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صالحية القاضي اإلداري بالرجوع الى أصول المرافعات المدنية "دراسة مقارنة"
إعداد :محمد صالح خضر
إشراف :الدكتور أيمن يوسف الرفوع
الملخص

باللغة الع ربية

هدفت هذه الرسالة الى بيان مدى صالحية القاضياإلداريبالرجوع إلى قانونأصو ل

المرافعاتالمدنية والكشفعندورالقاضي اإلداري فيإدارةالمنازعة اإلداريةودورهفيمعالجة

القصور التشريعي في نصوص قانون القضاءاإلداري وتكمنأهمية هذه الدراسةفي ابراز اهم
مظاهر استقالل القضاءاإلداريعن قانونأصولالمرافعات المدنية انطالقاًمن حقيقةثابت ة

وواقعية اال وهي اختالف العالقات التي يحكمها القانوناإلداريعن تلك التي يحكمها القانون

الخاص كماوتتمثلاهميتهاكذلك فيبيانالدورالمهمللقاضي اإلداري عندالنظرفيالمنازعات
اإلداريةوماهيالحدودالتيتبينصالحيتهبالرجوعالى قانون أصول المرافعاتالمدنيةفيحال
عدم وجود نص قانوني واضح في القانوناإلدارييتناول بشكل واضح وجلي موضوع الدعوى

اإلداريةالمنظورةأمامه .

تالرسالةكلمن المنهج الوصفي والتحليلي والمنهج المقارن بين التشريعات المصرية
واتبع 

والعراقية واألردنية،وتوصلتالدراسة الى عدة نتائج كاناهمهاان القاضياإلداريفيمص ر

اقواألردنيواجهفيبعضاالحياننقصاًتشريعياًفيقواعدواحكامقانونالقضاءاإلداريعند
العر 

النظر في المنازعةاإلدارية المعروضةأمامهمما يضطرهللرجوع الىقانونالمرافعات المدنية
تاإلدارية،وفيالختام
باعتبارهاالشريعةالعامةولكنمعاالخذبعيناالعتبارخصوصيةالمنازعا 

اقواألردنبضرورةاالسراعفيإصدارقانونمرافعاتاداريةينظم
اوصتالدراسةللمشرعفيالعر 

ةاسوةً بقانونالمرافعاتالمدنية والجزائيةبمايغنيالقاضي

ت التقاضي أمام المحاكم اإلداري
إجراءا 
اإلداريعنالرجوعالىقانونالمرافعاتالمدنية .

الكلمات المفتاحية :صالحية القاضي اإلداري ،المرافعات المدنية.
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Abstract
الملخ ص باللغة اإلنجليزية

This thesis aimed at clarifying the extent of the administrative judge’s validity by
referring to the Civil Procedure Code and revealing the role of the administrative judge
in managing the administrative dispute and his role in addressing the legislative
shortcomings in the texts of the Administrative Judiciary Law. The importance of this
study lies in highlighting the most important aspects of the administrative judiciary’s
independence from the Civil Procedure Code. Proceeding from an established and
realistic fact, which is the difference between the relations governed by administrative
law from those governed by private law, and its importance is also to indicate the
important role of the administrative judge when considering administrative disputes and
what are the limits that indicate his authority by referring to the Code of Civil
Procedures in the absence of a text A clear legal in administrative law that clearly and
explicitly addresses the subject of the administrative lawsuit before it.
The thesis followed both the descriptive and analytical approach and the
comparative approach between the Egyptian, Iraqi and Jordanian legislations, and the
study reached several results, the most important of which was that the administrative
judge in Egypt, Iraq and Jordan sometimes faces a legislative deficiency in the rules and
provisions of the Administrative Judiciary Law when considering the administrative
dispute before him, which forces him to To return to the Civil Procedures Law as the
general Sharia, but taking into account the specificity of administrative disputes, and in
conclusion, the study recommended to the legislator in Iraq and Jordan the need to
expedite the issuance of an administrative pleadings law regulating litigation procedures
before administrative courts, similar to the Civil and Penal Procedures Law, so that the
administrative judge does not need to refer to the Civil Procedure Code.
Keywords: the authority of the administrative judge, civil pleadings
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الفصل األول:

خلفية الدراسة وأهميتها
أولا :المقدمة
نأصولالمرافعات
ىقانو 
يبالرجوعإل 
تبحثهذهالدراسةفي مدىصالحية القاضياإلدار 
المدنية،إذإنهمن الطبيعيأن تتميزإجراءات التقاضياإلدارية عنإجراءات التقاضيأمام
المحاكمالنظاميةوذلكبالنظرإلىاختالفطبيعةالعالقاتالتييحكمهاالقانوناإلداريعنتلك
التييحكمهاالقانونالخاصوذلككونالدعوى اإلداريةتهدف فضالًعن حمايةحقالطاعنفي
القرارإلىصيانة وحماية مبدأ المشروعية ،وأن القاضياإلدارييمكنأن يواجه نقصاًفي هذه
القواعد واألحكامممايضطرهأحياناًللرجوعالى قانون أصول المحاكماتالمدنيةباعتبارهاالشريعة
العامةولكنيجبأناليغيبعنذهنهخصوصيةالمنازعاتاإلداريةوبالتالييجبأناليطبق
عليها قواعدالمرافعاتالمدنيةكما هيمطبقةفيالمنازعاتالمدنية ،والقاضيالناجحفيميدان
يركنإلىالتشريع بشكل دائم
ال 
القانون بشكلعام وفي القانوناإلداريبشكلخاصهوالذي 
لكيال تتح ول وظيفتهالذهنيةالى وظيفةشبهآليةيطبقفيهاالنصوصمندونإجراء عملية
تفاعلذهنيونفسيلدىالقاضيمن جانبودونالبحثعنمدىتوافقالنصوصمن مختلف
الظروفوالزوايامنجانبآخر .
والبد مناإلشارةإلىأن المنازعات التي تعرضأمام محكمة القضاءاإلداريذات طبيعة
موضوعية وتتميزبجملةمنالخصائص أبرزها أنيكون أحد أطرافالمنازعة اإلداريةدائماً جهة
إداريةمدعياًأو مدعى عليه ،ومعنى ذلكأنأي شخص منأشخاص القانون العام تكون له
مميزاتالسلطةالعامةوهذابطبيعةالحاليختلفعنالمنازعاتالمدنية إذ تتساوىفيهااألطراف
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منناحيةالمراكزالقانونيةوليسمنالضروري أنيكون أحد أطرافالدعوىجه ة إداريةوبالتالي
ساوينفيمراكزهماالقانونية إذإن أحدطرفي
نجد أنالدعوى اإلداريةتمتازبأنطرفيهاغيرمت 
الدعوىاإلدارية جهةإدارية وأن الجهاتاإلداريةاماأن تكون الدولة باعتبارها شخصاًمن
أشخاص القانون العامأوأن تكونأحد فروعها المركزيةأو المحليةأوم ؤسساتها العامةأو
أشخاص القانون العام مع اإلشارة الىأنهإذا كانت اإلدارة طرفاًفي الدعوى فهي تأخذطرف
المدعىعليهفيأغلباألحوال،وكذلكنجدأنالدعوىاإلداريةتتميزمنحيثالحقفيموضوع
المنازعةفيكونموضوعهافيالحقوقاإلداريةأيالحقوقالتيتنشأعنعالقةبينالشخصالعام
منناحيةوالشخصالخاصمنناحيةأخرىامافيالدعاوىالمدنيةفيكونالحقموضوعالدعوى
ن ناشئاًعنعالقةقانونيةبينفردينعاديينوتمتازكذلكالدعوى اإلداريةبأن
حقاًشخصياًويكو 
موضوعالدعوىاإلدارية"الحق"اليشترط فيمنيمارسه أنيكونصاحبحق شخصي إذ يكفي
أنيكونصاحبمصلحةفقطأيأنيكونالتصرفاإلداريالذيرفعتالدعوىبشأنهقدأثرفي
مركزهالقانونيوهذابطبيعةالحالناتجعنطبيعتهاالقانونية والتيتحمل طابعاًموضوعياًيتصل
بمراكز أنشأها أو حددهاالقانونوهيقليلةالتأثر بإرادةأطرافالدعوىأوظروفهمالشخصيةإذ
المشروعية،وبناء على هذه
ً
س هيحماية مبدأ
أنالهدفأوالغاي ةالمتوخاة منها بالدرجةاألسا 
الخصائص والصفات التي تميز طبيعة المنازعاتاإلدارية كان من البديهي أن تعالج بحلول
ص ،وفيهذهالدراسة  سوف تركز
موضوعية وإجرائيةتختلفعنتلكالتييعالجهاالقانونالخا 
على مدى صالحية القاضي اإلداري بالرجوع الىقانونأصولالم ارفعات المدنية حيث يلجأ
القاضي اإلداريفيأحيان كثيرةإلىقواعدالمرافعاتالمدنية وذلكلسدالقصورالتشريعي في
القانوناإلداريلذانجدأنهمنالواجبوجودقانونمرافعاتخاصبالدعاوىاإلداريةعلىغرار

3

مثيالتها "المدنية والجزائي ة" تنظم بشكل واضحإجراءات التقاضي في الدعاوى اإلداريةتغني
القاضياإلداريعنالرجوعإلىأصولالمرافعاتالمدنية.

ثاني ا :مشكلة الدراسة
لقد تناول فقهاء القانوناإلداري في كل من العراق واألردنموضوعإجراءات التقاضي في
مؤلفات عديدة ولكن هذه الدراسات علىأهميتها اقتصرت على وصف هذه اإلجراءات ومقارنتها
بإجراءات التقاضي في مصر وفرنسا ولم تعالج العالقة بينها وبينإجراءات الدعوى المدنية
ى قانون أصو ل
ومظاهراستقاللهاعنهذهاإلجراءاتومدىصالحيةالقاضي اإلداريبالرجوع إل 
المرافعاتالمدنيةنتيجةالقصورالتشريعيالواضحفي إجراءاتالتقاضي اإلداريةلذلك ستحاول
التية :
ألسئلةا 
هذهالدراسةاإلجابةعنا 
 -1مامفهومإجراءاتالتقاضيأمامالمحاكماإلدارية.
يفيالمنازعاتاإلدارية.
 -2ماهودورالقاضياإلدار 
نأصو لالمرافعاتالمدنية.
 -3مامدىحدودالقاضياإلداريبالرجوعإلى قانو 
يفيمعالجةالقصورالتشريعيفيالقانوناإلداري .
 -4ماهودورالقاضياإلدار 

ثالث ا :أهداف الدراسة
تهدفهذهالدراسةالىبيانمايأتي :
 -1بيانمفهومالدعوىاإلداريةوطبيعتهاوماهيتها.
 -2بيانالمفهومالقانونيإلجراءاتالتقاضيأمامالمحاكماإلدارية.
 -3الكشفعندورالقاضياإلداريفيالمنازعاتاإلدارية.
 -4بيانمدىصالحيةالقاضياإلداريبالرجوعقانونإلىأصولالمرافعاتالمدنية.
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رابع ا :أهمية الدراسة
ن أصول المرافعاتالمدنيةتكمن
ي بالرجوع إلى قانو 
ن أهمية دراسةصالحيةالقاضي اإلدار 
إ ّ
فيإبرازأهممظاهراستقالل القضاءاإلداريعن قانونأصولالمرافعات المدنية انطالقاًمن
حقيقة ثابتة وواقعية أالوهياختالفالعالقاتالتييحكمهاالقانون اإلداري عنتلكالتييحكمها
القانونالخاص وتتمثل أهميةهذه الدراسة أيضاً فيبيانالدورالمهمللقاضي اإلداري عندالنظر
فيالمنازعات اإلداريةوماهيالحدودالتيتبينصالحيته بالرجوع إلى قانون أصول المرافعات
المدنية في حال عدم وجود نص قانوني واضح فيقانونالقضاءاإلدارييتناول بشكل واضح
وجليموضوعالدعوىاإلداريةالمنظورةأمامه .

خامسا :حدود الدراسة
ن
ى قانو 
 -1الحدودالموضوعية :تتناولالدراسةموضوعصالحيةالقاضي اإلداري بالرجوع إل 
أصولالمرافعاتالمدنية.
 -2الحدودالمكانية:جمهوريةمصرالعربية،جمهوريةالعراق،المملكةاألردنيةالهاشمية.
 -3الحدود الزمانية:تتناول هذه الدراسة القضاءاإلداريمن خاللقانون مجلس الدولة في
جمهوريةمصرالعربية رقم  47لسنة   ،1972وقانونمجلس الدولةالعراقي رقم  65لسنة
1979المعدلبالقانونرقم71لسنة ،2017وقانون القضاءاإلدارياألردني رقم27
لسنة .2014
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سادس ا :مصطلحات الدراسة
الدعوى اإلدارية:هي تلك الدعوى التي يرفعهاأحداالشخاص الطبيعيين او المعنويينالى
باعداماقراراداريمخالفللقان ون( .)1
القضاءاالداريبطل 
تالتيتتصلبالتنظيمالقضائيمنخاللتحديد
اجراءات التقاضي اإلدارية:هيتلكاإلجراءا 
أنواعالمحاكموكيفيةترتيبهاوتشكيلهاواختصاصاتها( .)2
القضاء اإلداري :هوقضاءمنفصلومستقليتخصصفيالفصلفيالمنازعاتالتيتنشأ
بيناالفرادمنجهةواالدارةمنجهةأخرى( .)3

سابعا :اإلطار النظري
ي
ت المهمةالمتعلقةبمدىصالحيةالقاضي اإلدار 
تنا ولالباحثفيهذهالدراسةالم وضوعا 
بالرجوعالىقانونأصولالمرافعاتالمدنية،إذقسمالباحثهذهالدراسةالىأربعةفصولرئيسة،
اسةوالهدف
اسةوأهميتهاوتشملالمقدمةومشكلةالدر 
ففيالفصلاألولتناولالباحثخلفيةالدر 
من الدراسة وأهميتها واألسئلة المتعلقة بها الموضوعية والزمانية والمكانية وكذلك تعريفأهم
اسةواإلطارالنظريوالدراساتالسابقةوالمنهجية،وأمافيالفصلالثانيفقدتناول
مصطلحاتالدر 

ث في ه ماهيةالدعوى اإلداريةوطبيعتهاوخصائصها ،وفيالفصلالثالثناقشالباحثدور
الباح 
القاضياإلداريفيالدعوىاإلدارية،وفي الفصل الرابع تكلم الباحث عن مدى سريان قانون

()1الطماوي،سليمان(،)2015القضاءاالداريراجعهونقحهابوسمهدانة،عبدالناصرعبدهللاوخليل،حسينابراهيم،دار
الفكرالعربي،القاهرة،ص .331

))2الحلو،ماجدراغب،)2010(،القضاءاالداري،دارالجامعةالجديدة،االسكندرية،ص .252
()3عبدالوهاب،محمدرفعت(،)2007القضاءاالداري،ط،1دارالجامعةالجديدة،االسكندرية،ص .106
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المرافعاتالمدنيةعلى إجراءاتالدعوى اإلدارية ،وأخي اًر عرضالباحثالنتائجالتيتوصل إليها
التوصياتوالخاتمةالمتعلقةبالدراسة .

و

ثامن ا :الدراسات السابقة ذات الصلة
الخاليلة ،محمد علي ،)2013(،مظاهر استقالل إجراءات التقاضي اإلداري عن إجراءات
الدعوى المدنيةوقد هدفت هذه الدراسةإلىإبرازأهممظاهر استقاللإجراءات التقاضيأمام
المحكمةاإلدارية عنإجراءات الدعوى المدنية انطالقاًمن حقيقة اختالف طبيعةالعالقات التي
يحكمهاالقانوناإلداريعنتلكالتييحكمهاالقانونوالتشريعالمدني،وكانمننتائجهذهالدراسة
األحيان بعين االعتبار خصوصية واستقالل
ن 
أن القضاءاإلدارياألردني ال يأخذفيكثير م 
إجراءاتالتقاضي اإلداريةبحكمتكوينهالقانونيالمشبعبفكرالقانونالمدني  وقد أوصتالدراسة
بضرورةاالسراعفي إعادةتنظيمالقضاء اإلداري في األردن علىضوء التعديالتالدستوريةلعام
يجادقضاةوإجراءاتخاصةبالمنازعات

 2011والتي أوجدتدرجاتللتقاضي اإلداري وضرورة إ
اإلدارية ،وتتميزدراستي عنهابأن هذهالدراسةتبحثفيمدىصالحيةالقاضي اإلداري بالرجوع
إلىقانونأصولالمرافعاتالمدنية،إذنبحثفيجزئية عميقة عن  دورالقاضياإلداريفي
المنازعاتاإلدارية.
عبود ،صعب ناجي ،ومحمود ،حسام علي )2016( ،ال لية المتبعة من قبل القاضي اإلداري
في خلق القاعدة القضائية تبرز أهميةهذهالدراسةمنكونها تشكلركيزة أساسيةلضمانسير
اإلدارةالعامةفيعملهاوذلكألنالقاضياإلداريقديجدنفسهأمامالكثيرمنالمنازعاتالتيال
صاً يحكمالنزاع إذ يظهردورالقضاء اإلداري فيخلقالقاعدةالقضائيةالمالئمة
يجدبصددهان 
التيتحكمهذا النزاع ومننتائجهذهالدراسةهيقضائيةالقانون اإلداري إذ يوصفبأنهقانون

7

سيماوأنالقانون

قضائينسب ًة للدورالكبيرالذي يؤديه القضاءفي إخراج أبرزقواعدهللوجود ال
ت فيتطورالقانون اإلداري
ألمورالتي أسهم 
اإلداري نشأفيكنفمجلسالدولةالفرنسيومنا 
ةوهوالسببالذيجعلللقضاءاإلداري دورفي
هيمرونةاألحكامالتيتصدرهاالمحاكم اإلداري 
تطوير قواعده وإبراز دور القاضياإلداريالذي يتدخل في حالتين منها غياب النص التشريعي
ي
ضالنص القانوني واوصت الدراسة بأن يتم التركيز على المبادئ العامة للقانوناإلدار 
وغمو 
متأخركثي اًرعننظيريهالفرنسيوالمصريويوصف
والسيمافيالعراقإذاليزالالقضاءاإلداري اً
بأنه تطبيقيأكثر من كونهإنشائي وأوصتأيضاًبأن يكون هناك قضاءإداري متخصص من
حيث تأهيل القضاةوتدريبهم وما يمكنأن يسهم به هذا من تعاملأفضلمع المبادئ العامة
للقانونواالستفادةمنهافياألحكامالقضائيةالتيتكوناإلدارةطرفاًفيها  .
إلداريإال وهي استقالليته عن القضاء
وتتميز دراستي بدراسةأبرز ما يتميز به القاضي ا 
ت .
المدنيفيالدعوىموضوعاًوإجراءا 
علي ،قصير ،ونادية ،بونعاس ،تفعيل دور القاضي اإلداري في ظل قانون الجراءات المدنية
ي
واإلدارية ،مجلة المفكر ،العدد الحادي عشر ناقشتهذهالدراسةمدىتفعيلدورالقاضياإلدار 
في ظل القانون اإلجرائي الجزائري الجديد وذلك من خالل بيان العوامل المؤثرة في الدور
االجتهاديللقاضي اإلداري ومظاهرتدعيمهذاالدور وبيانالعواملالتيتعيقبروزهذاالدور
زود المشرع الجزائري
ي ّ
وتوصلت الدراسةإلى نتائج منها :لتفعيل الدور اإليجابي للقاضياإلدار 
اتالمطلوبةوهيتوجيه

ض أحد الخصومتقديمالمذكر
القاضي اإلداري بوسيلةمهمةلمواجهة رف 
انذار للطرف المتقاعس عن تقديم المطلوب وكذلك استنتجت الدراسةبأن المشرع الجزائري من
خاللالقانوناإلجرائيالجديدحاولتعزيزدورمحافظالدولةفيالقضاءاإلداريحينتحدثعن
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ةورأيهحولكلمسألة
تقريرمحافظالدولةووجوبتضمنهعرضاً لل وقائع والقانون واألوجهالمثار 
مطروحة وخوله إبداءمالحظاتهالشفويةحولكلقضيةقبل إغالقبابالمرافعةومنتوصيات
هذه الدراسةأن يتبنى المشرع الجزائري ما وصلإليه مجلس الدولة من مواقف كالنص صراحة
على أناإلقرارغيرالقضائيمنتج آلثاره  وصحيحفيالمنازعات اإلداريةوضرورةتبنيتكوين
ابتداءمنالنجاحفيالمسابقاتاالكاديميةالتيتؤهلهم
أوليأساسيللقضاةفيالتخصصاإلداري ً
ص.
للدخولفيهذاالتخص 
وتتميزدراستيبدراسةدورالقاضي اإلداري فيالمنازعات اإلداريةوتوليهتوجيهاالجراءات
وقيادتهافيالدعوىاإلداريةبشكلكاملأومايعرفبالدوراإليجابيللقاضياإلداري .
بوعناني ميمونة ( ،)2017سلطات وصالحيات القاضي اإلداري اثناء النظر في الدعوى
اإلدارية طبقا لقانون الجراءات المدنية واإلدارية ،رسالة ماجستير كلية الحقوق والعلوم
لىبياناألسانيدوالوسائل

السياسية ،جامعة مولي الطاهر ،سعيدة ،الجزائر هدفت هذهالدراسة إ
القانونيةالتيمنحهاالمشرعالجزائريمن خاللتطبيقهلمبدأي المشروعيةوسيادةالقانون ومعرفة
اإلجراءات القانونية التيوضعها قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية09/08في مجالحماية
حقوق األفراد وحرياتهم والسبل الكفيلة بحمايتها من ضمن اختصاص القاضياإلداري وتوصلت
يالموضوعيواالستعجاليبسلطات

هذهالدراسةللنتائجالتالية:االعترافللقاضي اإلداري الجزائر
واسعةفيمواجهةاإلدارةالممتنعةعناالمتثاللمبدأالمشروعيةوفقاًلماأقرهقانون09/08وعدم
اعتماد المشرع الجزائري على مسألة تخصص القضاة في المجالاإلداريبشكل مستقلعن
تخصص القضاة في المجاالت األخرىأثَّر سلباًعلى مردود القضاء بافتقاره لالجتهاد واالبتكار
نسيوأوصت

حكامهوهذاعلىعكسماوجدتهالدراسةبالنسبةللقضاء اإلداري الفر

والوضوحفي أ
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الدراسةبضرورةتكريسالقاضي اإلداري الجزائريلكلالسلطاتالتيمنحهالهقانون 09 /08
واألثرالذييحدثهفيامتثالالجهاتاإلداريةلهذاالقانونبمايدعممبدأالمشروعية ودعممشاركة
اتوالمستجداتبمايخدمالمنظومة
ندواتعلميةلالطالععلىالتطور 
القضاةفيدوراتتدريبية و 

يعيةوالقضائيةفيالمجالاإلداري .
التشر 
وتتميزدراستيببياناالسانيدالقانونيةالتييلجأإليهاالقاضياإلداريعندالنظرفيالدعوى
اإلداريةفيكلمناألردنوالعراقمقارن ًةمعالقاضياإلداريفيمصر.
خليفة ،عبد العزيز عبد المنعم ،)2008( ،المرافعات اإلدارية واإل ثبات أمام القضاء اإلداري،
ط ،1المركز القومي لإلصدارات القانونية ،عابدينناقشت هذه الدراسةإجراءات التقاضيأمام
إلجرائي الكبير والواضح.
المحاكماإلدارية مقرونة باإلثبات في الدعاوىاإلدارية الرتباطهما ا 
وتتميز دراستي ببيان وتوضيح إلجراءات التقاضي اإلدارية ودور القاضياإلداريفي الدعوى
اإلدارية 
عبدالهادي ،سرمد رياض ،)2010( ،األبعاد القانونية لدور القاضي اإلداري ،أطروحة
دكتوراه ،جامعة النهرين ،كلية الحقوق تناولتهذهالدراسةأهميةالرقابةالقضائيةالتييباشرها
القاضي اإلداري علىأعمالاإلدارةبوصفهجهةمتخصصةتمارس رقابتهاعلىالق اررات اإلدارية
لتتمكنمنإلغائهاإنوجدتهاغيرمشروعةوقدتتسعسلطاتالقاضي اإلداري لتشملالمالءمة
فيتمكنمنتعديلالقراراإلداريأوتوجيهأوامرإلىاإلدارةإنأهممايميزسلطةالقاضياإلداري
بأنها وإن كانت تراعي مبدأ المشروعية فيما يصدره من أحكام إال إن ذلك ال يعنيأنالقاضي
اإلداريال يملك بعداًأوسع لسلطاته ،فلم تعد سلطته مقتصرة على التأكد من مشروعية أعمال
تلهسلطةتقديريةفيممارسةالعملالقضائيتكونالغايةمناستعمالهاإيجاد
اإلدارةوإنماأصبح 
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نوع من التوازن بين حق اإلدارة في امتالك الوسائل الفعالة لتحقيق أهدافها المشروعة وبين حق
األفرادفيالحمايةمنعسفاإلدارةفياستعمالهالتلكالوسائلوإلزامهاحدودالقانون .
وتتميز دراستي بدراسةأهم مظاهر هيمنة القاضياإلداريعلىإجراءات الدعوىاإلدارية
والدوراإليجابيالذييتسمبهفيالدعوىاإلدارية .

تاسعا :منهجية الدراسة
ي والمنهج التحليلي والمنهجالمقارن فيما
اعتمدنافيهذهالدراسةعلىكلمنالمنهجالوصف 
تالعراقية واألردنية معوالتشريعات المصريةبخصوص صالحية القاضي
يتعلق بينالتشريعا 
اإلداريبالرجوعإلىأصولالمرافعاتالمدنية .
المنهج الوصفي والتحليلي:ستعتمدالدراسةعلى المنهجالوصفي والتحليليالذييهدفالى
وصف وبيانحقيقةمدىصالحيةالقاضي اإلداري بالرجوعالى قانون أصول المرافعاتالمدنية
عنطريقوصفوتحليلالنصوصاإلداريةوالقانونيةالمتعلقةبموضوعالدراسة .
المنهج المقارن:وذلك بمقارنة التشريعات العراقية واألردنية مع التشريعات المصرية فيما
يتعلقحولمدىصالحيةالقاضياإلداريبالرجوعإلىقانونأصولالمرافعاتالمدنية .
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الفصل الثاني:

ماهية الدعوى اإلدارية
تعدالدعوىاإلداريةمنأهموسائلحمايةمبدأالمشروعي ة وأنهاليستبمعنىالخصومةالتي
تنشأبينطرفين،وأنهاالتتعلقبحقوقشخصيةبالمعنىالدقيق،والتثيرمنازعةبيندائنومدين،
ولكنها دعوى موضوعية هدفها مخاصمة قرار إداري معيب والمطالبة بإلغائه من أجل حماية
المراكز القانونية العامة وليس مخاصمة شخص مصدر القرار إذن فهي توصف بأنها دعوى
القانون العام التي ال يجوز لألفراد التنازل مقدماً عن إقامتها ،وال يجوز للمشرع استبعادها حتى
سيم هذا الفصل الى مبحثين ،في المبحث
بنص صريح ولبيان ماهية الدعوى اإلدارية سنقوم بتق 
األول سنتناول مفهوم الدعوى اإلدارية ،وأما في المبحثالثاني فسنتناولأنواع الدعوى اإلداري ة
وتميزهاعنغيرهامنالدعاوى .

المبحث األول:

مفهوم الدعوى اإلدارية
إلعطاءفكرة واضحةعنمفهومالدعوىاإلداريةالبدمنتعريفالدعوىبمفهومهاالعامثم
التطرق إلىتعريفالدعوىاإلداريةوسماتهاوبيانشروطقبولها وأنواعهالذا سنتناولهذاالمبحث
من خال لثالثةمطالب ،يختص المطلب األول بتعريف الدعوى اإلدارية،وأما المطلب الثاني
يختصبسماتالدعوىاإلدارية،والمطلبالثالثيختصبشروطالدعوىاإلدارية .
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المطلب األ ول:

تعريف الدعوى اإلدارية
الفرع األول :الدعوى اإلدارية
ابتداء أن نتناول بشيء من التبيان مجموعة من التعريفات الفقهية التي وردت في
البد لنا ً
تعريفالدعوىبمدلولهاالعامفقدذهباتجاهفقهيإلىتعريفالدعوىبأنهاالسلطةالمخولةلكل
شخصلهحقيعترفالقانونبوجودهفيأنيطلبحمايةالقضاءإلقرارهذاالحقإذاجحدأو
ب (،)1وعرفهاآخربأنهاسلطةااللتجاءإلىالقضاءللحصولعلىتقريرحقأو
استردادهإذاسل 
لحمايته( .)2
أماالدعوىاإلداريةفقد اختلفالفقهاءفيتحديدالمعيار والصياغة واألسلوبالذييستندون
تتعريفات عديدة وكثيرة للدعوى اإلدارية يمثل كلمنها وجه ةنظر
إليهفيتعريفها ،وقدظهر 
مختلفة ،فمنالفقهاءمناعتمدعلىالمعيارالشكليفيتعريفه فربطالدعوىاإلداريةبالجهةالتي
تنظرهاوهيالقضاءاإلداري ومنهممناعتمدعلىمعيارطبيعة أطراف الدعوىحيثيكون أحد
األطرافهوجهةاإلدارةومنهممناعتمدمعيارطبيعة الموضوعالمتنازع عليه ( ،)3ولذلكسوف
نقومببيان عددمن التعريفاتللدعوىاإلدارية والتي أوردهافقهاءالقانوناإلداري والماخذعليها،
ثمننتهيإلىالتعريفالمختار .

()1ابويونس،محمدباهي،)2006(،وقفتنفيذالحكماإلداريمنمحكمةالطعنفيالمرافعاتاإلدارية،دارالجامعة
الجديدة،القاهرة،ص.11-10

()2بديوي،عبدالعزيزخليل،)1998(،الوجيزفيالمبادئالعامةللدعوىوأجراءاتها،دارالفكرالعربي،القاهرة،ط،1ص
.53

()3الشهري،شاكربنعليبنعبدالرحمن1431(،ه)،الدعوىاإلدارية(معناها،خصائصها،أنواعها)،مجلةالعدل،العدد
(،)47و ازرةالعدل،المملكةالعربيةالسعودية،ص.118
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فقدذهبجانبمنالفقهالىتعريفها بأنهاحقالشخصسواء أكانطبيعياًأممعنوياًفي أن
يلجأ إلىالقضاءيطالبهفيخصومهبينهوبيناإلدارةوذلكبقصدكفالةحمايةمايدعيهمنحق
اعتدى عليهأو إلعادة الحالإلى ما كانت عليهأو التعويض عن ه( ،)1ويرى الباحث ان هذا
التعريف قد أشار بشكل واضح لبعض أنواع الدعوى اإلدارية وهي دعوى اإللغاء والمعبر عنها
بإعادةالحاللماكانتعليهقبلاالعتداءودعوىالتعويض .
وتعرضهذاالتعريفالىاالنتقادمنجانبمنالفقهاءإذاشكلواعليهاشارتهالىإنالدعوى
اإلداريةحقشخصيفيااللتجاءالىالقضاء والقضاءجاءهنابصفةعامة إذ لمتحددالجهة
القضائيةالمختصةللنظرفيالدعوىاإلداري ة هل تكونالقضاءالعادي أماإلداريوكذلكحصره
للدعوىاإلداريةفيكونهالحمايةحق المعتدى عليه بإعادتهلماكانعليه أوالتعويضعنه،ولم
يتطرقأو يشيرالى االعتراف بهأو للجوانب اإلجرائية والشكلية الواجب توفرها في الدعوى
اإلدارية( .)2
وتبنىقسمآخرمن الفقهتعريف الدعوىاإلداريةبأنهااإلجراءاتالقضائيةالتيتتخذ أمام
آلثار المترتبة على عالقةإدارية( ،)3ويرى الباحث إن هذا
القضاء اإلداري للمطالبة بأثر من ا 
التعريف قدد حدد بشكل واضحالجهة القضائية المختصة بالدعوى اإلداريةأال وهي القضاء
اإلداري وإن الدعوى اإلدارية تحتوي علىإجراءات قضائيةأمام القضاء اإلداريتهدف إلى
المطالبةبأثرمناآلثارالتيوقعتنتيجةلالرتباطمعاإلدارةبعالقةمعينة،ولميسلمهذاالتعريف

()1العطار،فؤاد،)1963(،القضاءاإلداري،القاهرة،دارالنهضةالعربية،ص.267
()2الشهري،شاكربنعليبنعبدالرحمن1431(،ه)،الدعوىاإلدارية(معناها،خصائصها،أنواعها)،مصدرسابق،ص
.119

()3وصفي،مصطفىكمال،)1978(،أصولإجراءاتالقضاءاإلداري،الرياض،عالمالكتب،ص.18
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الً
كذلكمناالنتقادإذاشكلوعليهبأنه اليفرقبيناالجراءاتالقضائية وبين الدعوىرغمانك 
آلخروأنه لم يبين الخصائص المميزة للدعوى اإلدارية واإلجراءات التي
منهمايختلف عن ا 
تتضمنها( .)1
وأمامهذهاالختالفاتفيتعريفالدعوىاإلداريةبينالفقهاءيمكنالخروجبتعريف يشتمل
على العناصر الرئيسةللدعوىاإلدارية وهو أنالدعوىاإلدارية " هيحقالشخصالطبيعي أو
المعنويووسيلتهالنظاميةفي أنيلجأللقضاءاإلداريفيالمنازعةالتيتكونجهةاإلدارةطرفاً
إلضرار به من قبل اإلدارة إلزالةالضررأو
فيها ،للمطالبة باالعتراف بحق او حمايته نتيجة ا 
التعويضعنهفينطاقإجراءاتنظاميةخاصةالتخضعلقواعدالمرافعاتالمدنيةإالفيمالميرد
فيهنصنظاميواليتعارضمعطبيعتها"()2ويرىالباحثأنهذاالتعريفهواالكثرتوفيقاًفي
وضعتعريفمناسبللدعوىاإلدارية إذ إنهيجمعبيناطرافالدعوى اإلدارية والسلطةالقضائية
المختصةبهاومضمون
هذهالدعوىوإجراءاتها .


