم ،أسِاب قَِل دعَ إْغاق لْقرلر لإلدلرف ،لْلسِاب لْشكلية ْقَِل
دعَ لإلْغاق ،منشأة لْمعارف ،لإلسكندرية.6992 ،

لْدْيمي ،حِيب ،لِرلتيم ،لْق لررلت لإلدلرية لْقاِلة ْالنفصال عن لْعقد لإلدلرف ،مكَّتِة زين لْحقَقية،
ِغدلد.6916 ،
لْزعِي ،خاْد سمارة ،لْقرلر لإلدلرف ِين لْنظرية َلَّْتطِيق ،دلر لْاقافة ،عمان.1005 ،
لْسعيدف ،علي حسين لاامر ،مرشد لْمحامين َلْمَظفين في كيفية لْطعن ِاْق لررلت لإلدلرية ،مكَّتِة
لْمعارفِ ،غدلد.6919 ،

شطناَف ،على خطار ،لْقضاق لإلدلرف ،لْجزق لْلَل ،دلر لْاقافة ْلَّتَزيِ َلْنشر ،عمان.6911 ،
لْشَِكي ،عمر محمد ،لْقضاق لإلدلرف ،عمان ،دلر لْاقافة ْلنشر َلَّْتَزيِ.6991 ،
لْطماَف ،سليمان محمد ،لْنظرية لْعامة في لْق لررلت لإلدلرية ،دلر لْنَضة لْعرِية ،لْقاترة.1028 ،
لْطماَف ،سليمان ،نظرية لَّْتعسف في لسَّتعمال لْسلطة ،دلر لْنَضة لْعرِية ،لْقاترة.1028 ،
لْعِادف ،محمد لْرصيفان ،قضاق لإلْغاق لإلدلرف ،دلر جليس لْزمان ْلنشر َلَّْتَزيِ ،عمان.6913 ،
لْعِادف ،محمد َْيد ،لْقضاق لإلدلرف ،شرَط قَِل دعَ لإلْغاق َلآلاار لْمَّترَّتِة على لْفصل فيَا،
ط ،1عمان لَْرلق ْلنشر َلَّْتَزيِ.6998 ،
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عِد لْكريم ،فؤلد ،لْق لررلت لإلدلرية ََّتطِيقاَّتَا في لْمملكة لْعرِية لْسعَدية ،معَد لإلدلرة لْعامة،
لْرياض ،لْمملكة لْعرِية لْسعَدية.6993 ،

عِيدة ،عِد لْرحيم َنعمان ،ضياق أحمد ،مَسَعة لَّْتشريعات لإلْكَّترَنية لْمدنية َلْجنائية ،مطِعة
لَْرلقِ ،يرَت ،6919 ،ص.306

فَمي ،مصطفى أَِ زيد ،لَْسيط في لْقانَن لإلدلرف ،لْجزق لْلَل ،دلر لْنَضة لْعرِية ،لْقاترة،
.6999
قِيالت ،حمدف ،لَْجيز في لْقضاق لإلدلرف ،لْلردن ،دلر َلئل ْلنشر َلَّْتَزيِ ،ط.6911 ،1
قِيالت ،حمدف ،لَْجيز في لْقضاق لإلدلرف ،عمان ،دلر َلئل ْلنشر َلَّْتَزيِ.6916 ،
قِيالت ،حمدف ،قانَن لإلدلرة لْعامة لإلْكَّترَنية ،دلر َلئل ْلنشر ،عمان ،لْطِعة لْلَْى.6914 ،
قدَرة ،زتير أحمدَِ ،ن طريف ،محمد عِد لْمحسن ،لَْجيز في لْقضاق لإلدلرف ،ط ،6عمان ،دلر
َلئل ْلنشر َلَّْتَزيِ.6969 ،
كنعان ،نَلف ،لْقضاق لإلدلرف ،عمان ،دلر لْاقافة ْلَّتَزيِ َلْنشر.6911 ،
لْمطاْقة ،محمد فَلز ،لَْجيز في عقَد لَّْتجارة لإلْكَّترَنية ،دلر لْاقافة ْلَّتَزيِ َلْنشر ،عمان،
.6913

لْمَمني ،عمر حسن ،لَّْتَقيِ لإلْكَّترَني َقانَن لَّْتجارة لإلْكَّترَنية ،دلر َلئل ْلنشر َلَّْتَزيِ ،عمان،
.6913
نصار ،جاِر جار ،لْمناقصات لْعامة ،دلر لْنَضة لْعرِية ،لْقاترة.6996 ،
ثالثاً :الرسائل واألطاريح الجامعية
ِشار صالح ،لْسلطة لَّْتقديرية ْإلدلرة في قضاق محكمة لْعدل لْعليا في لْلردن ،مذكرة ماجسَّتير،
كلية لْقانَن ،جامعة لْيرمَك ،لْلردن.6913،

