
 

 مرافعات المدنية ال أصولبالرجوع الى  اإلداري صالحية القاضي 
   "دراسة مقارنة"

The Power of the Administrative Judge to Refer 

To the Principles of Civil Procedures 

 "Comparative study" 

 عداد إ
 محمد صالح خضر

 شرافإ
   الرفوع يوسف يمن أ الدكتور

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير استكمالا  ه الرسالة هذ تمقد    
العام القانون  في  

العام قسم القانون   
 كلية الحقوق  

 جامعة الشرق الوسط  
2202كانون الثاني،   



 ب

 تفويض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ج

 قرار لجنة المناقشة 

  



 د

 شكر وتقدير 

ب والجزيلأتقدم الدكتورعرفانالشكر العزيز حسنيأيمنلمشرفي على الرفوع تعاونهوسف
ومتابعتهالحثيثةوإشرافهالحريصعلىرسالتي،والنصائحالمفيدةالتيأمدنيبهاوالتيكانلها

أنيوفقهويرفعمنجلوعلىفيإنجازهذهالدارسة.سائاًلالمولىبعدهللاعزوجلأكبراألثر
 شأنه،

علىمنحهمالفرصةليإلىأعضاءلجنةالمناقشةالكرامواالمتنانبجزيلالشكركماواتقدم
وسطممثلةبأعضاءهيئةالتدريسوعمادةلجامعةالشرقااليوالأنسىشكرهذهالرسالة،لمناقشة

علىحسنإرشادهموحسناستضافتهمليطوالمسيرتيفيمرحلةالماجستير.كليةالحقوق

 

 الباحث                                                                   
   خضرمحمد صالح 

 

 

 

 

  



 ه

 اإلهداء

 إلىمنعلَّمنيكيفأقفبكلثباتفوقاألرض

 أبيالمحترم

إلىنبعالمحبةواإليثاروالكرم

أميالموقَّرة

إخوانيوأخواتي......والتضحيةإلىمثالالعطاءوالكبرياء

النصحوالدعمإلىجميعمنتلقَّيُتمنهم

 إلىكلمنيحبنيبصدقوإخالص

متواضعأهديكمخالصةُجهديال

 

 

 

 

 

 

  



 و

 المحتويات فهرس 

 الموضوع                                                                               الصفحة
 أ ........................................................................................ العنوان
 ب ..................................................................................... تفويض

 ج ........................................................................... قرارلجنةالمناقشة
 د .................................................................................. شكروتقدير

 ه ..................................................................................... اإلهداء
 و ............................................................................. فهرسالمحتويات

 ح ....................................................................... الملّخصباللغةالعربية
 ط .....................................................................الملّخصباللغةاإلنجليزية

 الفصل األول: خلفية الدراسة وأهميتها
 1 ................................................................................. أواًل:المقدمة

 3 .......................................................................... ثانيًا:مشكلةالدراسة
 3 .......................................................................... ثالثًا:أهدافالدراسة
 4 .......................................................................... رابعًا:أهميةالدراسة

 4 ......................................................................... خامسًا:حدودالدراسة
 5 ................................................................... سادسًا:مصطلحاتالدراسة

 5 ........................................................................ سابعًا:اإلطارالنظري
 6 ........................................................... ثامنًا:الدراساتالسابقةذاتالصلة

 10 ...................................................................... تاسعًا:منهجيةالدراسة

 الفصل الثاني: ماهية الدعوى اإلدارية

 11 .......................................................المبحثاألول:مفهومالدعوىاإلدارية
 12 ................................................. المطلباألول:تعريفالدعوىاإلدارية
 14 ................................................. المطلبالثاني:سماتالدعوىاإلدارية
 16 ................................................. المطلبالثالث:شروطالدعوىاإلدارية

 40 ........................ المبحثالثاني:انواعالدعوىاإلداريةوتمييزهاعنغيرهامنالدعاوى
 40 ................................................... ةالمطلباألول:أنواعالدعوىاإلداري