المطلب الثاني:

سمات الدعوى اإلدارية
للدعوىاإلداريةخصائصعديدةمنهاأنيكونأحدأطرافالمنازعةاإلداريةدائماًجهةإدارية
مدعياًأو مدعىعليه ،ومعنى ذلكأنأي شخص منأشخاص القانونالعام تكون له مميزات
السلطةالعامة ( )3وهذابطبيعةالحاليختلفعنالمنازعاتالمدنية إذتتساوىفيهااالطرافمن
ناحيةالمراكزالقانونية وليسمنالضروريانتكونأحدأطرافالدعوىجهةإداريةوبالتالينجد
()1بسيوني،عبدالرؤوفهاشم(.)2017المرافعاتاإلدارية،االسكندرية،دارالفكرالجامعي،ج،1ص.42
()2الشهري،شاكربنعليبنعبدالرحمن،الدعوىاإلداريةمعناهاخصائها–أنواعها،مرجعسابق،ص.122
()3الغويري،احمدعودة،(1997(،القضاءاإلدارياألردني،كليةالحقوق،جامعةمؤتة،األردن،ط،1ص.170
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اكزهما القانونيةإذإنأحد طرفي
أن الدعوى اإلدارية تمتاز بأن طرفيها غير متساوين في مر 
الدعوى اإلدارية جهةإدارية وإن الجهات اإلداريةأماأن تكون الدولة باعتبارها شخصاًمن
اشخاص القانون العامأوأن تكونأحد فروعها المركزيةأو المحليةأ ومؤسساتها العامةأو
اشخاص القانون العاممع اإلشارة الىأنهإذا كانتاإلدارة طرفاًفي الدعوى فهي تأخذ طرف
المدعىعليه في أغلب األحوال،ويعد هذااألمرنتيجة حتمي ًةوذلك الختصاصها وامتيازها في
إصدارالق ارراتاإلداريةالتيتعداعماالًقانونيةفياصلهافضالًعنإمكانيةتنفيذهابشكلمباشر
من قبلها،ومن النتائج المترتبة على عدم التساوي في المراكز القانونية لطرفيالدعوىاإلدارية
تقلصسلطةالقاضياإلداريفيمواجهةاإلدارةعلىالعكسمعسلطاتهأماماألفرادفيالدعاوى
القضائيةاألخرى(،)1وكذلك نجدأن الدعوى اإلدارية تتميز من حيث الحق موضوع المنازعة
فيكون موضوعها في الحقوق اإلداريةأيالحقوق التي تنشأ عن عالقة بين الشخص العام من
ناحيةوالشخصالخاصمنناحيةأخرى(،)2أمافيالدعاوىالمدنيةفيكونالحقموضوعالدعوى
حقاًشخصياًويكونناشئاًعنعالقةقانونيةبينفردينعاديين وتمتازكذلكالدعوىاإلداريةبان
موضوعالدعوىاإلدارية " الحق " اليشترطفيمنيمارسةانيكونصاحبحقشخصيحيث
يكفيانيكونصاحبمصلحةفقط أي أنيكونالتصرفاإلداريالذي رفعتالدعوىبشأنهقد
أثرفيمركزهالقانونيوهذابطبيعةالحالناتجعنطبيعتهاالقانونيةوالتيتحملطابعاًموضوعياً
شأهاأو حددها القانونوهي قليلة التأثربإرادة أطراف الدعوى أو ظروفهم
يتصل بمراكزأن 
الشخصية إذأ ن الهدف أو الغاية المتوخاة منها بالدرجة األولى هو حماية مبدأالمشروعية_(،)3
( )1جمالالدين،سامي،(2005)،اجراءات المنازعة اإلدارية في دعوى إلغاء الق اررات اإلدارية ،منشأة المعارف،
االسكندرية،ص.137

()2عبدالوهاب،محمدرفعت.(2005)،القضاءاإلداري،الكتابالثاني،منشوراتالحلبيالحقوقية،بيروت،ص.363
()3حلمي،محمود،)1977(،القضاءاإلداري،دارالفكرالعربي،القاهرة،ط،2ص.364
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وكذلكعدمإمكانيةانتقالالدعوىاإلداريةالىالغيركانتقالهاالىورثة رافعالدعوىاإلداريةبعد
وفاتهإالفيحالةالدعاوىالماليةفيحينإنالدعاوىالمدنيةيمكنفيهاإنتقالالدعوىالىورثة
المدعي بعد وفاته( ،)1وإن الدعوى اإلدارية تمتاز بكونها محصورة ومحددةأكثر من الدعاوى
المدنية إذإن القضاء اإلداري يعرف كل من دعاوى اإللغاء ودعاوى القضاء الكامل ودعوى
ألعم
التفسيرودعوىالعقابوالزجر،وهيدعاوىمحددةومسماةعلىسبيلالحصر،وانالغالبا 
فيهذهالدعاوى أنهاتتعلقبمنازعاتتخضعألحكامالقانونالعاموقواعدهبصورةعامة والقانون
ص( .)2
اإلداريبشكلخا 

المطلب الثالث:

شروط الدعوى اإلدارية
يقصدبشروطالدعوىاإلداريةتلكالشروطالتيالبدمنتوافرهاحتىتكونالدعوىمقبولة
أمامالقضاء ( )3أيهيالشروطالتييجبانتتوفرسلفاً فيالدعوىحتىينتقلالقاضي إلى
بحثالموضوع،بمعنىفحصمشروعةالقرارالمطعونفيهبإلغائهأوإبطالهحالمخالفتهللقواعد
القانونية النافذة(،)4وهذه الشروط هي شروط تتعلق برافع دعوى اإللغاء،وشروط تتعلق بالقرار
محلالطعن ،وشروطتتعلقبتظلمصاحبالشأن،وشروطتتعلقبميعاد رفعالدعوى ،وشرطعدم

( )1األخرس ،محمد نشأت ( ،)2012شرح قانون اصول المحاكمات المدنية ،دار الثقافة للنشروالتوزيع ،عمان ،ط،1
ص.22

()2السيد اسماعيل ،خميس(،)1987قضاءمجلسالدولةوصيغاجراءاتالدعوىاإلدارية،دارالطباعةالحديثة،القاهرة،
ط،2ص.20

()3الطماوي،سليمان (،)2015القضاءاإلداري،راجعهونقحهابوسمهدانة ،عبدالناصرعبدهللاوخليل،حسين ابراهيم،دار
الفكرالعربي،القاهرة،ص.320

()4شيحا،ابراهيمعبدالعزيز(،)2006القضاءاإلداريواليةالقضاءاإلداري،منشأةالمعارف،االسكندرية،ص.313
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بعلى
االذعان،وشروط تتعلق بانعدام طريق الطعن الموازي،وان غيابأحد هذه الشروط يرت 
القضاءعدمقبولالدعوىوسنتناولهذهالشروطعلىالنحواالتي :
الفرع األول :شروط تتعلق بشخص المستدعي
يتعينلقبولدعوىاإللغاءشكالًانتتوافرفيالمستدعيالعديدمنالشروطالشكليةبحيث
يؤديتخلفأيمنهاإلىردالدعوىشكالًوهيكالتالي :
أولا :األهلية
يشترطفيالطاعنأنيكونأهالًللتقاضي،فاذالميكنأهالًلمباشرةالدعوىبنفسهلنقصفي
أهليته،تعينعلىالقاضيردالدعوىإذإنصاحبالصفةبأقامتهافيهذهالحالةنائبهأووصيه
ويتعين على هذا األخير أن يبرزالوثائقالقانونية التي تثبت أنه يتصرف نياب ًةعن صاحب
ةالدعوى،وقدحددالمشرعالعراقيفيالمادة  46من
ّ
المصلحةفاقداألهليةأوناقصهاقبلمباشر
ي
القانونالمدنيالعراقيسن الرشدبإتمامثمانيعشرةسنةميالدية ( )1وكذلكفعلالمشرع األردن 
إذ نصفيالمادة  43الفقرة  2منالقانونالمدني األردنيعلى أن سنالرشدهيثمانيعشرة
سنةشمسيةكاملة ،وإذاكانالطاعنفيالقراراإلداريجهةأداريةفينصرفعندئذمفهوماالهلية
ص،ويتولى رفع دعوى تجاوز حدود سلطة الشخص المعنوي الذي يتبع له
الى معنى االختصا 
المرفقالعامصاحبالمصلحةوبطبيعةالحالتحددالقوانين واللوائحالسلطةالمختصةالتييكون
لهاحقالتقاضيباسمالجهةاإلدارية( .)2

()1راضي،مازنليلو(،)2017أصولالقضاءاإلداري،دارالمسلة،بغداد،ط،4ص.198
()2المصدرالسابقنفسه،ص.198
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ثانيا :شرط المصلحة
يعد وجود مصلحةلرافع الدعوى من الشروط األساسية لقبول دعوى اإللغاءأمام الجهة
القضائيةالمختصة وذلك طبقاًلقاعدة "الدعوىبدونمصلحة" ( ،)1إذيشترطلقبولدعوى اإللغاء
أمامالقضاءاإلداريأنيكونلرافعالدعوىمصلحةشخصيةفيرفعهاوإالحكمالقاضياإلداري
بعدم قبولها وذلك ما نصت عليه صراح ًة المادة12من قانون مجلس الدولة المصري رقم47
حة
لسنة " 1972التقبلالطلباتاالتيةأ -:الطلباتالمقدمةمناشخاصليستلهمفيهامصل 
شخصية"( ،)2وفي العراق اشارت المادة " /7رابعاّ " من قانون مجلس الدولة رقم65لسنة
1979المعدلبالقانونرقم71لسنة2017إلىوجوبوجودشرطالمصلحةلقبولالدعوىوذلك
بقولها "تختص محكمة القضاء اإلداري بالفصل في صحة األوامر والق اررات اإلدارية الفردية
والتنظيميةالتيتصدرعنالموظفين والهيئاتفيالو ازرات والجهاتغيرالمرتبطةبو ازرة والقطاع
العامالتيلميعينمرجعللطعنفيهابناءعلىطلبمنذيمصلحةمعلومةوحالة وممكن ة"(،)3
ً
أمافي األردن فقداشترطالمشرع األردنيفيالمادة  5منقانونالقضاءاإلداري رقم  27لسنة
2014وجودمصلحةللمدعيكشرطلقبولدعوىاإللغاءفقدنصتالفقره(ه)منالمادةالمذكورة
على"التقبلالدعوىالمقدمةممنليسلهمصلحةشخصية"،وأستناداًلماتقدمفقدقضتمحكمة
القضاءاإلداريفيالعراقبردالدعوىشكالّلعدموجودمصلحةلرافعهاوذلكفيحكمهاالصادر
بتاريخ2006/7/11والذيجاءفيه"أنتوصياتاللجنةالصادرةبتاريخ2006/7/5لمتتضمن
()1الزهيري ،رياضعبدعيسى،)2013(،دعوىإلغاءالق ارراتاإلداريةفيالقانونالعراقيالمقارن،مكتبةالسيبان،بغداد،
ط،1ص .71

( )2رفعتعبدالوهاب،محمد،)2005(،القضاءاإلداريقضاءاإللغاءقضاءالتعويض،منشوراتدارالحلبيالحقوقية،
بيروت،ط،1ص.38

( )3مهدي،غازي فيصلوعبيد ،عدنان عاجل ،)2020( ،القضاء اإلداري ،مكتبة دار السالم القانونية ،النجف ،ط،4
ص.223
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أيأجراءأوقرارأوتوصيةضدألمدعيممايجعلدعوىالمدعيخاليةمنالمصلحةالمعلومة
الحالةوالممكنة"( .)1
وكذلكماقضتبهالمحكمةاإلداريةالعليا األردنيةفيحكملهابتاريخ 2020 / 7 / 15
بأنه "نجد من خالل محاضر الدعوى لدى المحكمة اإلدارية أن وكيل الطاعن قد أثبت على
محضر الدعوى أنه قد تم انهاء خدمات موكله "الطاعن" وهو ما ذكره أيضاّ وكيل المستدعي
ضدهما وحيثان المصلحة مناط الدعوى وحيث أنه وسنداّ ألحكام المادة الخامسة فقرة5من
قانونالقضاءاإلداري رقم  27لسنة  2014التينصتعلى"التقبلالدعوىالمقدمةممنليس
لهمصلحةشخصية"وحيثانالفقه والقضاءقداستقرواعلىأنهيجبتوافرشرطالمصلحةأن
يكون رافعالدعوىفي وضعقانونيخاصبالنسبةللقرارالمشكومنه وأنمنشأنهذاالقرارأن
يؤثرتأثي اّرمباش اّرفيمصلحتهالشخصية وأنتبقىهذهالمصلحةقائمةمابقيتالدعوىولحين
فصلهانهائياّوتؤثرفيمركزهالقانوني،وحيثانهقدتماالستغناءعنخدماتالطاعناثناءسير
هذهالدعوىفلم يعدلهعالقةتنظيميةمعالجهةالتياصدرتالقرارالمشكومنهبحقه،وبالتالي
لمتعدلهمصلحةمنمتابعةهذهالدعوىاالمرالذييتعينمعهردهذهالدعوىشكالً"( .)2
بيانشروطوأنواعالمصلحةفيدعوىاإللغاء

ن
وال بدلنا عندالحديثعن هذه الشرورطم 
وعلىالنحوالتالي :
يشترطفيالمصلحةالالزمةلقبولدعوىاإللغاءوغيرهامنالدعاوىاالداريةاالخرىأمرانهما :

()1حكمالمحكمةاإلداريةالعراقيةذيالعدد / 117قضاءاداري 2006 /في ،2006 / 7 / 11ق ارراتوفتاوىمجلس
الدولةلعام ،2006و ازرةالعدل،ص ،447اشاراليهمهدي،غازيفيصل وعبيد،عدنانعاجل،)2020( ،القضاء

اإلداري،ص.232

()2حكمالمحكمةاإلداريةالعليااألردنيةرقم2020/170في،2020/7/15اشارإليهم وقعقسطاس.
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أولا :أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة :يجبأنيكونللطاعنمصلحةفيإلغاءالقرار،
ويجبأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة()1ويقصد بالمصلحة الشخصيةأن تكون خاصة
بالمدعىتجعلهممي اًز عنسائراألفرادوغيرمندمجةبالمصلحةالعامةالتي أقامالقانونممثلين
عنهافالتقبلالدعوىمنغيرصاحبمصلحةشخصيةمهماكانتصلتهبصاحبالمصلحة( .)2
وأنهذهالمصلحةالشخصيةوالمباشرةتكونعلىأنواعوهي :
أ -المصلحة المادية والمصلحة األدبية:لقد استقر القضاء اإلداري على أنه يكفي لقبول
دعوى اإللغاء أنتكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة سواء أكانت مصلحة مادية أم
مصلحةأدبيةفالفرقبينالمصلحتينالماديةواألدبيةلقبولدعوىاإللغاء(.)3
ب-المصلحة المحققة والمصلحة المحتملة:المصلحة المحققةأو المؤكدة ومعناها حتمية

الفائدةالماديةأوالمعنويةالتيتعودعلى رافعالدعوىعندالحكمبإلغاءالقرارالمطعون
فيه (،)4أماالمصلحةالمحتملةفالمقصودبهاالمصلحةالتيمنشأنهاأنتهيئةالفرصة
لجلبنفعأودفعضررمندونأنيكونذلكمؤكداً.

()5

ثانيا :توافر المصلحة وقت رفع الدعوى
الّحكمبعدمقبولهاوهذاشرطالخالففيه()6أما
فعالدعوىوإ 

يشترطتوافرالمصلحةوقتر
فيمايتعلقبوجوباستمرارالمصلحةمنوقترفعالدعوىحتىصدورالحكمفيهاكماهوالحال

()1احمد،نجيبخلفوكاظم ،محمدعليجواد،)2013(،القضاءاإلداريبموجبالتعديلالخامسلقانونمجلس شورى
الدولةرقم17لسنة،2013ط،3و ازرةالتعليمالعاليوالبحثالعلمي،الجامعةالمستنصرية،كليةالقانون،ص.134

()2العبيدي،عوادحسينياسين،)2020(،اصولالتقاضيفيالدعاوىاإلدارية،دارالسنهوري،بيروت،ط،3ص.168
()3الحلو،ماجدراغب،)2004(،الدعاوىاإلدارية،منشأةالمعارف،االسكندرية،ص.70
()4مهدي،غازيفيصلوعبيد،عدنانعاجل،القضاءاإلداري،)2020(،مرجعسابق،ص.227
()5الحلو،ماجدراغب،)2004(،الدعاوىاإلدارية،مرجعسابق،ص.71
()6راضي،مازنليلو،)2017(،أصولالقضاءاإلداري،مرجعسابق،ص.206
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فيالقضاءالعاديفهومحلخالففقداستقرمجلسالدولةالفرنسيعلىاالتفاقبقيامالمصلحة
وقت الدعوىمندون اشتراط استمرارها لحين الفصل فيها وذلك استناداًالىإن دعوى اإللغاء
تهدفللمحافظةعلىمبدأالمشروعية(،)1أمامجلسالدولةالمصريفقدتضاربتأحكامهفيهذا
المجال ،فسار في عدد من األحكام اتجاه مجلس الدولة الفرنسي وفيأحكامأخرى اتخذ اتجاهاً
مغاي اًرلمجلسالدولةالفرنسيإذإنهيتطلبضرورةاستمرارشرطالمصلحةمابقيتالدعوىقائمة
لكونهاشرطمباشرةالدعوىواساسقبولها(،)2أمامجلسالدولةالعراقيفقدذهبإلىالنقيضمن
مجلسالدولةالفرنسيفقدرفضمجلساالنضباطالعام"محكمةقضاءالموظفين" قبولاالستمرار
ن
ب(،)3أمافياألرد 
النتفاءالسب 
بنظرالدعوىلزوالالمصلحةالتيتمقبولالدعوىبموجبهاوذلك 
فقد استقرت اجتهاداتالمحكمة اإلداريةعلى ضرورة استمرار المصلحة في دعوى اإللغاء من
لحظة رفعالدعوى إلى حين الفصلفي الحكم ،أي انهيتعين توافرالمصلحةفي جميعمراحل
الدعـوى ( )4إذ قضتالمحكمةاإلداريةفيحكملهابهذاالشأنبأنه"يشترطلقبولدعوىاإللغاء
ابتداء من اقامتها
المرفوعة أمام المحكمة اإلدارية توافر المصلحة الشخصية المباشرة واستمرارها ً
وحتىصدورالحكمفيهاويشترطلقيامهاأنيكونمنشأنالقرارالمطعونفيهقدالحقضر اّر
بالمركزالقانونيللطاعنوتعتبرالدعوىمنتهيةوغيرذاتموضوعلعدماستمرارالمصلحة"( .)5

()1الحلو،ماجدراغب،)2004(،الدعاوىاإلدارية،مرجعسابق،ص.73–72
()2العبيدي،عوادحسينياسين،)2020(،اصولالتقاضيفيالدعاوىاإلدارية،مرجعسابق،ص .173
()3قرارمجلساالنضباطالعامرقم2005/69الصادربتاريخ.2005/2/28
()4الخاليلة،محمدعلي،)2020(،القضاءاإلداري،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،ط،1ص.168
()5حكمالمحكمةاإلداريةرقم2016/379بتاريخ،2017/3/29اشاراليهموقعقسطاس.
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ثالث ا :الصفة
الصفة هيالعالقةالقانونيةالتيتربطشخصمعينمنجهة والحقأو المركزالقانونيمن
جهةأخرىوبصفةعامةتثبتالصفةبمجردإثباتالحقوحصولاالعتداءعليه،فيكونلصاحب
الحقالمعتدى عليه صفةفي مقاضاةالمعتدي،واستناداً الى ذلكفان المقصودبهذاالشرط أن
ىأيبمعنى أن
يكون الطاعن أو المدعي في الدعوى في وضعية مالئمة تسمح بمباشرة الدعو 
يكونذامركزقانونيسليميخولهإمكانيةالتوجهللقاضياإلداري،وتطبيقاًلذلكفقدقضتمحكمة
العدلالعليا األردنيةالملغاة فيحكملها"لماكانتدعوىاإللغاءحتىتقبليجبتقدممنذي
صفة وإذالميرفعصاحبالصفةتلكالدعوىفانالخصومةالتنعقد" (،)1ونظ اًر لكوندعوى
اإللغاءمنمميزاتها أنهادعوىموضوعيةعينيةتستهدف إلغاءالق ارراتاإلداريةغير المشروعة
فانغالبيةالفقهيذهبإلىإدماجالمصلحةمعالصفة فقدنحىالفقهالمصريمعهذااالتجاه إذ
ذهبوا الى القولبإن مدلول المصلحة يترادف مع مدلول الصفة ،أو يندمجان في طلبات إلغاء
الق اررات اإلدارية()2ولكن هناك حاالت معينةيتأكد خاللها الفصلمابين الصفة والمصلحة
فالحالة االولىعندمايكونالفردصاحبالمصلحةغيرمؤهللمباشرتهاأمامالقضاءكمالوكان
ألهليةوفيهذهالحالةيكونصاحبالمصلحةغيرصاحبالصفةالذيهوالوليأو
ناقصاًا 
النائب القانوني عنه .وأما الحالة الثانية عندما يكون صاحب المصلحة في إقامة الدعوى هيئة

()1قرارمحكمةالعدلالعليااألردنيةالملغاةرقم2013/360بتاريخ،2013/11/14أشارإليهالخاليلة،محمدعلي،
،2020القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص.168

( )2عثمان،عثمان ياسين ،)2011( ،إجراءات إقامة الدعوى اإلدارية في دعوتي اإللغاء والتعويض ،منشورات الحلبي
الحقوقية،بيروت،ط،1ص.112
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خاصةأوهيئةعامة تتمتعبالشخصيةالمعنوية إذ تتميزالمصلحةالتيتكون أحد هذهالهيئات
نفيالتقاضينيابهعنها( .)1
عنالصفةالتيتكونلمنيحددهالقانو 
الفرع الثاني :شروط تتعلق بالقرار محل الطعن
نهائيومؤثر،
يشترطفيالقراراإلداريالمطعونفيهباإللغاء أنيكون عمالًقانونياًإدارياً 
اً
وأنيكون
صادرمنسلطة إداريةوطنية،ويتبعذلكعدمجوازالطعنباإللغاءفياألعمالالتي
اً
التتوفرفيهاهذهالشروطمثلاألعمالالماديةأوالمنشورات واألوامرالتنظيمية الداخليةلإلدارة،
وكذلكالقراراإلداريالصادرمنجهة إداريةتتبعدولةاجنبيةفكلهذهاألعمالالتترتب آثار
قانونيةلفحصمشروعيتها)2(،ويشترطفيالقرارالمطعونفيهباإللغاءمايلي :
أ – أن يكون القرار اإلداري محل الطعن عمالا قانوني ا:
تعرفاالعمالالقانونيةلإلدارةبأنهااألعمالالتيتستهدفاإلدارةمنوراءالقيامبهااحداث
آثارقانونية،بخالفاألعمالالماديةلإلدارةالتيالتستهدفمنوراءالقيامبهاترتيبأيأثر
ثانوني،ويختلفالعملالقانونيالصادرمنجانباإلدارةعنالعملالماديفيأنمحلالعمل
اءمثبتاًلهادونأنيقصدمنهاحداثاثارقانونيةمعينة
المادييكوندائماً واقعةماديةأواجر ً
ومن أمثلةاالعمالالماديةالصادرة عناإلدارةاالعمالالفنيةالتييقومبهارجالاإلدارة بحكم
وظائفهم كالمهندسين واألطباء،وكذلك األعمال التي تقوم بها اإلدارة تنفيذاً لألوامر والق اررات
اإلداريةكالقبضعلىشخصماأوهدممنزلايلللسقوط )3(.

()1الغويري،احمدعوده،)1997(،القضاءاإلدارياألردنيقضاءاإللغاءوقضاءالتعويض،مرجعسابق،ص.154
()2العاني،وسامصبار،)2013(،القضاءاإلداري،مكتبةالسنهوري,بغداد،ط،1ص.181
()3القبيالت،حمديسليمان،)2018(،الوجيزفيالقضاءاإلداري،داروائلللنشروالتوزيع،عمان،ط،2ص.202
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ب– ان يكون القرار اإلداري صاد ار عن اإلدارة بوصفها صاحبة سلطة بمقتضى القوانين
يشترطأنتكونالسلطةالملزمةالتي عبرتاإلدارةعنهابإرادتهاالمنفردةمستندةإلىالقوانين
واألنظمةالتيمنحتهاهذهالسلطة وأنالتعبيرعنهذهاإلرادةقديكونصريحاًبالكتابةأوبالقول
وغالباًمايكونالتعبيربالكتابةوباإلمكانكذلكأنيكونالتعبيرعناإلرادةضمنياًإذيستفادمن
سكوتاإلدارة علىذلكومنأمثلتها رفضاالستقالةالتيمضىعلىتقديمهاأكثرمن 30يوماّ
مندونصدورقرارصريحبذلكسواءبقبولهاأورفضها( .)1
ج – ان يكون القرار نهائيا 
الًلدعوى اإللغاءأن يكون ق ار اًرإدارياًنهائياّمؤث اًر،
يشترط في القرار اإلداري ليكون مح 
الّللتنفيذ بدون حاجة الىإجراء الحق( ،)2أي عدم
والمقصود بنهائية القرارأن يكون القرار قاب 
خضوعالقرارالصادرمناإلدارةلتصديقجهةاخرىبمعنىانالقرارقداستنفد جميع المراحل
التحضيرية الالزمةإلصدارهوصدرمنالسلطةالتيتمتلكالبتفيامرهنهائيا مندون أنيكون
العتمادهأوالتصديقعليه( .)3
الزماًلنفاذهوجوبعرضهعلىسلطةأعلى 
د – ان يرتب القرار اثا ار قانونية معينة
ويشترط في القرار اإلداري أن يك ونمؤث اًر ويقصد بالقرار اإلداريالمؤثر هوالقرار اإلداري
الذي يحدث تغيي اًر في المركز القانوني للطاعنأيإنه يلحق بهأذى بالمعنى الواسع،فالقرار
المؤثر هو الذي يولد اثا اًر قانونية تنال من المركز القانوني للطاعناما باإللغاءأو التعديلأو
االنشاء،فاذاكانقراراإلدارةليسمنشأنهأنيحدثأث اًرقان ونياًفأنهاليمكنالطعنفيهباإللغاء
()1القبيالت،حمديسليمان،)2018(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص.208
()2الحلو،ماجدراغب،)2004(،الدعاوىاإلدارية،مرجعسابق،ص.44
()3راضي،مازنليلو،)2017(،أصولالقضاءاإلداريمرجعسابق،ص.196–195
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كإجراءات التنظيم الداخلي وبيانات االستعالمات وردود اإلدارة على االستنفسارات الموجهةاليها
وكذلكالتحقيقاتواألعمالالتحضيريةالتيتجريتمهيداًإلصدارالق ارراتاإلدارية( .)1
ه– ان يكون القرار اإلداري
صادر عن سلطة إدارية وطنية
ا
يجبانيصدرالقراراإلداريمحلطعنعنسلطةإداريةوطنية،إذإنالسلطةاإلداريةهي
الجهةالمختصةقانونياً باصدارالق ارراتاإلدارية والتابعةللسلطةالتنفيذيةسواء أكانتمركزية أم
غيرمركزية،محليةكانت أومرفقيةوعليهتخرج أعمالالسلطتينالتشريعية والقضائيةمن رقابة
ياليمكنالطعنبهمابدعوىاإللغاء( .)2

القضاءاإلدارياستناداًلمبدأالفصلبينالسلطاتأ
ز – أن يكون القرار اإلداري صاد ار باإلرادة المنفردة لإلدارة
يجبانيصدرالقرارمنجانباإلدارةوحدها،وهومايميزالقراراإلداريعنالعقداإلداري
الذي يصدر باتفاقارادتين ،وليس بالضرورةأن يكون القرار اإلداري صاد اًر من فرد واحد في
اإلدارة ،فقد يشترك في تكوينه أكثر من فرد كل منهم يعمل في مرحلة من مراحل تكوينه ألن
الجميعيعمللحسابجهةإداريةواحدة( .)3
الفرع الثالث :الشرط المتعلق بالتظلم الوجوبي لصاحب الشأن
يعدالتظلماإلداري وسيلةمن أحد الوسائل التييمنحها المشرعلألف ارد للمطالبةبعدولاإلدارة
عن قرار اتخذته بحقهم ،والتظلم أمام اإلدارة هو طلب يقدمه الطاعنالى اإلدارة سواء أكانت
مصدرة القرارأوسلطتهاالرئاسية،يروم فيه إلغاءاإلدارةلقرارهاأوسحبهأوتعديلهلمخالفتهمبدأ
المشروعية ،وأنالتظلم أمام اإلدارة مفيد لإلدارة وللمتظلم وللقضاءإذانه يلفت نظر اإلدارةإلى
()1مهدي،غازيفيصلوعبيد،عدنانعاجل،)2020(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص.219
()2الحلو،ماجدراغب،)2004(،الدعاوىاإلدارية،مرجعسابق،ص.44
()3أمين،محمدسعيدحسين،)1997(،مبادئالقانوناإلداري،دارالثقافةالجامعية،ص.521
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أوجه مخالفة ق ارراتها للقانون مما يحملها على مراجعة نفسها والعدول عن قرارها وبالتالي يجنبها
االحراج عندإلغاء قرارها من جانبالقضاء،وأنه يجنبالمتظلم اللجوءإلى طريقالقضاء
المحفوف بالمصاعب ،كما أنه يخفف عن القضاء العبء بتقليلأعدادالدعاوىالمعروضه
أمامه( .)1
ويقسم التظلماإلداريمنناحية اشتراطالمشرعلهكإجراءتمهيديلدعوىاإللغاء الىتظلم
يوآخروجوبيفالتظلمالجوازيمعناهمنحالطاعنحريةاالختيارفي التظلمأماماإلدارةأو
جواز 
اللجوءللقضاء(،)2وأماالتظلمالوجوبيفمعناهإلزامالطاعنبالتظلمأماماإلدارةقبلاللجوءللقضاء
الً،ولم يشترط المشرع
وفي حالة عدم تظلمهأمام اإلدارةفانالمحكمة تقضي برد الدعوى شك 
المصري التظلم الوجوبيأمام اإلدارة لقبول دعوى اإللغاء وقد استثنى من هذه القاعدة العامة
ثاشترط التظلم
دعاوى الموظفينالمتعلقة بالتعيين والترقية والعالوات واإلحالة الىالمعاشحي 
مقدماًأماماإلدارةوذلكحسبمانصتعليهالمادة " "12منقانونمجلسالدولة المصري رقم
47لسنة،1972وفي العراق اشترطالمشرع في الفقرة سابعاً من الـمادة""7من قانون مجلس
إلدارةلرفعدعوى
الدولةرقم65لسنة1979المعدلبالقانونرقم71لسنة2017التظلمأماما 
اإللغاءوذلكخالل""30ثالثينيومامنتاريختبلغهباالمرأوالقراراإلداريالمطعونفيهوعلى
هذهالجهةانتبتفيالتظلمخالل""30يوماًمنتاريختسجيلالتظلملديها )3(.
أمافي األردن فكانالمشرع األردني واضحاًفيأنالتظلمالوجوبيوليسالجوازيهوالذي
الفقرة"جـ"منالمادة""8منقانونالقضاءاإلداري
ت 
يعدشرطاًلقبولدعوىاإللغاءفبعدأنتناول 
()1مهدي،غازيفيصلوعبيد،عدنانعاجل،)2020(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص.211
()2بوضياف،عمار،)2011(،الوسيطفيقضاءاإللغاء،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،ط،1ص.128
()3مهدي،غازيفيصلوعبيد،عدنانعاجل،)2020(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص.212
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األردني رقم  27لسنة  2014موضوعالتظلمالجوازيبقولها "إذاكانالتشريعينصعلىجواز
التظلممنالقراراإلداريفيجوزالطعنفيهذاالقرارخاللالمددالمنصوصعليهافيالفقرة"أ"
منهذهالمادة،ويجوزالطعنفيالقرارالصادربنتيجةالتظلمإذاكانقدتمتقديمالتظلموفقاً
للمواعيد واإلجراءات المحددة في ذلك التشريع وذلك خاللالمواعيد المنصوص عليها في هذه
المادة" جاءت  الفقرة " د" منالمادةالمذكورة نفسهالتعطيحكماّمختلفاّللتظلمالوجوبيبقولها
"إذانصالتشريععلىوجوبالتظلممنالقراراإلداريفاليجوزالطعنفيالقرارأمامالمحكمة
اإلدارية إالبعد إجراءهذاالتظلم ،ويكون القرار الصادر بنتيجة التظلم خاضعاً للطعن أمامهذه
المحكمة"  وتطبيقاًلذلكفقدقضتالمحكمةاإلدارية األردنيةفيحكمحديثلهابردالدعوىالتي
تقدم بها موظف في و ازرة الخارجية للطعن بقرار الوزير باالستغناء عن خدماته مع نهاية فترة
التجربة والذي كان قد تقدم بتظلم من هذا القرار خالل المدة المحددة للتظلم وفقاّ الحكام المادة
تالمحكمة بالنتيجة إلى أن "حق
166من نظام الخدمة المدنيةرقم9لسنة ،2020إذ خلص 
المستدعيبالطعنينتقلالىالقرارالصادربنتيجةالتظلمسواءأكانصريحاّأوضمنياّكونهذا
القرار هو الذي أثر في المركز القانوني للمستدعي وعليه فان القرار الصادر قبل التظلم يكون
()1

والحالةهذهغيرقابلللطعناماممحكمتناويتعينرددعوىالمستدعيشكال".
وحتىيقومالتظلمبدورهيجبأنتتوفرفيهشروطمعينةهي :

 -1أنيقدم التظلممنصاحبالشأنالذيأثر القرار المتظلممنهفيمركزه القانونيأومن
نائبهالقانونيإذاكانناقصاألهلية.

()1حكمالمحكمةاإلداريةاألردنيةفيالدعوىرقم()2018/191بتاريخ،2018/7/11اشاراليهموقعقسطاس.
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 -2أنيوجه التظلمالىمتخذ القرارنفسهوهوما يعرفبالتظلمالوالئيأويوجه إلى رئيس
متخذالقراروهومايدعىبالتظلمالرئاسي.
 -3أنيكون التظلممن القرارمجدياً،أيأنيكونفيوسعاإلدارة المقدم إليها التظلمتعديل
القرارأوإلغائهأوسحبه.
 -4أن يقعالتظلم على قرارإداري نهائي صدر فعالً،فال يجوزالتظلم مناألعمال
التحضيريةالتيتسبقإصدارالقرارأومنقرارإداريغيرنهائي.
 -5أنيكونالتظلمواضحاًوداالًعلىالقرارالمطعونفيهوأنيبينمقدماًأنهيرغبفيإلغاء
أوسحبأوتعديلالقرارالمتظلممنهوبيانأوجهالقصورالتيتلحقهذاالقرار )1(.
الفرع الرابع :الشرط المتعلق بميعاد رفع الدعوى
لقداجمعالفقه والقضاء علىاخضاعدعوىاإللغاءلميعادمحددوفقالقانون ،واليجوزبعد
بالقضاء ،والهدف من هذا واضح ويتمثل في
انتهاء هذا األجل قبول دعوى اإللغاء منجان 
الحرصعلىاستقراراألوضاعالقانونيةعلىمستوىاإلدارة،فالمشرعقيدرافعدعوىاإللغاءبأجل
فعدعوىاإللغاء،وإالحكمالقاضيبعدمقبول

معينالبدمناحترامهواإللتزامبهحتىيتسنىلهر
دعواه شكالً ،ويعداحترام شرط الميعاد في دعوى تجاوز السلطة من النظام العامالذييثيره
القاضي من تلقاء نفسهمندونأن يتوقف ذلك على طلبأحد الخصوم،وال يجوز ألطراف
الدعوىاالتفاقعلىمخالف ةهذااألجل )2(.

()1راضي،مازنليلو(.)2017أصولالقضاءاإلداري،مصدرسابق،ص.201
()2عبدهللا،عبدالغنيبسيوني،)2006(،القضاءاإلداري،االسكندرية،منشأةالمعارف،ط،3ص.320
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وقداختلفتالتشريعاتفيتحديدمدةالطعنفيدعوىاإللغاءفقدحددهاالمشرعالمصريبـ ـ
60يوماً تبدأ من تأريخ نشرالقرارفيالجريدةالرسميةأوفيالنشراتالتي تصدرهاالمصالح
العامةأواعالنصاحبالشأن )1(.
وفيالعراقفقداشترطالمشرعقبلتقديمالطعنإلىمحكمةالقضاءاإلداريأنيتمالتظلممنه
لدىالجهةاإلداريةالمختصةخالل  30يوماّمنتأريختبليغهباألمرأوالقراراإلداريالمطعون
فيه،وعلىهذهالجهةأنتبتفيالتظلمخالل30يوماّمنتاريختسجيلالتظلملديها،وعندعدم
فيالتظلماو رفضهمنالجهةاإلداريةالمختصةعلىالمتظلمأنيقدمطعنه إلىمحكمة القضاء
( )2

اإلداريخالل60يوماًتبدأمنتأريخرفضالتظلماإلداريحقيق ًةأوحكماً .
أماعندأقامةالدعوىأماممحكمةقضاءالموظفينفينبغيالتمييزبينحالتين :

األولى :إذا كانت الدعوى انضباطيةفيقدم الطعنخالل  30يوماًمنتأريختبليغ الموظف
برفضالتظلمحقيق ًةأوحكماً )3(.
الثانية :إذا كانت الدعوىمتعلقةبالحقوق الوظيفيةللموظففانالطعنيقدمخالل  30يوماً
منتاريختبليغ الموظفباألمر المعترضعلي ه إذاكانداخل العراق و 60يوماً إذاكان
خارجه )4(.
أمافياألردنفقدحددميعادرفعالدعوىأمامالمحكمةخالل60يوماًمناليومالتاليلتأريخ
تبليغالقراراإلداري المشكومنهللمستدعي أونشرهفيالجريدة الرسمية أوبأية وسيلةأخرىبما

()1أنظرقانونمجلسالدولةالمصريرقم47لسنة،1972المادة.24
()2أنظرقانونمجلسالدولةرقم65لسنة1979المعدلبالقانونرقم71لسنة،2017المادة"/7سابعاً/أ".
()3أنظرقانونأتظباطموظفيالدولةرقم14لسنة1991المعدل،المادة"/15ثالثاً".
()4أنظرقانونالخدمةالمدنيةرقم24لسنة1960المعدل،المادة"."3/59
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فيذلكالوسائلااللكتروني ة وذلكحسبما نصتعليه المادة "/8أ" منقانونالقضاءاإلداري
األردنيرقم27لسنة .)1(2014
عدشرطالميعادمنالنظامالعام()2ويترتبعلىذلك
لفقهوالقضاءاإلداريانعلى ّ
وقداستقرا 
أنه بإمكاناإلدارة إثارتهأمام المحكمةفيأية مرحلةتكونعليها الدعوى،وللقاضيأنيثيرهمن
تلقاءنفسه إنلمتدفعبهاإلدارةويعدباطالًكل اتفاقبين المدعي واإلدارةعلىخالفه ( ،)3هذا
ويترتب على فوات الميعاد نتيجتان األولى سقوط حقالمدعي بالطعن ،والثانيةإكتساب القرار
اإلداريحصانةقانونيةمن رقابةاإللغاءحتىلوكان مخالفاًللقانون ( ،)4ومنالجديربالذكرأن
ن أمام القضاءاإلدارياليمنعمنمراجعةالمحاكم النظامية للمطالبة
سقوطحق المدعيبالطع 
ن )5(.
بالتعويضعناألضرارالناجمةعنالقرارالمخالفللقانو 
البند األول :الستثناءات على شرط الميعاد
األصلهو أنفواتميعاددعوىاإللغاء من دون الطعنيؤدي إلىسقوطالحقفي إقامة
الدعوى وإلىتحصينالقرارغيرالمطعونفيه وأنكانمخالفاً للقانون ،وهذااألصليسريعلى

()1أنظرقانونالقضاءاإلدارياألردني،المادة /8أمنه والتينصتعلى "معمراعاةماوردفيأيقانونآخر وأحكام

الفقرتين (ج) و(د)منهذهالمادة ،تقامالدعوىلدىالمحكمةاإلدارية باستدعاء يقدمإليها خاللستين يوماًمناليوم
التاليلتاريختبليغالقراراإلداريالمشكومنهللمستدعيأونشرهفيالجريدةالرسميةأوبأيوسيلةأخرىبمافيذلك

الوسائلااللكترونيةإذاكانالتشريعينصعلىالعملبالقراراإلداريمنذلكالتاريخأويقضيبتبليغهلذويالشأنبتلك

الطريقة".

()2أبوالعثم،فهدعبدالكريم(،)2006القضاءاإلداريبينالنظريةوالتطبيق،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،ص.276
()3وفيذلكجاءتاالحكامالصادرةعنمجلسالدولةفيالعراق واضحةوصريحةإذقضتالهيئةالعامةلمجلسشورى
الدولة بصفتها التميزية في2006/8/28بأن المدد القانونية المحددة لألعتراض على االحكام من النظام العام وان

اعاتهايوجبردالدعوىشكالً.

تجاوزهاوعدممر

()4مهدي،غازيفيصلوعبيد،عدنانعاجل،القضاءاإلداري،)2020(،مرجعسابق،ص.233
()5البرزنجي،عصامعبدالوهاب،)1990(،القضاءاإلداري،كليةالقانون،جامعةبغداد،ص.122
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جميعالق ارراتاإلداريةأالأنثمةأحوال استثنائيةيبقىفيهاحق إقامةالدعوىللمدعيقائماً وال
يتحصنفيهاالقراراإلداريمنالطعنرغمفواتالميعادوهذهاألحوالهي :
 -1الق اررات اإلدارية المعدومة :القراراإلداريالمعدومهوقرارشابهعيبمفرطفيالجسامة
الىحديجردهمنصفتهكقرارإداري،وينزلبهإلىمرتبةالعملالماديلذايمكنالطعن
بهفيأيوقتمندونالتقيدبمددالطعنوقدنصتالمادة"/8و"منقانونالقضاء
اإلداري األردني رقم  27لسنة  2014علىإنه"تقبلدعوىالطعنفيالق ارراتاإلدارية
المنعدمة في أي وقت دون التقيد بميعاد " حيث أن القانون ال يوفر الحماية القانونية
للق اررات المنعدمة على غرار حمايته للق اررات اإلدارية المعيبة،ومثاله أن تصدر اإلدارة
()1

ق ار اًريدخلضمنصالحياتالبرلمانأوالقضاء.