لِْيدق ،محمد لْسيد عِد لْمجيد ،نفاذ لْقرلر لإلدلرية َسبريانَا فبي حق لْلفرلد ،أطرَحة دكَّتَرلت فبي
لْحقبَق ،جامعة لْقاترة ،مصر.6996 ،
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لْحاجي ،طه ِن محمد ِن سلمان ،لْطعبن ِاإلْغباق علبى لْقبرلر لإلدلرف لْمنفصل في نطاق لْعقد
لإلدلرف ،رسباْة ماجسبَّتير ،جامعبة عين شمس ،مصر.6919 ،

درَيش ،حسني ،نَاية لْقرلر لإلدلرف عن غير طريق لْقضباق ،أطرَحة دكَّتَرلت ،جامعة عين شمس،
.1082

زنكة ،سالمة عِد لْحميد ،لْرقاِة لْقضائية على مشرَعية لْق لررلت لإلدلرية :درلسة مقارنة ،رساْة
ماجسَّتير ،لْلكاديمية لْعرِية لْمفَّتَحة ،لْدنمارك.6998 ،
سَيد ،عز لْدين عِد لهلل ميلَد ،مَّتطلِات َّتطِيق لإلدلرة لإلْكَّترَنيبة َّْتقديم لْخدمات لْعامة مِ
لَّْتطِيق على أمانبة لْلجنبة لْشبعِية لْعامبة ْصندَق لْضمان لَلجَّتماعي في ْيِيا ،أطرَحة
دكَّتَرلت لْفلسفة في لإلدلرة لْعامة ،جامعة لْقاترة.6916 ،

شِير ،محمد سليمان ،لْنفاذ لإلْكَّترَني ْلقرلر لإلْكَّترَني ،أطرَحة دكَّتَرلت ،جامعة عين شمس،
مصر.6915 ،
لْطاِْاني ،لسرلق كريم عِد لهلل ،لْطعن ِأحكام محكمة لْقضاق لإلدلرف أمام لْمحكمة لَلَّتحادية لْعليا
في لْعرلق ،رساْة ماجسَّتير ،كلية لْقانَن َلْسياسة ،جامعة لْسليمانية.6990 ،
كرمل ،رفات كريم ،دعَ لَّْتعَيض عن لْق لررلت لَلدلرية غير لْمشرَعة ،لطرَحة دكَّتَرلت ،جامعة
ِغدلد.6992 ،

ماراا عنز ،لْرقاِة لْقضائية على لْسلطة لَّْتقديرية ْإلدلرة :درلسة مقارنة ،أطرَحة دكَّتَرلت ،لْجامعة
لْلردنية.6992 ،

ناجي ،صاْح يحيى رزق ،سلطة لْقاضي لْجنائي فبي َّتقبدير أدْبة لإلاِات لْحدياة :درلسة مقارنة،
رسباْة ماجسبَّتير ،معَبد لْد لرسبات َلِْحَث لْعرِية ،لْقاترة.6998 ،

رابعاً :المجالت واألبحاث والدوريات
لِْاز ،دلَد عِد لْرلزق ،لإلدلرة لْعامة (لْحكَمة) لإلْكَّترَنية َأارتا على لْنظام لْقانَني ْلمرفق لْعام
َأعمال مَظفيه ،مجلس لْنشر لْكَيَّتي ،جامعة لْكَيت.6994 ،
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لِْدلَف ،محماض ،لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني ،مجلة لْمنارة ْلدرلسات لْقانَنية َلإلدلرية ،عدد ،63
.6918

ِطارسة ،سليمانَ ،كريم كشاكش ،لْقرلر لإلدلرف لْمنعدم ََّتطِيقاَّته أمام لْمحاكم لْلردنية ،مجلة
درلسات علَم لْشريعة َلْقانَن ،لْمجلد  ،65لْعدد .6998 ،1

َّتعليمات َّتنظيم إجرلقلت لْعطاق َشرَط لَلشَّترلك فيَا لْلردنيةْ 1 ،سنة .6998
جِير ،فاضل ،لْطعن لْقضائي كضمانة ْلمَظفين في مَلجَة سلطات لَّْتأديب ،مجلة لْقادسية
ْلقانَن َلْعلَم لْسياسية ،لْعدد لْلَل ،لْمجلد لْخامس.6914 ،

حسن ،محمد مصطفى ،لَلَّتجاتات لْحدياة في نظرية لَلنحرلف ِاْسلطة ،مجلة إدلرة قضايا لْدَْية،
لْعدد لْااْث ،6990 ،ص.145