 44 ........................... المطلبالثاني:تمييزالدعوىاإلداريةعنغيرهامنالدعاوى



 ز

 الفصل الثالث: دور القاضي اإلداري في الدعوى اإلدارية 

 53 ................................................... المبحثاألول:إجراءاتالتقاضياإلدارية
 54 .......................... المطلباألول:الفرعاألول:تعريفإجراءاتالتقاضياإلدارية

 58 ................................... المطلبالثاني:خصائصإجراءاتالتقاضياإلدارية
 63 ..................................... المطلبالثالث:مصادراجراءاتالتقاضياإلداري

 68 .......................... المبحثالثاني:الدوراإليجابيللقاضياإلداريفيالدعوىاإلدارية
 68 ...................................إدارةالدعوىالمطلباألول:دورالقاضياإلداريفي

 71 ................................. المطلبالثاني:دورالقاضياإلداريفيإثباتالدعوى
 73 ............ المطلبالثالث:األحكامالتييصدرهاالقاضياإلداريفيالمنازعاتاإلدارية

 الفصل الرابع: مدى سريان قانون المرافعات المدنية على إجراءات الدعوى اإلدارية

 89 .................................. المبحثاألول:االتجاهاتالفقهيةفيتحديدالشريعةالعامة
 89 ............................ المطلباألول:إجراءاتالتقاضيالمدنيهيالشريعةالعامة

 91 ..................................... المطلبالثاني:استقاللاجراءاتالتقاضياإلداري
 96 ....................................................... المطلبالثالث:المذهبالمختلط

 99 ..................... المبحثالثاني:عالقةإجراءاتالقضاءاإلداريبقانونالمرافعاتالمدنية
 99 ................. المطلباألول:اإلجراءاتالمنصوصعليهافيقانونالمرافعاتالمدنية

 109 ......... المطلبالثاني:اإلجراءاتالمنصوصعليهافيقانونالمرافعاتالمدنيةالتي

 الفصل الخامس: الخاتمة والنتائج والتوصيات 

 118 ............................................................................. أواًل:الخاتمة
 118 ..............................................................................ثانيًا:النتائج

 120 .......................................................................... ثالثًا:التوصيات
 122 ............................................................................ قائمةالمراجع

 



 

 

  



 ح

 دراسة مقارنة" " المرافعات المدنية أصول بالرجوع الى  اإلداري صالحية القاضي 
 محمد صالح خضر: عدادإ

 الرفوع  يوسف يمن أ الدكتور :شرافإ
 باللغة العربية  ص الملخ  

القاضي صالحية مدى بيان الى الرسالة هذه إاإلداريهدفت قانونبالرجوع أصوللى
ةودورهفيمعالجةاإلداريدارةالمنازعةفيإاإلداريالمرافعاتالمدنيةوالكشفعندورالقاضي

القضاء قانون نصوص في التشريعي الدراسةأ تكمنواإلداريالقصور هذه اهمهمية ابراز في
القضاء استقالل قانوناإلداريمظاهر انطالقاًأصولعن المدنية حقيقالمرافعات ةثابتةمن

القانون يحكمها التي العالقات اختالف وهي اال التاإلداريوواقعية تلك القانونعن يحكمها ي
عندالنظرفيالمنازعاتاإلداريفيبيانالدورالمهمللقاضيكماوتتمثلاهميتهاكذلكالخاص

المرافعاتالمدنيةفيحالأصولقانونةوماهيالحدودالتيتبينصالحيتهبالرجوعالىاإلداري
القانون في واضح قانوني نص وجود الدعوىاإلداريعدم موضوع وجلي واضح بشكل يتناول

.هأمامةالمنظورةاإلداري
المصريةالرسالةكلواتبعت التشريعات بين المقارن والمنهج والتحليلي الوصفي المنهج من

و اهمهاوتوصلت،يةاألردنوالعراقية نتائجكان عدة الى القاضيالدراسة مصرفياإلداريان
عنداإلداريفيقواعدواحكامقانونالقضاءتشريعياًفيبعضاالحياننقصاًيواجهاألردنالعراقو

المنازعة في المعروضةاإلداريالنظر يضطرههأمامة الىلمما المدنيةقانونلرجوع المرافعات
ة،وفيالختاماإلداريخصوصيةالمنازعاتبعيناالعتبارباعتبارهاالشريعةالعامةولكنمعاالخذ