 -2الق اررات اإلدارية المستمرة والسلبية:الق اررات اإلدارية المستمرةهي تلك الق اررات التي
تستمرفي إنتاجأثارها القانونية لمدة زمنيةغيرمحددة ،فهيالترتبأثرهادفعة واحدة
كماهوالحال في قرار المنعمنالسفرفهيتظلقائمةبحقاألشخاصالمعنيينويحق
لهمالطعنفيهاعندكلمرةيطلبصاحبالعالقةالسماحلهبالسفروترفضاإلدارةذلك
(،)2أماالق ارراتاإلداريةالسلبيةفهيأمتناعاإلدارةعناتخاذقراركانمنالواجبعليها
اتخاذهقانوناًإذينتجمايعرفبالقراراإلداريالسلبي،وبماأنحالةاالمتناعكلمارفضت
اإلدارةاتخاذالقرارصراح ًةأوضمناًتبقىمخالفةالمشروعيةقائمةلذايمكنالطعنبهفي
أيوقتمندونالتقيدبمددالطعن.

()3

()1الشوبكي،عمرمحمد،)2011(،القضاءاإلداري،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،ط،4ص.226
()2أسحاق،ممدوحمجيد،)2010(،قواعدالمنعمنالسفر،المكتبةالتوفيقية،مصر،ص.257
()3الطماوي،سليمانمحمد،)1984(،النظريةالعامةللق ارراتاإلدارية،دارالفكرالعربي،القاهرة،ط،5ص.678
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ارالصادربناءعلىسلطةمقيدةيعد
 -3الق اررات الصادرة إستنادا لصالحية مقيدة :أنالقر
ً
تطبيقاً لحكم القانون أو مجرد تنفيذ له ومن ثم فان الطعن به ال يتقيد بميعاد ويقصد
بالصالحيةالمقيدةتلكالحالةالتييتعينفيهاعلىاإلدارةاتخاذقرارإداريمندونان
يك ون لها دور في التقدير أو التأثير على مضمون هذا القرار فهي ملزمة بممارسة
صالحيتها واتخاذق ارراتهاعلىالنحو والشكلالذيحددهالقانون (،)1ومنتطبيقاتهذه
الفكرةفيالقضاءالمقارنماقضتبهمحكمةالقضاءاإلداريفيمصرمنأن"مناط
اتاإلداريةالتيتتحصنبفواتمواعيدالسحبأواإللغاءوتلكالتيال

التفرقةبينالق ارر
بناء على سلطة مقيدة تقبل
تتحصن بفوات المواعيد المذكورة هي أن الق اررات الصادرة ً
السحبدونالتقيدبمواعيدالسحبمتىكانتمعيبةوتفقدجهةاإلدارةسلطتهاالتقديرية
فيمالئمةاصدارهاعلىنحومعين وانمجردتوافرشروطمعينةأوقيامحالة واقعيةأو
قانونيةمحددةيوجبعليهاالنزوللحكمالمشرع،فتتخذالقرارالذيفرضهعليهافإذاجاء
قرارهامخالفاًلهذهاألحكامالمفروضةوتنبهتالىذلكوجبعليهاسحبه من دونالتقيد
بمواعيدالسحبوذلكألنالقرارالصادراستناداًالىسلطةمقيدةاليكتسبحصانةبفوات
مواعيدالسحبألنهمجردتنفيذ" ( ،)2وقدذهب القضاءاإلداري األردنيفياالتجاهنفسه
حيثقضىبأنلإلدارةالحقفيسحبقرارهاالمخالفللقانونأوإلغائهفيأيوقتعند
ةبناءعلىسلطةمقيدةتكون
ممارستهاسلطتهاالمقيدةوذلكألنتصرفاتاإلدارةالصادر ً

()1الخاليلة،محمدعلي(.)2020مصدرسابق،ص.193
()2محكمةالقضاءاإلداري،الطعن رقم"  11 / 188 – 174ق"أشاراليهعكاشة،حمدي،1997 ،القراراإلداريفي
قضاءمجلسالدولة،منشأةالمعارف،االسكندرية،ص.1001
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مشروطةبقانونيةهذهالتصرفاتوإذاماتبينلهاانتصرفهاكانخاطئاًأومخالفاًللقانون
جازلهاسحبهأوإلغائهمندونالتقيدبميعاد.

()1

 -4الق اررات الكاشفة :ويعدهذاالتقسيمفقهي حيثاعتبرهاجانبمنالفقهمنقبيلالق اررات
حكامالقضاءاالدارياعتبرتهامجرداحكامتنفيذيةالتقبلالطعنفيهاإال 

اإلدارية،إالإنأ
في حال عبرتاإلدارة عن ارادتها فإنهاعند ذلكتدخل في حكم الق اررات المنشئة(،)2
ومثالهذاالنوعمنالق ارراتالقرارالصادربالترفيعالوجوبي،وقراراإلحالةالوجوبيةالى
التقاعد ،وقرار عزل الموظف الذي يدان بحكم قطعي بارتكاب جناية أو جنحة مخلة
بالشرف .
الفرع الخامس :شرط عدم اإلذعان للقرار اإلداري
يقصدباإلذعانصدورموافقةورضامنصاحبالمصلحةعلىالقراراإلداريالمعيبالذي
مس مصلحته سواء كانت هذه الموافقة صريحة أو ضمنية ،فإذا ما أراد صاحب المصلحة أن
يرجع عنقبوله للقرار اإلداري ويرفع دعوى إلغاء لهذاالقرارفإن المحكمة ترفضقبول الدعوى
حتىلورفعتالدعوىأثناءسريانمدةالطعنتأسيساًعلىأنهوافقعلىهذاالقرار(.)3
وعرفه جانبثان بأنهقيامصاحبالشأن بمجموعةأفعال وتصرفات تعبرعنإرادتهالحرة
ورأيهالثابت بقبولهلهذاالقرار ورضوخه ألحكامهخالل ميعادالطعن القانونيرغمالعيوبالتي
تشوبه ،واألضرارالمادية واألدبيةالتيتمسمصلحته،بحيثيترتبعلىهذاالقبولسقوطحق
( )1قرار محكمة العدل العليا األردنية الملغاة رقم ،2010/267مجلة نقابة المحامين ،2010،ص ،554أشار اليه
الخاليلة،محمدعلي،)2020(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص.194

()2قرارالمحكمةاإلدارية رقم  174لسنة  2016في  2016 / 10 / 9والذينص على" استقرالفقه والقضاءاإلداريان
علىأنالقرار اإلداريالصادر بناءعلىسلطةمقيدةاليتقيدالطعنفيهبميعادألنمثلهذاالقرارقراركاشفوليسمن
شأنهانينشئحقاًوإنماهويكشفعنحقيستمدهصاحبهمنالقانونمباشرة"،أشاراليهموقعقسطاس .

()3الشوبكي،عمرمحمد،)2016(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص .231
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بتدءمن تاريخ
الطعن نهائياً قبلانقضاء ميعاده القانوني ،وال يحق له الرجوع عنه إطالقاً ا ً
صدوره )1(.
وقدبينتمحكمةالعدلالعليا األردنية الملغاة مفهوماإلذعان،فهونوعمناإلغالقالحكمي
لبابالطعنفيالقراراإلداريقبلانقضاءميعادالطعن،فإذاماتبينمنتصرفاتصاحبالشأن
اتجاهمصدرالقرارالمعيبالماسبمصلحتهمايدلوبصورةقاطعةعلىقبولهبالقرارالمطعون
فيهورضاهعنه،فإنحقهفيرفعالدعوىبطلبإلغائهيسقط(.)2
ّ
ويتضحمماسبقأناإلذعانالذييعتدبهويترتبعليهرددعوىاإللغاءهوقبولصاحب
ّ
الشأن،أوذويالمصلحةبالقرارالمطعونفيه،سواءكانهذاالقبولقبوالًصريحاًبالقرار،أوقبوالً
ضمنياً بما جاء به القرار المطعون فيه،وهذا ما استقر عليه وأكده اجتهاد محكمة العدل العليا
أن"قبول ذي المصلحة بالقرار اإلداري
األردنيةالملغاة،حيث قررت في حيثيات حكمها على ّ
المطعونفيهيسقطحقهفي رفعدعوىاإللغاءسواءكانالقبولصريحاًأوضمنياً" ( ،)3وقضت
ارآخرأن "اإلذعانللقراراإلداريالمطعونفيه والذييترتبعليهقبولهذاالقرار وإسقاط
ّ
فيقر
الحقفيالطعنفيهباإللغاءهوقبولهذاالقرارسواءكانهذاالقبولصريحاًأوضمنيا" (.)4

()1البيانوني،محمداالمين،)1985(،ميعادالطعنالقانونيفيمشروعيةالق ارراتاإلدارية،دراسةمقارنة،رسالةماجستير،
الجامعةاألردنية،ص.153

( )2قرار محكمة العدل العليا األردنية الملغاة رقم ( )186لسنة1988م ،جلسة1989/12/17م ،مجلة نقابة المحامين
الصادرةبتاريخ1991/1/1م،ص.808

()3قرارمحكمةالعدلالعليااألردنيةالملغاة رقم()20لسنة 1986م،مجلةنقابةالمحامينالصادرةبتاريخ 1987/1/1م،
ص،1231وقرارهارقم97لسنة1984م،مجلةنقابةالمحامينالصادرةبتاريخ1985/1/1م،ص.21

( )4قرار محكمة العدل العليا األردنية الملغاة رقم " "141لسنة2002م ،جلسة2002/5/30م،وقرارها رقم " "442لسنة
2001م،جلسة،2002/5/15منشوراتمركزعدالة.
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ناألول حسب طريقة التعبير عنه ،فيكون إذعاناًصريحاًأو إذعاناً
وينقسم اإلذعان إلى نوعي 
ضمنياً،والثانيحسبمداه،فيكونإذعاناًكلياًأوإذعاناًجزئياً.
شروط اإلذعان
اإلذعانكأيتصرفقانونيآخريشترطلصحتهتوافرالعديدمنالشروطالمهمة :
أولا :يجب أن يصددر عدن صداحب الشدأن:وهـذاشـرطأساسـيلصـحةأيتصـرفقـانونيوفـي
هذاتقولمحكمةالعدلالعليااألردنيةالملغاة"أنالرضوخللقراراإلداريالمانعمـنالطعـن
هوالذييقعمنذويالشأنبعدصدورالقرارولميرضـخالمـدعيانللقـرارالصـادربتـاريخ
1980/6/25بعدصدوره" )1(.
ثاني ا :صدور القبول عن إرادة حدرة:يجـبأنيكـوناإلذعـانوقبـولالقـراراإلداريصـاد اًرعـن
إرادةحرةغيرمشوبةبإك اره،وغيرمقترنبأيشرط()2وفيهذاتقولمحكمـةالعـدلالعليـا
األردنيةالملغاة"وحيثأنمفادهـذااالسـتدعاءقـدقبـلبـالقرارالمطعـونفيـهقبـوالًصـريحاً
غيرمشوبباإلكراه" )3(.
ثالثا :أن يكون اإلذعان صريحا أو ضمنيا ل افتراضديا:أشـترطتمحكمـةالعـدلالعليـااألردنيـة
الملغاةلقبولاإلذعانبالقراراإلداريأنيكونصريحاًأوضمنياًالافتراضيحيـثقضـت
فيحكملها"أنإدعاءالنيابةبأنالمستدعيلميطعـنبقـرارتوقيـفزوجتـهمـنالمسـتدعي
ضدهيشكلإذعانـاّاليسـتندالـىأسـاسسـليمألناإلذعـانالـذييوجـبردالـدعوىهـوأن
()1حكممحكمةالعدلالعليااألردنيةالملغاةفي،1986/4/23مجلةنقابةالمحامين،1986،ص .1179
()2شطناوي،عليخطار،2011،موسوعةالقضاءاإلداري،ج،1مرجعسابق،ص.314
()3حكممحكمة العدلالعليا األردنيةالملغاة في ،1981 /1 / 23مجلةنقابةالمحامين ،1981ص ،1247اشاراليه
بعلوشة،شريفاحمد (،)2017شرطعدماإلذعانللقراراإلداريباعتبارهشرطاًلقبولدعوى اإللغاءفيضوءأحكام

محكمةالعدلالعلياالفلسطينية،مقالنشرفيمجلةجيلاألبحاثالقانونيةالمعمقة،العدد،12الصادرفيشهرمارس،

ص.116-87
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يقبلالطاعنبالقرارالمطعـونقبـوالًإراديـاًصـريحاًالأفت ارضـياً،ولـذافـأنتخلـفالمسـتدعي
عنالطعنبقرارالتوقيفاليفيداإلذعانللقرارالمطعونفيه"( .)1
بأنيعلــمصــاحب
رابع دا :أن يكددون المسددتدعي قددد اطلددع علددى مضددمون الق درار وأسددباب  :يج ـ 
الشــأنبعناصــرالقـرارومضــمونهوأســبابهبحيــثيســتطيعتحديــدمركـزهالقــانونيمــنالق ـرار
اإلداريالصــادربحقــهفــإذالــميعلــمصــاحبالشــأنبعناصــرالقـرارومضــمونهوأســبابه،فــال
يعتــدبهــذاالقبــول()2حيــثقضــتمحكمــةالعــدلالعليــااألردنيــةالملغــاةأّن ـه"اليقبــلالــدفع
ـتأنالمســتدعيقــدأذعــنللق ـرارالمطعــونفيــهبــالمعنىالقــانونيبــأن
باإلذعــانإذالــميثبـ ّ
اطلععلىأسبابالقراروعلته"( .)3
خامسد ا :أل يكددون اإلذعددان معلقد ا علدى شددرط:يجــبأاليكـوناإلذعــانمعلقـاًعلــىشـرط،فــإذا
كانالقبولمشروطاًولميتحققهذاالشرطفاليعتدبهذاالشرطويجـوزلصـاحبالشـأنأن
يطعنفيالقراراإلداريالصادربحقه()4حيثقضتمحكمةالعدلالعليااألردنيةالملغاة
"أنقبولالقرارالمطعونبهقبوالًمشـروطاًاليع ّـدإذعانـاًلهـذاالقـراريمنـعمـنحـقالطعـن
به،ألنهيشترطلصحةالقبولأنتتوافرفيهالشروطالالزمةلسـالمةاألعمـالالقانونيـةمـن
حيثتمامهعنرضىوعداقترانهبأيقيود" )5(.

()1قرارمحكمةالعدلالعليااألردنيةالملغاةفي،1982/2/1مجلةنقابةالمحامينالصادرةسنة،1982ص.452
()2شطناوي،عليخطار،)2011(،موسوعةالقضاءاإلداري،الجزءاألول،مرجعسابق،ص.315
( )3قرارمحكمة العدل العليا األردنية الملغاة رقم ( )111لسنة1987م ،جلسة1988/2/15م ،مجلة نقابة المحامين
الصادرةسنة1989م،ص.160

()4أبوالعثم،فهدعبدالكريم،2003،القضاءاإلداريبينالنظريةوالتطبيق،مرجعسابق،ص.301
()5قرارمحكمةالعدلالعليااألردنيةالملغاةرقم()62لسنة1968م،مجلةنقابةالمحامينالصادرةسنة1969م،ص،69
اشار اليه بعلوشة ،شريف احمد ،)2017( ،شرط عدم اإلذعان للقرار اإلداري باعتباره شرطاً لقبول دعوى اإللغاء في
ضوءأحكاممحكمةالعدلالعلياالفلسطينية،مرجعسابق،ص.116-87
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الفرع السادس :انعدام طريق الطعن الموازي أو المقابل
المقصودبشرطانعدامالطعنالموازيكشرطلقبولدعوىاإللغاءأندعوىاإللغاءتكونغير
مقبولةاذاكانلدىالطاعن إمكانية أنيسلكطريقاً قضائياً آخريتمكنبمقتضاهأنيصل إلى
النتائجذاتهاالتيتحققهالهدعوىاإللغاء()1وبموجبنظريةالطعنالموازيأوالمقابليستطيع
القاضياإلداريأنيقضيبعدمقبولدعوىاإللغاءاذاوجدإنهيمكنلرافعدعوىاإللغاءأنيقيم
دعوى قضائيةأخرى غير دعوى اإللغاء ويصل بها الى النتيجة نفسها التي تهدفإليها دعوى
اننظريةالطعنالموازيأوالمقابلهينظريةابتدعهامجلسالدولة

إلغاءالقرارالمطعونفيه()2و
الفرنسي الذي كان دافعه لوضع هذه النظرية القضائية هو دافع عمل يتمثل برغبة المجلس في
التخفيف عن كاهله بعدأن تضخم عدد دعاوى اإللغاء المعروضهأمامه تضخماًال قبل له
وفيمصرلميشترطالمشرعانعدامالدعوىالموازيةلرفعدعوىاإللغاء،أذلمينص

بمواجهته(،)3
عليه المشرعمطلقاً ( )4االأنالقضاءاإلداريالمصريقدتبنىهذهالفكرةويظهرذلكجلياًفي
أحكاممحكمةالقضاءاإلداريالمصريةحيثأشارتفيحكمهاالصادرفي21يناير1958في
المنازعةالتيتدورحولصحة القراراإلداريالذيأتخذتهلجنةبورصةمنياالبصل"ومنثم ال
يجوز القول بأن االلتجاء الى لجان التحكيم هو طريق طعن مقابل مانع من اختصاص هذه
المحكمةألناختصاصلجنةالتحكيميختلفتماماًعناختصاصهذهالمحكمة واليحققنفس

()1شيحا،ابراهيمعبدالعزيز،)2003(،القضاءاإلداريواليةالقضاءاإلداري،منشأةالمعارف،األسكندرية،ص.408
()2العاني،وسامصبار،)2013(،القضاءاإلداري،مكتبةالسنهوري،بغداد،ط،1ص.210
()3الحلو،ماجدراغب،)2004(،الدعاوىاإلدارية،مرجعسابق،ص117
()4مرغني،محمد،)1989(،القضاءاإلداريومجلسالدولة،ج،1جامعةعينشمس،مصر،ص.325
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المزاياالتييحققهاقضاءاإللغاء،وبالتالييكونالدفعبعدماختصاصالمحكمةبغيرمحله" (،)1
أمافيالعراقفقدحرصالمشرع علىتبنيهصراحةفقدنصتالمادة"/7رابعاً"منقانون
ى
مجلس الدولةبتعديله الخامس رقم  17لسنة  2013المعدل بالقانون رقم  71لسنة  2017عل 
،وأمافي األردن فلميشترط المشرع
على اشتراط انعدام الدعوى الموازيةلقبولدعوىاإللغاء ( )2
انعدام الدعوى الموازيةلرفعدعوىاإللغاءحيثلميشر إليهافيقانونالقضاءاإلداري رقم 27
لسنة2014والالقوانينالمتعاقبةإالأنالقضاءاإلدارياألردنيقدتبنىهذهالفكرةحيثأشارت
المحكمةاإلداريةالعليااألردنيةفيحكملهابتأريخ 2020/6/23الىردالدعوىشكالًلعدم
االختصاصوذلكلوجودطريقطعنمواز يحققالنتائجنفسهاالتيتحققهادعوىاإللغاء( .)3
ويشترطالمكانالدفعبعدمقبولدعوىاإللغاءلوجودطريقطعنموازمايأتي :
 -1يجبأنيكونالطعنالموازيدعوىقضائية:يشترطأنيكونالطعنالموازيالذييحول
دونقبولدعوىاإللغاءدعوىقضائية ،أي أنترفع أماممرجع قضائيكالقضاء العادي

( )1الطماوي،سليمان (،)2015القضاءاإلداري،راجعهونقحهابوسمهدانة،عبدالناصرعبدهللاوخليل،حسينابراهيم،دار
الفكرالعربي،القاهرة،ص.684

()2أنظرقانونمجلسالدولةالعراقيبتعديلهالخامسرقم17لسنة2013المعدلبالقانون رقم71لسنة،2017المادة7
/رابعاّ منه والتي نصت على"تختص محكمة القضاء اإلداري بالفصل في صحة األوامر والق اررات اإلدارية الفردية
والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الو ازرات والجهات غير المرتبطة بو ازرة والقطاع العام التي لم يعين

مرجعللطعنفيهابناءعلىطلبمنذيمصلحةمعلومةوحالةممكنة،ومعذلكفالمصلحةالمحتملةتكفيانكان
ً

هناكمايدعوالىالتخوفمنالحاقالضرربذويالشأن".

()3حكمالمحكماإلداريةالعليااألردنية رقم  2020 / 268في ،2020 / 6 / 23اشارموقعقسطاس والتينصتعلى"
فأنهمنالمتفقعليهفقهاّوقضائاّأنهاذاكانهناكطريقاّقضائياّأخرلفضالنزاعيحققماتحققهدعوىاإللغاءمن

مزايافانه والحالةهذهتحكمالمحكمةاإلداريةبردالدعوىشكالّلعدماالختصاصلوجودطريقطعنموازالناالصل
فيدعوىاإللغاءعدموجودطعنموازيحققذاتالنتائجالتيتحققهادعوىاإللغاءوفيالدعوىالمماثلةفأنالنزاع

يدور حول ألية احتساب المعدل التراكمي وعملية استبعاد او احتساب بعض العالمات للطاعن ومطابقتها لتعليمات

الجامعةوهذاالنزاعيدخلضمناختصاصالقضاءالعاديوتنظره المحاكمالنظاميةونكون والحالةأمامطعنموازمما

يترتبردالدعوىشكالّلوجودطعنمواز".
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أما إذاكانهذاالطعنمجردتظلم إدارييطلبالطاعنبمقتضاهمناإلدارة إعادةالنظر
بالقرارالصادرمنهافاليعدطعناًموازياًيحولدونقبولدعوىاإللغاء(.)1
الًفيدعوىالمجرددفع-:ومعنىذلكأنه
 -2يجبأنيكونالطعنالموازيأوالمقابلمتمث 
اليمكنلوجودالطعنالموازيالذييؤديالىعدمقبولدعوياإللغاءانيكونللمدعي
حقالدفعبعدممشروعيةالقرارالذييكونخصماًفيهومنظورةأمامالقضاءبليشترطأن
يأخذ الطعن شكل الدعوى المباشرة التي يكون للمدعي رفعهاأمام الجهة القضائية
( )2

المختصة .

 -3يجبأنيؤدي الطعن الموازيإلى تحقيقالنتيجهنفسهاالتيتؤديإليها دعوىاإللغاء
فيهوإزالةآثاره( .)3
وهيإبطالالقراراإلداريالمطعون 

()1شيحا،ابراهيمعبدالعزيز،)2003(،القضاءاإلداريواليةالقضاءاإلداري،مصدرسابق،ص.412
()2المرجعالسابقنفسه،ص.413
()3العبيدي،عوادحسينياسين،)2020(،اصولالتقاضيفيالدعاوىاإلدارية،مرجعسابق،ص.188
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المبحث الثاني:

انواع الدعوى اإلدارية وتمييزها عن غيرها من الدعاوى
بعداإلحاطةخب اًربتعريفالدعوىاإلداريةوسماتهاوالشروطالواجبتوفرهافيالدعوىحتى
تكونمقبولةأمامالقضاءاإلداريالبدلنافيهذاالمبحثأننتناولأنواعالدعوىاإلداريةوالتطرق
الىالتصنيفاتالتيوضعهاالفقهاءالقدماء والمعاصرونللدعوىاإلداريةوهذاما سنتناولهمن
خاللالمطلباألولوبعدذلكسنتكلمعنتمييزالدعوىاإلداريةعنغيرهامنالدعاوىوماهي
أبرزأوجهاالختالففيمابينهموهذاماسنتناولهفيالمطلبالثاني .

المطلب األول:

أنواع الدعوى اإلدارية
تتسمالدعوىاإلداريةبمحدوديتها،وذلكيعود إلى أنالدعوىاإلداريةيمكنحصرها والتعرف
علىكل نوع منأنواعها ومن ثم وضعها ضمن تصنيف"الدعاوى اإلدارية"بخالف الدعاوى
المرفوعة أمامالقضاءالنظامي التيهيمنالكثرة والتنوعممايصعبحصرها ،وقداتجهالفقه
القانوني في تصنيف الدعاوى اإلداريةإلى اتجاهين اتجاهالفقه التقليدي في تصنيف الدعاوى
اإلدارية واتجاهالفقهالحديثفيهذهالدعاوى،لذاسنتطرقلتصنيفالدعاوىفي "الفقهالتقليدي"
ث"وعلىالوجهالتالي :
و"الفقهالحدي 
أولا :تصنيف الدعاوى اإلدارية وفق نظرية الفق التقليدي 
يعودالفضلفيهذاالتصنيفالىالفقيهالفرنسي "الفير" وهذاالتقسيمللدعاوىعماده مدى
سلطةالقاضياإلداريفيكلأنواعالدعاوى(،)1وعلىهذااألساستقسمالدعاوىاإلداريةإلى :

()1شطناوي،علىخطار،)2011(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص.253
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أ -دعوى اإللغاء:تحتلدعوىاإللغاءمكانةخاصةفينطاقالقضاءاإلداريليسألهميتها
فحسب ،بل ألنهاتمثل محور هذا القضاء ويباشرها القضاء اإلداري عن طريق الطعون
الموجهةللق ارراتاإلداريةالمعيبة،فدعوىاإللغاء إذنهيدعوىقضائيةيرفعهاكلذي
جراء قرار نهائي صدر عنأحدىالجهات
ت 
شأنله مصلحة شخصية مباشرةتضرر 
اإلداريةالوطنيةالعامة ،أثربذاتهفيمركزهالقانونيمستهدفاً مخاصمةهذاالقراروذلك
بطلباستصدارحكمبالغائهبسببعدممشروعيتهويكونلهذاالحكمحجيةقبلالكافة_()1
ونفهممماتقدم إندعوىاإللغاءترفعللمطالبةبإلغاءقرار إداريغيرمشروع أومعيب
بأحدالعيوبالتيحددهاالمشرعإللغاءالقراراإلداري.
ب-دعوى القضاء الكامل :تعرفدعوىالتعويضبإنهاالدعوىالتييرفعهاأحداألشخاص

الىالقضاءللمطالبةبتعويضعنماأصابهمنضررجراءتصرفأوعملاإلدارة)،)2
وعرفهاآخرون بأنهامنحالقاضيسلطةتعديلبعضالق ارراتاإلداريةالمعيبة واستبدالها
والحكمبالتعويضعنأيةأضرارلحقتبالطاعنمنقبلجهةاإلدارةوباألخصحقوقه
الشخصية()3ويمنح القاضيفي هذا النوع من الدعاوى سلطات أوسعفله سلطة الحكم
ى
بالتعويض والتعديل وإعادة الحال إلى ماكانت عليه لذا تعد دعوى التعويض من دعاو 
القضاءالكامل( .(4
وإنمنأبرزالفروقالجوهريةبيندعوىاإللغاءودعوىالقضاءالكاملهيمايلي :

()1الشوبكي،عمرمحمد،)2016(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص.181
()2غنيم،ابراهيممحمد،)2001(،المرشدفيالدعوىاإلدارية،منشأةالمعارف،االسكندرية،ص.184
()3الفالح،محمدعبدهللا،)2017(،احكامالقضاءاإلداريدراسةمقارنة،دارالفكرالجامعي،االسكندرية،ط،1ص.32
()4عمران،عليسعد،)2011(،القضاءاإلداريالعراقيوالمقارن،مكتبةالسنهوري،بغداد،ص.147
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 -1من حيث موضوع الدعوى:إنأساسدعوىاإللغـاءهـوالقـراراإلداريالمطعـونفيـهبعـدم
المشــروعيةالحتوائــهعلــىعيــبمــنالعيــوبالمحــددةقانون ـاًايبمعنــىاندعــوىاإللغــاء
دع ــوىموض ــوعيةتق ــومعل ــىمخاص ــمةق ـرارإداريمعي ــبوالمطالب ــةبإلغائ ــهف ــيح ــينأن
أساسدعوىالقضاءالكامليتمثلفيحقشخصيلرافعالدعوىناشئعنمركـزقـانوني
فـ ــرديتعـ ــرضلضـ ــررنتيجـ ــةإهمـ ــالجهـ ــةاإلدارةومـ ــنثـ ــميطالـ ــبالمتضـ ــرربـ ــالحكملـ ــه
بالتعويضعماأصابهمنذلكالضرر( .)1
 -2من حيث مدى سلطة القاضي اإلداري:تكونمهمةالقاضياإلداريفيدعوىاإللغاءهي
فحصمشروعيةالقراراإلداريالمطعونفيهباإللغاءفإذاثبتللقاضياإلداريأنالقرار
مشوب بعيب من العيوب المحددة قانوناً فيقتصر دوره على مجرد الحكم بإلغاء القرار
اإلداري كلياً أو جزئياً وأما في دعوى القضاء الكامل فان سلطة القاضي اإلداري تمتد
لتشمل تعديل القرار اإلداري والحكم على جهة اإلدارة بالتعويض العادل عن الضرر
الحاصلفيحقوقالطاعنالشخصية.
 -3من حيث حجية الحكم الصادر في الدعوى :يتمتع الحكم الصادر باإللغاء في دعوى
اإللغاءعلىحجيةمطلقةفيمواجةاالطرافكافةومنبعدذلكفانهيلغيالقراراإلداري
محلالطعنويترتبعلىذلكإزالةاألثاركافةالمترتبةعلىهذاالقرارومنالممكنأن
يستفيدمنهذااإللغاءكلمنلهمصلحةفيهوإنلميكنطرفاًفيالمنازعةأمافيدعوى
القضاء الكامل فان الحجية تقتصر على أطراف النزاع حص اًر وهم رافع الدعوى وجهة

()1الفالح،محمدعبدهللا،)2017(،احكامالقضاءاإلداريدراسةمقارنة،مرجعسابق،ص.36
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ةومنغيرالممكنأليشخصآخرالحقفيالتمسكبالحكمأيإنهاتعدحجية
اإلدار
ُ
نسبيةالتتجاوزأطرافالنزاع( .)1
ثانيا :تصنيف الدعاوى وفق نظرة الفق الحديث
ى تقسيمالدعاوىاإلداريةعلىاساس " طبيعةالمنازع ة " ويعودالفضل
ذهبالفقهالحديث إل 
دوجي"إذيصنفالدعاوىإلىصنفين )2(.
فيطرحهذاالتقسيمالىالفقيه" 
ألنالخصمفيالدعوىيكونمرك اًز
الصنف األ ول :القضاء الموضوعي:وقدسميبهذااالسم 
قانونياً وموضوعياً،كأنيكونالقراراإلداريمخالفاًللقانونفيدعوىاإللغاءأومخالفةتأديبيةفي
قضاءالعقاب .
الصنف الثاني :القضاء الشخصي:ينصبهذاالنوعمنالقضاءعلىمركزقانونيشخصي،
اذتتعلقالدعوىبحقوقشخصيةللمدعيومثالهدعاوىالعقوداإلداريةودعاوىالتعويض .
وإنتقسيمالدعاوىوفقنظرةالفقهالحديثعليهامآخذمنها إنهاتخرجبعضالدعاوىخارج
التقسيم المذكور وفقاًلطبيعتها المتأرجحة بين القضاء الموضوعي والقضاء الشخصي كدعوى
ناالنتخابيةوالطعونالضريبية(،)3وعلىالرغممنذلكفانلهذاالتقسيمعدةنتائج
التفسيروالطعو 
عملية مهمة ال يمكن إغفالها أبرزها ما يتعلق بنطاق قبول الدعوى إذ يبين لنا هذا التقسيم ان
الدعاوى في القضاء الموضوعي أكثر اتساعاً من القضاء الشخصي وإن حجية الدعاوى في

()1عبدهللا،عبدالغنيبسيوني،)2006(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص.423-420
()2علي،عثمانعليياسين،)2011(،اجراءاتاقامةالدعوىاإلداريةفيدعويياإللغاء والتعويض،منشوراتالحلبي
الحقوقية،بيروت،ط،1ص.59

()3العبيدي،عوادحسينياسين،)2020(،اصولالتقاضيفيالدعاوىاإلدارية،مرجعسابق،ص.158
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القضاءالموضوعيتكونمطلقةفيحينتكوننسبيةفيالقضاءالشخصيوذلكلكونهامقتصرة
علىأطرافالنزاع )1(.

المطلب الثاني:

تمييز الدعوى اإلدارية عن غيرها من الدعاوى
ال تختلف الدعوى اإلدارية كثي اًر عن غيرها من الدعاوى التي تنظرها المحاكم باختالف
مسمياتهاإذانها تتشابهمعهافيكثيرمنالسمات والشروطوحتىفيبعضاإلجراءاتالشكلية
الواجبتوفرهاإلقامتهاأمامالمحاكماإلداريةومعذلكفإنهناكالعديدمناالختالفاتالتيال
يمكنالتغاضيعنهاسواءمنحيث أطراف الدعوىأوالحقمحلالحمايةأوحتىنطاقهاومن
هذهالدعاوىهيالدعوىالمدنيةوالدعوىالتأديبية،وهذاماسنتناولهمنخاللالفرعينالتاليين :
الفرع األول :تمييز الدعوى اإلدارية عن الدعوى المدنية
علىالرغممنالتشابهالكبيرفيعناصرالدعوىاإلداريةوالدعوىالمدنيةوالتيتتمثلفيأن
الدعوىماهي إالوسيلة منالوسائلالقانونيةلحمايةالحق،وهذهالوسيلةتمتازبأنهاتحميالحق
عنطريقااللتجاء إلىالقضاء (.)2وهذهعناصراالشتراكوصورالتشابهبينالدعوىاإلداري ة
والدعوى المدنية،إالإنه هناكأوجه اختالف بين هاتين الدعوتين ويمكن ايجازأبرز هذه
تفيالنقاطالتالية :
االختالفا 
أولا :من حيث الختصاص:يكون النظر في الدعوى اإلدارية من قبل القضاء اإلداري بسبب
طبيعةهذهالدعوىومنخاللالمحاكمالمتخصةفيالقضاءاإلداريعلىمختلفمسمياتها"

()1عبدهللا،عبدالغنيبسيوني،)2006(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص.415،414
()2بديوي،عبدالعزيزخليل،)1970(،الوجيزفيالمبادئالعامةللدعوىوإجراءاتها،مرجعسابق،ص.12
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محكمة القضاء اإلداري،مجلسالدولة،محكمة قضاء الموظفين"في حينأن النظر في
الدعوىالمدنيةيكونمنقبلالقضاءالعادي) .(1
ثانيا :من حيث أطراف الدعوى:تتميز الدعوى اإلدارية عن الدعوى المدنية من حيثأطراف
الدعوى ،ففي الدعوى اإلدارية يكونأحدأطرافها شخص منأشخاص القانون العام"أي
الدولة كسلطة عامة أوأحد فروعها أو هيئاتهاأو مؤسساتها العامة"في حينأنأطراف
الدعوى المدنية هم األشخاص الطبيعية ،وكذلك األشخاص المعنوية()2وهم منأشخاص
القانونالخاص .
ثالث ا :من حيث الحق محل الحماية " موضوع الدعوى" :يكونالحقمحلالحمايةفيالدعوى
ق التيتنشأبسببالعالقةبين
اإلدارية هوحقمنالحقوقاإلدارية والمقصودبه تلك الحقو 
األشخاصالعامةمنناحيةواألفرادمنناحيةأخرى،وأمافيالدعوىالمدنيةفأنالحقالذي
تحميهالدعوىالمدنيةهوكلحقمشروعينشأعنمصادرااللتزامعلىاختالفأنواعها .
ت
رابع ا :من حيث نطاق الدعوى :تتميزالدعوىاإلداريةبمحدوديتهاأي أنالدعوىاإلداريةجاء 
على سبيل الحصر وجرى الفقه على تقسيم الدعوى اإلدارية الى"دعوى اإللغاء"و"دعوى
ض"في حينإن الدعوى المدنية تكون غير محددة واليمكن حصرها لكثرتهاوتعدد
تعوي 
وأنواعها( .)3
خامس ا :من حيث الجهة التي تتولى الفصل في الدعوى :الجهةالتيتتولىالفصل والنظرفي
الدعوىاإلداريةهيجهةمتخصصةذاتتشكيلمختلفعنالقضاءالعاديفيالدولالتي

()1العبيدي،عوادحسينياسين،)2020(،اصولالتقاضيفيالدعاوىاإلدارية،مرجعسابق،ص.108
()2جاءفيالمادة()47منالقانونالمدنيالعراقيرقم()40لسنة1951تحديدلمفهوماالشخاصالمعنوية.
()3بديوي،عبدالعزيزخليل،)1970(،الوجيزفيالمبادئالعامةللدعوىوإجراءاتها،مرجعسابق،ص.14
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تأخذ بنظام القضاءالمزدوجإذيكون هناكقضاء إداري متخصصفي النظرفي الدعاوى
المتعلقة بالمنازعاتاإلدارية والمفترضفيهذاالقضاء أنهذوتكوينوتشكيلمختلفتماماً
اء من حيث العاملين فيه أو من حيث درجات
عن تشكيل أو تكوين المحاكم المدنية سو ً
التقاضيواخي اًرمنحيثجهاتالطعنفياألحكامالتييصدرها .
كل منهما :تختلفالدعوىاإلداريةعنالدعاوى
سادس ا :من حيث اإلجراءات ودور القاضي في ٍ
ت إقامتهاأمامالمحاكماإلدارية  وكذلكيختلفدورالقاضياإلداري
المدنية منحيثإجراءا 
في الدعوى اإلدارية عن دور نظيره  القاضي المدنيفي الدعوى المدنية إذ يتمتعالقاضي
اإلداري بدورإيجابي في الدعوى اإلداريةأكثر مما هو موجود في الدعاوى المدنيةوذلك
لتحقيقحالةمنالتوازنبينأطرافهابخالفاإلجراءاتفيالدعوىالمدنيةالتييتصففيها
دورالقاضيبالسلبيةأوبالحياديةإلىحدبعيدبحيثيتركللخصومفيالدعوىمهمةإدارة
إجراءاتها ويرجع الدور اإليجابي للقاضي اإلداري بهذا المعنى إلى طبيعة الدعوى اإلدارية
ومركزاألطراففيهااألمرالذييستدعي قيامالقاضيبدورايجابيلتحقيقالتوازنالعادل
بينالطرفيناإلدارةمنجهةومنيطعنبقرارهامنجهةأخرى( .)1
سابعا :من حيث الميعاد وحجية األحكام :ميعاد إقامة الدعوى اإلدارية محدد بـستينيوماً من
تاريخ نشر القرارفي الجريدة الرسميةأو إعالنه بأي وسيلة أخرى بما في ذلك الوسائل
اإللكترونية،أما الدعاوىالمدنية فهيتدورمعالحقالذيتحميهوجوداًوعدماًفتسقطمعه
بمضيالمدةالمقررةللتقادمفيشأنه ( ،)2كذلك مايتعلقبشأناالختالففيحجيةاألحكام