لْحسنات ،سارف عَض ،معَقات َّتطِيق لإلدلرة لإلْكَّترَنيبة فبي لْجامعات لْفلسطينيةِ ،حث منشَر،
مجلة لْد لرسبات لَّْترَِيبة َلإلدلرية ،معَبد لِْحَث َلْدرلسات لْقانَنية ،لْقاترة.6911 ،
حمادة ،أشرف محمد ،لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني ،مجلة لْفكر لْشرطي ،لْمجلد رقم ( )65لْعدد رقم
( ،6912 ،)00ص.28
لْزِيدف ،خاْد ،نظرية لْعلم لْيقيني في لْفقه َلْقضاق لإلدلرف مِ لَّْتركيز على أحكام محكمة لْعدل
لْعليا :درلسة مقارنة ،مجلة درلسات علَم لْشريعة لْقانَن ،لْمجلد  ،34لْعدد .1

زترة ،محمد مرسي ،حجية لَّْتَقيِ لإلْكَّترَني في لإلاِاتِ ،حث منشَر في مجلة لَّتحاد لْمصارف
لْعرِيِ ،يرَت ،1000،ص.123

شاكر ،أَِ ذر عِد لْكريم ،دعَ إْغاق لْقرلر لإلدلرفِ ،حث منشَر ،مجلة لإلدلرة َلَلقَّتصاد ،لْسنة
لْخامسة َلْاالاَن ،عدد .6916 ،03

لْصاْح ،عامان عِد لْملك ،لْسلطة لْالئحية ْإلدلرة في لْكَيت َلْفقه لْمقارن َأحكام لْقضاق،
لْكَيت.1002 ،
صاْح ،قيدلر عِد لْقادر ،لِرلم لْعقد لإلدلرف لإلْكَّترَني ،مجلة لْرلفدين ْلحقَق ،لْمجلد  ،19لْعدد
.6918 ،32
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صعصاع ،إسماعيل ،محاضرلت ِعنَلن (دعَ لْغاق لْقرلر لإلدلرف) أْقيت على طالب لْماجسَّتير
في كلية لْقانَن جامعة ِاِل ،سنة .6998

لْعِادف ،محمد َْيد ،سلطة قاضي لإلْغاق في لْلردن ،مجلة لْمنارة ،6995/8/11 ،لْمجلد ،16
لْعدد  ،6992 ،91ص.681

لْعِيدف غانم ،حجية لَّْتَقيِ لإلْكَّترَني في لإلاِات ،لْرياض ،لْمجلة لْعرِية ْلدرلسات لْلمنية
َلَّْتدريب ،لْرياض ،لْسعَدية ،6911 ،لْمجلد  ،68لْعدد .16
لْعجارمة ،لْعقيلَ ،ناصر عِد لْحليم لْسالمات ( ،)6913نفاذ لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَنيِ ،حث
منشَر ،مجلة علَم لْشريعة َلْقانَن ،كلية لْحقَق ،لْجامعة لْلردنية ،لْمجلد رقم ( ،)49لْملحق

(.)1

لْقِيالت ،حمدف سليمان ،لَّْتَقيِ كشكلية في لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني ،مجلة درلسات علَم لْشريعة
َلْقانَن ،لْجامعة لْلردنية ،عمان ،لْمجلد .6992 ،34
لْقيسي ،أعاد حمَد ،لْنمَذج لإلْكَّترَني لْمَحد ْلق لررلت لإلدلريةِ ،حث مقدم إْى مؤَّتمر لْمعامالت
لإلْكَّترَنية (لَّْتجارة لإلْكَّترَنية  -لْحكَمة لإلْكَّترَنية) في لْفَّترة 6990/ 5/69-10م ،جامعة
لإلمارلت لْعرِية لْمَّتحدة.

لْقيسي ،معاذ ،لْقانَن لإلدلرف (درلسة مقارنة) ،أكاديمية شرطة دِي (كلية لْقانَن َعلَم لْشرطة)،
طِعة.6998 ،
محيسن ،عامر زغير ،لخَّتصاص لْمحكمة لإلدلرية لْعليا ِاْنظر َّتميي لًز في لحكام لْقضاق لإلدلرف
في لْعرلق ،درلسة َّتحليلية نقدية على ضَق لْقانَن رقم ْ 12سنة ِ ،6913حث منشَر في مجلة
كلية لْقانَن ْعلَم لْقانَنية َلْسياسية ،لْمجلد  ،4جامعة كركَك.6915 ،

مصطفى ،عالق محيي لْدين ،لْقرلر لإلدلرف لإلْكَّترَني كأحد َّتطِيقات لْحكَمة لإلْكَّترَنيةِ ،حث
مقدم إْى لْمؤَّتمر لْعلمي لْسنَف لْساِِ عشر ،لْمعامالت لإلْكَّترَنية :لَّْتجارة لإلْكَّترَنية-

لْحكَمة لإلْكَّترَنية-لْمنعقد ِمركز لإلمارلت ْلدرلسات َلِْحَث لَلسَّت لرَّتيجية ،أَِ ظِي ،لْمجلد
لْلَل.6990 ،