إصدارقانونمرافعاتاداريةينظمبضرورةاالسراعفياألردنللمشرعفيالعراقواوصتالدراسة
عاتالمدنيةوالجزائيةبمايغنيالقاضيبقانونالمرافةاسوةًاإلداريالمحاكمأمامالتقاضيتإجراءا

.عنالرجوعالىقانونالمرافعاتالمدنيةاإلداري
 . ، المرافعات المدنيةاإلداري الكلمات المفتاحية: صالحية القاضي 
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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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 : األولالفصل 
 هميتهاخلفية الدراسة وأ

 المقدمة   :أولا 

القاضيتبحثهذه المرافعاتأصولقانونلىإبالرجوعاإلداريالدراسةفيمدىصالحية

الطبيعيهنإإذالمدنية، تتميزأمن التقاضيإن عناإلداريجراءات التقاضيإة أمامجراءات

عنتلكاإلداريوذلكبالنظرإلىاختالفطبيعةالعالقاتالتييحكمهاالقانوننظاميةالمحاكمال

حمايةحقالطاعنفيفضاًلعنةتهدفاإلداريلقانونالخاصوذلككونالدعوىالتييحكمهاا

وحمايإلىالقرار المشروعيةصيانة مبدأ وة القاضيأ، نقصأيمكناإلدارين يواجه هذهاًن في

تبارهاالشريعةالمحاكماتالمدنيةباعأصولقانونللرجوعالىحياناًأحكامممايضطرهالقواعدواأل

ناليطبقأةوبالتالييجباإلداريغيبعنذهنهخصوصيةالمنازعاتناليأالعامةولكنيجب

والقاضيالناجحفيميدان،مدنيةهيمطبقةفيالمنازعاتالقواعدالمرافعاتالمدنيةكماعليها

القانون وفي بشكلعام الذياإلداريالقانون دائمإلىكنيرالبشكلخاصهو بشكل التشريع

تتحولكي الىوظيفةشبهال الذهنية النصوصآلوظيفته فيها جراءعمليةإدونمنليةيطبق

مختلفجانبودونالبحثعنمدىتوافقالنصوصمنتفاعلذهنيونفسيلدىالقاضيمن

.خرآمنجانبزواياالظروفوال

من تعرضإلىاإلشارةوالبد التي المنازعات القضاءأأن محكمة طبيعاإلداريمام ةذات

جهةةدائماًاإلداريطرافالمنازعةأحدأنيكونأبرزهاأوتتميزبجملةمنالخصائصموضوعية

ذلكأمدعيًاداريةإ ومعنى عليه، مدعى منأنأو شخص لهأي تكون العام القانون شخاص

طرافتساوىفيهااألتإذمميزاتالسلطةالعامةوهذابطبيعةالحاليختلفعنالمنازعاتالمدنية
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داريةوبالتاليإطرافالدعوىجهةأحدأنيكونأراكزالقانونيةوليسمنالضروريمنناحيةالم