()1خضر،طارقفتحهللا،)1998(،القضاءاإلداري،دارالنهضةالعربية،القاهرة،ص.380
()2السيوي،عمرمحمد،)1972(،القرارالمطلوبإلغاءهفيالقانوناإلداريالليبي،مجلةدراساتقانونية،المجلدالثاني،
ص.243
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بالحكمالصادرفيالدعوىمااذاكان
ألحكامفيالدعاوىاإلداريةتختلفبحس 
فانحجيةا 
بردالدعوىشكالّأوموضوعاًأمبإلغاءالقرارالمطعونبه،ففيحالةردالدعوىتكونحجية
الحكمهنانسبيةكمافيالدعوىالمدنية،ومعنىذلكأنالطاعنالذيرفضتدعواهأولمره
يستطيع أنيطعنبذلك القرارمنجديدبعداستيفاءالشروطالشكلية إذاكانالرفضمبنياً
علىسببشكليأو بإقامة الطعنالجديدعلىاسبابغيرتلكالتياستند إليهاطعنه الذي
رفض ،أمافيالحالةالتيتقتضيفيهاالمحكمة اإلدارية بإلغاء القراراإلداريالمطعونبه
سواءأكاناإللغاءكلياً أوجزئياً فأنالحكميكونلهحجية مطلقة تسريفيمواجهة الكافة
يكونوا،وذلكفيالخصوم والمدىالذيحددهالحكم،
ااطرفاً فيالدعوى أملم  
ا
سواءاكانو
استثناءمن القاعدة العامةلألحكامالقضائيةالتي تقضي بأن لها حجية
ً
وهذه الحجيهتعد
نسبية،وهيمسألةمنالنظامالعامبحيثاليجوزاالتفاقعلىمخالفتها (،)1فيحين أن
األحكامالمدنيةتتمتعبحجيةنسبيةتقتصرعلىأطرافالدعوىفقط.
ثامن ا :من حيث المصلحة :إن مفهوم المصلحة في دعوى اإللغاء يختلف نسبياّ عن مفهوم
المصلحة في الدعوى المدنية ومرد هذا االختالف كون الغاية في دعوى اإللغاء هو حماية
مبدأالمشروعيةبخالفالمصلحةفيالدعوىالمدنيةالتيمناطهاحمايةمصالحذاتية وأن
المصلحة في الدعوى المدنية تقترن بالحق الذي اعتدي عليه أو إذا كان مهدداً باالعتداءعليه
فيحينان المصلحةفيدعوى اإللغاءتهدف في المقام األول إلى حماية مبدأ المشروعية
اإلدارية ،واشتراط توافر شرط المصلحة فيالطاعن لضمان جدية الدعاوى المقدمةولذلك فإن
الًإذا لم تتوافر في الطاعن مصلحة تسوغ تقديمهاوفضالًعنذلكفإن
دعوى اإللغاء ترد شك 
)(1جمالالدين،سامي(،)2004اجراءاتالمنازعةاإلداريةفيدعوىالغاءالق ارراتاإلدارية،منشأةالمعارف،االسكندرية،
ص .184
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المصلحة المطلوبة في القضاء اإلداريأعم وأشمل من المصلحة في القضاء العادي ألن
الدعاوى التي ترفع أمام القضاء اإلداري وخصوصاً دعوى مخاصمةالقرار اإلداري غير
ت واحد،مصلحة عامة للجماعة بالدفاع والحفاظ
المشروع تهدف إلى تحقيق مصلحتين فيوق 
على مبدأالمشروعية ومصلحة خاص ة لرافع الدعوى ،خالفاً للدعوىالنظامية التي تهدف إلى
حماية المصلحة الخاصة فقط .
تاسعا :من حيث الخصومة :تتميز دعوى اإللغاء عن الدعوى في القضاء المدني بأنها دعوى
عينية تنصب على مخاصمة قرار إداري غير مشروع وتنحصر سلطة القاضي اإلداري
بمقتضىهذاالوصف اماباإلبقاءعلىالقرارمشروعاًكماصدرعناإلدارةأوبِإلغائهإذا
مسه عيب من العيوب التي تستدعي إلغائه ،على العكس تماماً من الدعوى المدنية التي
تخاصمحقاًشخصياًيتمتعالقاضيبموجبهابتقديرمدىتوفرذلكالحقمنعدمه( .)1
عاشرا :من حيث األ ثر المترتب على عدم تقديم الرد من قبل المدعي على الالئحة الجوابية:
فيما يتعلق بخصوص األثر المترتب على عدم تقديم الرد من قبل المدعي على الالئحة
الجوابيةفقانونالمرافعاتالمدنيةلميرتب أي أثرقانونيعلىعدمتقديمالمدعيرداً على
الالئحةالجوابية أماقانونالقضاءاإلداريفقد رتبعلىعدمالرد أث اًرخطي اًريتمثلباعتبار
الوقائع واالسبابالتياوردها المستدعىضدهفي الالئحة الجوابية مسلمبهاتماماّ منقبل
المستدعي()2فقدنصت المادة /13ب من قانون القضاء اإلدارياألردني رقم27لسنة

( )1ذنيبات ،محمد جمال والربضي ،نجم رياض،)2017( ،مدى التباين في شرط المصلحة بين الدعوى المدنية ودعوى
اإللغاء،البلقاءللبحوث والدراسات،مجلةعلميةمتخصصةتصدرعنجامعةعماناالهلية،المجلد ،20العدد ،2ص

.114

()2الخاليلة،محمدعلي،)2020(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص.301
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 2014على"تعتبر أيوقائع أو أسباب أوردها أيمنطرفيالدعوىمسلماّبهامنالطرف
اآلخرإذالمينكرهاصراحةوبصورةمحددةفيالالئحةالجوابيةأوفيالردعليها" .
الفرع الثاني :تمييز الدعوى اإلدارية عن الدعوى التأديبية
تعرف الدعوى التأديبية بأنها حقإجرائي مقرر لحماية الواجبات وااللتزامات التي يفرضها
االنتماء إلىجماعة أوطائفة أوهيئةمنأي إخالليقعمن أفرادهاويمسنظامها ،وهذاالحق
تباشره الجماعةأو الهيئة بواسطة من يمثلها وذلك بااللتجاءإلى صاحب الوالية التأديبية وفقاً
وتحديدالمسؤولعنهاوإنزالالعقوبة

للشكلالمحددلمطالبتهبالتحقيق في ارتكابمخالفةتأديبية 
التأديبيةعلي ه(،)1ولقدنصتالمادة22منقانونرقم117لسنة1958المعدلوالخاصبإعادة
تنظيم النيابة اإلدارية والمحاكمات التاديبية في مصر على أن تتولى النيابة اإلدارية إيداع أوراق
التحقيق وقرار اإلحالة بسكرتارية المحكمة المختصة وهو ما أكدته كذلك المادة134من قانون
مجلسالدولة المصري رقم47لسنة 1972حيث ذكرت أن الدعوى التاديبيةتقام بإيداع أوراق
التحقيق وقرار اإلحالة لدى قلم كتاب المحكمةالتاديبية ،ويتعين أن يتضمن قرار اإلحالة الذي
تصدره النيابة اإلداريةبإحالة الموظف المتهم الى المحكمة التاديبيةطالب ًة إنزال العقوبة التأديبية
جزاء ما اقترفوه من ذنب إداري وكذلك بيان بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم
والنصوص القانونية واجبة التطبيق وذلك بعد استيفاء التحقيقات وضماناتهم مع الموظفين
ن_(،)2أما فياألردنفقد أناط المشرعاألردني االختصاص بإيقاع العقوبات التأديبية
المحالي 
بجهتين وهما السلطة التأديبية الرئاسية ومجالس التاديب ،وتتمثل السلطة التأديبية الرئاسية في

()1ياقوت،محمدماجد،(2004) ،شرحاالجراءاتالتأديبية،منشاةالمعارف،االسكندرية،ص.73
()2المسلماني ،محمد احمد ابراهيم ،)2018( ،موسوعة القانون اإلداري ،دار الفكر والقانون للنشر والطباعة ،المنصورة،
ط،1ص.623
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السلطاتاإلداريةالعلياوالتيتشملالوزراءالمختصونواألُمناءالعامونومديروالدوائرإذإنهذه
السلطات اإلدارية تملك سلطة التوجيهوهي المسؤولة عن حسن سيرة العمل في الدوائر التي
يرأسونهاوبالتيهياألقدرعلىالحكمعلىتصرفاتالموظفينولقدنصتالمادة"/142أ"من
نظامالخدمةالمدنية األردني رقم  9لسنة  2020على" توقعالعقوباتالتأديبيةالمنصوصعليها
فيالفقرة "أ" منالمادة " "142منهذاالنظامعلىالمخالفةالمسلكيةالتييرتكبهاالموظفمن
الفئاتاألولىوالثانيةوالثالثةوفقاًللصالحياتالتالية :
 -1بقرارمنالرئيسالمباشرإذاكانتالعقوبةالتأديبيةعلىالمخالفةالتتجاوزاإلنذار.
 -2بقرار من المدير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التتجاوز الحسم من الراتب
األساسي.
 -3بقرار من األمينالعامإذا كانتالعقوبةالتأديبيةعلىالمخالفة ال تتجاوز حجبالزيادة
السنويةلمدةثالثةسنوات.
 -4بقرارمنالوزيرإذاكانتالعقوبةالتأديبيةعلىالمخالفةالتتجاوزحجبالزيادةالسنوية
ت".
لمدةخمسةسنوا 
أماالمجالسالتأديبيةفقدبيننظامالخدمةالمدنية األردني رقم  9لسنة  2020كيفيةتشكيل
المجالسالتاديبية واختصاصاتهافيالمادة  147منهفقدنصتعلى" أ -يؤلفمجلستأديبي
التخاذاإلجراءاتالتأديبيةبحقموظفيالفئاتاألولى والثانيةوالثالثةبرئاسةأمينعامو ازرةالعدل
وعضويةكلمن :
 -1أمينعامالديوان.
 -2مستشارفيديوانالتشريعوالرأييسميهرئيسديوانالتشريعوالرأي.

51

ب-يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه ،ويكون اجتماعه قانونياً بحضور جميع

األعضاءويتخذق ارراتهبأكثريةأصواتأعضائهعلىاألقلعلىأنيبينالعضوالمخالف
أسبابمخالفتهخطياًويلحقهابقراراألكثرية.
ج -لرئيسالمجلسالتأديبيتسميةأحدموظفيو ازرةالعدلأمينالسرالمجلسيتولىإعداد
جدول أعماله ومحاضر اجتماعاته والتبليغ وتوثيق الق اررات وأي أعمال أخرى يكلفه بها
رئيسالمجلسالتأديبي .
د-يسميالوزيراحدموظفيدائرتهممثالعنهافيالقضاياالمتعلقةبها .
هـ-1-تطبقعلىكلمنرئيسوأعضاءالمجلسالتأديبيأحكامردالقضاةالمنصوصعليها
فيقانونأصولالمحاكماتوفيهذهالحالةيحلمكانأيمنهممنيسميهرئيسالوزراء
منموظفيالمجموعةالثانيةمنالفئةالعليابناءعلىطلبمنوزيرالعدل.
-2يقدمطلبالردالىوزيرالعدل .
و-يختص المجلس التأديبي بالنظر في المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقاً
للصالحية المخولة له بمقتضى أحكام الفقرة"أ"من هذه المادة ،وله إيقاع أي من
ب تقديره
العقوباتالتأديبيةالمنصوصعليهافيالمادة " "142منهذاالنظاموذلكحس 
للعقوبةالمناسبةللمخالفةالتيارتكبهاالموظف".
ومن خالل إمعان النظر في تعريف الدعوىالتأديبيةباالمكان أن نبينأهم الفروقات بين
الدعوىاإلداريةوالدعوىالتأديبيةوهيكالتالي :
أولا :من حيث الختصاص:تنظر الدعوى اإلدارية من قبل القضاء اإلداري،أما الدعوى
التأديبيةفتنظرمنقبلالسلطاتالتأديبيةالتيينعقدلهااالختصاصفيتوقيعالجزاءات
التأديبيةعلىالعاملينفيالدولةتباشرهالهيئةبواسطةمنيمثلها .
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ثانيا :من حيث أطراف الدعوى :أنالدعوىاإلداريةيكون أحد أطرافهاشخصاً من أشخاص
القانونالعامأيالدولةكسلطةعامةأو أحدفروعهاأوهيئاتهاأومؤسساتهاالعامة،في
حين أنالدعوىالتأديبيةيكون أحدطرفيهاموظفارتكبخطأ ِإدارياً أومخالف ًة أوفعل
مناألفعال التي يتوجب معها مجازته ،وذلك بالحكم عليه بإحدى العقوبات التي نص
عليهاالقانون( .)1
ثالثا :من حيث الحق محل الدعوى :يتكونالحقمحلالحمايةفيالدعوىاإلداريةحقاًمن
الحقوقاإلدارية ،فيحينيكونمحلالدعوىالتأديبيةهوالمخالفةاإلداريةالتي يرتكبها
بواجباتالوظيفةومقتضياتها .
التيتعدإخالالً 
ُ
الموظفو
ى
يةمنالدعاوىالمحددة،أيمنالدعاو 

تعدالدعوىاإلدار
ِ
رابع ا :من حيث نطاق الدعوى :
التي جاءت على سبيل الحصر ،اما الدعاوى التأديبية فهي تخضع لنظام قانوني محدد
تباشر فيه اإلجراءات ضد الموظف العامالمرتكب للجرائم التأديبية الموجبة للمسائلة
التأديبية( .)2

()1شاهين،مغاوريمحمد،(1986) ،لقرارالتأديبي،ضماناتهورقابتهالقضائية،اطروحةدكتوراه،جامعةالقاهرة،ص 7
ومابعدها.

( )2الطماوي،سليمانمحمد ،(1987) ،القضاءاإلداري،الكتابالثالث،قضاءالتاديبدراسةمقارنة،دارالفكرالعربي،
القاهرة،ص.40-39
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الفصل الثالث:

دور القاضي اإلداري في الدعوى اإلدارية
للقاضياإلداريدورمهموكبيرفيالسيطرةعلىإجراءاتالدعوةاإلداريةفهوالذييوجهها
وهوالذييأمربالسيرفيإجراءاتهاويأمربالتحقيقإذاكانلهموضعويفحصاألوراقوالوثائق
المقدمةللمحكمةويقررمتىتصبحالدعوىصالحةللحكم ،ولبيانهذالدورالمهمللقاضياإلداري
في الهيمن ةعلىإجراءات الدعوى اإلدارية سنقوم بتقسيم هذا الفصل الى مبحثين,في المبحث
االولسنتناولمفهومإجراءاتالتقاضياإلدارية ،وأمافيالمبحثالثانيفسنتناولالدوراإليجابي
للقاضياإلداريفيالدعوىاإلدارية .

المبحث األول:
إجراءات التقاضي اإلدارية
تتقاضيخاصةبهاتختلفعنإجراءات
تخضعدعوىاإللغاءأمامالمحاكماإلداريةإلجراءا 
التقاضيفيالدعاوىالنظاميةسواءكانمصدرهذهاإلجراءاتالتشريعأواالجتهاداتالقضائية،
وذلك نظ اًر لخصوصية دعوى اإللغاء وتميزها عن الدعاوى األخرى ،وعليه سوف نتناولهذا
ب ،في المطلب األولسنتناول تعريف إجراءات التقاضي اإلدارية
المبحث من خالل ثالثة مطال 
صإجراءات التقاضي اإلدارية,وأما في
وطبيعتها القانونية وفي المطلب الثاني سنتناولخصائ 
تالتقاضياإلدارية .
ثفسنتناولمصادرإجراءا 
المطلبالثال 
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المطلب األول:
الفرع األول :تعريف إجراءات التقاضي اإلدارية
يعدمبدأحقالتقاضيمن أهمالحقوقالطبيعيةلإلنسانإذيستطيعكلفردمنخاللهصد
أياعتداءيشكلمساساًبحقوقهوحرياتهلذلكنصتأغلبالدساتيرالحديثةعلىهذاالحقكإحدى
الضماناتالالزمةلتعزيزمبدأسيادةالفانونمنناحيةوحمايةحقوقوحرياتاألفرادمنناحية
أخرى،إذنصالدستورالمصريفيالمادة97منهعلى" التقاضيحقمصونومكفولللكافة،
وتلتزمالدولةبتقريبجهاتالتقاضي،وتعملعلىسرعةالفصلفيالقضايا،ويحظرتحصينأي
عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ،وال يحاكم شخص إال أمام قاضيه الطبيعي ،والمحاكم
االستثنائيةمحظورة"(،)1وكذلكنصالدستورالعراقيعلىأهميةحقالتقاضيإذجاءفيالمادة
 /19ثالثاًمنهأن" التقاضي حق مصون ومكفول للجميع" ( ،)2وفياألردنذهب المشرع
الدستورياألردني كذلك في التأكيد على  ريادة وأهمية حق التقاضي أمام المحاكم حيث نص
الدستور األردنيفيالمادة /101أوالًمنهعلى"المحاكممفتوحةللجميعومصونةمنالتدخلفي
()3

شؤونها".

أما على مستوى التشريعاتالنظامي ةفقد ضمن المشرع المقارن نصوصاً قانوني ًة تنظم هذا
الحق وتأكده ،فقدحدد قانون مجلس الدولة المصريرقم47لسنة1972إجراءات خاصة
للتقاضيأمامه حيثنصتالمادةالثالثةمنهعلى " تطبقاالجراءاتالمنصوصعليهافي هذا
القانون ،وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص "..وفيالعراق فقدسارقانون

()1أنظردستورجمهوريةمصرالعربية وفقاًللتعديالتالدستوريةالتيأدخلتعليهفي23أبريل،2019المادة .97
()2أنظردستورجمهوريةالعراقالصادرفيالعام،2005المادة/19ثالثاً.
()3أنظردستورالمملكةاألردنيةالهاشميةالصادرعام،1952المادة/101أوالً.
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مجلسالدولة رقم  65لسنة  1979المعدل بالقانون رقم  71لسنة  2017فياالتجاهنفسه عندما
قضىفيالمادة  11 / 7منهعلى " تسريأحكامقانونالمرافعاتالمدنية رقم  83لسنة 1969
وقانوناالثبات رقم  107لسنة  1979وقانونأصولالمحاكماتالجزائية رقم  23لسنة 1971
وقانون الرسوم العدلية رقم114لسنة1981في شأن االجراءات التي تتبعها المحكمة اإلدارية
العلياومحكمةالقضاءاإلداريومحكمةقضاءالموظفينفيمالميردفيهنصخاص"،وهوماأكد
عليه كذلك قانونالقضاءاإلداري األردني  رقم  27لسنة   2014فقدنصتالمادة  41منهعلى
سريانقانونأصولالمحاكماتالمدنيةفيمالميردفيهنصفيقانونالقضاءاإلداريوبمايتالءم
معطبيعةالمنازعةاإلدارية( .)1
والمقصودبإجراءاتالتقاضي اإلداريةهيتلكالتيتتصلبالتنظيمالقضائيمنخاللتحديد
أنواعالمحاكموكيفيةترتيبهاوتشكيلها واختصاصاتها والتيتختصببيانكيفية اللجوء إلىالسلطة
العامة القتضاءالحقوق وتحديد المنازعات التي تعرض على القضاء واإلجراءات  التي  يلزم
ضالً عن الشكل الذي تقدم به الدعاوى وطريقه الدفاع وكيفيةإصدار
اتباعها لطرح المنازعة ف 
األحكاموالطعنفيها ) .(2
وعرفت كذلك بأنها القواعد التي تبين صور الخصومة والخطوات التي تتبع فيها وااللتجاءإلى
جهات القضاء اإلداري وكيفية سير المنازعة حتى صدور الحكم في الدعوى( ،(3وعرفت أيضاً
بأنهامجموعةالقواعدالتييتعينعلىالمتقاضيناتباعهافيمنازعاتهماإلداريةويلتزمبهاالقضاة

()1انظرقانونالقضاءاالدارياألردني رقم  27لسنة ،2014المادة  41والتينصتعلى"فيغيرالحاالتالمنصوص
عليهافيهذاالقانونتسريأحكامقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوبمايتالءممعطبيعةالقضاءاالداري".

()2الحلو،ماجدراغب،)2010(،القضاءاالداري،دارالجامعةالجديدة،االسكندرية،ص .255
()3بسيوني،حسنالسيد(،)1985دورالقضاءفيالمنازعةاإلدارية،عالمالكتب،القاهرة،ص .266
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نتكونإجراءاتالتقاضي
منذتحريكالدعوىولغايةالحكمفيها،والبدهنامناإلشارةإلىوجوبأ 
بعلىالمستدعياتباعإجراءاتمعين ة
أمامالمحكمةمتفقةمعطبيعةالخصومةاإلداريةحيثيج 
قبلرفعالدعوى،وأنهناكاجراءاتأخرىالزمهعندرفعهاثمنظرهاحتىصدورحكمفيهاحيث
يشترط أن يكون استدعاء الدعوى مطبوعاً بشكل واضح وان يتضمن موج اًز عن وقائع الدعوى
ومضمونالقرارالمطعونفيه وأسبابالطعن والطلباتالتييريدهاالمستدعي ( )1وذلكمانصت
عليه صراحة المادة10من قانون القضاء اإلدارياألردني رقم27لسنة2014إذ جاء فيها
"أ.يجبعلىالمستدعيأنيرفقباستدعاءالدعوىمايلي :
 -1البيناتالخطيةالتييستندإليهافيإثباتدعواهمصدقةمنهبأنهامطابقة لألص ل مرفقة
ت.
بقائمةمفرداتهذهالبيانا 
 -2قائمةبأسماءالشهودالذينيرغبفيسماعشهاداتهمإثباتالدعواهوعناوينهمالكاملة.
 -3القرارالمطعونفيهإذاكانقدتمتبليغهله.
 -4قائمةبالبينةالخطيةالموجودةتحتيدالخصمأوالغيرعلىأنيتمبيانهابصورةمحددة
وبيانالجهةالموجودةتحتيدهاعلىأنتكونذاتعالقةمباشرةفيالدعوىومنتجةفي
إثباتها ،وإذاكانتالجهةالتيتوجدالمستنداتتحتيدهاقدامتنعتعنتزويدهبصورة
عنها أو بوصفهاأو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية قد انقضت عند
تزويدهبهافيكتفىبذكرهاوبالقدرالذييعلمهمنالتفصيلبخصوصهاوللمحكمة اإلداري ة
الموافقة على تقديمها"،وفي حالة خلو االستدعاء من ذكر وقائع الدعوى او الق اررات
سبابالطعنفان ذلكيعدجهالةفاحشةاليمكنمعهاللمحكمةالسير
المطعونفيها وأ
ّ

()1الخاليلة،محمدعلي(.)2020القضاءاالداري،مرجعسابق،ص.279

57

بإجراءات المحاكمة ممايعرض الدعوى للرد شكالً لكون هذا األمر متعلقبالنظام العام
وتطبيقاًلذلكفقدقضت المحكمةاإلدارية األردنيةفيحكملهاعلى"اذاكاناليوجد
ضمنبياناتالدعوىمايشيرالىوجودالق اررينالطعنين والاالشارةالىموضوعيهما،
فانمااوردهتحتعنوانالق ارراتالمطعونبهاوهيعبارةعنارقاملق ارراتلميبينمن
هومصدرها والفحواها،ومعإنهأشارإليهمافيقائمةبياناتهالخطيةفيالبنديناألول
والثانيفأنهلميقدمهماضمنحافظةمستنداتهوبماانالمحليعدركناً رئيسياًمنأركان
القراراإلداريوفيحالتخلفهذاالركنفانالدعوىتكونفاقدةالحدشروطقبولها"_(،)1
ألخذبالمذكراتالمكتوبةالمقدمةمن
ألصلعندنظرالدعوىا 
وهذا كله معمراعاة أنا 
اأنيتبادلوا الردود والتعقيباتعليها،فالمرافعاتالكتابيةفي

الخصوموذلكحتىيستطيعو
ساسوأنالمرافعةالشفويةالتكون إال الستيضاح المحكمةلعدد

القضاءاإلداريهياأل
مناألمورالواردةبالمذكراتوالمستنداتالمرفقةبملفالدعوى) .(2
الفرع الثاني :الطبيعة القانونية إلجراءات التقاضي اإلدارية
إنإج ـ ـراءاتالتقاضـ ــياإلداريـ ــةهـ ــيجـ ــزءمـ ــنحـ ــلالن ـ ـزاعالمعـ ــروضأمـ ــاممحكمـ ــهالقضـ ــاء
بالم ــدعيف ــيالن ـزاعاإلداريس ـواءكان ــتاإلدارةأو
اإلداري_(،)3ولتحقي ــقذل ــكف ــأنالمش ــرعيطال ـ 

األشخاصالقانونيةالخاصةبوجوباتبـاعاإلجـراءاتالشـكليةالالزمـةلرفـعالـدعوىومتابعتهـالـدى

()1قرارالمحكمةاالداريةاألردنيةرقم2015/137بتاريخ،2015/6/29اشاراليهمركزعدالة.
( )2الفياض،ابراهيمطه ،)1976(،واليةالقضاءالعراقيالعامةفينظردعاويالمسؤوليةاالدارية،مجلةالعلومالقانونية
والسياسية،العدداالول،حزيران،الجامعةالمستنصرية،ص .59

()3الغويري،احمدعودة،)1997(،القضاءاالدارياألردني،مرجعسابق،ص.210
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الجهاتالقضائيةاإلدارية

)(1

فليسهناكمنسبيلآخرللمدعيللحصولعلىحكـمقضـائيملـزم

إالعنطريقهذهاالجراءاتوفيهذاالموردالبدلنامناإلشـارةالـىوجـوداخـتالفأساسـيبـين
الدعوىاإلداريةوغيرهامنالدعاوىوهوأنالدعوىاإلداريةترتبطدائمابالمصلحةالعامـةوبـذلك
فإنهاتختلفعنالدعوىالنظاميةإذانهاذاتطبيعةموضوعيةتنصبعلىمخاصمةقرارإداري
غي ــرمش ــروعوتنحص ــرس ــلطةالقاض ــياإلداريبمقتض ــىه ــذاالوص ــفأم ــاباإلبق ــاءعل ــىالقـ ـرار
مشــروعاًكمــاصــدرعــناإلدارةأوبإلغائــهاذامســهعيــبمــنالعيــوبالتــيتســتدعيِإلغائــه،علــى
العكستماماًمنالدعوىالنظاميةالتيتخاصمحقاًشخصـياًيتمتـعالقاضـيبموجبهـابتقـديرمـدى
تــوفرذلــكالحــقمــنعدمــهوانالــدعوىالنظاميــةاليخــرجاختصاصــهاعــنمحــاوالتتســويةالنـزاع
ى،ونتيجةلذلكفلقدتميزتالدعوىاإلداريةبخصائص
فيإطارالمصالحالخاصةألط ارفالدعو 
جعلتهاتتفردفيأحكامهامقارن ًةبالدعوىالنظامية (2).

المطلب الثاني:
خصائص إجراءات التقاضي اإلدارية
تتمي زإجراءات التقاضي اإلداريةلدعوى اإللغاءبمجموعة من الخصائص التي تنبثق من
طبيعةهذهالدعوى وأطرافهاوحجيةاألحكامالصادرةفيها وسوفنتطرقلهذهالخصائصبشيء
منالتفصيلوهي كاالتي :

( )1شرون،حسينة ( ،)2010امتناع اإلدارةعنتنفيذاالحكامالقضائيةالصادرةضدها،دارالجامعةالجديدة،االسكندرية،
مصر،ص .26

()2كنعان ،نواف سالم ،)2001( ،المبادئ التي تحكم تنفيذ أحكام االلغاء في قضاء محكمة العدل العليا ،مجلة الحقوق
الكويتية،العددالرابع،ص .248
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أولا :إجراءات كتابية  :تمتازإجراءاتالتقاضياإلداريةبكونهاكتابيةفيالغالبويعودالسببفي
ذلكإلى أنالقضاء اإلداريقضاءمشروعيةيسعىإلىإنزالحكمالقانونورعايةالصالحالعام
ب( ،)1وقد أكد
األمر الذي يستلزم معه إثبات جميع التصرفات في الدعوى اإلدارية بشكل مكتو 
المشرعالمصريعلىالخاصيةالكتابيةإلجراءاتالتقاضيفيالمادة25منقانونمجلسالدولة
رقم47لسنة1972فقد نصت على" يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة
موقعةمنمحاممقيدبجدولالمحامينالمقبولينأمامتلكالمحكمةوتتضمنالعريضةعداالبيانات
العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب
وتاريخالتظلم منالق اررأن كانمما يوجبالتظلم منه ونتيجةالتظلم وبيانا بالمستنداتالمؤيدة
نفيه"،وكذلكفعلالمشرعفياألردنإذ
للطلبويرفقبالعريضةصورةأوملخصالقرارالمطعو 
نصتالمادة / 9بمنقانونالقضاءاإلداري رقم  27لسنة  2014على " يشترطفياستدعاء
الدعوىالتيتقاملدىالمحكمةاإلداريةمايلي-1:أنيكونمطبوعاًبوضوحوعلىوجهواحدفي
الّوصفتهومحلعملهوموطنهواسمالمستدعىضده
كلورقة-2أنيتضمناسمالمستدعيكام 
وصفتهبشكل واضح  -3أنيدرجفيهموجزعنوقائعالدعوىومضمونالقرارالمطعونفيه
وأسبابالطعن والطلباتالتييريدهاالمستدعيمندعواهبصورةمحددة " ،وأمافيالعراقفان
المشرعلمينصعلىاجراءاتخاصةلرفعدعوىاإللغاءغيرتلكالمنصوصعليهافيقانون
ىالمقامة أمام المحاكم العراقية
الدعاو 

أصول المرافعات المدنية كقواعد عامة تسري على جميع
تالفقرة11من المادة7من قانون مجلس الدولةرقم65لسنة1979
المختلفة()2فقد نص 
المعدل بقانونرقم  71لسنة2017على "تسريأحكامقانون المرافعات المدنية رقم83لسنة
()1الخاليلة،محمدعلي(.)2020القضاءاالداري،مرجعسابق،ص.286
()2راضي،مازنليلو(.)2017اصولالقضاءاالداري،مرجعسابق،ص.243
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 1969وقانوناالثبات رقم  107لسنة  1979وقانون أصولالمحاكماتالجزائية رقم  23لسنة
1971وقانون الرسوم العدلية رقم114لسنة1981في شأن االجراءات التي تتبعها المحكمة
اإلداريةالعلياومحكمةالقضاءاإلداريومحكمةقضاء الموظفينفيمالميردفيهنصخاصفي
هذاالقانون"،أمامايتعلقبالمجالالمخصصللمشافهةفهويستعملفقطإليضاحاألدلةالمكتوبة
وبغرض إلقاءالضوءعليها،وعنداقتناعالقاضيبالحلالفاصلللنزاعفينبغيانيستند إلى دليل
مكتوبوموجودفيملفالقضية )1(.
ثاني ا :الدور اإليجابي للقاضي اإلداري :يقومالقاضياإلداريبدورإيجابيكبيرفيدعوىاإللغاء
لتحقيقحالةمنالتوازنبينأطرافها،وذلكبخالفاإلجراءاتفيالدعوىالنظامية التييتصف
فيهادورالقاضيبالسلبيةأوبالحياديةإلىحدبعيدبحيثيتركللخصومفيالدعوىمهمةإدارة

اجراءاتها ،وإن الدور اإليجابي للقاضي اإلداري بهذا المعنى يرجع الى طبيعة الدعوى اإلدارية
ومركزاألطراففيهااألمرالذييستدعيقيامالقاضيبدورإيجابيلتحقيقالتوازنالعادلبين
الطرفيناإلدارةمنجهةومنيطعنبقرارهامنجهةأخرى(،)2ويملكالقاضياإلداريصالحيات
واسعةفيمايتعلقبإجراءاتالتحقيقفيالدعوى وإثباتهابالمقارنةمعالقاضيالمدنيفهويملك
صالحي ةفيتقديرإجراءالتحقيقأوإجراءالخبرةأوحتىفيزيارةاألماكنواليتركمهمةاإلثبات
على عاتق الخصوم وإنما يقوم بدور كبير في البحث عن الحقيقة مع احترامه لإل اردةاالطراف
بحيث ال يحكم بأكثر مما طلبوه وال يبني حكمه إال على األساس الذي أرادوه،وله كذلك
صالحيات واسعة في عملية اإلثبات وتتمثل بسلطته في أن يطلب من اإلدارة جلب المستندات
والوثائقالتياعتمدتعليهافيعمليةاصدارالقراركلما رأىذلكضرورياًللفصلفيالنزاع وإذا
()1بسيوني،حسنالسيد(.)1985دورالقضاءفيالمنازعةاإلدارية،مرجعسابق،ص.190-189
()2خضر،طارقفتحهللا.)1998(،القضاءاالداري ،مرجعسابق،ص.380
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عدتالمحكمةادعاءاتالمستدعي صحيح ًةوقضتبعدم
رفضتاإلدارةذلكصراح ًةأوضمناً ّ
مشروعية القرار()1والمالحظ من خالل استعراض نصوص المواد" "30-29-28-27من
قانونمجلسالدولةالمصريرقم47لسنة1972تأكيدالمشرعالمصريعلىأهميةالدورالكبير
واإليجابيالذييؤديهالقاضياإلداريفيأدارةاجراءاتالدعوةوقيادتها،وكذلكنصوصالمواد
سنة2014التياعطت
""15-14–13–12-11منقانونالقضاءاإلدارياألردنيرقم27ل 
القاضياإلداريصالحياتواسعةفيقيادةالدعوةاإلداريةفيمراحلهاالمختلفة .
تعداجراءاتدعوىاإللغاءمستقلةمنحيثالمبدأعناإلجراءات
ثالثا :استقاللية اإلجراءاتُ  :
المدنية بحيث ال يتم اللجوء إلى االجراءات المدنية إال في حالة وجود نقص في اإلجراءات
المنصوص عليها في قانون القضاء اإلداري ،وذلك بالنظر الى اختالف طبيعة العالقات التي
ص ،وبالنظرالىأنالدعوىاإلدارية
يحكمهاالقانوناإلداريعنتلك التييحكمهاالقانونالخا 
دعوىعينيةتستهدففيالمقاماالولحمايةمبدأالمشروعية،وأنمراكزالخصومفيهذهالدعوى
ن طرفاّفيالدعوى وأماطرفهااآلخر
ليستمتكافئةحيثنجدأنالفردأوالموظفغالباّمايك و 
فهودوماًاإلدارةبكلمالديهامنسلطات وامتيازات،وقدذهبالمشرعالمصريفيالتأكيدعلى
ت التقاضياإلداريةفقدنصتالمادة  3منقانونمجلسالدولةالمصري
هذهالخاصيةإلجراءا 
على " تطبقاالجراءاتالمنصوصعليهافيهذاالقانون،وتطبقأحكامقانونالمرافعاتفيمالم
يرد فيه نص ،)2( "..وكذلك فعل المشرع العراقي فقد أشارت الفقرة11من المادة7من قانون
مجلس الدولةرقم65لسنة1979المعدل بقانونرقم  71لسنة2017الى هذه الخاصية
األساسية والمهمةإلجراءاتالتقاضياإلداري،وهوماذهبإليهأيضاًالمشرع األردنيفقدنص
()1الخاليلة،محمدعلي(،)2020القضاءاالداري،مرجعسابق،ص.285
()2انظرقانونمجلسالدولةالمصريرقم47لسنة،1972المادة.3
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فيالمادة  41منقانونالقضاءاإلداري األردنيعلى" فيغيرالحاالتالمنصوصعليهافي
هذا القانون تسري أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وبما يتالءم مع طبيعة القضاء
اإلداري"_( .)1
رابع ا :السهولة والمرونة والسرعة :تتميزإجراءاتالتقاضيفيدعوىاإللغاءبالسهولة والمرونة
والسرعةفيآنمعاًوهذهالسمةتعدنتيجةطبيعيةلتعلقدعوىاإللغاءبأوضاعومراكزقانونية
يجب أن تستقر في أقصر وقت ممكن وأنها تعد نتيجة طبيعية لهيمنة القاضي اإلداري على
الدعوى وتوجيه اجراءاتها،فهذه الهيمنة هيالتيتمكنه مناالقتصارعلى ماه وضروري من
االجراءات ورفض أي طلب من األطراف من شأنه أن يعطل أو يعرقل الفصل في الدعوى،
وبالمقارنة مع اجراءات الدعوى النظاميةنجدأن هذه اإلجراءات تتسم بالتعقيد واإلطالة ومحاولة
الخصوم في بعض االحيان تعطيل الفصل في الدعوى أكبر وقت ممكن ،ومن أبرز مظاهر
السرعةفيإجراءاتالتقاضياإلداريةأنهيجبتقديماستدعاءالدعوىاإلداريةخاللمدةقصيرة
كماهوالحالمعالمشرعاألردنيالذيحددهابستينيوماًمناليومالتاليلتبلغالمستدعيبالقرار
يدةالرسميةأوبأيةطريقةأخرىوهذهالمدةتقابلهامدةتقادم
المشكومنهأومنتاريخنشرهبالجر 
طويلةفيالدعوىالحقوقيةقدتصلالىخمسعشرعاماً (،)2كماوقدعبرتالمحكمةاإلدارية
العليافيمصرفيحكملهاعنهذهالخاصيةمنخصائصاجراءاتالتقاضياإلداريةبقولها
" أناالجراءاتاإلداريةهدفهاالتبسيطوالسرعةومنعالتعقيدواالطالةوالبعدبالمنازعةاإلداريةعن
لددالخصومةالشخصيةوتهيئةالوسائللتمحيصالقضاياتمحيصاًدقيقاًولتأصيلاألحكامتأصيالً
بربطبينشتاتها ربطاًمحكماًبعيداًعنالتناقض والتعارضمتجهاًنحوالثبات واالستقرارومتكيفاً
()1انظرقانونالقضاءاالدارياألردنيرقم27لسنة،2014المادة.41
()2الخاليلة،محمدعلي،)2020(،القضاءاالداري،مرجعسابق،ص.287
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ي" ( ،)1وقد أكد المشرع المصري
مع مقتضى الخصائص المميزة للمنازعات في القانون اإلدار 
حرصهعلىالسرعةفيالبتفيالقضايااإلداريةفقدجاءفينصالمادة  27منقانونمجلس
الدولة المصري أنه" وال يجوزفيسبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسببواحد" ( ،)2وكذلك
ذهبالمشرع األردنيفيالتأكيدعلىسرعةالبتفيالقضاياالمعروضةأمامالمحكمةاإلدارية
حرصاًمنهعلىاستقرارالمراكزالقانونيةحيثنصتالمادة  / 18جمنقانونالقضاءاإلداري
رقم  27لسنة  2014األردنيعلىإن " اليجوزللمحكمة اإلداريةتأجيلالدعوىلمدةتزيدعلى
عشرةأيامفيكلمرةأوالتأجيلأكثرمنمرةلسببواحديرجعالىأحدالخصوم".