حدطرفيأإذإناوينفيمراكزهماالقانونيةةتمتازبأنطرفيهاغيرمتساإلدارينالدعوىأنجد

جهةاإلداريالدعوى وإة الجهاتأدارية شخصاًأمااةاإلدارين باعتبارها الدولة تكون منن

العامأ القانون تكونأوأشخاص المركزيةأن فروعها المحليةأحد العامةمؤوأو وأسساتها

اإلأ مع العام القانون الىشخاص اإلإهنأشارة كانت طرفاًذا تأخذدارة فهي الدعوى طرففي

موضوعفيةتتميزمنحيثالحقاإلدارينالدعوىأالمدعىعليهفيأغلباألحوال،وكذلكنجد

يالحقوقالتيتنشأعنعالقةبينالشخصالعامأةاإلداريازعةفيكونموضوعهافيالحقوقالمن

يكونالحقموضوعالدعوىفدنيةمافيالدعاوىالماخرىأمنناحيةوالشخصالخاصمنناحية

نأاإلداريةبعنعالقةقانونيةبينفردينعاديينوتمتازكذلكالدعوىاًناشئويكونشخصياًحقاً

يكفيإذشخصينيكونصاحبحقأفيمنيمارسهموضوعالدعوىاإلدارية"الحق"اليشترط

الذيرفعتالدعوىبشأنهقدأثرفينيكونالتصرفاإلداريأيأنيكونصاحبمصلحةفقطأ

يتصلاًموضوعياًطابعمركزهالقانونيوهذابطبيعةالحالناتجعنطبيعتهاالقانونيةوالتيتحمل

روفهمالشخصيةإذبإرادةأطرافالدعوىأوظرحددهاالقانونوهيقليلةالتأثوأنشأهاأبمراكز

الغايةأ أو الهدف األن بالدرجة منها المشروعية،وبناءًيهساسالمتوخاة مبدأ علىهذهحماية

المنازعات طبيعة تميز التي والصفات بحلولاإلداريالخصائص تعالج أن البديهي من كان ة

تركزسوفوفيهذهالدراسة،يةتختلفعنتلكالتييعالجهاالقانونالخاصموضوعيةوإجرائ

الى بالرجوع اإلداري القاضي صالحية مدى يلجأالمراأصولقانونعلى حيث المدنية فعات

اإلداريفي كثيرةأالقاضي لسدإحيان المدنيةوذلك المرافعات قواعد فيلى التشريعي القصور

اإلداريةعلىغرارنهمنالواجبوجودقانونمرافعاتخاصبالدعاوىأالقانوناإلداريلذانجد
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" والجزائيةمثيالتها واضحالمدنية بشكل تنظم اإلداريةإ" الدعاوى في التقاضي تغنيجراءات

 . المرافعاتالمدنيةأصوللىإالقاضياإلداريعنالرجوع

 مشكلة الدراسة   :ثانياا 

القانون فقهاء تناول ولقد العراق من كل في فيإموضوعاألردناإلداري التقاضي جراءات

علىمؤلف الدراسات هذه ولكن عديدة اإلأات هذه وصف على اقتصرت ومقارنتهاهميتها جراءات

وفرنس مصر في التقاضي وبينبإجراءات بينها العالقة تعالج ولم المإا الدعوى دنيةجراءات

أصولقانونلىإاإلداريبالرجوعجراءاتومدىصالحيةالقاضيومظاهراستقاللهاعنهذهاإل

الواضحفي التشريعي القصور نتيجة المدنية التقاضيإالمرافعات لذلكاإلداريجراءات حاولستة

:تيةاالسئلةاألعنجابةهذهالدراسةاإل

 .ةاإلداريمامالمحاكمأجراءاتالتقاضيإمامفهوم -1

 .ةاإلداريفيالمنازعاتاإلداريماهودورالقاضي -2

 .المدنيةالمرافعاتأصولقانون لىإالرجوعباإلداريمامدىحدودالقاضي -3

.اإلداريالقصورالتشريعيفيالقانونفيمعالجةاإلداريماهودورالقاضي -4

 هداف الدراسة  أ :ثالثاا 

:يأتيتهدفهذهالدراسةالىبيانما

 .ةوطبيعتهاوماهيتهااإلداريالدعوىبيانمفهوم -1

 .ةاإلداريالمحاكمأمامإلجراءاتالتقاضيبيانالمفهومالقانوني -2

 .ةاإلداريفيالمنازعاتاإلداريالكشفعندورالقاضي -3

 .المرافعاتالمدنيةصولألىإقانونبالرجوعاإلداريبيانمدىصالحيةالقاضي -4
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   همية الدراسة  أ : رابعاا 