المطلب الثالث:

مصادر اجراءات التقاضي اإلداري
الفرع األول :المصادر المكتوبة إلجراءات الدعوى اإلدارية
المقصود بالمصادر المكتوبة إلجراءات الدعوى اإلدارية هي التشريعات التي تنظم اجراءات
القضاءاإلداري.

التقاضيأمامجهاتالقضاءاإلداريوهما:الدستوروأحكام

()3



تعدقواعده أعلى
ألعلى في الدولة ولذلك ُ
ألساسي وا 
 -1الدستور:يعد الدستور هو التشريع ا 
رأس الهرم للنظام القانوني فيالدولةوهذا ما يحتم على الجميع سواء كانوا حكامأو
تالتقاضياإلداري
محكوميناحترامقواعده،ويعتبرالدستورمنالمصادرالرئيسةإلجراءا 
وأعالهامرتبة ويلزم القاضياإلداريباحترامالقواعدالتي تتضمنها نصوصالدستور وال
( )1انظر حكم المحكمة االدارية العليا في مصر الصادر بتاريخ ،1980/11/18السنة ،25ص ،96اشار اليه
الخاليلة،محمدعلي،)2020(،القضاءاالداري،مرجعسابق،ص.287

()2انظرقانونمجلسالدولةالمصريرقم47لسنة،1972نصالمادة.27
( )3الغويري،احمد عودة (،)1991اجراءاتالتقاضياماممحكمةالعدلالعليااألردنية،مجلةمؤتةللبحوث والدراسات،
العددالثالث،ص.204
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يجوزمخالفتها أوالخروجعليهاوبالتاليفأنهيوصفاالجراءالمخالفللقواعد الدستوري ة
بعدم الدستورية( ،)1ويعد الدستور المصري من الدساتير التي تناولت في نصوصها
اجراءاتالتقاضيوجعلتهاشريعةعامةللمنازعاتالمعروضةكافةأمامالمحاكمالمختلفة
وحقمكفولللجميعكماجاءفينصالمادة97منهعلى" التقاضيحقمصونومكفول
للكافة،وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي ،وتعمل على سرعة الفصل في القضايا،
ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ،وال يحاكم شخص إال أمام
قاضيه الطبيعي ،والمحاكم االستثنائية محظورة" ( ،)2وفي العراق نص الدستور العراقي
على  إجراءات التقاضي وضمنها في أعلى هرم القوانين أال وهي النصوص الدستورية
تأكيداً وتأصيالً لها حيث نصت المادة /19ثالثاًمنهعلىأن" التقاضي حق مصون
ومكفولللجميع" ()3وكذلكفعلالدستوراألردنيإذنصفيالمادة/101أوالًمنهعلى
" المحاكممفتوحةللجميعومصونةمنالتدخلفيشؤونها" (.)4
 -2القوانين كمصدر إلجراءات التقاضي اإلداري-:يعد التشريع العاديهو المجال الحيوي
الذيتتممنخاللهالتغيراتاالجتماعية واالقتصادية،ويأتيالتشريع والقوانينفيالمرتبة
التاليةللدستوروالمقصودبههومجموعةالقواعدالقانونيةالتيتسنهاالسلطةالمختصةفي

()1محمد،حسينعثمان(،)2006قانونالقضاءاالداري،ط،1منشوراتالحلبيالحقوقية،بيروت،ص .14
()2انظردستورجمهوريةمصرالعربيةوفقاًللتعديالتالدستوريةالتيأدخلتعليهفي23أبريل،2019المادة.97
()3أنظردستورجمهوريةالعراقالصادرفيالعام،2005المادة/19ثالثاً.
()4أنظردستورالمملكةاألردنيةالهاشميةالصادرعام،1952المادة/101أوالً .
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ف
تالدستوريةالمقررة،ويبرزهذاالنوعمنالمصادرالمدونةفيمختل 
الدولةوفقالإلجراءا 
النصوصالقانونية( .)1
الفرع الثاني :المصادر غير المكتوبة إلجراءات الدعوى اإلدارية 
تالتقاضي
بذل المشرع جهوداًكبيرةًفي محاولة تقنين جميع الجوانب التي تتعلقبإجراءا 
تكاف ةالمنظورةأمامالمحاكماإلدارية،ولكونالنصوص
اإلداريةإالأنهلميوفقفيإحاطةالحاال 
ي،والذييؤدي
المكتوبةقدالتستجيبللمسائلوالحاالتاالجرائيةكافةالمثارةأمامالقضاءاإلدار 
الىالبحثعنمصادرأخرىتكملالنقصالذيتخلفهالمصادرالمكتوبةوالتيتتمثلفيالمبادئ
وأحكامالقضاء .
العامةللقانون 
 -1مبادئ القواعد العامة كمصدر إلجراءات التقاضي اإلدارية:
يؤكد شراح القانون العامأن مبدأ المشروعيةال يعني مجرد خضوع الدولة للقانون بمعناه
الضيق،ولكنهيعنيخضوعهالكلقاعدة قانونية ملزمة أياً كانمصدرها ،واستناداً إلىذلكفقد
اتفق الفقه والقضاء علىاُنه يوجد بجانب القانون الوضعي المتمثل في الدستور والتشريع قانون
آخرغيرمكتوبمصادرهالمبادئالعامةللقانونوقواعدالعدالة  ،وتلتزمبهالسلطاتالعامةطالما
لميردفيالقانونالوضعيمايلغيه أويعطلنفاذه ( ،)2ويقصدبالمبادئالقانونيةالعامةهيتلك
القواعدالقانونيةغيرالمكتوبةالتييقررها أويكتشفها أويستنبطهاالقضاءويعلنهافي أحكامه،
،وتصبحبذلكمصدرمنمصادرالمشروعية( .)3
مكتسبقوةًالزامي ًة

اً

) (1علي،عثمان ياسين( ،)2011اجراءاتاقامة الدعوىاالدارية فيدعوىااللغاء والتعويض ،ط  ،1منشوراتالحلبي
الحقوقية،بيروت،ص .77

) (2الجرف،طعيمة،)1976(،مبدأالمشروعيةوضوابطخضوعاالدارةالعامةللقانون،دارالنهضةالعربية،القاهرة،ط ،3
ص .49

)(3حافظ،محمودمحمد(،)1993القضاءاالداري،دارالنهضةالعربية،القاهرة،،ط،7ص .38
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 ويتعين على اإلدارة احترامها وعدم الخروج عليها ،فإذا ما عملت اإلدارة على مخالفةتلك
المبادئ كان عملها هذا انتهاكاًلمبادئ المشروعيةوعد تصرفها غير مشروع ويحق للقاضي
اإلداريحينهاإلغاءالقرارالمخالفللمبدأالقانونيالعام( .)1
ومنأمثلةالمبادئالقانونيةالعامةالتيأقرهامجلسالدولةالفرنسيمبدأالمساواةأمامالقانون,
والمساواةأمامالضرائب،والمساواةفياستعمالاألموالالعامة،ومساواةالمنتفعينبخدماتالمرافق 
العامة،ومبدأعدمرجعيةالق ارراتاإلدارية،ومبدأحقالدفاعفيالمحاكمةالتأديبي ة( .)2
 -2القضاء اإلداري:
يبرزدورالقضاءاإلداريفيوضع وإنشاء قواعدمبادئاإلجراءاتاإلداريةالمناسبةلطبيعة
المنازعاتاإلداريةوذلككونالقضاءاإلداريقضاءانشائيقبل أنيكون
قضاء تطبيقياً ،فضالً
ً
عنأناستقاللاجراءاتالتقاضياإلداريةعناج ارءاتالتقاضيأمامالمحاكمالنظاميةأسهمفي
ت ،واستناداً إلى ذلككانتأحكامالمحاكماإلداريةهي
جعلالقضاءمصد اًرأساسياً لهذه اإلجراءا 
المصدر المباشر في حالة غياب النصوص المدونة()3مما يفرض معه دو اًراجتهادياًللقاضي
اإلداريفيإيجاداألحكامالمناسبةللمنازعاتالمعروضةأمامه .
 -3العرف اإلداري:
العرفاإلداريهوماجرتالسلطةاإلداريةعلىاتباعهمنقواعدفيمباشرةوظيفتهابصدد
حالةمعنيةبالذات من دون أنيكونلهذهالقواعدسندمنالنصوصالتشريعيةوينشأمن التزام
اإلدارةبهذهاألوضاعبصفةمستمرةومنتظمةوالسيرعلىسنتهافيمباشرةهذاالنشاطأنتصبح
) (1خليل،محسن(،)1978القضاءاالدارياللبناني ورقابتهألعمالاإلدارةدراسةمقارنة،دارالنهضةالعربيةللطباعة،
بيروت،ط،1ص .93

)(2حافظ،محمودمحمد،)1993(،القضاءاالداري،مصدرسابق،ص .38

)(3عبدالسالم،عبدالعظيمحافظ(،)2005مصادراالجراءاتاالدارية:دراسةمقارنة،مكتبةدارالنهضةالعربية،القاهرة،
ط،،2ص .84
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وبناء علىذلكتعُد هذه
بمثابةالقاعدةالقانونيةالواجبةاالتباعما لمتعدلبقاعدةأخرىمماثلة  ً
القاعدة عرفاًملزماً لجهة اإلدارة وتعدمخالفتها مخالفة لمبدأ الشرعية وتؤدي الى الحكم ببطالن
القرارأواالجراءالذيأتخذمخالفاًلهذاالعرف،ويتكونالعرفاإلداريمنعنصرينهما:
أ -عنصر معنوي مقتضاه أن يقوم في ذهن األفراد وفي ذهن الجهة اإلدارية وضميرهاأن
القاعدةالتيالتزمتهاملزم ًةقانوناً.
ب -عنصرمادييتمثلفياالعتيادعلىتكرارهذهالقاعدة ،ويجب أنيكونلالعتيادعلى

التكرارصبغةعامة ،أيأنيك ونمتبعاًمنغالبيةمنيعنيهماألمر،كمايجبأنيكون
االعتيادمنتظماأييضطرداألمرعلىاتباعالقاعدةبالانقطاع .
وفضالًعن لذلك يشترط أنيكون االعتياد مستق اًر بمعنىأنيكونقديماً مضىعلىاتباعه
منالزمنتتناسبمعطبيعةالوضعأيمضىعلىالعملبالقاعدةزمنكافيؤكداستقرارها

مدة
فيالتعاملوفيضميراإلدارةواألف ارد( .)1
والعرف اإلداري أدنى مرتبة من القانون وال يجوز أن يخالف العرف اإلداري نصاًام اًر من
مر فيعملبه،غيرأناضطراداإلدارةعلىأتباع
نصوصالقانون ،فاذالميخالفالعرفنصاً ا اً
قاعدةمعينة اليعنيبالضرورةقيامعرفبوجوباتباعها إذاتبينمنظروفالحالأناإلدارة
اتبعتالقاعدة مدة منالزمنالبقصد إلزامنفسهاباتباعها وإنما يقصدالتساهلفيتطبيقأحكام
القانون ،ومنالجديربالذكرأن التزام اإلدارة باحترام قواعدالعرف اإلداريالتي أنشأتها اليعني
أبديةهذهالقواعد،بلأنمنحقاإلدارةبالنزاعتعديلذلكالعرفأوالعدولعنهنهائياً كلما
تلذلكدواعيالتطوروصالحالعملاإلداري( .)2
اقتض 
()1الشوبكي،عمرمحمد( ،)2016القضاءاإلداريدراسةمقارنة،مرجعسابق،ص.52
()2حافظ،محمودمحمد(،)1993القضاءاالداري،مرجعسابق،ص.37
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المبحث الثاني:

الدور اإليجابي للقاضي اإلداري في الدعوى اإلدارية
يتميزدورالقاضياإلداري باإليجابية فيقيادة إجراءاتالدعوىاإلداريةمقارن ًة معالقاضي
إلثباتللدعوىاإلداريةوهذاما
المدني وسلطةالمحكمةاإلداريةالواسعةفيالتعاملمعوسائلا 
ألولدورالقاضياإلداريفيإدارةالدعوى،
سنتناولهفيالمطالبالتاليةإذسنتناولفيالمطلبا 
وفيالمطلبالثانيدورالقاضيفيإثباتالدعوى،وأمافيالمطلبالثالثسنتناولاألحكامالتي
يصدرهاالقاضياإلداريفيالمنازعاتاإلدارية .

المطلب األ ول:

دور القاضي اإلداري في إدارة الدعوى
تعد مرحلة نظر الدعوى من أهم مراحل التقاضيإذيبنىعليها تقرير الحكم النهائي في
الدعوى،وتبرزخصوصيةاالجراءاتاإلداريةفيهذهالمرحلةأكثرمنأيةمرحلةأخرىإذيتولى
القاضي اإلداريتوجيهاالجراءات وقيادتها ،ويوصف دوره خالل هذه المرحلة بالدور االيجابي
بخالفاإلجراءاتالمدنيةالتييتصفدورالقاضيفيهابالسلبيةأوالحياديةإلىحدبعيد،بحيث
يترك للخصوم في الدعوى مهمةإدارة إجراءاتها( ،)1إذأن االجراءات أمام القضاء المدني ملك
الخصوم وهي ضمان لمساواتهم أمام القانون ،والقاضي خفيرها،وأما اإلجراءات أمام القضاء
النالحقيقةوضمانلسيادةالقانونوالقاضيأميرها،ويرجعالدوراإليجابي
اإلداريفهيوسيلةإلع 
للقاضي اإلداري خالل مرحلة النظر في الدعوى وإدارتهاإلىطبيعةالدعوى اإلدارية ومركز
االطراففيها،األمرالذييستدعيقيامالقاضياإلداريبدور إيجابيلتحقيقالتوازنالعادلبين
)(1بطيخ ،رمضان والعجارمة ،نوفان ( ،)2011مبادئ القانون االداري في المملكة األردنية الهاشمية ،دار اثراء للنشر
والتوزيع،عمان،ط،1ص .84
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الطرفين " اإلدارةومنيطعنبقرارها "(،)1ويظهرالدوراإليجابيللقاضياإلداريبشكلجلي في
المراحلاألولىللدعوىومنذتقديماالستدعاءالىقلمالمحكمةإذيأمربتبليغهالىالمستدعيضده
ويأمربتبليغالمذكراتالىالخصومويحددمهلتقديمالمستنداتالمطلوبتقديمها للمحكمة ويقرر
ما إذاكانلهذااالجراءأو ذاك  ضرورة أمال،ويقدر إنكانالتحقيققد اكتمل والدعوى جا هزة
للفصلفيها( .)2
ومنمظاهراستقاللإجراءاتالدعوىاإلداريةفيهذهالمرحلةالتعاملمعحالةغيابأطراف
الدعوىففيالدعوىالنظامية وفيحالةغيابالمدعيرغم تبليغه بموعدالجلسةحسباألصول
عى علي ه الخياربين إسقاطالخصومةأوالحكمفيها ،واذا كانقدتقدمبدعوىمقابلة
يكونللمد 
فلهأنيطلباسقاطالخصومتيناألصلية والمقابلة أوالحكمفيهمامعاًأو إسقاطالدعوىاألصلية
والحكمفيالدعوىالمقابلةفقط( .)3
أمافيالدعوىاإلداري ة فأنهفيحاللميحضرالمستدعيأوأيطرفمنأطرافالدعوى
جلساتالمحكمةفيجوزللمحكمةأنتحكمبتأجيلالدعوىأوأسقاطهاحيثنصتالمادة  17من
قانون القضاءاإلداري األردني رقم  27لسنة  2014علىأن " أ -إذالميحضروكيلالمستدعي
فيالموعدالمحددللنظرفيالدعوىأوتخلفعنحضورأيجلسةمنجلساتالمحاكمةفيجوز
للمحكمة اإلدارية أنتقررإسقاطالدعوى،وفيهذهالحالةيجوزتجديدالدعوى خالل مدة ال تزيد
ن يوماًولمرة واحدةتبدأمناليومالتاليلتاريخإسقاطالدعوىوبعددفعالرسومالقانونية
على ثالثي 
)(1الخاليلة،محمدعلي(،)2020القضاءاالداري،مرجعسابق،ص .284
)(2الغويري،احمدعودة(،)1991اجراءاتالتقاضياالداريةأماممحكمةالعدلالعليااألردنيةدراسةمقارنة،مؤتةللبحوث
والدراسات،المجلدالسادس،العددالثالث،ص .214

) (3أنظرالمادة  67منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةاألردنيوكذلكالمادة  99منقانونالمرافقاتالمدنية والتجارية
المصري .
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ب-إذالميحضروكيلالمستدعىضدهأيجلسةمنجلساتالمحاكمةفيجوزللمحكم ة
كاملة ،
اإلداريةأنتقررإجراءمحاكمتهبمثابةالوجاهيووجاهياًاعتبارياًإذاكانقدحضرأياًمنجلسات
أنتصدرحكمهافيالدعوىواليقبلحضورهفيمابعدإذاكانتالدعوىمعدةللفصل،

المحاكمةو
ج -إذالميحضرأحدمنأطرافالدعوىفيجوزللمحكمة اإلدارية أنتؤجلالدعوىأوتسقطها،
د-إذا تعذر تبليغ المستدعي أو وكيله ولم يحضر إلى المحكمةاإلداريةخاللستين يوماًمن
تاريخ تقديمه الطعن فيجوز للمحكمةاإلداري ةأن تقرر إسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها"،
ونالحظمنخاللهذاالنصالصالحياتالواسعةللمحكمةاإلداريةالتيتهيمنبشكلكاملعلى
اجراءات الدعوى اإلدارية إذ ال تترك الخيار للجهة اإلدارية أو المستدعي وإنما تكون لها الكلمة
ى اإلداريةتقومعلىمبدأحصر
الدعو 
الفصلبهذاالشأن ،واألصل أنكلمن الدعوىالمدنية و 
البينة وتركيز الخصومة بحيث يلتزم الفرقاء بتقديم اللوائح والردود عليها وتقديمها خاللالمدة
القانونيةالممنوحةلهمواليجوزلهمتقديممستنداتأوبياناتجديدةأثناءنظرالدعوى،ولكنهذه
القاعدةتطبقبصورةأكبروأوضحفيالدعوىاإلداريةمنهافيالدعوىالنظامية()1وفيمايتعلق
ىالنظاميةحيثيندرأنيتمفصل
فيالدعاو 

بموضوعتأجيلالجلساتفأنهيكاديكونأم اًرمعتاداً
القضيةمنجلسة واحدة،فيحينأنهذااألمرقديلحقضر اًربالمراكزالقانونية لإلدارة واألفراد
ذويالعالقةعلىحدسواء،ولذافأنهاليجوزهناتأجيلالنظرفيالدعوىألكثرمنعشرةأيام
فيكلمرةأوالتأجيلأكثرمنمرةلسبب واحديعودالى أحدالخصوم وذلكحسبماجاء في
المادة" /18ج"منقانون القضاء اإلدارياألردني رقم27لسن ة2014والتي نصت على
" ال يجوزللمحكمة اإلداري ة تأجيلالدعوىلمدةتزيدعلىعشرةأيامفيكلمرةأوالتأجيلأكثر
) (1الزعبي ،عوضاحمد(،)2010الوجيزفيأصولالمحاكماتالمدنيةاألردني،دارأثراءللنشر والتوزيع،عمان،ط ،3
ص .323
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منمرةلسبب واحديرجعإلىأحدالخصوم " ،وكذلكمانصتعليه المادة 27منقانونمجلس
الدولةالمصري رقم  47لسنة  1972المعدلالتيبينتعدمجوازتكرارالتأجيللسبب واحدفي
الدعوى .
ت التقاضياإلداريفيهذهالمرحلة ،فلماكان
والبدمناإلشارة إلىالصيغةالكتابية إلجراءا 
القضاءاإلداريقضاءمشروعيةيهدفبالمقاماألولالى إنزالحكمالقانونرعاي ًة للصالحالعام
فإنهذايستلزمإثباتجميعالتصرفاتفيالدعوىاإلداريةبشكلمكتوب ،وذلكإضافةالىحقيقة
عتباري ليسله ذاكرة شخصية مما يقتضيإثباتكلتصرفاتهفيمستنداته
أناإلدارةشخصا 
وملفاتهوتقديمهاللقضاءعندطلبها( .)1

المطلب الثاني:

دور القاضي اإلداري في إثبات الدعوى
ـدعوىوإثباتهــا

تالتحقيــقفــيالـ
يمتلــكالقاضــياإلداريصــالحياتواســعةفيمــايتعلــقبــإجراءا 
بالمقارنةمعالقاضيالمدني،ففيالدعوىاإلداريةيملكالقاضيصالحيةتقديرإجـراءالتحقيـقأو
ـدهموإنمـا
إجراءالخبرةأوزيارةاألماكن،كمـاأنـهاليتـركمهمـةاالثبـاتعلـىعـاتقالخصـوموح 
يقــومبــدوركبيــرفــيالبحــثعــنالحقيقــةمــعاحت ارمــهإلرادةاالط ـرافبحيــثاليحكــمبــأكثرممــا
طلبوهواليبنيحكمهاالعلىاألساسالذيأرادوه(.)2
فاذاكان اطراف الدعوى المدنية يتولون مهمة االثبات بحيث يتحمل كل منهم عبء اثبات
صحةما يدعيه،فأناألم ر مختلففيالدعوىاإلدارية إذإن طبيعةهذهالدعوىكدعوىعينية
)(1وصفي،مصطفىكمال(،)1973أصولإجراءاتالقضاءاإلداريطبقاًللقانون47لسنة،1972مرجعسابق،ص .22
) (2شطناوي،عليخطار(،)2011موسوعةالقضاءاالداريالجزءالثاني،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،ط،3ص
 .520
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وعدمتساويأطرافهافيمراكزهاالقانونيةيقتضيدوماً تدخلالقاضياإلداريليؤدي دو اًرإيجابياً
إلنصافأنيطلبمنالمستدعي"وهوغالباأحدأشخاصالقانون
إلثبات،فليسمنا 
فيعمليةا 
ت
ةبكلماتملكهمنسلطاتوامتيا از 

ص " إقامة الدليلعلىصحةدعواهفيمواجهةاإلدار
الخا 
ت يمكن أنيستمدمنهاالدليلعلىعدممشروعية
وبكلماتحتفظبهمنملفاتووثائق ومستندا 
القرارالمطعونبه ومنجانب آخرفأنمثلهذاالدورللقاضياإلداري إنمايب رز الحرصعلى
إلثباتتحتتصرفالخصوم واحتماليةاستعمالهم لها إلطالة أمدالتقاضي
أنالتكون إجراءاتا 
وتأخير الفصل في المنازعات اإلدارية على النحو الذي يتعارض مع ضرورة استقرار المراكز
ن،ومن مظاهر الدور االيجابي للقاضي اإلداري في عملي ةاإلثبات
القانونية بأسرع وقت ممك 
ت عليهافيعملية إصدار
سلطتهفي أنيطلبمناإلدارةجلبالمستندات والوثائقالتي اعتمد 
ت
عد 
القراركلما رأىذلكضرورياً للفصلفيالنزاع ،وإذا رفضتاإلدارةذلكصراح ًة أوضمناً  ّ
المحكمة ادعاءات المستدعي صحيحة وقضت بعدم مشروعيه القرار ،ويستثني من ذلك بطبيعة
الحال الوثائق والمستندات والوثائق المتعلقة بأسرار الدفاع الوطني والمتعلقةباألسرارالطبيةأو
المهنية أوالدبلوماسية،كما ويملكالقاضياإلداري أنيطلبمناإلدارةالملفالوظيفيللموظف
الًعلى
فيالدعوىالمتعلقةبالموظفينبحيثيعدامتناعاإلدارةعن االستجابة لمثلهذااألمردلي 
صحة ادعاءالموظف ،إذ يصعبعلىالمحكمةفيمثلهذهالقضاياالوصول إلىالحقيقة من
دوناالطالععلىهذاالملفالوظيفي( .)1
وتظهرخصوصيةالدوراإليجابيللقاضي اإلداريفي إثباتالدعوىبوضوحفيالزاماإلدارة
الّ
حعنسببالقرارمحلالطعنمع أنهافياألصلغيرملزمةبتسبيبق اررتها إ 
أحيانا باإليضا 

)(1شطناوي،عليخطار(،)2011موسوعةالقضاءاالداريالجزءالثاني،مرجعسابق،ص .620–619
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بوجودنصصريح (،)1وقدأبدىجانبمنالفقهموقفهفي هذا الشأن علىمنينكرهذاالحق
للقاضي اإلداري بأن تجريد القضاء اإلداري من حقةبإلزام اإلدارةباإليضاحعنأسباب القرار
المطعونبهيؤديالى أنتصبحالرقابةالقضائيةالتييمارسهاعلى أسبابالقرار رقابه صوري ة
وهووضعيحرماألفرادمنالضمانةالقضائيةويجعلهمتحترحمهاإلدارةالتيتنفردبتقريرأسباب
ق اررتها من دونمعقبعليهامنالقضاء ( ،)2ومنمظاهرالدورااليجابيللقاضياإلداريفي
إثبات الدعوى اإلدارية والذي يب رزمدى تدخل القاضي لخلق حالة من التوازن بين أطراف
ت عدممشروعية القراراإلداريالمطعونبه،حيث
الخصومةاالكتفاءبزعزع ة قرينة السالم ة إلثبا 
المشروعيةوإذاكانمنالصعبعلىالمستدعيفي

تمتعه بقرينة 
أناألصلفيالقراراإلداري  ِ
ن القضاءاإلدارييكتفيبمجردزعزعة المستدعيلهذه
كثيرمناالحيان أنيثبتعكسذلكفإ 
تعدممشروعيهالقرارمحلالطعن( .)3
القرنيةإلثبا 

المطلب الثالث:

األحكام التي يصدرها القاضي اإلداري في المنازعات اإلدارية
 تتميز األحكام التي يصدرها القاضي في المنازعات اإلدارية عن األحكام التي تصدر في
فايضاًطرق تنفيذ هذه األحكام عن طريق
الدعوى النظاميةمن حيث طبيعتها وحجيتها وتختل 
تنفيذاألحكامالتيتصدرفيالدعوىالنظاميةوهذاماسنتحدثعنهفيفرعينمستقلين .

)(1انظرقرارمحكمهالعدلالعليااألردنيةالملغاةرقم1974/37بتاريخ .1974/13/1
)(2شطناوي،عليخطار(.)2011موسوعةالقضاءاالداريالجزءالثاني،مرجعسابق،ص .625
)(3انظر حكم محكمة العدل العليا األردنية في القضية رقم1994/308والذي جاء فيه "ال يشرط ألثبات فساد القرار
االداريأنيتمبحججحاسمةبليكفيأنتقومقرائنكافيهلزعزعهثقهالمحكمةفيقرينةسالمةالقرار" .
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الفرع األول :أنواع األحكام الصادرة في الدعوى وحجيتها 
بعداالنتهاءمندراسةجوانب الدعوى كافة تقررالمحكمة إقفالبابالمرافعةلغاياتالفصل
فيالدعوىوإصدارالحكمفيهافيجلسةعلنية(،)1فقدنصتالمادة33منقانونمجلسالدولة

المصري على ما يأتي"ويصدر الحكمفيالدعوىفيجلسة علنية "( ،)2وكذلك نصت المادة
 /7ثامناّ  /أ من قانون مجلس الدولة العراقي المعدل على "تبت محكمة القضاء اإلداري في
الطعنالمقدماليها،ولهاانتقررردالطعن أوالغاء أوتعديلاألمر أوالقرارالمطعونفيهمع
الحكم بالتعويضإن كان له مقتضى بناء على طلب المدعي"()3وفياألردنفقد نصت كذلك
المادة /19ج من قانون القضاء اإلدارياألردني على "بعد اختتام المحاكمة ،على المحكمة
ال ففيجلسةأخرىتعينلهذاالغرض خالل
اإلدارية أنتنطقبالحكم عالني ًة فيالجلسةنفسها وإ 
مدةالتزيدعلىثالثينيوماً" (.)4
والحكم هوالقرارالصادر عنمحكمةفيالخصومةأوفيمسألةمتفرعةعنها وفقاً لقواعد
وأصولإصدار األحكام،معمراعاةأنالقرارالصادرمنالمحكمةبتنظيمسيرالخصومة " كقرار
تأجيلالدعوى" أو إجراءاتاإلثباتفيها "كقرارانتدابخبير" التعدأحكاماًبالمعنىالدقيق وذلك
لعدم فصلها في الخصوم ة(،)5وتصنف األحكام القضائية الى األحكام القطعية واألحكام غير

)(1العبودي،عباس(،)2006شرحأحكامقانونأصولالمحاكماتالمدنية،دارالثقافةللنشرواإلعالن،عمان،ص .343
()2انظرقانونمجلسالدولةالمصريرقم47لسنة،1972المادة.33
()3انظرقانونمجلسالدولةالعراقيرقم65لسنة1979المعدلبقانونرقم71لسنة،2017المادة/7ثامناً.
()4انظرقانونالقضاءاالدارياألردنيرقم27لسنة،2014المادة.19
)(5النمر،أمينة(،)1988أصولالمحاكماتالمدنية،الدارالجامعية،بغداد،ص .197
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القطعية،واألحكامالمن هيةللخصومةواألحكامغيرالمهنيةلهاواألحكامالتيتقبلالطعنواألحكام
التيالتقبلالطعن( .)1
ظاميةفياألوجهالتالية :
وتبرزمظاهراستقاللالدعوىاإلداريةعنالدعوىالن 
 -1ما يتعلق بسلطة القاضي وما يتضمنه الحكم النهائي الصادر عنه في كل من الدعوى
اإلدارية والدعوى النظامية .ففي الدعوى النظاميةتتعدد األمور التي يمكن أن يقضي بها
القاضي المدني حسب موضوع الدعوى والحق المطالب به،وأما في دعوىاإللغاءفان
ى
سلطة القاضي اإلداريفي حكمهالنهائي تنحصرفيأحد خيارينإما الحكم برد الدعو 
شكالًأوموضوعاًوإماالحكمبإلغاءالقرارالمطعونفي ه(.)2
 -2مايتعلقبحجية الحكمالصادرفيالدعوىفالحجةالتيتحوزهااألحكامالقضائيةعموماً
إما أن تكون حجي ةنسبية أو حجيةمطلقة،فالحجي ةالنسبية تنحصر أثارها على أطراف
الخصومة والتمتدالى الغير،أماالحجة المطلقةفيمتدأثرهاوتسريفيمواجههالكافة أي
يالدعوىالنظامي ة
أن أثرهايسريعلىمنكانطرفاًفيالدعوىومنلميكنطرفاًفيهافف 
يكون للحكم الذي يحوز قوة القضيةالمقضية "أي الحكم الذي ال يقبل الطعن به بنص
نكافة"حجةنسبيةوهيالحجةالتي
القانونأوفاتميعادالطعنبهأواستنفدطرقالطع 
ب" .
تقتضيتوافرشروطثالثةمجتمعةفيالنزاعوهي":وحدةالخصوموالموضوعوالسب 
ف
فإذاأختلأي منهاأمكن عندهاإقامةدعوى من جديد ،فالحجيةهنا تقوم بالنسبةألط ار 
الخصومةوال يتمسك لها من هو خارج علىالخصومةبحجةأن المصالحمتشابهةوبالنسب ة

)(1المصري،محمدوليد(،)2003شرحأحكامقانونأصولالمحاكماتالمدنية،دارقنديل،ص 300
()2وصفي،مصطفىكمال(،)1978اصولاجراءاتالقضاءاالداري،مرجعسابق،ص.546
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للموضوع فيقصد به الحق المطالب به من قبل الخصمأو المصلحة التي يسعى لتحقيقها ،وأما
بفيقصدبهتلكالواقعةالقانونيةالتييستمدمنهاالخصمالحقالذييدعيه( .)1
السب 
ىشكالً أو
أما في الدعوى اإلدارية فأن حجية األحكام تختلف حسب ماإذاكان برد الدعو 
موضوعاًأم بإلغاء القرارالمطعونبه ( ،)2ففيحالةردالدعوى تكونحجيةالحكم هنانسبيةكما
فيالدعوىالنظامية ،وذلكيعني أنالطاعنالذي رفضتدعواهأولمره بإمكان ه أنيطعنبذلك
القرارمنجديدبعداستيفاءالشروطالشكليةاذاكانالرفضمبنياً علىسببشكلي،أو بإقام ة
الرفضمبنياًعلى
الطعنالجديدعلى أسبابغيرتلكالتياستندإليهاطعنه الذي رفضإذا كان  
ي
سببموضوعيشريطة أنيقدمالطعنالجديدخاللالمهلةالقضائية ،أمافيالحالةالتيتقض 
فيهاالمحكمةاإلداريةبإلغا ءالقراراإلداريالمطعونبهسواءأكاناإللغاءكلياًأوجزئياًفانالحكم
يكونوا،وذلك
طرفاً فيالدعوى أملم  
تكونلهحجية مطلقة تسريفيمواجهة الكافةسواء أكانوا أ ا
استثناءمن القاعدة العامةلألحكام
ً
في الخصوم والمدى الذي حدده الحكم ،وهذه الحجيةتعد
القضائيةالتيتقضيبأنلهاحجيةنسبية،وهيمسألةمنالنظامالعامبحيثاليجوزاالتفاق
علىمخالفت ها ( ،)3وتطبيقاًلذلكفقدقضتمحكمةالعدلالعليا األردنيةالملغاة  فيحكملهاعلى
أن " األحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا باإللغاء تكون لها الحجية المطلقة على الكافة
وبالنسبةلجميعالمحاكموالسلطاتاإلداريةويترتبعليهاإعدامالقرارمنيومصدوره" ( .)4

)(1احمد،ابراهيم(،)2001حجةاالحكام،دارالفكرالجامعي،االسكندرية،ص .18
)(2جيرة،عبدالمنعمعبدالعظيم(،)1970أثاراحكامااللغاء،أطروحةدكتوراه،جامعهالقاهرة،ص .54
)(3جمالالدين،سامي(،)2004اجراءاتالمنازعةاالداريةفيدعوىالغاءالق ارراتاالدارية،مرجعسابق،ص .184
( )4قرار محكمة العدل العليا األردنية الملغاة رقم،1977/122اشارت له مجلة نقابة المحامين األردنيين،1978
ص.1104
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والسبب في كون الحجية هنا مطلقةأن دعوى اإللغاء دعوى عينية غايتها فحص مشروعية
القراراإلداريمحلالطعن،فإذاوجدتالمحكمةأنهذاالقرارغيرمصيبفمنغيرالمعقولوال
منالمنطقأناليطبقهذاعلىالطاعنوكأنهلميكنويهدممعهوبأثررجعيكلأثررتبهذلك
القرار ومنذ ي وم صدوره ونتيجة لهذا األثر الهادم لحكم اإللغاء ولدت قاعدة األثر الرجعي للحكم
ت التابعةللقرارالملغيتسقطهياألخرى مندونحاجةالىالبحثفيماإذا
باإللغاء وأن الق ار ار 
كانتمشروعةأمالحيثنصتالمادة/34بمنقانونالقضاءاإلدارياألردنيرقم27لسنة
ت والتصرفاتالقانونية واإلدارية التيتمتبموجبذلكالقرار
 2014على"تعتبرجميع اإلجراءا 
ملغاةمنتاريخصدورذلكالقرار"( .)1
الفرع الثاني :البند األول :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى
األصل في أحكام القضاءأنها تنفذ طوعاً،إالأن الجهة المدعىعليها سواءأكانت من
أشخاصالقانونالخاص أومن أشخاصالقانونالعام فإنها قدتمتنع أو تتباطأ عنتنفيذالحكم
القضائيالصادرفيمواجهتهاممايثيرالتساؤلحولالوسائلالتييمكنمنخاللها إجبارهذه
الجهة على االلتزام بتنفيذ الحكم القضائي والعمل بمضمونه ،ويظهر في هذا السياقالفرق بين
الحكمالصادرفيالدعوى النظامية والحكمالصادرفيدعوى اإللغاء،ففيالوقتالذينجدفيه
وسائلمتعددةلتنفيذاألحكامالصادرةفيالدعوىالمدنيةنصطدمبحقيقةأنهذهالوسائلاليمكن
استعمالها فيمواجههاإلدارةعندماتتمنععنتنفيذالحكماإلداريالصادرفيمواجهتها حيثال
توجدوسائلجديةيمكناستعمالهافيهذاالسياقفيمواجههاإلدارةعلىاعتبارأنالذمةالمالية
صالمعنويةالعامةليستضماناًعاماًلدائنيها،وأناألموالالعامةغيرقابلةللحجزعليها
لألشخا 

()1الخاليلة،محمدعلي(،)2020القضاءاالداري،مرجعسابق،ص.322
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واليمكنللقاضياإلداريأنيوجهأوامرلإلدارةلتتخذأوضاعاتتوافقمعالحكمالصادرواليمكن ه
ايضاًأنيفرضعليهاغراماتتهديديةكجزاءعلىعدماالنصياعلمثلهذهاألوام ر( .)1
إضافة الى أ نالتطبيقالحرلمبدأالفصلبينالسلطتينالتنفيذية والقضائية والذيبموجبهال
يجوزللقضاء أنيوجهاإلدارة أويأمرها بإتيان أمر ما أو باإلحجام عنه إذإن القضاءيحكم وال
بصورةأدتإلىأنمال هذا المبدألمصلحةاإلدارة بحيثأصبحت هي التي تتدخل في
يدير 
حةأوضمنية،وقدزادمنمشكل ة
أعمالالقضاءفيصورةاالمتناععنتنفيذأحكامهبصورهصري 
بصورة جعلتمنها
عدمتنفيذاألحكاماإلداريةاشكاالتتنفيذتلكاألحكام والتياسيئاستعمالها  
معوقاًحقيقياًلتنفيذ األحكاماإلدارية ،وقد زادتالمشكلةصعوبة عندالطعنبإلغاءقرار اإلدارة
السلبيباالمتناعمايحققتلك الغاية رغممافيذلكمنادخالللمحكوملصالحهفيدائرةمغلق ة
مناستصدارألحكام إلغاءالتنفذفيطعنعلىالقرارالسلبيباالمتناعثمالينفذالحكموهكذا
الىأن يفقد الحكمأهميت هالعملية.األمر الذي يحرم المستدعي منالغايةالتيألجلهاسعى
ألنأحكامالقضاءاإلداريتقصدارساء مبدأ المشروعية فانانتهاك اإلدارة لهاسواء
الستصداره ،و
بعدمالتنفيذ أواعاقته أوالقيامبهانحوال يتفقمعماجاءبأحكاماألمرالذييخرجالدولةعن
إطارالدولةالقانونيةممايعدمالثقةفيالسلطةالتنفيذية والتيتعدمن أهموظائفهاتنفيذالقانون
والتيتعدأحكامالقضاءإحدىصوره( .)2
وقداهتمالمشرعالمصريبموضوعتنفيذق ارراتالمحاكماإلداريةحيثنصتالمادة  54من
قانون مجلس الدولة المصري رقم47لسنه1972علىإن" األحكام الصادرة باإللغاء تكون
) (1الخاليلة،محمدعلي(،)2013مظاهراستقاللاجراءاتالتقاضياالداريعناجراءاتالدعوىالمدنيةفياألردن،
مصدرسابق،ص .37