لمرافعاتالمدنيةتكمناأصولقانونلىإبالرجوعاإلداريدراسةصالحيةالقاضيةأهمينّإ

القضاءمظاهرهمأبرازإفي قانوناإلدارياستقالل انطالقاًأصولعن المدنية منالمرافعات

عنتلكالتييحكمهااإلداريالوهياختالفالعالقاتالتييحكمهاالقانونأوواقعيةةثابتةحقيق

عندالنظراإلداريفيبيانالدورالمهمللقاضييضاًأالدراسةهميةهذهأوتتمثلالقانونالخاص

المرافعاتأصولقانونلىإالرجوعبةوماهيالحدودالتيتبينصالحيتهاإلداريفيالمنازعات

ح في فيالمدنية واضح قانوني نص وجود عدم واضحاإلداريالقضاءقانونال بشكل يتناول

.هأمامالمنظورةةاإلداريموضوعالدعوىوجلي

  : حدود الدراسة  اا خامس

قانونلىإبالرجوعاإلداريتتناولالدراسةموضوعصالحيةالقاضي:الحدودالموضوعية -1

 .المرافعاتالمدنيةأصول

 .يةالهاشميةاألردنالمملكة،جمهوريةالعراق،جمهوريةمصرالعربية:الحدودالمكانية -2

الزمانية -3 القضاءتتن:الحدود الدراسة هذه خاللاإلدارياول فيمن الدولة مجلس قانون

لسنة65رقمالدولةالعراقيقانونمجلسو،1972لسنة47جمهوريةمصرالعربيةرقم

القضاء،2017لسنة71رقمبالقانونالمعدل1979 27يرقماألردناإلداريوقانون

.2014لسنة
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 مصطلحات الدراسة      :اا سادس

تل:ةاإلداريالدعوى   يرفعهاهي التي الدعوى المعنوييناالأحدك او الطبيعيين الىشخاص

.(1)ناعداماقراراداريمخالفللقانوالقضاءاالداريبطلب

التيتتصلبالتنظيمالقضائيمنخاللتحديدجراءاتاإلهيتلك:ةاإلدارياجراءات التقاضي 

.(2)أنواعالمحاكموكيفيةترتيبهاوتشكيلهاواختصاصاتها

المنازعاتالتيتنشأ:اإلداري القضاء   هوقضاءمنفصلومستقليتخصصفيالفصلفي

.(3)أخرىبيناالفرادمنجهةواالدارةمنجهة

  طار النظري  : اإلاا سابع

اإلداريالمهمةالمتعلقةبمدىصالحيةالقاضيضوعاتلالباحثفيهذهالدراسةالموتناو

،ةربعةفصولرئيسأقسمالباحثهذهالدراسةالىإذ،المرافعاتالمدنيةأصولبالرجوعالىقانون

الفصلاأل الدراسةوففي الباحثخلفية تناول الدراسةوأول المقدمةومشكلة الهدفهميتهاوتشمل

و الدراسة واألأمن وهميتها الموضوعية بها المتعلقة تعريفسئلة وكذلك والمكانية همأالزمانية

وأمافيالفصلالثانيفقدتناول،طارالنظريوالدراساتالسابقةوالمنهجيةإلااسةومصطلحاتالدر

وفيالفصلالثالثناقشالباحثدور،ةوطبيعتهاوخصائصهااإلداريماهيةالدعوىفيهالباحث

سري،ةاإلداريالدعوىيفاإلداريالقاضي مدى عن الباحث تكلم الرابع الفصل قانونوفي ان

 

دارابراهيم،عبدالناصرعبدهللاوخليل،حسين،القضاءاالداريراجعهونقحهابوسمهدانة،(2015)(الطماوي،سليمان1)
.331القاهرة،صالعربي،الفكر

.252(،القضاءاالداري،دارالجامعةالجديدة،االسكندرية،ص2010(الحلو،ماجدراغب،)2(
.106صاالسكندرية،دارالجامعةالجديدة،،1طاالداري،القضاء(،2007)(عبدالوهاب،محمدرفعت3)
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ليهاإائجالتيتوصلعرضالباحثالنتخيراًأو،ةاإلداريجراءاتالدعوىإالمرافعاتالمدنيةعلى

.راسةلخاتمةالمتعلقةبالداوالتوصياتو

 ذات الصلة   الدراسات السابقة : اا ثامن

علي،)  الخاليلة، التقاضي    ،(2013محمد  إجراءات  استقالل  جراءات  إعن    اإلداري مظاهر 