) (2خصباك،كريم خميس،مشكالت تنفيذاالحكامالصادرةعنالقضاءاالداري والحلولالمقترحة،دراسة قدمتللمؤتمر

الثانيلرؤساءالمحاكماالداريةفيالدولالعربيةالمنعقدفيدولةاالماراتالعربيةالمتحدةمن،2012/9/12-11ص .1
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صورتهاالتنفيذية مشمولبالصيغةالتالية :علىالوزراءورؤساءالمصالحتنفيذهذاالحكم واجراء
مقتضاه أمااألحكاماألخرىفتكونصورتهاالتنفيذيةمشمولة بالصيغةالتالية -:علىالجهةالتي
يناطبهاالتنفيذأنتبادرإليهمتىطلبمنهاوعلىالسلطاتالمختصةأنتعينعلىاجرائهولو
باستعمالالقوهمتىطلبإليهاذلك"( .)1
أمافي األردن فقدنصتالمادة "  " 34منقانونالقضاءاإلداريعلى " أ -تكوناألحكام
الصادرة عن المحكمة اإلدارية العليا قطعيةال تقبل الطعن بأي طريق من الطرق الطعن.
ب-يتوجب تنفيذ أحكامالمحكمةاإلدارية العليا وأحكام المحكمة اإلدارية القطعية بالصورة التي

تصدر فيها وإذا تضمن الحكمإلغاء القرار اإلداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع االجراءات
والتصرفات القانونية واإلداريةالتي تمت بموجب ذلكالقرارملغاه من تاريخ صدور ذلكالقرار.
ج–إذاصدرحكمبإلغاءفيكونحجةعلىالكافة" (.)2
وفي العراقأكد قانون مجلس الدولة رقم65لسنه1979المعدلبالقانونرقم71لسنة
2017في المادة7منه الفقرة"/8ج"علىأهميةتنفيذقرار المحكمة اإلدارية العليا حيث
نصتعلى "يكونقرارالمحكمةغيرالمطعونفيه وقرارالمحكمةاإلداريةالعلياالصادرةنتيجة
الطعنباتاًوملزماً" .
عن تنفيذاألحكاماإلدارية الصادرة لصالحاألفرادالعديدمنالصوريجمعها
نالمتناعاإلدارة 

وأ
قاسم مشتركإ ال وهو سوءالنية والرغبة في عدم تنفيذ الحكم على النحو الذي قصدته المحكمة
لتحقيقغاية المدعيمندعواه ،وتتراوحالصورفيجسامتهامابينالتراخي واالساءة فيالتنفيذ
)(1انظرقانونمجلسالدولةالمصريرقم()47لسنه،1972المادة()54منه .
)(2أنظرقانونالقضاءاإلدارياألردنيرقم27لسنة،2014المادة .34
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وإلىالتنفيذالمبتسرإذتلجأاإلدارةرغبةمنهافيإعاقةتنفيذالحكمالصادرضدهاالىتنفيذالحكم
تنفيذاًناقصاًبحيثالتتحققمعهغايةإصدارالحكموقصدالمحكمةمناصداره،وكذلكالتحايل
تقصدبهااللتفافحولالحكمالصادرضدهاقاصدةً

علىتنفيذالحكمحيثقدتصدراإلدارةق ار اًر
اخيرتلجأ اإلدارةإلى رفض تنفيذ الحكم
عدم تنفيذه مما يمثل تهرباًغير مباشر من التنفيذ،و اً
الصادرضدهاصراح ًة إذاوجدتانتراخيهافيالتنفيذ أوالتنفيذالمبتوراليحققماتصبو إليه
منإعاقةلتنفيذالحكم( .)1
أولا :التراخي في التنفيذ
إ ذا كان بوسع اإلدارة اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم في ضوء الظروف والتعقيدات
اإلدارية ،إالأنمسؤوليتهاتنعقد في عدمالتنفيذإذاتجاوزتأخرهافيذلكالمدةالمعقولة والتي
بمضيهايفقدالحكمقيمته والتييتركتقديرهالرقابةالمحكمةفيضوءكلحالةعلىحدة ،ومع
ذلكفانمسؤوليةاإلدارةعنعدمتنفيذالحكمتنعدم وال يعدسلوكهاتراخياًفيهإذاكانلتأخرهاما
يسوغهمنضرورةاتخاذهالتدابيرخاصةتقتضيمنحهامهلةلتهيئةالسبللتنفيذالحكمعلىنحو
اليؤديالىإرباكإداريكمالوكانمنشأنالحكمالمساسبأوضاعإداريةمستقرة( .)2
ثانيا :التنفيذ المبتسر
قدتلجأاإلدارةرغب ًةمنهافي إعاقةتنفيذالحكمالصادرضدهاالىتنفيذ الحكمتنفيذاًناقصاً
بحيثالتحققمعهغاية إصدارالحكموقصدالمحكمةمن إصداره،وهنا يظهر تعسفاإلدارة
تجاهمنصدرلصالحهالحكمواضحاًفيأجلصورة،وسوءنيتهابيناًلمافيذلكمنإهدارلقيمة
()1خليفة،عبدالعزيزعبدالمنعم ( ،)2008تنفيذاالحكاماالدارية واشكاالتهالوقتية،دارالفكرالجامعي،االسكندرية ،ط،1
ص.30

()2خصباك،كريمخميس،مشكالتتنفيذاالحكامالصادرةعنالقضاءاالداريوالحلولالمقترحة،مصدرسابق،ص.2
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الحكم واستخفافبمايحوزهمنحجيةتوفرلهاالحترامالواجب،ومنثم فيجبعلىاإلدارةالتنفيذ
الكامل للحكم وفق ما جاء بمنطوقه وفي ضوء ماارتبط بهذا المنطوق من أسباب جوهرية،
ويستطيعمنصدرالحكملصالحهفيمثلهذهالحالةأنيلجأ إلىالقضاءمرةأخرىمنالطعن
بالقرارالصادربالتنفيذالمبتسر واليحولدونذلكالقولبأنالقرارصدر تنفيذاًلحكمممايعدم
سلطةاإلدارةالتقديريةفيأصدراهاألمرالذييخرجهعننطاقدعوىاإللغاء،حيثأنذلكالقول
وأنكانيصدقعلىالق ارراتالمنفذةلألحكامتنفيذاًصحيحاًوكامالً،فأنهاليسريعلىالق اررات
التي قصد بها التحايل على تنفيذ األحكام والتي ال تعدوأن تكون تصرفات غير مشروعة في
حقيقتها,األمرالذياليجوزمعهأنتكونبمنأىعنالطعنعليهاباإللغاءتأكيداً( .)1
ثالثا :التنفيذ البدلي أو المغاير لمقتضى الحكم
قد تنفذ اإلدارة الحكم على وجه مغايرجزئياًلمقتضاه ،وتسوغذلك بأن هذا هو المقتضى
الًبإلغاءقرار رفض
القانونيحسب مافهمته من منطوقه أو استنتجته من مضمونه،فالحكم مث 
تسليمالوثائقاإلداريةلشخص قد تعتقد اإلدارة أنتنفيذذلك الحكميقتضيإعطاء المحكوم
لصالحهصورهذهالوثائقالأصولهافتقدمعلىذلكالخطأفي التنفيذ على تأويل غيرصحيح
للحكم،كماقديتحقق التنفيذ المغايرإذاجاءمنطوقالحكمغامضاً ومبهماً في تفسيره فإنه وان
تنفس هيحظرعلىالقاضيأنيقومبعمل
كانيحظرعلىاإلدارةأنتأتيعملالقاضيففيالوق 
اإلدارة،مما يعنيإنمسألةإزالة الغموض للحكم من اختصاص القاضي وليس من اختصاص
اإلدارةفالقاضياإلداريمنوطبحكمتخصصهتوضيحمايمكنلإلدارةتنفيذه،ولذلكفيحالةما
إذاأبدت اإلدارةرغبتهافيالتنفيذالكليللحكمفعليهااللجوءإلىالقاضيإلزال ةغموضه وبيان

()1خليفة،عبدالعزيزعبدالمنعم(،)2008تنفيذاالحكاماالداريةواشكاالتهالوقتية ،مصدرسابق،ص.31
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ةتنفيذه،وعندئذ تتحللمنمسؤوليةعدمالتنفيذ أما إذانكلتعنذلكفأنهاتكونسيئةالنية

كيفي
وغيرراغبةفيتنفيذالحكم( .)1
رابع ا :رفض تنفيذ الحكم صراح اة
قدتجداإلدارةأنتراخيهافيتنفيذالحكمالصادرضدهاأوتنفيذهاالمبتو ر لهاليحققما
تصبوإليه منإعاقة لتنفيذ هذا الحكماألمر الذي ال يكون معه أمامها سوى الكشف عن نيتها
بوضوح وذلك منخالل رفضسافرلتنفيذهذاالحكمغيرعابئةبمايرتبهموقفهامنآثار،وهنا
تبدوخطورةموقفاإلدارةجليةحيثأهدرتقيمةأحكامالقضاءرغمماتنطوي عليهمنحجيةـ
سبمدى احترامها لتنفيذ أحكام القضاءوالذي يعد مالذاً للضعفاء من
إذإنحضارة األممتقا 
أصحابالحقوقالمسلوبة ،والذينيؤديفقدهمللثقةفيحصنالقضاءالىاهتزازصورةالعدالة
بلوسقوطهافياعتقادهم ( ،)2وإنمن أبرزالذرائعالتيتتذرعبها اإلدارةفيامتناعهاعنتنفيذ
ةمتخذةً

األحكامالصادرةضدهاهيذريعةدواعيالمصلحة العامة والتيكثي اًرماتنذرعبهااإلدار
امهاستا اًر تخفيفيطياتهرغبتهاالحقيقيةفيعدمتنفيذالحكمالصادرضدهاكلية أو
مناحتر ِ
تنفيذه بصورة مبتسرة التتحققمعهاالغاية مناصداره ،وكذلك ذريعةالحفاظ علىالنظامالعام
بمدلوالتهالثالثةوهياألمنالعاموالصحةالعامةوالسكينةالعامةحيثتتخذاإلدارةمنهذهالغاية
السامية ذريعة لالمتناع عن تنفيذ األحكام اإلدارية الصادرةضدها وكذلكقدتتذرع اإلدارة في

()1الليثي،محمدسعيد(،)2009امتناعاإلدارةعنتنفيذاألحكامالقضائيةالصادرةضدهادارسة مقارنة،الطبعةاألولى،
دارأبوالمجدللطباعة،القاهرة،ص.190

()2خصباك،كريمخميس،مشكالتتنفيذاالحكامالصادرةعنالقضاءاالداريوالحلولالمقترحة،مصدرسابق،ص.3
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رفضهالتنفيذ األحكام الصادرةضدها بصعوبات ماديةأو قانونية تحول دونإتمامه كاستحالة
الً( .)1
التنفيذمث 
البند الثاني :ضمانات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 
 منالمفترضأنتسارعاإلدارةإلىتنفيذمايصدرضدهامنأحكامإداريةبالقدرنفسهالذي
تسارعفيهالىتنفيذمايصدر لصالحهامنتلكاألحكاموذلكاحتراماًلحجيتهاحيثيمثلالتنفيذ
الطوعيلمايصدرعنالقضاءمنأحكاماحتراماًمنهالسيادةالقانون،ولكنغالباًماتمتنعاإلدارة
عنذلكبصورشتىفيظلتمتعهابميزةعدمجوازإجبارالقضاءلهاعلىالتنفيذ،واليكونأمام
صاحبالشأنإالاللجوءلوسائليدفعبهااإلدارةالىتنفيذالحكمالصادرلصالحهتنفيذاًكامالً
يتحققمعهالهدفمناصداره()2وهناكفرقواضحبينضماناتتنفيذالحكمالصادرفيالدعوى
النظامية والحكمالصادرفيدعوىاإللغاء ،ففيالوقتالذينجدفيهوسائلمتعددةتضمنتنفيذ
األحكامالصادرةفيالدعوىالنظاميةنصطدمبحقيقةانهذهالوسائلاليمكناستعمالهافيكثير
من األحيان في مواجهة اإلدارة عندما تمتنع عن تنفيذ الحكم اإلداري الصادر في مواجهتها،
وبالمجمل فان هناك ضمانات تقليدية لتنفيذ أحكام اإللغاء تشير إليها أغلب المراجع الفقهية في
مجال القضاء اإلداري وتتمثل هذه الضمانات بالدعوى اإلدارية والدعوى الجزائية ودعوى
ض( .)3
التعوي 
أَولا -الدعوى اإلدارية :يعدامتناعاإلدارةعنتنفيذالحكمالقضائيالصادرضدهاتجاو اًزللسلطة
ويعطيالحقللمحكوملهفي رفعدعوىجديدةبإلغاءالقراراإلداريالصادرفيهذاالشأنسواء
()1خليفة،عبدالعزيزعبدالمنعم(،)2008تنفيذاالحكاماالداريةواشكاالتهالوقتية ،مصدرسابق،ص.36-35
()2ذاتالمرجع،ص.27
()3الحلو،ماجدراغب(،)2010القضاءاالداري،مصدرسابق،ص.344–343
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عبرتجهةاإلدارةعنموقفهاهذافيصورةقرارايجابيصريحأوصورةقرارسلبيضمني،
يعد ق ار اًر ضمنياً بعدم تنفيذ حكم المحكمة وهو قرار غير
فامتناع اإلدارة عن تنفيذ حكم اإللغاء ُ
ب المصلحة رفع
مشروع وذلك ألنهيخالفحجيةالشيءالمقضيبهومنثمفانه بإمكانصاح 
دعوى أمام القضاء اإلداري إللغاء هذا القرار واجبار اإلدارة على تنفيذ حكم المحكمة( ،)1وقد
استقرالقضاءاإلداريالمصريعلىإمكانيةرفعدعوىاإللغاءفيمواجهةقراراإلدارةبعدمتنفيذ
الحكم الصادر باإللغاء سواء بالنسبة لرفض التنفيذ أو التنفيذ الناقص أو ذلك التنفيذ الذي ال
يتطابقمعمضمونماقضىبهالحكمفقدجاءفيحكملمحكمةالقضاءاإلداريالمصريبأن
"إصرارالهيئةالمدعىعليهاعلىعدمتنفيذالحكمينطويعلىمخالفةلقوةالشيءالمقضيبه،
وهي مخالفة قانونية لمبدأ أساسي واصل من األصول العامة الواجبة االحترام ،اق ار اًر للنظام
والطمأنينةوتثبيتهاللحقوق والروابطاالجتماعيةكماإنهاتنطويعلىقرارإداريسلبيخاطئ..
ذلكأنهيعتبرفيحكمالقراراإلداريامتناعجهةاإلدارةعنإصدارقراركانمنالواجبعليها
إصدارهوفقاًللقانون،وقدكان واجباًعلىالهيئةالمدعىعليهااصدارقرارهابتنفيذالحكمالمشار
إليهأعماالًألحكامقانونمجلسالدولةالتيتقضيبوجوبالمبادرةالىتنفيذأحكامها " (،)2وفي
األردن نصقانونالقضاءاإلداري رقم  27لسنة  2014فيالمادة"/ 7ب"منهعلى"يعتبرفي
حكم القرار اإلداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه إذا كان يترتب
عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها" وكذلك استقر القضاء اإلدارياألردني على هذا
األمرحيثجاءفي حكملمحكمةالعدلالعلياالملغاة بأن"يشكلالقرارالصريحأوالضمنيبعدم
تنفيذ الق اررات الصادرة عن محكمة العدل العليا من جهة اإلدارة ق ار اًر إدارياً نهائياً يقبل الطعن
()1جيرة،عبدالمنعم(،)1971اثارحكمااللغاء،مرجعسابق،ص .557

( )2حكمالمحكمةاالداريةالمصريةالصادرفيالدعوى رقم  73في /2يوليه،1961 /مجموعةمبادئالمحكمةاالدارية
المصرية،مجموعةالسنة.15
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باإللغاء لدى محكمة العدل العليا"( ،)1والمالحظ هنا فان هذه الضمانة ليست كافية وذلك ألن
اإلدارةالتيامتنعتعنتنفيذحكماإللغاءأولمرةيمكنهاأنتمتنعكذلكعنتنفيذالحكمالصادر
عنالقضاءاإلداريبإلغاءق ارراهاالضمنيبعدمتنفيذالحكماألولممايعنيبالنتيجةإنناقدنبقى
أمامأحكامقضائيةالقيمةلهاعلىالواقع .
التيتعدمنأهم
ثاني ا -الدعوى الجزائية  :الضمانةالثانيةفيهذاالمجالهيالدعوىالجزائية و
ُ
الضماناتالتقليديةلتنفيذأحكاماإللغاء،إذيمكنأنيسهمالجزاءالجنائيبحقالموظفالممتنع
عنالتنفيذالىخلقحالةمناالحتراملألحكامالقضائية والعملعلىاإلسراعفيتنفيذها،وتعرف
جريمةاالمتناععنتنفيذاألحكامالقضائيةبشكلعامبأنها"االحجامالكليأوالجزئيعنتنفيذ
حكمقضائيواجبالتنفيذمنجانبالموظفالعامالمكلفقانوناًبتنفيذهبقصدعدموصولالحق
الثابت بالحكم الى من تقرر له"( ،)2فامتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في
مواجهتهاأوتلكؤهافيذلكيعدفي العديدمناالنظمةالقانونيةجريمةجزائيةتعرضالموظف
المختص بتنفيذ هذه األحكام للمسؤوليةالجزائية فقد أولى المشرع الدستوري والعادي في مصر
أهميةكبيرةلمسألةالتزاماإلدارةبتنفيذاألحكامالقضائيةالصادرةفيمواجهتهابمافيذلكأحكام
اإللغاء فقد نصت المادة100من الدستور المصري الحالي والصادر عام2014على
"تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون
ويكوناالمتناععنتنفيذهاأوتعطيلتنفيذهامنجانبالموظفينالعموميينالمختصينجريمة
يعاقبعليهاالقانونوللمحكوملهفيهذهالحالةحق رفعالدعوىالجنائيةمباشرةالىالمحكمة
المختصة" وفي قانون العقوبات المصري رقم58لسنة1937المعدل بالقانون رقم141لسنة
()1حكممحكمةالعدلالعلياالملغاة،قراررقم،2008/140بتاريخ،2008/6/23اشاراليهمركزالعدالة.
()2شطناوي،عليخطار(،)2011موسوعةالقضاءاالداريالجزءالثاني،مرجعسابق،ص.995
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 2021نصتالمادة  123منهعلى"يعاقببالحبس والعزلكلموظفعمومياستعملسلطة
امرالصادرةمنالحكومةأوأحكامالقوانين واللوائحأوتأخيرتحصيل

وظيفتهفيوقفتنفيذاألو
االموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة ،كما
يعاقب بالحبس كل موظف عمومي امتنع عمداً تنفيذ حكم قضائي أو أمر مما ذكر بعد مضي
ثمانية أيام من انذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو األمر داخالً في اختصاص
الموظف".
وفي األردن لميتناولالدستور األردنيهذهالمسالةبصورةمباشرةكماهوالحالفيالدستور
المصري،إالأنالمشرعالعادينصفيالمادة  182منقانونالعقوبات األردني رقم  16لسنة
1960وتعديالته على "-1كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر
ليعوقأويؤخرتنفيذأحكامالقوانينأواالنظمة المعمولبهاأوجبايةالرسوم والضرائبالمقررة
قانوناًأوتنفيذقرارقضائيأوأيأمرصادرعنسلطةذاتصالحية يعاقببالحبسمنشهر
الىسنتين  -2إذالميكنالذياستعملسلطته أونفوذهموظفاًعاماً،يعاقببالحبسمناسبوع
الىسنة" (،)1وتجدراالشارةهناإلىأنه وبالرغممنأهميةالعقوبةالجزائيةكضمانةلتنفيذأحكام
القضاءاإلداريإالأنهمنالمالحظأنهاغيررادعةعلىالنحوالذييضمنااللتزامبتنفيذاألحكام
الصادرةعنالقضاءاإلداريبصورةكاملة .
ثالثا  -دعوى التعويض:يعدامتناعاإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائيةعمالً غير مشروع وقد
ت األركاناألخرىللمسؤولية
يمكنمعهللمحكوملهانيطالبهابالتعويضإذاماتوفر 

يشكلخطاً
اإلداريةففيحكملهاقضتمحكمةالقضاءاإلداريفيمصربأن"امتناعاإلدارةعنتنفيذحكم
قضائينهائيحائزلقوةالشيءالمقضيبهوواجبالنفاذوهومخالفةقانونيةصارخةتستوجب
()1الخاليلة،محمدعلي(،)2020القضاءاالداري،مرجعسابق،ص.332
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مسؤوليةالحكومة عنالتعويضات ذلكأنه اليليق بحكومةفي بلد متحضرأنتمنععن تنفيذ
األحكام النهائية بغير وجهقانوني لما يترتب على المخالفة الخطيرة من اشاعة للفوضى وفقدان
الثقةفيسيادةالقانون"(،)1وتجدراالشارةهناالىأنالجهةالتيتتحملالتعويضنتيجةاالمتناع
عنتنفيذالحكمالقضائيأماأنتكونالموظفالممتنععنالتنفيذ"فيحالةالخطأالشخصي"أو
اإلدارةالتييتبعلها"فيحالةالخطأالمرفقي"أوكالهمامعاً"فيحالةالخطأالمشترك"وقداستقر
القضاءاإلداريفي األردن علىاعتبارامتناعالموظفالعامعنتنفيذاألحكامالقضائيةالسيما
تلكالصادرةعنمحاكمالقضاءاإلدارياخطاءشخصيةيتحملالموظفالممتنعفيهامسؤولية
ص( ،)2وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة العدل العليا
تعويض االضرار الحاصلة من ماله الخا 
الملغاةفياألردنعلى "وبماانالمستدعية هنا تدعيفيطعنهاانالمستدعي ضدهالرابعقد
امتنععنتنفيذقرارمحكمةالعدلالعليا وان امتناعهقدالحقبهاضر اًرمادياًومعنوياًوبالتالي
تكونمخاصمتهجائزةاذاكانقدلحقبهاضر اًرنتيجةخطأهالشخصيأومايسمىبالخطأغير
الوظيفي" (،)3ويالحظ هنا وعلى الرغم من أن االخذ بفكرة الخطأ الشخصي من جانب القضاء
اإلداريقديدفعالموظفالعامالى االلتزامبأحكامالقضاءإالأنهمنالصعبمنالناحيةالعملية
حصرالخطأبعدمالتنفيذفيموظفبعينهإذقديكوننتيجةتدخالتعديدةمنالموظفينأومن
إدارات متعددة كما ان المتضرر من عدم التنفيذ يفضل عادةً مطالبة اإلدارة بالتعويض وليس
()4

الموظفعلىاعتبارهاالخصماالكثرمالئم ًةسواءتعلقاألمربخطأمرفقيأمبخطأشخصي.

( )1حكممحكمةالقضاءاالداريالمصريةفيالدعوى رقم  1181لسنة ،1961اشاراليهالخاليلة،محمدعلي(،)2020
القضاءاالداري،مرجعسابق،ص.334

()2شطناوي،عليخطار(،)2011موسوعةالقضاءاالداريالجزءالثاني،مرجعسابق،ص.996

( )3قرارمحكمةالعدلالعليااألردنيةالملغاة رقم(،)1993 / 101اشارتاليهمجلةنقابةالمحاميناألردنيين،1995 ،
ص.180

()4الخاليلة،محمدعلي(،)2020القضاءاالداري،مرجعسابق،ص.337
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الفصل الرابع:

مدى سريان قانون المرافعات المدنية على إجراءات الدعوى اإلدارية
األصلالعـامهـواسـتقاللمحـاكمالقضـاءاإلداريعـنمحـاكمالقضـاءالعـاديفكمـاأنالقـانون
اإلداريال ــذييس ــهمالقض ــاءاإلداريف ــيإنش ــاءنظريات ــهوقواع ــدهه ــوق ــانونمس ــتقلع ــنالق ــانون
الخـاصكالقــانونالمــدني،كــذلكمــنالمفتــرضأنتكـوناإلجـراءاتالتــيتتبــعأمــاممحــاكمالقضــاء
اإلداريهياألخرىمسـتقلةفـياألصـلعـناالجـراءاتالتـييقررهـاقـانونالمرافعـاتالمدنيـةالتـي
تتبعهامحاكمالقضاءالعـاديالمدنيـة،ولكـنفـيعـددمـنالحـاالتيصـبحقـانونالمرافعـاتالمدنيـة
واجبالتطبيقعلىإجراءاتالدعوىاإلداريةوذلكعنـدعـدمورودنـصخـاصفـيقـانونالقضـاء
اإلداريينطبــقعلــىالقضــيةالمعروضــةأمــامالقاضــياإلداري،فهنــاكحــاالتقضــائيةتطبــقفيهــا
قواع ــدالمرافع ــاتالمدني ــةلع ــدمتعارض ــهام ــعطبيع ــةنش ــاطالمح ــاكماإلداري ــةوطبيع ــةالمنازع ــات
اإلداري ــة،وبالمقاب ــلهن ــاكح ــاالتوتطبيق ــاتقض ــائيةاس ــتبعدفيه ــاالقاض ــياإلداريبع ــضالقواع ــد
اإلجرائيــةالتــييقرره ــاقــانونالمرافع ــاتالمدنيــةوذل ــكلعــدمتناس ــبهامــعطبيع ــةوظــروفال ــدعاوى
ـاءعل ــىذل ــكس ــنتناوله ــذاالفص ــلم ــنخ ــاللمبحث ــين،ف ــيالمبح ــثاألولس ــنتناول
اإلداري ــةوبن ـ ً
االتجاهاتالفقهيةفيتحديدالشريعةالعامة ،وفيالمبحثالثـانيسـنتناولعالقـةإجـراءاتالقضـاء
اإلداريبقانونالمرافعاتالمدنية .
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المبحث األول:
التجاهات الفقهية في تحديد الشريعة العامة
تتميزإجراءاتالتقاضياإلداريةعنإجراءاتالتقاضيالنظاميةكونالـدعوىاإلداريـةدعـوى
عينيــةتهــدففــيالمقــاماألولإل ــىحمايــةمبــدأالمشــروعيةوســيادةالق ــانونوبــالرغممــنذلــكف ــأن
القضــاءاإلداريكثي ـ اًرمــايلجــأإلــىأحكــامأُصــولالمرافعــاتالمدنيــةعنــدقصــورقواعــداالج ـراءات
تالنظــرفيمــاإذاكانــتقواعــدوأحكــام
اإلداريــةوعــدمكفايتهــااألمــرالــذيأثــاراختالفــاتفــيوجهــا 
المرافعــاتالمدنيــةهــيالش ـريعةالعامــةالتــييجــبعلــىالقاضــياإلداريالرجــوعإليهــاكلمــاظهــر
قصــورفــيالنصــوصالخاصــةبــإجراءاتالتقاضــياإلداري،أمأناجـراءاتالتقاضــياإلداريــةهــي
ـالرجوعإل ــىقواع ــدوأُص ــولالمرافع ــات
اجـ ـراءاتأص ــيلةومس ــتقلةبحي ــثاليل ــزمالقاض ــياإلداريب ـ 
المدني ــةإالإذاوج ــدنص ـاًصـ ـريحاًيحي ــلإليه ــا،وق ــدظه ــرتف ــيه ــذااإلط ــارث ــالثوجه ــاتنظ ــر
سنتناولهافيالمطالبالثالثةاآلتية،حيثسنتناولفـيالمطلـباألولاالتجـاهالقائـلبـإناجـراءات
التقاضــيالم ــدنيهــيالش ـريعةالعامــةإلج ـراءاتالتقاضــياإلداري،وف ــيالمطلــبالث ــانيس ــنتناول
االتجاهالـذييـرىاسـتقاللإجـراءاتالتقاضـياإلداريوفـيالمطلـبالثالـثسـنتناولاتجـاهالمـذهب
المختلط .

المطلب األول:
إجراءات التقاضي المدني هي الشريعة العامة
إلجراءات التقاضي اإلداري
يرىأصـحابهـذااالتجـاهوأغلـبهممـنفقهـاءالقـانونالخـاصأنقواعـدالمرافعـاتالمدنيـةهـي
األصلالعامإلجراءاتالتقاضيأيـاًكـاننوعهـامدنيـةأوجزائيـةأوحتـىإداريـة،وعليـهفأنـهيجـب
علــىالقاضــياإلداريالتعامــلمعهــاش ـريع ًةعام ـ ًةوتطبيقهــاكلمــاشــابالق ـوانيناإلجرائيــةاإلداريــة
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نقصأوقصورمندونالحاجةإلىنصيقضـيباإلحالـةإليـه()1وبـالرجوعإلـىقواعـداإلجـراءات
المدنيةالستكمالالنقصالتشريعيفيالقواعدالتيتحكـمالمنازعـاتاإلداريـةاليتعـارضوفقـاًلهـذا
االتجــاهمــعالقــولباســتقاللالمرافعــاتاإلداريــةوخصوصــيتهاوذلــكألنالرجــوعالــىهــذهالقواعــدال
يكونإالحينيتخلفالنصالخاصالذييمكنأنيقضيبخالفماتقضيبهالمرافعاتالمدنية
فالعودةالىهذهالقواعدهوعودةالىاألصلفيماسكتعنهالفـرع(،)2ووفقـاًألنصـارهـذااالتجـاه
فــاندورالقاضــياإلداريفــيالمنازعــةاإلداريــةيقتصــرعلــىتطبيــقاإلج ـراءاتال ـواردةفــيقــانون
المرافعاتالمدنيةكلماواجهنقصاًأوقصو اًرفينصوصقانونالقضـاءاإلداريحتـىوانلـمتشـر
نصوصهبـالرجوعالـىقـانونالمرافعـاتالمدنيـةعلـىاعتبـارأنهـااألصـلالعـامإلجـراءاتالتقاضـي
كاف ــةأيبمعن ــىتحج ــيمدورهف ــيإدارةال ــدعوىوقيادته ــابم ــايش ــتملعلي ــهم ــناس ــتنباطاألحك ــام
القض ــائيةوإنش ــاءالقواع ــدالقانوني ــةالالزم ــةكلم ــااقتض ــىاألم ــرل ــذلكوجعل ــهق ــاضاج ارئ ــييطب ــق
النصوصوحسب،ويستندأصحابهذااالتجاهالىحقيقةأنقواعدالمرافعاتالمدنيـةقـدوضـعت
وتطــورتواســتقرتمنــذزمــنبعيــدبحيــثأصــبحتهــيالشـريعةالعامــةإلجـراءاتالتقاضــيبصــورة
عامةفإذاكانالقانونالمدنييعدبحقالشريعةالعامةلباقيفـروعالقـانونفـانذلـكبطبيعـةالحـال
ينســحبعلــىقواعــداالج ـراءاتالمدنيــةبحيــثيجــباالخــذبهــاوتطبيقهــاعلــىالمنازعــاتاألخــرى
طالماأنهاالتتعارضمعنصتشريعيخاصفيهـذاالسـياق،ويـرونمـنجانـبآخـرأنالرجـوع
الىقواعداالجراءاتالمدنيةعندغيابالنصالخاصفيمواداإلجراءاتاإلداريةعلىهذاالنحـو
هوأولىمنتركالمسالةدونقيدأوضابط،كماأنهيحولدونتحكمالجهازالقضـائيفـيتسـير
المنازعاتاإلداريةأوتركهاحالةمنالفوضىوعدماالستقراروالوضوحعلـىنحـوقـديشـكلخطـ اًر
()1مسلم،أحمد،)1978(،أصولالمرافعات،دارالفكرالعربي،القاهرة،ص.15
()2حافظ،محمودمحمد،)1993(،القضاءاإلداريدراسةمقارنة،مرجعسابق،ص.542
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حقيقياًعلىالخصومويزعزعثقـتهمفـيالقضـاء(،)1ويـرىالباحـثأنأنصـارهـذااالتجـاهقـدأغفلـوا
خصوص ــيةالمنازع ــةاإلداري ــةول ــميأخ ــذوابع ــيناالعتب ــارالفـ ـوارقب ــينرواب ــطوخص ــائصالق ــانون
الخاصعنروابطوخصائصالقانونالعامإذإنالمعياراالساسللتمييزبينتلـكالـروابطهـومـا
تالدولــةطرف ـاًفــيالعالقــةالقانونيــةباعتبارهــا
يتعلــقبصــفةالدولــةفــيالعالقــةالقانونيــةفــإنوجــد 
صاحبةالسـلطةكـانالقـانونالـذييحكـمالعالقـةهـوالقـانونالعـامواليهـمأنيكـونالطـرفاآلخـر
ف ــيالعالق ــةف ــرداًأوجماع ــةأوهيئ ــةإداري ــةأم ــاإذاكان ــتالعالق ــةالت ــدخلفيه ــاالدول ــةباعتباره ــا
صــاحبةالســلطةب ـأنكانــتبــينفــردينعــاديينأوالفــردوالدولــةفــانالقــانونالمطبــقفــيمثــلهــذه
األح ـواليكــونالقــانونالخــاصوهــذايعــدفرق ـاًجوهري ـاًيترتــبعليــهنتيجــةحتميــةتتمثــلبــاختالف
اإلجـراءاتبــينالقضــاءالعــاديوالقضــاءاإلداري،وكــذلكأنكــرأنصــارهــذااالتجــاهطبيعــةالــدعوى
اإلداريةمنحيثتفـاوتالم اركـزالقانونيـةللخصـوم وذلـكعلـىالعكـسمـنالـدعاوىالنظاميـةالتـي
تكونفيهاالمراكزالقانونيةللخصوممتساويةفضالًعنإهمالهمللدوراإلنشائيواإليجابيللقاضـي
صالقانونيةعلـىالمنازعـةالمعروضـة
اإلداريوحصرسلطتهفيجعلهقاضاجرائييطبقالنصو 
أمامـهوحسـبويصـادرحقـهفـياالجتهـادواالبتكـاربمـايتناسـبمـعطبيعـةالمبـادئالعامـةللقـانون
اإلداري .

المطلب الثاني:

استقالل اجراءات التقاضي اإلداري
يرىأنصارهذااالتجـاهوعلـىالنقـيضمـناالتجـاهاألولأنقواعـدوإجـراءاتالتقاضـياإلداريـة
تقانونالمرافعاتالمدنيةوذلكبالنظرإلىوجـودفـوارقكبيـرةبـين
مستقلةتماماًعنقواعدوإجراءا 
روابطالقانونالعاموروابطالقـانونالخـاص،وعليـهفـإذامـاشـابقـانوناإلجـراءاتاإلداريـةقصـور
()1الخاليلة،محمدعلي،)2020(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص.281
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تش ـريعيفــأنذلــكاليجعــلالقاضــيملزم ـاًبــاللجوءالــىقواعــدأُصــولالمرافعــاتالمدنيــةبــلعليــه
االجتهادوإنشاءقواعدإجرائيةتعالجالمنازعاتاإلداريةالمعروضةعليهبمايتوافقوالمبادئالعامـة
للقــانوناإلداري،والحجــةاالهــمالت ـييســتندإليهــاهــذااالتجــاههــياالخــتالفالواســعبــينالعالقــات
التــييحكمهــاالقــانونالعــاموتلــكالتــيينظمهــاالقــانونالخــاصفالــدعاوىاإلداريــةتتعلــقبن ازعــات
ناشئةعنعالقـاتتتسـمبوجـودأشـخاصوهيئـاتإداريـةعامـةطرفـاًفيهـاممـايضـفيعليهـاطابعـاً
متمي ـ اًزع ــنالمنازع ــاتالت ـيتنش ــأب ــيناف ـرادع ــاديينطبيعي ــينأومعن ــويينمتس ــاويينف ــيالم ارك ــز
القانونيةفالسلطةالعامةفيالدعوىاإلداريةهيالطـرفاألقـوىبمـاتملكـهمـنجهـازإداريضـخم
وسلطةتقديريةواسعة(،)1وقدانعكسهذاالتباينفيطبيعةالعالقاتالتييحكمهاكلمنالقـانون
المدنيوالقانوناإلداريعلىالنصوصالقانونيةذاتالعالقةفالعالقـاتالخاصـةتحكمهـانصـوص
القـ ــانونالخـ ــاصوهـ ــيفـ ــيأغلبهـ ــاقواعـ ــدمكملـ ــةتفسـ ــحالمجـ ــاللألطـ ـرافلتحديـ ــدطبيعـ ــةالعالقـ ــة
وتنظيمهابمايتالءموإرادتهمالخاصةفيصـورةمرنـةتعكـسرغبـةالمشـرعفـيتبسـيطهـذهالـروابط
أمــاعالقــاتالقــانونالعــامفتحكمهــانصــوصالقــانوناإلداريالتــيابتكرهــاالقاضــياإلداريوقننهــا
المشــرعفيمــابعــدوهــيفــيمعظمهــاقواعــدام ـرةتظهــرفيهــاالدولــةبصــفتهاصــاحبةســلطةوســيادة
ولذلكتحاولقواعدالقانوناإلداريخلقنوعمنالتوازنبينمصلحةاالفرادوالمصلحةالعامةالتي
تســعىاإلدارةالــىتحقيقه ــا(،)2ويــرىأنص ــارهــذااالتجــاهأناس ــتقاللإج ـراءاتالتقاض ــياإلداري
يرجعالىعدةعواملمهمةوأساسيةمنهامايتصلبطبيعةروابطالقانوناإلداريومنهامايتصـل
بطبيعـةالــدعوىاإلداريــةومنهـامــايتصــلبطبيعــةالتنظـيمالقضــائيومنهــامـايتصــلبطبيعــةمركــز

الخصومومنهامايتصلبطبيعةالغايةمنالتقاضي.
()1خضر،طارقفتحهللا،)1998(،القضاءاإلداريدعوىاإللغاء،مرجعسابق،ص.242
()2الخاليلة،محمدعلي،)2020(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص.282
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 -1مددا يتصددل بطبيعددة روابددط وقواعددد القددانون اإلداري:إذيختلــفعــنالقــانونالخــاصوذلــك
كوناألخيريحكموينظممصالحفرديةخاصةمعمحاولةالموازنةفيمابينهما،أماالقانون
اإلداريفينظممصالحعامـةوفـيسـبيلذلـكفأنـهيبتـدعالحلـولالمناسـبةللـروابطالقانونيـة
التيتنشأبيناإلدارةواالفـرادممـايترتـبعليـهأنيكـونللقضـاءاإلداريإجراءاتـهالخاصـة

ونظرياتهالمستقلةعنالقانونالخاص.