الدراسةالمدنيةالدعوى   هذه هدفت استقاللهمأبرازإلىإوقد التقاضيإمظاهر مامأجراءات

انطالقاًإةعناإلداريالمحكمة المدنية الدعوى التيجراءات العالقات اختالفطبيعة منحقيقة

عنتلكالتييحكمهاالقانونوالتشريعالمدني،وكانمننتائجهذهالدراسةاإلدارييحكمهاالقانون

القضاءأ يأخذاألردناإلدارين ال منفيي واأل كثير خصوصية االعتبار بعين استقاللحيان

وصتالدراسةأقدونيةبحكمتكوينهالقانونيالمشبعبفكرالقانونالمداإلداريجراءاتالتقاضيإ

التعديالتالدستوريةلعامعلىضوءاألردنفياإلداريعادةتنظيمالقضاءإراعفيبضرورةاالس

جراءاتخاصةبالمنازعاتإيجادقضاةوإوضرورةاإلداريوجدتدرجاتللتقاضيأالتيو2011

بالرجوعاإلداريهذهالدراسةتبحثفيمدىصالحيةالقاضيعنهابأنوتتميزدراستي ة،اإلداري

المدنية،أصولقانونلىإ القاضيإذالمرافعات دور  فياإلدارينبحثفيجزئيةعميقةعن

 .ةاإلداريالمنازعات

 اإلداري المتبعة من قبل القاضي    ال لية(  2016حسام علي، )  محمود،صعب ناجي، و   عبود،

ساسيةلضمانسيرأ تشكلركيزةهميةهذهالدراسةمنكونهاأتبرز  في خلق القاعدة القضائية

مامالكثيرمنالمنازعاتالتيالأقديجدنفسهاإلدارينالقاضيدارةالعامةفيعملهاوذلكألاإل

فيخلقالقاعدةالقضائيةالمالئمةاإلدارييظهردورالقضاءإذيحكمالنزاعاًيجدبصددهانص

القانونالنزاعوالتيتحكمهذا الدراسةهيقضائية نتائجهذه بإذاإلداريمن قانونأيوصف نه
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القانونأسيماوالبرزقواعدهللوجودأخراجإالقضاءفييؤديهدورالكبيرالذيللقضائينسبةً ن

اإلداريفيتطورالقانونأسهمتمورالتيألشأفيكنفمجلسالدولةالفرنسيومناناإلداري

دورفياإلداريهوالسببالذيجعلللقضاءةواإلداريحكامالتيتصدرهاالمحاكمةاألهيمرون

و قواعده القاضيإتطوير دور حاإلداريبراز في يتدخل منالذي التشريعيالتين النص غياب ها

وغموضو القانوني للقانونالنص العامة المبادئ على التركيز يتم بأن الدراسة اإلدارياوصت

عننظيريهالفرنسيوالمصريويوصفكثيراًاًمتأخراإلدارياليزالالقضاءإذفيالعراقالسيماو

تطبيقيأب كونهأنه من وإكثر قضاءأبيضاًأوصتأنشائي هناك يكون مندإن اريمتخصص

القضاة تأهيل وحيث يموتدريبهم تعاملأكنما من هذا به يسهم العامةفضلأن المبادئ مع

. فيهادارةطرفاًحكامالقضائيةالتيتكوناإللقانونواالستفادةمنهافياألل

بدراسة دراستي اإلأوتتميز القاضي به يتميز ما القضاءإريادبرز عن استقالليته وهي ال

.وإجراءاتالدعوىموضوعاًالمدنيفي

جراءات المدنية  في ظل قانون ال  اإلداري نادية، بونعاس، تفعيل دور القاضي  قصير، و   ،علي

اإلداريناقشتهذهالدراسةمدىتفعيلدورالقاضية، مجلة المفكر، العدد الحادي عشر  اإلداريو 

الق ظل اإلفي وانون الجديد الجزائري الدورجرائي في المؤثرة العوامل بيان خالل من ذلك

للقاضي الدورواإلدارياالجتهادي تدعيمهذا الدورومظاهر تعيقبروزهذا التي العوامل بيان

الدراسةو منهاإتوصلت نتائج اإللى الدور لتفعيل للقاضي: الجزائريزوّاإلدارييجابي المشرع د