()1

 -2ما يتصل بطبيعة الدعوى اإلدارية:إذإنالخصوماتالقائمةعلىروابطالقانونالعامتعـد
خص ــوماتعيني ــةأوموض ــوعيةه ــدفهاحماي ــةالمش ــروعيةوس ــيادةالق ــانون،ف ــيح ــينتع ــد
أغلـبالـدعاوىالتــيينظرهـاالقضـاءالعــاديمـنقبيــلالقضـاءالشخصـيوترتــبعلـىذلــك
فــأنمركــزالخصــومفــيالــدعاوىاإلداريــةيختلــفعــنمركــزهمفــيالــدعاوىالنظاميــةالتــي
يكونالخصومفيهامتساوينفيالمراكزالقانونيةوعلىالعكسمنذلكفـأنالـدعاوىأمـام
القض ــاءاإلداريتتمي ــزفيه ــاجه ــةاإلدارةبم ــاله ــام ــنس ــلطةعام ــةف ــيإص ــدارالقـ ـ اررات
الملزمةفضالًعنتمتعهابامتيازالتنفيذالمباشرلق ارراتهاممايؤديالىأنتكوندائماًفي
ت.
مركزالمدعىعليهأماالفردفيكونفيمركزالمدعيالذييقععليهعبءاالثبا 

()2

 -3ما يتصدل بطبيعدة التنظديم القضدائي :فـيالقضـاءالعـاديهنـاكأنـواعمـنالمحـاكمالتـيال
يكـ ــونلهـ ــامقابـ ــلفـ ــيالقضـ ــاءاإلداري،فهنـ ــاكالمحـ ــاكماالبتدائيـ ــةواالسـ ــتئنافيةوالمحـ ــاكم
الجزائي ــةومحكمـ ــةال ــنقضومحـ ــاكماألحـ ـوالالشخص ــيةواألحـ ــداثوغيره ــاوفـ ــيالقضـ ــاء
اإلداريمنناحيةأخـرىهيئـاتوتشـكيالتالمقابـللهـافـيالقضـاءالعـاديففيـهالمحـاكم
اإلداريةوالمحكمةاإلداريةالعليـا وكـلهـذاوغيـرهمـناالختالفـاتفـيالطبيعـةالبنيويـةلكـل
()1موسى،أحمدكالالدين(.)2012نظريةاالثباتفيالقانوناإلداري،دارالفكرالعربي،القاهرة،ص.116
()2خضر،طارقفتحهللا،)1998(،القضاءاإلداريدعوىاإللغاء،مرجعسابق،ص.243
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مــنالقضــاءينتترتــبعليــهنتيجــةحتميــةتتمثــلفــيوجــوداخــتالفجــوهريفــياالجـراءات

أمامكلقضاءمنهما.
 -4مددا يتصددل بطبيعددة مركددز الخصددوم :الخصــومأمــامالقضــاءالعــاديمتســاوونفــيم اركــزهم
القانونيةوفـيالغالـبيكونـوناشخاصـاًطبيعيـينأومـناألشـخاصالمعنويـةالخاصـةوإذا
كانتالحكومةطرفاًفيالمنازعةفاليكونذلكباعتبارهاسلطةعامة،أماالمنازعـاتأمـام
مح ــاكمالقض ــاءاإلداريفتك ــوناإلدارةباعتباره ــاص ــاحبةس ــلطةعام ــةط ــرففيه ــاوتتمت ــع
اإلدارةبموجــبذلــكبســلطةاصــدارالق ـ ارراتاإلداريــةالملزمــةوتتمتــعكــذلكبامتيــازالتنفيــذ
المباشرلق ارراتهاوهذامنشأنهأنيعفيهامنإقامةالدعوىاإلداريةعلىاألفـرادوأنتكـون
دائمـاًمــدعىعليهــاويكــونالفــردالعــاديمــدعفــيالــدعوىويقــععلــىعاتقــهعــبءاإلثبــات
وعـبءتوجيـهالـدعوىومـنناحيــةأخـرىفـإنممثلـياإلدارةغالبـاًمـاينقصـهمالحمـاسفــي
المنازع ــاتاإلداري ــةبخ ــالفأص ــحابالش ــأنأنفس ــهموم ــنأج ــله ــذايج ــبعل ــىالقاض ــي
اإلداريأنيقومبدوركبيرإلعادةالتوازنبينالخصوم)1(.
 -5ما يتصل بطبيعة المنازعات التي ترفع للقضاء -:إنالمنازعاتالتيتعرضعلىالقضـاء
العاديفيغالبيتهادعاوىذاتيـةتتـأثربموقـفالخصـمالشخصـيأوظروفـهأوإرادتـهكمـا
ف ــيدع ــاوىاس ــتردادالحي ــازةومن ــعالتع ــرضودع ــاوىاألحـ ـوالالشخص ــية،وأم ــاال ــدعاوى
اإلداريةفتغلبعلىطبيعتهاالصفةالموضـوعيةوالتـيتتصـلبم اركـزقـدأنشـأهاأوحـددها
الق ــانونوغالبـ ـاًالتت ــأثرب ــإرادةالطــرفينأوبرض ــاهمأوحت ــىبظ ــروفهمالشخص ــيةإالف ــي
حـدودمعينـةولمـاكانــتالـدعاوىالموضـوعيةتتعلـقبم اركــزمصـدرهاالقـانونوالتتـأثرفــي
بعــضنواحيهــابــإرادةأوظــروفأصــحابالشــأنوالتتوقــفكــذلكعلــىرضــاهمفــإنهــذه
()1حلمي،محمود(،)1977القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص.363
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الخصائصقدسادتاإلجراءاتاإلداريةبصفةعامةوأثرتفيهابشكلكبير،فيحـينأن
القضاءالعاديعلىالعكسمنذلكقدانطبعبمايالءمطبيعةالـدعوىالذاتيـةومـايترتـب

عليهاعلىاعتبارأنهاتكونالغالبةفيمايعرضعليهمندعاوى)1(.
 -6مدددا يتصدددل بطبيعدددة الغايدددة مدددن التقاضدددي:إنالغاي ــةالت ــيتس ــتهدفع ــرضمنازع ــةأم ــام
القاضــيالمــدنيأساســهاإقامــةالعــدلبــينالخصــومبصــورةيــتمكنمعهــاكــلذيحــقمــن
الوصــولإلــىحقــهواليضــطرألنيجعــلنفســهحكمـاًفــيخصــوماته،وأمــاالغايــةمــنرفــع
الدعوىأمامالقضاءاإلداريفهوحسنسـيرالم ارفـقالعامـةوحمايـةمبـدأالمشـروعيةومنـع
االنحـ ـرافبالس ــلطة،فالغاي ــةدائمـ ـاًه ــيالبح ــثع ــننقط ــةالتـ ـوازنب ــينالمص ــلحةالعام ــة
ومصلحةالمستدعيالخاصـةوعليـهولمـاتقـدمفـإناخـتالفالغايـةهـذايجعـلمـناسـتقالل
إجراءاتالقضاءاإلداريعنالمرافعاتالمدنيةأم اًرالزماًالبدمنه.
 -7ما يتصل بطبيعة الوليدة القضدائية :أنللقضـاءالعـاديواليـةكاملـةفيمـايعـرضعليـهمـن
منازعاتويستطيعوضمنالحدودالتيأقرهاالقانونأنيتخذمنالقـ ارراتواألوامـرمـايـراه
حاسماًللنزاعالمعروضعليهبغيةتحقيقالعدالةالتيينشدها،وأماالقضاءاإلداريفأنهال
يســتطيعأنيحــلمحــلاإلدارةأوأنيصــدرلهــاام ـ اًرولــيسللقاضــياإلداريإالأنيحكــم
إمـابإلغــاءالقـراركليـاًأوجزئيـاًولــيسلــهأنيتـولىســلطةالتقــديربنفسـهفــيالحــاالتالتــي
تركالقانونفيهاسطلةالتقديرلإلدارة)2(.
ويرىالباحثأنهورغمالعديدمنالحجج والمسوغاتالتيساقهاأنصارهذااالتجاهإالأنهم
قدابعدوا أُصول المرافعات المدنيةبشكلمطلقعنمجالالمرافعاتاإلداريةوفيذلكإجحاف

()1الخطيب،عدنان(،)1968االجراءاتاإلدارية،بدوندارنشر،ص.21
()2وصفي،مصطفىكمال،)1978(،أصولاجراءاتالقضاءاإلداري،مرجعسابق،ص.16
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كبير إذ إن أُصول المرافعات المدنية ما هي إال اجراءات متوافقة معقواعد العدالة وقدوضعت
واستقرتمنذأمدبعيدفضالًعناشتمالهاعلىأغلبالقواعدواألُصولاالجرائيةالعامةالتيكانت
ت قضائيةمتواليةأدتإلىنشوءهذهالقواعدوظهورهابالشكل الذينراهفيوقتنا
نتاجالجتهادا 
المعاصروعليهفأنهاليجوزاستبعادهابالمجمللماقدينطويعليهذلكمنفراغوقصورتشريعي
قديواجههالقاضياإلداريعندالفصلفيالمنازعاتاإلداريةالمعروضةأمامه .

المطلب الثالث:
المذهب المختلط
لقــدظهــرتوجهــةنظــرثالثــةفــيالفقــهتنــاديبــالتوفيقبــيناالتجــاهينالســابقذكرهمــاانطالقـاً
منفكرةأنهمنالمجحفاألخذبأحدهماوإنكـاراآلخـربالمجمـلوأنكـانكـلمنهمـايالمـسجانبـاً
منالحقيقةوالصوابفاالتجاهاألوليتجاهلطبيعةالعالقاتفـيالقـانونالعـامعنـدماجعـلأُصـول
وقواعــدالمرافعــاتالمدنيــةهــيالش ـريعةالعامــةإلج ـراءاتالتقاضــياإلداريــةويلــزمالقاضــياإلداري
بــالرجوعإليهــاعنــدقصــورالــنصالخــاص،أمــااالتجــاهالثــانيفــرغمابتعــادهعــنهــذاالخطــأإالأنــه
يحــاولوكــردةفعــلعلــىالمــذهباألولإبعــادأُصــولالمرافعــاتالمدنيــةبصــورةكاملــةعــنمجــال
المرافع ــاتاإلداري ــةوه ــذاخط ــأأيضـ ـاًوذل ــكألن ــهيتناس ــىحقيق ــةأناالجـ ـراءاتالمدني ــةم ــاهيإال
استنباطمنقواعدالمنطقوالعدالةوعليهفأنهاليوجدمسوغمعقـولالسـتبعادهابالكامـلمـنمجـال
القضاءاإلداريلمجردأنهاوردتفـيقـوانينالمرافعـاتالمدنيـة(،)1إذيـرىأنصـارهـذااالتجـاهأن
وضعأسسعامةلبناءقواعدالمرافعـاتاإلداريـةأنمـايكـونمـنخـاللالتوفيـقبـيناعتبـارينيتمثـل
إحــدهمافــيم ارعــاةالخصــائصالممي ـزةلــروابطالقــانونالعــامويتمثــلاآلخــرفــيم ارعــاةالمبــادئ

()1الخاليلة،محمدعلي(،)2020القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص.282
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العامــةللتقاضــيالمستس ــقاةمــنالمنطــقوالعدال ــةالموج ـ ودةفــيق ـوانينالمرافعــاتالمدنيــةوالت ــيال
تتعــارضمــعطبيعــةالــدعاوىاإلداريــة(،)1ويــرىالباحــثأنهــذااالتجــاههــواألقــربالــىالصـواب
فيمايتعلـقبطبيعـةالمنازعـاتاإلداريـةوكـذلكالموائمـةبـيناالتجـاهيينالسـابقينإذإنهـذااالتجـاه
يأخذبعيناالعتبارمميزاتوخصائصاجراءاتالتقاضـياإلداريـةوفـيالوقـتنفسـهفأنـهاليمـانع
منالرجوعالىقواعـدوأُصـولالمرافعـاتالمدنيـةخـاللنظـرالـدعاوىاإلداريـةعلـىشـرطأنتكـون
تلــكالقواعــدواألُصــولمتوافقــةمــعخصــائصوطبيعــةالــدعوىاإلداريــةوفــيحالــةعــدمتوافقهــامــع
طبيع ــةالمنازع ــةاإلداري ــةف ــأنعل ــىالقاض ــياإلدارياالجته ــادواالبتك ــاروممارس ــةدورهاإليج ــابي
وال ــذييظه ــرف ــياس ــمىتجليات ــهم ــنخ ــاللإنش ــاءوابتك ــارالقواع ــدالقانوني ــةالت ــيت ــتالءموطبيع ــة
المنازعةاإلداريةالمعروضةأمامه،وقداخذالمشرعالمصـريبهـذااالتجـاهفقـدنصـتالمـادةالثالثـة
م ــنق ــانونمجل ــسالدول ــةالمص ــريرق ــم47لس ــنة1972عل ــىتطبي ــقالقواع ــداإلجرائي ــةلق ــانون
المرافعــاتالمدنيــةعلــىالمنازعــةاإلداريــةفــيحــالعــدمورودنــصفــيقــانونمجلــسالدولــة(،)2
وكذلكفعلالمشرعالعراقيحيثنصتالمادة11/7منقانونمجلـسالدولـةرقـممجلـسالدولـة
رقــم65لســنة1979المعــدلبالقـانونرقــم71لســنة2017علــى"تســريأحكــامقــانونالمرافعــات
المدنيــةرقــم83لســنة1969وقــانوناإلثبــاترقــم107لســنة1979وقــانونأُصــولالمحاكمــات
الجزائيــةرقــم23لســنة1971وقــانونالرســومالعدليــةرقــم114لســنة1981فــيشــأناالجـراءات
التيتتبعهاالمحكمةاإلداريةالعلياومحكمـةالقضـاءاإلداريومحكمـةقضـاءالمـوظفينفيمـالـميـرد
فيهنصخاص".
( )1الجرف ،طعيمه ،مدى التعارض بين طبيعة المنازعات اإلدارية وقواعد المرافعات المدنية ،مجلة مجلس الد ولة ،السنة
السابعة،ص.286

()2أنظر قانون مجلس الدولة المصريرقم ( )47لسنة ،1972المادة الثالثة منه والتي نصت على(تطبقاالجراءات
المنصوصعليهافيهذاالقانون،وتطبقأحكامقانونالمرافعاتفيمالميردفيهنص).
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وذلـكمــاذهـبإليــهأيضـاًالمشــرعاألردنـيباإلخــذبهـذااالتجــاهعنـدمانــصفـيالمــادة41مــن
قانونالقضاءاإلداريعلىسرياننصوصقانونأُصولالمحاكماتالمدنيةعلىالمنازعةاإلدارية

وبمايتالءممعطبيعةالقضاءاإلداري)1(.

()1أنظرقانونالقضاءاإلداريرقم27لسنة،2014المادة41منهوالتينصتعلى"فيغيرالحاالتالمنصوصعليها
فيهذاالقانونتسريأحكامقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوبمايتالءممعطبيعةالقضاءاإلداري".
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المبحث الثاني:

عالقة إجراءات القضاء اإلداري بقانون المرافعات المدنية
منالطبيعيأنتتميزإجراءاتالتقاضياإلداريةعنإج ارءاتالتقاضيأمامالمحاكمالنظامية
وذلــكبــالنظرالــىاخــتالفطبيعــةالعالقــاتالتــييحكمهــاالقــانوناإلداريعــنتلــكالتــييحكمهــا
القانونالخاصفضالًعنأنالـدعوىاإلداريـةتسـتهدفحمايـةمبـدأالمشـروعية،إالأنفـيبعـض
االحيــانيواجــهالقاضــياإلدارينقص ـاًفــيقواعــدوأحكــامقــانونالقضــاءاإلداريممــايضــطرهالــى
الرجــوعالــىقــانونأُصــولالمرافعــاتالمدنيــةباعتبارهــاالش ـريعةالعامــةولكــنمــعاالخــذباالعتبــار
ـاءعل ــىذل ــكس ــنتناوله ــذاالمبح ــثم ــنخ ــاللمطلب ــين،ف ــي
خصوص ــيةالمنازع ــاتاإلداري ــة،وبن ـ ً
المطلـباألولســنتناولاالجـراءاتالمنصــوصعليهـافــيقــانونالمرافعــاتالمدنيـةالتــيتــتالءممــع
ن
طبيع ــةالقض ــاءاإلداري،وف ــيالمطل ــبالث ــانيس ــنتناولاإلجـ ـراءاتالمنص ــوصعليه ــاف ــيق ــانو 
المرافعاتالمدنيةالتيالتتالءممعطبيعةالقضاءاإلداري .

المطلب األول:

اإلجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية
التي تتالءم مع طبيعة القضاء اإلداري
لقــدطبــقالقضــاءاإلداريفــيالكثيــرمــنالحــاالتقواعــدإجرائيــةفــيقــانونالمرافعــاتالمدنيــة
عل ــىالمنازع ــاتاإلداري ــةالمعروض ــةأمام ــهوذل ــكلكونه ــاالتتع ــارضم ــعطبيع ــةتنظ ــيمالقض ــاء

اإلداريوإجراءاتهوطبيعةالمنازعاتاإلداريةوفيمايليأمثلةعلىتلكالقواعداإلجرائية:
 -1فيم ــايتعل ــقبانقط ــاعال ــدعوىوذل ــكإذات ــوفيأح ــدالخص ــومأوفق ــدأهليت ــهأو ازل ــتص ــفتهف ــي
مباشرةالخصومةقبـلغلـقبـابالمرافعـةإذطبـقالقضـاءاإلداريالقواعـداإلجرائيـةالـواردةفـي
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قانونالمرافعاتالمدنيةوالمتعلقةبانقطاعالدعوىعلىالمنازعاتاإلداريةحيـثاشـارتالمـادة
130مــنقــانونالمرافعــاتالمدنيــةوالتجاريــةالمصــري13لســنة1968المعــدلبالقــانونرقــم
191لســنة2020الــىتلــكالقواعــدواألُصــولالجرائيــةالمتعلقــةبانقطــاعالــدعوىإذبينــتأن
الدعوىتنقطعبحكمالقانونبوفاةأحدالخصومأوبفقدهألهليتهأوبزوالصفةمنكانيباشـر
الخص ــومةعن ــهإالإذام ــاكان ــتال ــدعوىبمراحله ــاالنهائي ــةواس ــتعدتالمحك ــمإلص ــدارالقـ ـرار
المناسبفيها(،)1وفيالعراقفقداشارتالمادة84منقانونالمرافعاتالمدنيةرقـم83لسـنة
1969الىتلكالقواعدواألُصولاالجرائيةالمتعلقةبانقطاعالـدعوىإذأشـارتالـىأنانقطـاع
الســيرفــيالــدعوىبحكــمالقــانونوذلــكيكــونبوفــاةأحــدالخصــومأوبفقــدهأهليــةالخصــومةأو
زوالهاممنمنكانيباشرالخصومةنياب ًةعنـهبشـرطأالتكـونالـدعوىمهيـأةإلصـدارالحكـم
فيها(،)2أمافياألردنفقداشارتالفقرةالثالثـةمـنالمـادة123مـنقـانونأُصـولالمحاكمـات
المدني ــةاألردن ـيرق ــم24لس ــنة1988المع ــدلبالق ــانونرق ــم16لس ــنة2006ال ــىم ــايتعل ــق
باألحكامالخاصةبوقفالدعوى()3وتجدراالشارةإلىأنتطبيـقهـذاالـنصيقتضـيمالءمتـه
مــعالــدعوىاإلداريــةألنــهمــثالًعنــدوفــاةأحــدالخصــوممــنالممكــنأنينطبــقعلــىالمــدعى
الفردإالأنهالينطبقعلىالجهاتاإلداريةفبالنسبةلهذهالجهاتتنقطعالخصومةفيحاالت

()1أنظر المادة130من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري13لسنة1968المعدل بالقانون رقم191لسنة
.2020

()2أنظرقانونالمرافعاتالمدنيةالعراقيرقم83لسنة،1969المادة 84منهوالتينصتعلى"ينقطعالسيرفيالدعوى
بحكمالقانونبوفاةأحدالخصومأوبفقدهأهليةالخصومةأوزوالصفةمنكانيباشرالخصومةنيابةعنهإالإذاكانت

الدعوىقدتهيأتللحكمفيموضوعها".

( )3أنظرقانونأصولالمحاكماتاألردني رقم  24لسنة  1988المعدل،المادة  3 / 123منه والتينصتعلى"إذاتقرر
إعالنإفالسأحدفرقاءالدعوىأوطرأعليهمايفقداهليةالخصومةتبلغالمحكمةمنيقوممقامهقانوناًأمافيحالة
وفاتهتبلغالمحكمةأحدورثتهالمذكورينفيسجلاألحوالالمدنيةكماتبلغ الورثة جملةدونذكراسمائهموصفاتهمفي

آخرموطنللمتوفيوبالنشرفيصحيفتينيوميتينمحليتينوفقأحكامالمادة12منهذاالقانون".
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تماثلالوفاةمنالناحيةاإلداريةكمافيحالةادماجالمشروعاتالعامةواألشخاصاإلداريةأو
انفصالهاأوتغيرصفتها.

()1

 -2فيمـايتعلـقبســلطةالمحكمـةفـيوقــفالـدعوىالـىحــينالفصـلفـيمســالةأوليـةيتوقـفعليهــا
الحكمفـيموضـعهاويكـونالفصـلفيهـاخارجـاًعـناالختصـاصالـوظيفيأوالنـوعيللمحكمـة
التــيتنتظــرالــدعوىفقــداشــارتالمــادة129مــنقــانونالمرافعــاتالمدنيــةوالتجاريــةالمصــري
13لسنة1968المعـدلبالقـانونرقـم191لسـنة2020الـىتلـكالقواعـدواألُصـولاإلجرائيـة
المتعلقـةبهــذاالشــأنوالتــيبينــتأنللمحكمــةأنتوقــفإجـراءاتالفصــلفــيالــدعوىالمنظــورة
أمامه ــاإذام ــااس ــتنتجتتعل ــقالحك ـمف ــيموض ــوعهاعل ــىالفص ــلف ــيدع ــوىأخ ــرى()2وف ــي
العـراقفقــداشــارتالمــادة83مــنقــانونالمرافعــاتالمدنيــةالع ارقــيرقــم83لســنة1969إلــى
تلــكالض ـوابطواألحكــامالمتعلقــةبهــذاالشــأنحيــثاشــارتبج ـوازأنتوقــفالمحكمــةاج ـراءات
افعةفيالدعوىوعدهامسـتأخرةحتـىيـتمالفصـلفـيالموضـوعالـذييتوقـفعليـهإصـدار
المر
ّ
الحكمالمناسبفيالدعوىالمستأخرةوبعدهاتستأنفاجراءاتالمرافعةفيالدعوىمـنالنقطـة
التيتمالتوقفعندها(،)3أمافياألردنفقدأشارتالمادة122منقانونأُصولالمحاكمات
المدنيـ ــةاألردن ـ ـيرقـ ــم24لسـ ــنة1988المعـ ــدلبالقـ ــانونرقـ ــم16لسـ ــنة2006إلـ ــىأحكـ ــام

( )1عبد والوهاب،محمد رفعتوعثمان،حسينعثمانمحمد،)2000( ،القضاءاإلداري،الكتابالثاني،دارالمطبوعات
الجامعية،االسكندرية،ص.285

( )2أنظرقانونالمرافعاتالمدنية والتجاريةالمصري  13لسنة  1968المعدلبالقانون رقم  191لسنة ،2020المادة 129
منوالتينصتعلى"فيغيراألحوالالتيينصفيهاالقانونعلىوقفالدعوىوجوباًأوجوا اًزيكونللمحكمةأنتأمر
بوقفهاكلمارأتتعليقحكمهافيموضوعهاعلىالفصلفيمسالةأخرىيتوقفعليهاالحكموبمجردزوالسببالوقف

يكونللخصمتعجيلالدعوى".

( )3أنظرقانونالمرافعاتالمدنيةالعراقي رقم  83لسنة ،1969المادة  83والتينصتعلى"إذا رأتالمحكمةأنالحكم
يتوقفعلىالفصلفيموضوعآخرقررتايقافالمرافعة واعتبار الدعوىمستأخرةحتىيتمالفصلفيذلكالموضوع

وعندئذتستأنفالمحكمةالسيرفيالدعوىمنالنقطةالتيوقفتعندهاويجوزالطعنفيهذاالقراربطريقالتمييز".
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وضوابطمايتعلقبسلطةالمحكمةفيوقفالدعوىإلىحـينالفصـلفـيمسـالةأخـرىيتوقـف
إصدارالحكمعليها.

()1

 -3فيمايتعلقبكونمحكمةالقضاءاإلداريمقيدةفيحكمهابالطلباتالمقدمةإليهافقـطباسـتثناء
مايتعلقبالنظامالعامكعيبعـدماالختصـاصإذبإمكـانالمحكمـةاثارتـهمـنتلقـاءنفسـهافـي
أيةمرحلةكانتفيهاالدعوىحتىلولميثرهالخصوم،إذتتوافقهذهالخاصيةاالجرائيةالمقـرة
فــيقــانونالمرافعــاتالمدنيــةمــعالطبيعــةالقانونيــةللمنازعــةاإلداريــةوتطبيق ـاًلــذلكفقــدقضــت
المحكمـةاإلداريـةالعليــاالمصـريةفــيحكـملهــابهـذاالشــأنبقولهـا"مــنالقواعـدالمقــررةفـيفقــه
قانونالمرافعاتالمدنيةأنالمحكمةمقيدةفيحكمهابالطلباتالمقدمـةإليهـاومـنثـماليجـوز
لهاأنتقضيبشيءلميطلبهالخصومأوبأكثرمماطلبوهوإالكانحكمهامحالًللطعـنوهـذه
القاعدةاألُصوليةالتتعارضنصاًأوروحاًمعأحكامقانونمجلسالدولة".

()2

تالمعاينــةالقضــائيةوكمــاهــوالحــال
 -4فيمــايتعلــقبصــالحيةالقضــاءاإلداريفــيتطبيــقإجـراءا 
فــيالمحــاكمالمدنيــةوطبق ـاًللقواعــدنفســهاالتــيتتضــمنهاق ـوانيناإلثبــاتالمدنيــة،إالأنــهم ــن
المالحــظمــنالناحيــةالعمليــةأنالمعاينــةالقضــائيةنــادرةالحــدوثفــيمحــاكمالقضــاءاإلداري
وتبدوضرورتهاعنـدتعـذرنقـلالسـجالتاإلداريـةإلـىمقـرالمحكمـةوعنـدمايستشـعرالقاضـي
اإلداريالحاجةإلىاالنتقاللمعرفةظروفالوقائععلىالطبيعة.

()3

( )1أنظرقانونأصولالمحاكماتالمدنيةاألردنيرق رقم  24لسنة  1988المعدل،المادة  122التينصت على"تأمر
المحكمةبوقفالدعوىإذارأتتعلقالحكمفيموضوعهاعلىالفصلفيمسألةأخرىيتوقفعليهاالحكموبمجردزوال

سببالوقفيكونأليمنالخصومطلبالسيرفيالدعوى".

( )2حكمالمحكمةاإلداريةالعلياالمصريةبتاريخ ،1969 / 3 / 24مجموعة مبادئالمحكمةاإلداريةالعليا،السنةالرابعة
عشر،ص.53

()3موسى ،أحمد كمال الدين ،)1977( ،نظرية االثبات في القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.360حلمي ،محمود،
(،)1977القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص.432
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 -5فيمــايتعلــقبخصــوصعــدمصــالحيةالقاضــياإلداريفــينظــرالــدعوى،حيــثطبــقالقضــاء
اإلداريقواع ــدوأُص ــولالمرافع ــاتالمدني ــةفيم ــايتعل ــقبش ــأنمن ــعالقض ــاةورده ــموتنحي ــتهم()1
وتطبيقاًلذلكفقدقضتالمحكمـةاإلداريـةالعليـاالمصـريةفـيحكـملهـابهـذاالشـأنبقولهـا"إذا
كانأحدالمستشارينبالمحكمةالتياصـدرتالحكـمسـبقأنأبـدى أريـاًفـيالقضـيةابـانعملـه
كمفــوضأمــامالمحكمــةفأنــهينــتجعــنذلــكبطــالنالحكــمواعــادةالقضــيةالــىالمحكمــةلنظرهــا
مــنجديــد"وقــدأشــارتالمـوادالـواردةفــيالبــابالثــامنمــنقــانونالمرافعــاتالمدنيــةوالتجاريــة
المصري13لسنة1968المعدلبالقانونرقم191لسـنة2020الـىهـذهالقواعـدواألُصـول،
وتناولــتايض ـاًأحكــاموم ـوادالبــابالثــامنمــنق ـانونالمرافعــاتالمدنيــةالع ارقــيرقــم83لســنة
1969تلكالقواعداإلجرائية،وكـذلكتناولـتالمـوادالـواردةفـيالبـابالسـابعمـنقـانونأُصـول
المحاكماتالمدنيةاألردنيرقم24لسـنة1988المعـدلبالقـانونرقـم16لسـنة2006أحكـام
وضوابطهذهالقواعداإلجرائيةالمدنية.
 -6فيمـايتعلـقبخصــوصمبـدأعالنيــةالجلسـاتإذيطبـقالقضــاءاإلداريهـذاالمبــدأالمهـموالــذي
أصبحضماناًلتحقيقالعدالةالمرجوةمنالقضاءوالذينصتعليهأغلبالنصوصالدستورية
والتش ـريعاتالمقارنــةحيــثنصــتالمــادة187مــنالدســتورالمصــريلســنة2019علــىهــذا
المب ــدأبقوله ــا"جلس ــاتالمح ــاكمعلني ــةإالإذاق ــررتالمحكم ــةسـ ـريتهام ارع ــاةللنظ ــامالع ــامأو
اآلداب"وكــذلكمــانصــتعليــهالمــادة101مــنقــانونالمرافعــاتالمدنيــةوالتجاريــةالمصــري
أتالمحكمةمنتلقاءنفسهاأوبناءعلىدفـع
حيثاشارتصراح ًةالىعلنيةالمرافعةإالإذار
ً

( )1حكمالمحكمةاإلداريةالعلياالمصريةبتاريخ ،1977 / 6 / 5مجموعةالمبادئالتيقررتهاالمحكمةاإلداريةالعليا،

السنة الخامسة عشر ،ص ،1145بند ،11أشار إليهعبد والوهاب ،محمد رفعت وعثمان ،حسين عثمان محمد،

(،)2000القضاءاإلداري،الكتابالثاني،مرجعسابق،ص.290
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أحدالخصومبجعلهاسرية(،)1وبالرغممنأنقانونمجلسالدولةالمصريلمينصعلىهـذا
ـدأوعدتــهمــنالمبــادئ
المبــدأإالأنأحكــامالمحكمــةاإلداريــةالعليــاالمص ـريةقــداقــرتهــذاالمبـ
ّ
األساسيةالتييقـومعليهـاالنظـامالقضـائيالمصـري(،)2وفـيالعـراقفقـدسـارالمشـرعالع ارقـي
فيالمسلكنفسهالذيذهبإليهالمشرعالمصريوذلكبإقرارمبدأعالنيـةالجلسـاتفـيالفقـرة
7منالمادة19منالدستورالعراقيلعام2005والتـينصـتعلـى"جلسـاتالمحـاكمعلنيـة
إالإذاقررتالمحكمةجعلهاسرية"وكذلكمانصتعليهالفقرة1مـنالمـادة61مـنقـانون
ـةالعرقــيعلــىمبــدأعالنيــةالمرافعـاتإالإذاارتــأتالمحكمــةمــنتلقــاءنفســها
المرافعـاتالمدنيـ ا
ـاءعلــىطلــبمــنقبــلأحــدالخصــومبجعلهــاسـريةوذلــكللمحافظــةعلــىالنظــامالعــامأو
أوبنـ ً
ب()3وكذلكمانصتعليهالمادة5منقـانونالتنظـيمالقضـائيالع ارقـيرقـم160لسـنة
اآلدا 
1979والتــياكــدتعلــىعالنيــةجلســاتالمحاكمــةإالإذارأتالمحكمــةجعلهــاس ـريةحفاظ ـاً
علــىالنظــامالع ــامأوم ارعــاةل ــالدابوحرمــةاالس ـرة()4وب ــالرغممــنأنق ــانونمجلــسالدول ــة
العراقيرقم65لسنة1979المعدلبالقانونرقم71لسنة2017لميشرالىهذاالمبدأولم
الًبالنصـوصالتـيتقـرتطبيـقالقواعـداإلجرائيـةالمدنيـةالتـي
يضمنهفينصوصهإالوأنهعمـ 
التتع ــارضم ــعطبيع ــةال ــدعوىاإلداري ــةأص ــبحتعالني ــةالجلس ــاتأص ــلثاب ــتف ــيالقض ــاء
( )1أنظر قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ر13لسنة1968المعدل بالقانون رقم191لسنة،2020المادة

 101منه والتينصتعلى"تكونالمرافعةعلنيةإالإذا رأتالمحكمةمنتلقاءنفسهاأوبناءعلىطابأحد الخصوم
اجراءهاس اًرحفاظاًعلىالنظامالعامأومراعاةلالدابأولحرمةاألسرة" .

( )2الطعن رقم3552لسنة41ق ،جلسة ،1997/11/9أشار إليه ،أحمد ،ابراهيم سيد والطباخ ،شريف أحمد،
(،)2014الوسيطفيشرحقانونمجلسالدولة،القاهرة،شركةناسللطباعة،ط،1ص .36

()3أنظرقانونالمرافعاتالمدنيةالعراقي83لسنة،1969المادة61منهالفقرة1والتينصتعلى"تكونالمرافعةعلنية

أتالمحكمةمنتلقاءنفسهاأوبناءعلىطلبأحدالخصوماجراءهاس اًرمحافظةعلىالنظامالعامأومراعاة
إالإذا ر
ً
لالدابولحرمةاألسرة" .

()4أنظرقانونالتنظيمالقضائيالعراقيرقم160لسنة،1979المادة5منهوالتينصتعلى"جلساتالمحاكمعلنيةإال
إذاقررتالمحكمةجعلهاسريةمحافظةعلىالنظامالعامأومراعاةلالدابوحرمةاألسرة" .
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اإلدارياليج ــوزتج ــاوزهأوالخ ــروجعن ــهإالإذارأتالمحكم ــةجعله ــاسـ ـريةوبم ــايتواف ــقم ــع
المصلحةالعامة(،)1أمافـياألردنفقـدأقـرقـانونالقضـاءاإلداريرقـم27لسـنة2014مبـدأ
عالنيـ ــةالمرافعـ ــاتإذنصـ ــتالفق ـ ـرةب/مـ ــنالمـ ــادة16مـ ــنالقـ ــانونالمـ ــذكورعلـ ــىعالنيـ ــة
المرافع ــاتأم ــامالمح ــاكماإلداري ــةإالإذاق ــررتالمحكم ــةم ــنتلق ــاءنفس ــهاأوبطل ــبم ــنأح ــد
االط ـرافبجعلهــاس ـريةوبمــايتوافــقمــعالمصــلحةالعامــة()2وهــومــاأق ـرهكــذلكقــانونأُصــول
المحاكمــاتالمدنيــةاألردن ـيرقــم24لســنة1988المعــدلبالقــانونرقــم16لســنة2006فــي
الفق ـرة1مــنالمــادة71والتــينصــتعلــىعالنيــةالمحاكمــاتإالإذارأتالمحكمــةمــنتلقــاء
ب(.)3
نفسهاأوبطلبمنأحدالخصومبجعلهاسريةحفاظاًعلىالنظامالعامأواآلدا 
 -7فيمايتعلـقبخصـوصأهليـة ارفـعالـدعوى،فلقـدطبـقالقضـاءاإلداريالقواعـدالخاصـةباألهليـة
المنصوصعليهافيالقانونالمـدني،حيـثحـددهاالمشـرعالع ارقـيفـيالمـادة46مـنالقـانون
المدنيالعراقيسنالرشدبإتمامثمانيعشرةسنةميالديـة،وحـددهاالمشـرعاألردنـيفـيالمـادة
43الفق ـرة2مــنالقــانونالمــدنياألردن ـيعلــىأنســنالرشــدهــيثمــانيعش ـرةســنةشمســية
كاملة.

()1سعيد،داناعبدالكريمورسول ،بلندأحمد ،)2020(،خصوصيةقواعداجراءاتالدعوىأماممحكمةالقضاءاإلداري،
مجلةمعالمللدراساتالقانونيةوالسياسية،المجلد،4العدد،2ص .418–390

()2أنظر قانون القضاء اإلداري األردني رقم27لسنة ،2014الفقرة ب /من المادة16منه والتي نصت على "تنظر
ةعلنيةإالإذاقررتمنتلقاءنفسهاأوبناءعلىطلبمنأحد
المحكمةاإلداريةفيالدعاوىالمقامةلديهامرافعةوبصور
ً
بناءعلىمقتضياتالمصلحةالعامة" .
االطرافالنظرفيهاس اًر ً

( )3أنظرقانون أصولالمحاكماتالمدنيةاألردني رقم  24لسنة  1988المعدل،الفقرة  1منالمادة  71منه والتينصت

على" ينادىعلىالخصومفيالموعدالمحددلنظرالقضيةوتكونالمحاكمةعلنيةإالإذاقررتالمحكمةمنتلقاءنفسها
خصوماجراءهاس اًرمحافظةعلىالنظامالعامأواآلدابالعامةأوحرمةاألسرة" .
أوبناءعلىطلبأحدال 
ً
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 -8فيمــايتعلــقبأحكــامالخب ـرة،حيــثطبــقالقضــاءاإلداريالقواعــداإلجرائيــةال ـواردةفــينصــوص
قانونالمرافعاتالمدنيةالمتعلقـةبانتـدابالمحكمـةلخبيـر()1وقـدأشـارتالمـادة83ومـابعـدها
م ــنق ــانونأُص ــولالمحاكم ــاتاألردن ـيرق ــم24لس ــنة1988المع ــدلبالق ــانونرق ــم16لس ــنة
2006ألحكامالكشفوالخبرةفيمااشارتالمادة135ومابعدهامنقانوناالثباتفيالمواد
المدنيةوالتجاريةالمصريرقم25لسنة1968المعـدلبالقـانونرقـم18لسـنة1999ألحكـام
وأُص ــولالخبـ ـرةوتناول ــتالم ــادة132وم ــابع ــدهام ــنق ــانوناإلثب ــاتالع ارق ــيرق ــم107لس ــنة
1979األحكاموالضوابطالمتعلقـةبـالخبرة،إالأنـهمـنالمالحـظأنالخبـرةفـيمجـالالـدعاوى
اإلداريةتكونمقيدةفينواحعديدةبخالفالحالفيالدعاوىالنظاميةإذإنالقاضياإلداري
يفضلفيكثيـرمـناألحيـانعـدماقحـامالخبيـرعلـىالـدعوىالمنظـورةأمامـهويحتـرماسـتقالل
اإلدارةفاليجعـلالخبيـريتـدخلفـياعمالهـاوللقاضـياإلداريأنيسـتغنيعـنالخبيـربمـاورد
فــيملــفالــدعوىمــنتقــاريرالجهــاتالرســميةالمختصــةكــاإلدارةواللجنــةالطبيــةالحكوميــةأو
ص(.)2
ةالهندسيةالمختصةبعدهاالخبيرالرسميالمخت 
اإلدار
ّ
 -9فيمــايتعلــقبشــأنأحكــامالرســوموالمصــاريففــيالــدعوى،فقــدطبــقالقضــاءاإلدارياألحكــام
الخاصةبالرسوموالمصاريففيالدعوىالواردةفينصوصقانونالمرافعاتالمدنيـةوالشـاملة
ألتعــابالمحامــاةومصــاريفالخبـرةحيــثنصــتالمــادة184ومــابعــدهامــنقــانونالمرافعــات
المدنيـةوالتجاريــةالمصــري13لســنة1968المعــدلبالقـانونرقــم191لســنة2020إلــىتلــك
األحك ــاموالض ـوابطالخاص ــةبرس ــومومص ــاريفال ــدعوىكم ــاوأش ــارتالم ــادة161م ــنق ــانون

( )1عبد والوهاب ،محمد رفعت وعثمان ،حسين عثمان محمد ،)2000( ،القضاء اإلداري ،الكتاب الثاني ،مرجع سابق،
ص .288

()2وصفي،مصطفىكمال،)1978(،أصولاجراءاتالقضاءاإلداري،مرجعسابق،ص .456
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أُصولالمحاكماتالمدنيةاألردنيرقم24لسنة1988المعدلبالقانونرقـم16لسـنة2006
الــىمــايتعلــقبتلــكاألحكــاموكــذلكمــانصــتعليــهالمــادة166مــنقـانونالمرافعــاتالمدنيــة
الع ارق ــيرق ــم83لس ــنة1969والت ــيتناول ــتالضـ ـوابطواألحك ــامالمتعلق ــةبرس ــومومص ــاريف
الدعوى.
 -10فيمايتعلقبتفسيراألحكاموتصحيحهاحيثطبقالقضاءاإلدارياألحكامالمتعلقةبتفسير
األحكــاموتصــحيحهاال ـواردةفــيقــانونالمرافعــاتالمدنيــة()1وأنل ـمتشــرنصوصــهإلــىتلــك
األحكامالفيقانونمجلسالدولةالمصريرقـم47لسـنة1972والفـيقـانونمجلـسالدولـة
الع ارق ــيرق ــم65لس ــنة1979المع ــدلبالق ــانونرق ــم71لس ــنة2017والف ــيق ــانونالقض ــاء
اإلدارياألردنـ ـيرقـ ــم27لس ــنة2014إالأنـ ــهوعمـ ـالًبالنص ــوصالتـ ــيتجي ــزتطبيـ ــققواعـ ــد
اإلجراءاتالمدنيةمالمتتعارضمعطبيعةالمنازعةاإلداريةأصـبحمـايتعلـقبتفسـيراألحكـام
وتص ــحيحهاأص ــلثاب ــتف ــيالقض ــاءاإلداريم ــعبق ــاءاالس ــتثناءاتالمق ــررتق ــديرهاللقض ــاء
اإلداريوق ــداش ــارتالمـ ـواد""193–192-191م ــنق ــانونالمرافع ــاتالمدني ــةوالتجاري ــة
المصــريرقــم13لســنة1968المعــدلبالقــانونرقــم191لســنة2020الــىمــايتعلــقبشــان
بتفسيراألحكامالصادرةمنالمحاكموتصحيحهاحيـثبينـتجـوازأنتقـومالمحكمـةبتصـحيح
حكمهاسواءمنتلقاءنفسـهاأوبطلـبمـنأحـدالخصـومومـنغيـرأنتجـرىمرافعـةوأنيقـوم
كاتـبالمحكمــةبالتصــحيحعلــىنســخةالحكــماألصــليةعلــىأنيوقعــههــوورئــيسالجلســةكمــا
وتناولتالمادة167مـنقـانونالمرافعـاتالمدنيـةالع ارقـيرقـم83لسـنة1969تلـكالضـوابط

()1حسن،محمدعبدالغني،)2010(،قواعد واجراءاتالتقاضيأمامالقضاءاإلداري،دارأبوالمجدللطباعة،القاهرة،
ص  .35
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المتعلقـةبتفســيروتصـحيحاألحكــام()1فيمــااشـارتالمــادة168مـنقـانونأُصــولالمحاكمــات
المدنيةاألردنيرقم24لسنة1988المعدلبالقانونرقم16لسنة2006إلىمايتعلـقبتلـك
الضوابطالخاصةبالتفسيروالتصحيحلألحكام(.)2
 -11فيمايتعلقبشأنالوقفاالتفاقيللدعوى،فلقدطبقالقضاءاإلداريهذاالمبـدأالمنصـوص
عليهضمنالقواعداإلجرائيةلقانونالمرافعاتالمدنيةحيثاشارتالمادة1/123منقـانون
أُصولالمحاكماتالمدنيةاألردنيرقم24لسنة1988المعدلبالقانونرقـم16لسـنة2006
ازوقفالدعوىبناءعلىاتفاقالخصوموعلىعدمالسيرفيهامدةالتزيدعلـىالسـتة 
الىجو

ً
اش ــهرم ــنت ــاريخاقـ ـرارالمحكم ــةالتف ــاقهم()3وك ــذلكم ــانص ــتعلي ــهالم ــادة82م ــنق ــانون
ازوقفالدعوىبناءعلـى
المرافعاتالمدنيةالعراقيرقم83لسنة1969حيثاشارتالىجو
ً
اتفاقالخصوم(.)4

()1أنظرقانونالمرافعاتالمدنيةالعراقيرقم83لسنة،1969المادة167منهوالتينصتعلى" -1اليؤثرفيصحة

إنمايجبتصحيحهذاالخطأمنقبلالمحكمةبناءعلى
الحكممايقعفيهمناخطاءماديةبحتةكتابيةأوحسابية و
ً
طلبالطرفينأوأحدهما  -2إذاوقعطلبالتصحيحدعتالمحكمةالطرفينالستماعاقوالهماأومنحضرمنهما
بشأنه أو اصدرت قرارها بتصحيح الخطأ والواقع -3يدون قرار التصحيح حاشية للحكم والصادر ويسجل في سجل



األحكامويبلغللطرفين".

()2أنظرقانونأصولالمحاكماتالمدنيةاألردنيرقم24لسنة1988المعدلبالقانونرقم16لسنة،2006المادة168
  -1 " 1/تتولىالمحكمةتصحيحمايقعفيحكمهامناخطاءماديةكتابيةأوحسابيةوذلك بقرارتصدرهمنتلقاء
نفسهاأوبناءعلى طلبأحدالخصوممنغيرمرافعةويجريكاتبالمحكمةهذاالتصحيحعلىنسخةالحكماالصلية
ً
ويوقعههوورئيسالجلسة".

()3أنظرقانونأصولالمحاكماتالمدنيةاألردنيرقم24لسنة1988المعدلبالقانون رقم16لسنة،2006المادة123
يجوزوقفالدعوىبناءعلىاتفاقالخصومعلىعدمالسيرفيهامدةالتزيدعلىستة
 1 /والتينصتعلى"  -1
ً
أشهرمن تاريخإقرارالمحكمةالتفاقهم ،وال يجوزأليمنالخصومأن يطلبخالل تلكالمدة إعادة قيدالدعوىإال

بموافقةخصمه" .

()4أنظرقانونالمرافعاتالمدنيةالعراقي رقم  83لسنة  ،1969المادة  82والتينصتعلى"-1يجو ز وقفالدعوىإذا
اتفقالخصومعلىعدمالسيرفيهامدةالتتجاوزثالثةأشهرمنتاريخاقرارالمحكمة التفاقهم -2إذا لميراجعأحد

الطرفينالمحكمةفيالخمسةعشريوماًالتاليةلنهايةاألجلتبطلعريضةالدعوىبحكمالقانون" .
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 -12وفيم ــايتعل ــقبش ــأنطلب ــاتالتع ــويضالمقدم ــةتبع ــال ــدعوىااللغ ــاء،حي ــثيطب ــقالقض ــاء
االداريالقواعــداالجرائيــةالمنصــوصعليهــافــيقــانونالمرافعــاتالمدنيــةعلــىكــلمــايتعلــق
بحيثياتطلباتالتعويضعناالضرارالالحقةنتيجةللق ارراتالصادرةعناإلدارة.
ويس ــتنتجالباحـ ــثمم ــاتقـ ــدمأنالقض ــاءاإلداريطبـ ــقفـ ــيكثي ــرمـ ــناالحي ــانقواعـ ــداجرائيـ ــة
صتش ـريعيف ــيق ــانون
منصــوصعليه ــافــيق ــانونالمرافع ــاتالمدنيــةوذل ــكح ــينيكــونهن ــاكنق ـ 
القضــاءاإلداريممــايضــطرمعــهالقاضــياإلداريللرجــوعالــىقواعــداإلجـراءاتالمدنيــةبشــرطأن
تــتالءمتلـكالقواعــداالجرائيــةمــعطبيعــةوخصــائصالمنازعــةاإلداريــةويــرىالباحــثأنهــذاالــنهج
يعــدحالــةاســتثنائيةعلــىاألصــلالعــاموكــاناألولــىبالمشــرعالمقــارنأنيعــالجالقصــورالتشـريعي
الحاصــلفــيقــانونالقضــاءاإلداريبمــايغنــيالقاضــياإلداريعــناالســتعانةأوالرجــوعالــىأيــة
قوانينأخرى .

المطلب الثاني:

اإلجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية التي
ل تتالءم مع طبيعة القضاء اإلداري
لقداستبعدالقضاءاإلداريمجموعةمنالقواعدواألُصولاإلجرائيةالتييقرهاقـانونالمرافعـات
المدنيةوذلكلعدمتناسبهامعطبيعةالقضاءاإلداريونشاطمحاكمهالمتميزوكذلكلتعارضـهامـع
طبيعةروابطالقانونالعامالتـييفصـلفيهـاالقضـاءاإلداريوفـيمـايلـيأمثلـةعلـىعـددمـنتلـك
القواعداإلجرائيةالتيتماستبعادهاوهيكالتالي :
 -1فيما يتعلق بإجراءات رفع الدعوى ،فطبقاً لقانون المرافعات المدنية ترفع الدعوى المدنية
بعريضةيجبإعالنهاللمدعىعليهبواسطةالمدعينفسهأوبواسطةقلمالمحكمة وإعالن
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الدعوى هنا شرط العتبارها مرفوعة فهو ركن النعقاد الخصومة فأن لم يتحقق على نحو
سليم ال تنعقد الخصومة ويحكم بعدم قبول الدعوى شكالً ،أما في القضاء اإلداري فان
المنازعة أو الخصومة تنعقد وتعتبر الدعوى مرفوعة بمجرد ايداع عريضة الدعوى في قلم
كتابالمحكمةالمختصةوكذلكالطعنفيالحكمفهويتحققفقطبمجردايداعتقريرالطعن
بقلمكتابالمحكمةوتعدالخصومةأوالطعنمقامةفيالميعادالقانونيطالماأنااليداعقد
ُ
تمخاللهأماعنعريضةالدعوىللجهةاإلداريةالمدعىعليهاأوإعالنتقريرالطعنفهو
ليسركناًمنأركانإقامةالمنازعةاإلداريةأوشرطاًلصحتهاإنماهوإجراءمستقلاليقوم
بهأحدطرفيالمنازعة وإنماتتوالهالمحكمةمنتلقاءنفسهاوليسمنشانهأنيؤثرعلى
صحةانعقادالخصومةوذلكبخالفالحالفيالمنازعاتالمدني ة (،)1ولقداكدتالمحكمة
اإلداريةالعلياالمصريةفيحكملهاعلىهذاالمبدأوأشارتالىأنالخصومةاإلداريةتنعقد
بهذا االجراء الوحيد وهو ايداع عريضتها بقلم كتاب المحكمة المختصة وأن اإلعالن هو
إجراءالحقمستقلتتوالهالمحكمة(.)2
 -2استبعدالقضاءاإلداريالمصرينظاماستيفاءالديونالثابتةبالكتابةوهوالنظامالمعروف
بأوامراالداءفهذاالنظاماليتالءممعطبيعةالقضاءاإلداري،حيثأنالدعوىاإلدارية
هي دعوى موضوعية أساسها مخاصمةقرار إداري مشوب بعيب من العيوب التي حددها

( )1عبد والوهاب ،محمد رفعت وعثمان ،حسين عثمان محمد ،)2000(،القضاء اإلداري ،الكتاب الثاني ،مرجع سابق،
ص .279

()2حكمالمحكمةاإلداريةالعلياالمصريةبتاريخ ،1957 /2 /23مجموعةالمبادئالتيقررتهاالمحكمةاإلداريةالعليا،
السنةالثانية،ص،574اشاراليهعبدوالوهاب،محمدرفعتوعثمان،حسينعثمانمحمد،)2000(،القضاءاإلداري،
الكتابالثاني،مصدرسابق،ص .280
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القانون وإضافة الى ذلك فهو يتعارض مع الطبيعة اإلجرائية المنصوص عليها في قانون
القضاءاإلداريالمقارنمنحيثكيفيةرفعالدعوىوالسيرفيإجراءاتهاالمختلفة(.)1
 -3استبعد القضاء اإلداري مبدأ شطب الدعوى لعدم حضور المدعي كجزاء يقرره قانون
المرافعاتالمدنيةحيث رفضالقضاءاإلداريالمصريوعلى رأسهالمحكمةاإلداريةالعليا
األخذبهذاالجزاءالذيتضمنتهالمادة  82منقانونالمرافعاتالمدنية والتجاريةالمصري
13لسنة1968المعدل بالقانون رقم191لسنة 2020وذلك لعدم مالئمته لطبيعة
اإلجراءاتاإلدارية()2وفيهذتقولالمحكمةاإلداريةالعلياالمصريةفيأحدأحكامهابأن"
النظام القضائي لمجلس الدولة يتأبى االخذ بالنظام االجرائي الذي تجري عليه المحاكم
المدنيةفيحالةغيابالخصوم عنحضورالجلساتالمحددةللنظرفيدعاويهمومنثم
اليجوزاعمالاألثرالذييرتبهالشارععلىعدمحضورالخصومأمامالمحاكمالمدنيةفي
مجالالدعوىاإلداريةألنهذااألثرمقرركجزاءعلىالخصمالذييهملفيمتابعةدعواه
وحضور الجلسة المحددة لنظرها ،بيد أن النظامالقضائي اإلداري يعتد في المقام األول
بتحضيرالدعوىوتهيئتهاللفصلفيهابإجراءاتالزمالقانونهيئةمفوضيالدولةالقيامبها
قبلطرحالمنازعةعلىالقضاءإذيقومهذاالنظاماساساًعلىمبدأالمرافعاتالتحريريةفي
مواعيدمحددةمنضبطةيستطيعذووالشأنفيهاانيقدموامذكراتهممعمستنداتهمكمايقوم

()1الطماوي ،سليمان( ،)2015القضاء اإلداري ،راجعه ونقحه أبوسمهدانة ،عبدالناصر عبدهللا وخليل ،حسين ابراهيم،
مرجعسابق،ص .954

()2الطماوي،سليمانمحمد،راجعهونقحهابوسمهدانة،عبدالناصرعبدهللاوخليل،حسينابراهيم،)2015(،ذاتالمصدر،
ص .954
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علىتحضيرالدعوىمنهيئةمفوضيالدولة" (،)1أمافيالعراقفلمينصقانونمجلس
الدولةالعراقيرقم65لسنة1979المعدلبالقانونرقم71لسنة2017الىهذاالمبدأولم
يضمنهفينصوصهإالوأنهعمالًبالنصوصالتيتقرتطبيقالق واعداالجرائيةالمدنيةفيما
لميردفيهنصفيقانونمجلسالدولةفإنقانونالمرافعاتالعراقي رقم  83لسنة 1969
نصفيالمادة  2 / 56إذالميحضرالمدعيإلىالمرافعةوحضرالمدعىعليهفلهأن
يطلبإبطالعريضةالدعوىأوأنيطلبمنالمحكمةالبتفيدفوعهالتيقدمهاغيابياً
ن(،)2أمافي األردن فقد
وللمحكمةأنتبتفيالدعوىبماتراهمناسباًوموافقاًألحكامالقانو 
منح قانون القضاء اإلداري رقم27لسنة2014في المادة17منه المحكمة اإلدارية
الصالحيةفيإسقاطالدعوىإذالميحضروكيلالمدعيفيالموعدالمحددلنظرالدعوى
أوتخلفعنحضورأيةجلسةمعامكانيةتجديدهامنقبلالمستدعيخاللمدةالتزيد
علىثالثينيوماًولمرة واحدةتبدأمناليومالتاليلتاريخاالسقاطبعددفعالرسومالقانونية
كاملةأماإذالميحضروكيلالمدعىضدهأيجلسةمنجلساتالمحاكمةفيجوزللمحكمة
اإلداريةأنتقررإجراءمحاكمتهبمثابةالوجاهيووجاهياًاعتبارياًإذاكانقدحضرأياًمن
جلساتالمحاكمةوأنتصدرحكمهافيالدعوىواليقبلحضورهفيمابعدإذاكانتالدعوى

( )1حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية بتاريخ ،1968/11/3مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة اإلدارية العليا
السنة الرابعة عشر ،ص،9اشار إليهعبد والوهاب ،محمد رفعت وعثمان ،حسين عثمان محمد ،)2000( ،القضاء

اإلداري،الكتابالثاني،مصدرسابق،ص .281

()2أنظرقانونالمرافعاتالعراقي رقم  83لسنة ،1969المادة  2 / 56والتينصتعلى "إذالميحضرالمدعىوحضر
المدعىعليهفلهأنيطلبإبطالعريضةالدعوىأويطلبالنظرفيدفعهللدعوىغيابا.وعندئذثبتالمحكمةفي

الدعوىبماتراهموافقاللقانون"  .
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معدةللفصلأمافيحالعدمحضورالطرفينفيجوزهناللمحكمةأنتؤجلالدعوىأو
تسقطها(.)1
 -4فيمايتعلقبالدفوعالتييمكنأنيبديهاالمدعىعليهفيقانونالمرافعاتالمدنيةليست
نالدفوع ما يجب إبداؤها في وقت معين بالذات مثل الدفع بعدم
كلها من النظام العام فم 
االختصاصالمكاني والدفعبطلبإحالةالدعوىإلىمحكمةأخرىلقيامذاتالنزاعأمامها
أو الرتباطها بدعوى أخرى مرفوعة أمامها أو الدفع بوجود شرط التحكيم فمثل هذه الدفوع
عالدعوىوذلكحسبمانصتعليهالمادة  108من

يجبإبداؤهاقبلالدخولفيموضو
قانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري13لسنة1968المعدلبالقانونرقم191لسنة
 2020وكذلكمانصتعليهالمواد""111 –110 –109منقانون أُصولالمحاكمات
المدنية األردني رقم  24لسنة  1988المعدلبالقانون رقم  16لسنة  ،2006فيحينأن
الدفوعكافةفيالقضاءاإلداريتتعلقبالنظامالعامومنبينهاالدفوعالمذكورةانفاًإذيجوز
ِ
ةالمدعىعليهافيأيةحالةتكونعليهاالدعوىوينتجعناعتبارها
ابداؤهامنجانباإلدار
حهباتفاقالخصمين
كلهامنالنظامالعامأنعدماالختصاصالمكانيمثالًاليجوزتصحي 
أو بقبول المدعى عليهكما هو الحال في المحاكم النظاميةوأن القاضي اإلداري له أن
يقضيبهمنتلقاءنفسهبلويلتزمبذلكوكذلكالدفعبانتفاءأوزوالالصفةفيالمدعي
عليهيؤديحتماًإذاكانقائماًعلىأساسقانونيالىعدمقبولالدعوى واليجوزللقاضي
اإلداريفيهذهالحالةتأجيلنظرالدعوىإلعالنذيالصفة(،)2وتجدراإلشارةإلىعدم

()1الخاليلة،محمدعلي،)2020(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص .302
( )2عبد والوهاب ،محمد رفعت وعثمان ،حسين عثمان محمد ،)2000( ،القضاء اإلداري ،الكتاب الثاني ،مصدر سابق،
ص .283
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إمكانيةالدفعبعدماالختصاصالمكانيأماممحكمةالقضاءاإلداريفياألردنوذلكلوجود
محكمة قضاء إداري واحدة مقرها العاصمة عمان حسب ما نصت عليه المادة /4أ من
قانونالقضاءاإلداريرقم27لسنة.)1(2014
 -5فيما يتعلق باإلدخال ،فلقد جعله القضاء اإلداري مقتص اًر على المحكمة اإلدارية هي التي
تقررمنتلقاءنفسهاإدخالأيشخصثالثفيالدعوىبخالفاألمرمعالقواعداالجرائية
لقانونالمرافعاتالمدنية،فلقدأشارتالمادة15منقانونالقضاءاإلدارياألردنيرقم27
لسنة  2014الىأحكاموضوابطالتدخل واإلدخالفيالدعوىاإلداريةبشكل واضححيث
ى المحكمة اإلدارية ويتأثر من نتيجة الحكم
نصتعلىجوازمن ل ه عالقة بدعوى قائمة لد 
ىشخصاًثالثاً كما
ب من المحكمة اإلدارية إدخاله في الدعو 
الذيسيصدر فيها أن يطل 
نصتعلىجوازيةأنتقوم المحكمةمنتلقاءنفسهاإدخالأيشخصثالثفيالدعوى
ى(،)2
وذلكبعدأنتقتنعباألسبابالموجبةالتيأبداهالغرضدخولهشخصاًثالثاًفيالدعو 
والجديربالمالحظةمننصالمادةالمذكورةأناإلدخالفيالدعوىيختلفعنالتدخلفيها
فهويتمرغماًعنإرادةالغيربحيثيصبحطرفاًفيالخصومة واألصلأنيكوناإلدخال
بهذاالمعنىبناءعلىطلبمنالخصومأوبأمرمنالمحكمةمنتلقاءنفسهاإالأناألمر
ً
يقتصر في الدعوى اإلدارية على المحكمة نفسها وذلك على خالف األمر في الدعوى

( )1أنظر قانونالقضاءاإلدارياألردني رقم  27لسنة ،2014المادة / 4أ والتي نصتعلى " تنشأمحكمةإداريةفي
عمانويجوزلهابموافقةرئيسهاعقدجلساتهافيأيمكانآخرفيالمملكة" .

ى "-1يجوزلمنله
()2أنظر:قانونالقضاءاإلدارياألردنيرقم27لسنة،2014الفقرة/أمنالمادة15والتينصتعل 
عالقة بدعوى قائمة لدى المحكمة اإلدارية ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها أن يطلب ادخاله في الدعوى
شخصاًثالثاً-2يجوزللمحكمةمنتلقاءنفسهاادخالأيشخصثالثفيالدعوى-3إذااقتنعتالمحكمةاإلداريةمن

االسبابالتيأبداهامنلهعالقةبالدعوىالقائمة والبينةالتيقدمهابأنهيتأثرمنالحكمعلىذلكالوجه فتقررادخاله
بتلكالصفة" .
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المدنية وكما هو واضح من نص المادة" "2/15من قانون القضاء اإلدارياألردني،
حيث األصل أن المستدعي في دعوى اإللغاء أن يخاصم القرار وال يخاصم المستفيد من
القرار(.)1
 -6فيمايتعلق بمواعيد الطعنبالق اررات فلقد حدد قانون القضاء اإلداري مدد الطعن بإلغاء
الق ارراتاإلداريةالمعيبةضمنمدةقصيرةنسبياًبالمقارنةمعالمواعيدالمقررةفيالدعاوى
()2

المدنية والحكمةمنذلكهوالحرصعلىاستقراراألوضاعاإلدارية والمراكزالقانونية 

وتطبيقاًلذلك فقدحددهاالمشرعالمصريفيالمادة   24منقانونمجلس الدولة المصري
رقم47لسنة1972بستينيوماًتبدأ من تأريخ نشرالقرار فيالجريدةالرسمية أو في
النشراتالتي تصدرهاالمصالحالعامة أوإعالنصاحبالشأن،وفي العراقفقد اشترط
المشرعقبلتقديمالطعنالىمحكمة القضاءاإلداريأنيتمالتظلممنهلدىالجهةاإلدارية
المختصةخالل30يوماًتبدأمنتأريختبليغهباألمرأوالقراراإلداريالمطعونفيهوعلى
هذه الجهة أن تبت في التظلم خالل30يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها وعند عدم
التظلم أو رفضه من الجهة اإلدارية المختصةفيجب على المتظلم أن يقدم طعنه الى
محكمةالقضاء اإلداري خالل 60يوماًتبدأمنتأريخ رفضالتظلم اإلداري حقيقةأوحكماً
(،)3أمافياألردنفقدحددميعادرفعالدعوىأمامالمحكمةخالل60يوماًمناليومالتالي
لتأريختبليغالقراراإلداريالمشكومنهللمستدعيأونشرهفيالجريدةالرسميةأوبأيةوسيلة

()1الخاليلة،محمدعلي(،)2020القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص .308
()2جمالالدين،سامي(،)1984المنازعاتاإلدارية،االسكندرية،منشأةالمعارف،ص .192
()3أنظرقانونمجلسالدولةالعراقيرقم65لسنة1979المعدلبالقانونرقم71لسنة،2017المادة/7سابعاً/أ .
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أخرى بما في ذلك الوسائل اإللكترونيةوذلك حسب مانصت المادة /8أ من قانون
القضاءاإلدارياألردنيرقم27لسنة.2014
 -7فيمايتعلقبشأنالصلحبينالخصومفيالدعوى،فلقداستبعدتأحكامالقضاءاإلداريفي
العراق واألردنالقواعد اإلجرائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية المتعلقة
بالمصالحة بين طرفي النزاع في الدعوى ،أما في مصر فقد نصت أحكام المادة28من
قانون مجلس الدولة المصري رقم47لسنة 1972على جواز أن يقوم مفوض مجلس
الدولةبعرضالمصالحةوتسويةالنزاععلىطرفيالمنازعةوبمايتوافقمعمبادئالقضاء
اإلداري فان تمت التسوية تثبت في محضر يوقع عليه الخصوم أو وكالئهم وتعطى لهذا
المحضرصورتهوفقاًللقواعدالمقررةإلعطاءصوراألحكام(.)1
 -8فيما يتعلق باألحكام الواردة في قانون أُصول المرافعات المدنية والتي تنظم عمل الهيئات
والتشكيالت المقترنة بقانون المرافعات المدنية كاألحكام المتعلقة بمحاكم البداءة أو النيابة
العامةإذاستبعدالقضاءاإلداريهذهاألحكاموذلكلكونهاالنظيرلهافيالنظامالقضائي
اإلداريإذإنلكلمنالقضاءالعاديوالقضاءاإلدارينظامبنيوييتسمبجملةمنالسمات
والخصائصتميزهعنالنظاماآلخر(.)2

()1أنظرقانونمجلسالدولةالمصري رقم  47لسنة ،1972المادة  28منه والتينصتعلى " لمفوضالدولةأنيعرض

علىالطرفينتسويةالنزاععلىأساسالمبادئالقانونيةالتيثبتعليهاقضاءالمحكمة اإلداريةالعليافيخاللأجل

يحدده فإن تمت التسوية أثبتت في محضر يوقع من الخصوم أو وكالئهم ،وتكون للمحضر في هذه الحالة قوة السند

التنفيذي،وتعطىصورتهوفقاًللقواعدالمقررةإلعطاءصوراألحكام،وتستبعدالقضيةمنالجدولالنتهاءالنزاعفيها،وإن

لم تتم التسويةجاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة ال تجاوز عشرين
جنيهاويجوزمنحهاللطرفاآلخر".

()2حسن،محمدعبدالغني،)2010(،قواعدواجراءاتالتقاضيامامالقضاءاإلداري،مرجعسابق،ص .30
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ويستنتجالباحثمماتقدمأنقانونالقضاءاإلدارياستبعدفيكثيرمناألحيانقواعدإجرائيـة
منصوصعليهافيقانونالمرافعاتالمدنيةوذلكلكونهاالتتالءممعطبيعةوخصـائصالمنازعـة
اإلداري ــةولتعارض ــهام ــعنش ــاطمحاكم ــهالت ــيتتمي ــزبال ــدوراإليج ــابيوالف ّع ـالف ــيقي ــادةإجـ ـراءات
المنازع ــةاإلداري ــةلتحقي ــقالت ـوازنب ــينأط ـرافالمنازع ــةوي ــرىالباح ــثأنتطبي ــقنص ــوصق ــانون
القض ــاءاإلداريعل ــىالمنازع ــةاإلداري ــةواالبتع ــادع ــنالقواع ــداإلجرائي ــةللق ـوانيناألخ ــرىيع ــده ــو
األصلالعاموالذييفترضبالمشرعالمقارنأنيبذلاقصىاالمكانياتالمتاحـةلجعلـهأكثـرتطـو اًر
وشــمولي ًةوليغطــيجوانــبالمنازعــاتاإلداريــةكافــةوأنيواكــبالتطــورالمســتمروالمتصــاعدلــدور
المرفقالعام.
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الفصل الخامس:

الخاتمة والنتائج والتوصيات
أولا :الخاتمة
نأصــول
يبــالرجوعالــىقــانو 
لقــدتطرق ـتهــذهالد ارســةإلــىمــدىصــالحيةالقاضــياإلدار 
ـداءبالشـرحوالتفصـيل
اقواألردنمقارنـ ًةمـعمصـراذتناولـ 
المرافعاتالمدنيـةفـيكـلمـنالعـر 
تابت ً
مفهــومالــدعوىاإلداريــةوســماتهاوشــروطهاوأنواعهــاثــمتناولــتالــدور المهــمواإليجــابيللقاضــي
اإلداريفــيعمليــةإدارةالــدعوىاإلداريـةبمراحلهــاالمختلفــةإلــىحــينإصــدارالحكــمالمناســبفيهــا
وأنـ ـواعه ــذهاألحك ــاموحجيته ــاوالوس ــائلالت ــييلج ــأإليه ــاالقض ــاءاإلداريلتنفيـ ـذه ــذهاألحك ــامف ــي
ت
صقــانونالمرافعــاتالمدنيــةعلــىإجـراءا 
مواجهــةاإلدارة،وتطرقــتكــذلكإلــىمــدىسـرياننصـ و 
تالمنصـوصعليهـافـيقـانونالمرافعـاتالمدنيـةالتـيتـتالءممـع
القضيةاإلداريةومـاهياإلجـراءا 
طبيعــةالقضــاءاإلداريوكــذلكتلــكالتــيالتــتالءممــعطبيعــةالقضــاءاإلداري،وقــدخلصــتهــذه
الدراسةإلىمجموعةمنالنتائجوالتوصياتوهيعلىالنحوالتالي :

ثانيا :النتائج
توصلتالدراسةالىمجموعةمنالنتائجيمكنتلخيصهاعلىالنحواآلتي :
ت طبيعـة
اقواألردن ذا 
ـروالعـر 
ت الـدعوى اإلداريـةفـيمص 
ت الدراسة إلى أناجراءا 
 -1توصل 
ث الخصـومة وميعـاد الطعـن وتـوافر
موضـوعية تختلـف عـن بقيـةالـدعاوى األخـرى مـن حيـ 
الشروط الشكلية والموضوعية.
دورمهموإيجابيفيدعوىاإللغـاءلتحقيـقحالـة

 -2توصلتالدراسةالىأنللقاضياإلداري
منالتوازنالعادلبينأطرافهاوذلكبخالفاالجراءاتفـيالـدعوىالنظاميـةالتـييتصـف
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فيهــادورالقاضــيبالســلبيةأوبالحياديــةالــىحــدبعيــدبحيــثيتــركللخصــومفــيالــدعوى
مهمةإدارةاجراءاتها.
 -3توصلتالدراسةالـىأنمظـاهراسـتقالليةإجـراءاتالتقاضـيفـيالـدعاوىالتـيتقـامأمـام
المحاكماإلداريةعنتلكالتيتقامأمامالمحاكمالنظاميةتبرزفيمختلـفم ارحـلالـدعوى
ففــيالمرحلــةالتمهيديــةتتميــزالــدعوىاإلداريـةمــنحيــثشــروطقبولهــاومــنحيــثأطرافهــا
باعتبارأناإلدارةليسـتخصـماًشخصـياًبـالمعنىالـواردفـيالـدعاوىالنظاميـةومـنحيـث
الئحةالدعوىوطلباتالمستدعيفيهاكماتختلفطرقتنفيذهذهاألحكامعنطـرقتنفيـذ
األحكامالتيتصدرفيالدعوىالنظامية.
ـيواألردن ـيأخــذبالمــذهبالمخــتلطفيمــا
 -4توصــلتالد ارســةالــىأنالمشــرعالمصــريوالع ارقـ 
يتعلقبتحديدالشريعةالعامةإلجراءاتالتقاضياإلدارية.
اقواألردنيواجـ ــهفـ ــيبعـ ــض
 -5توصـ ــلتالد ارسـ ــةالـ ــىأنالقاضـ ــياإلداريفـ ــيمصـ ــرالعـ ـر 
ـدوأحكــامقــانونالقضــاءاإلداريعنــدالنظــرفــيالمنازعــة
األحيــاننقص ـاًتش ـريعياًفــيقواعـ 
اإلداري ــةالمعروض ــةأمام ــهمم ــايض ــطرهالرج ــوعال ــىق ــانونالمرافع ــاتالمدني ــةباعتباره ــا
الشريعةالعامةولكنمعاألخذبعيناالعتبارخصوصيةالمنازعاتاإلدارية.
 -6توصلتالدراسةالىعدموجودمعيارثابتيوضحمـدىالـتالءمفـينـصالمـادة41مـن
قانونالقضاءاإلدارياألردنيرقم27لسنة2014وإنماجعلهاخاضـعةللسـلطةالتقديريـة
للقاضياإلداري.
اقواألردن
ـروالعـر 
ت الد ارسـة إلـىعـدموجـودقـانونأصـولمرافعـاتإداريـةفـيمص 
 -7توصـل 
خاصبالدعاوياإلداريةيغنيالقاضياإلداريعنالرجوعإلىقانونالمرافعاتالمدنية.
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 -8توصــلتالد ارســةالــىوجــودنصــوصتش ـريعيةفــيكــلمــنقــانونمجلــسالدولــةالمصــري
ومجلــسالدولــةالع ارقــيوقــانونالقضــاءاإلدارياألردنـيتحيــلالقاضــياإلداريإلــىقواعــد
قانونالمرافعاتالمدنيةفيحالةغيابالنصاإلجرائيفيقانونالقضاءاإلداري.

ثالث ا :التوصيات
اقواألردنبض ــرورةاإلس ـراعف ــيإص ــدارق ــانونمرافع ــات
 -1توص ــيالد ارس ــةللمش ــرعف ــيالع ـر 
تالتقاضـ ــيأمـ ــامالمحـ ــاكماإلداريـ ـةأسـ ــوةبقـ ــانونالمرافعـ ــاتالمدنيـ ــة
إداريـ ــةيـ ــنظمإجـ ـراءا 
والجزائيةبمايغنيالقاضياإلداريعنالرجوعالىقانونالمرافعاتالمدنية.
اقواألردنبض ــرورةإيج ــادقض ــاةللمح ــاكماإلداري ــةف ــي
 -2توص ــيالد ارس ــةللمش ــرعف ــيالعـ ـر 
البلـدينمتخصصــينفــيالفصـلفــيالمنازعــاتاإلداريـةومــؤهلينلهــذهالغايـةألنذلــكمــن
يزدورالقضاءاإلداري.

شأنهأنيسهمفيتطويروتعز
اقيواألردنيبضـرورةأنينظـرالقاضـياإلداريفـيالمنازعـات
 -3توصيالدراسةللمشرعالعر 
اإلداريةكافةكماهوالحالالمعمولبهفيمصروفرنسا.
ي
 -4توصيالدراسةللمشرعاألردنيبضرورةتعـديلنـصالمـادة15مـنقـانونالقضـاءاإلدار 
األردنيرقم27لسنة2014بمايسـمحمعـهألطـرافالـدعوىبطلـبإدخـالشـخصثالـث
سوةًبمامعمولبهفيقانونأصولالمحاكماتالمدنية.
وذلكأ 
 -5توصيالدراسةللمشرعاألردنيبضرورةتعـديلنـصالمـادة41مـنقـانونالقضـاءاإلداري
رقم27لسنة2014وبمايتحققمعهمنحالقاضياإلداريالصالحيةالكاملةبالرجوعالى
قــانونأصــولوقواعــدالمرافعــاتالمدنيــةعلــىأنتك ـونصــيغةالــنصعلــىالنحــواالتــي:
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"للقاضياإلداريالرجوعالىأصولالمحاكمـاتالمدنيـةوبمـايـتالءممـعطبيعـةالمنازعـات
اإلدارية".
 -6توصــيالد ارســةالمشــرعاألردن ـيبتعــديلتســميةقــانونالقضــاءاإلداريوأنيســمىبق ــانون
مجلسالدولةاألردنيكماهوالحالفيمصروالعراق .
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