المطلوبةواحدأبوسيلةمهمةلمواجهةرفضاإلداريالقاضي المذكرات تقديم هيتوجيهلخصوم

لل وانذار المطلوب تقديم عن المتقاعس الدراسطرف استنتجت المأبةكذلك منن الجزائري شرع

حينتحدثعناإلداريجرائيالجديدحاولتعزيزدورمحافظالدولةفيالقضاءخاللالقانوناإل
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رأيهحولكلمسألةوجهالمثارةووالقانونواألقائعللواًلدولةووجوبتضمنهعرضتقريرمحافظا

غالقبابالمرافعةومنتوصياتإبداءمالحظاتهالشفويةحولكلقضيةقبلإخولهومطروحة

الدراسة وصلأهذه ما الجزائري المشرع يتبنى اإن صراحةليهمجلس كالنص مواقف من لدولة

القضائيمنتجناإلأعلى المنازعاتوآلثارهقرارغير تكويناإلداريصحيحفي تبني ةوضرورة

منالنجاحفيالمسابقاتاالكاديميةالتيتؤهلهمابتداءًاإلداريساسيللقضاةفيالتخصصأوليأ

 .للدخولفيهذاالتخصص

القاضي المنازعاتاإلداريوتتميزدراستيبدراسةدور ةوتوليهتوجيهاالجراءاتاإلداريفي

.اإلدارييجابيللقاضيومايعرفبالدوراإلأريةبشكلكاملدادعوىاإلفيالهاوقيادت

ميمونة و   (،2017)  بوعناني  القاضي  سلطات  الدعوى    اإلداري صالحيات  في  النظر  اثناء 

طبقاا اإلداري و   ة  المدنية  الجراءات  و   ، ةاإلداري لقانون  الحقوق  كلية  ماجستير  العلوم  رسالة 

الوسائللىبياناألسانيدوإهذهالدراسةهدفتسعيدة، الجزائر  ،الطاهرجامعة مولي    ،السياسية

معرفةالمشروعيةوسيادةالقانونوأيخاللتطبيقهلمبدالقانونيةالتيمنحهاالمشرعالجزائريمن

التياإل القانونية اإلجراءات قانون ووضعها المدنية مجال08/09ةاإلداريجراءات حمايةفي

األ وحقوق وفراد القاضيحرياتهم اختصاص ضمن من بحمايتها الكفيلة توصلتواإلداريالسبل

عجاليبسلطاتاالستالجزائريالموضوعيواإلداريهذهالدراسةللنتائجالتالية:االعترافللقاضي

عدمو08/09نونقرهقاألمادارةالممتنعةعناالمتثاللمبدأالمشروعيةوفقاًواسعةفيمواجهةاإل

المجال في القضاة تخصص مسألة على الجزائري المشرع مستقلاإلدارياعتماد عنبشكل

األ المجاالت في القضاة سلباًثَّأخرىتخصص مر واالبتكارعلى لالجتهاد بافتقاره القضاء ردود

وصتأالفرنسيواإلداريهذاعلىعكسماوجدتهالدراسةبالنسبةللقضاءحكامهوأوالوضوحفي
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القاضي قانوناإلداريالدراسةبضرورةتكريس له التيمنحها السلطات 08/09الجزائريلكل

شاركةدعممقانونبمايدعممبدأالمشروعيةوةلهذاالاإلداريثرالذييحدثهفيامتثالالجهاتواأل

تبمايخدمالمنظومةالمستجدااتعلميةلالطالععلىالتطوراتوندواتتدريبيةوالقضاةفيدور

.اإلداريالقضائيةفيالمجالالتشريعيةو

عندالنظرفيالدعوىاإلداريليهاالقاضيإالقانونيةالتييلجأسانيدوتتميزدراستيببياناال

 .ريفيمصرادمعالقاضياإلوالعراقمقارنةًاألردنةفيكلمناإلداري

  ، اإلداري مام القضاء  أثبات  ة واإل اإلداريالمرافعات    (،2008)  ،عبد العزيز عبد المنعم  خليفة،

لإل  ،1ط القومي  القانونية،المركز  الدراسةناقعابدين  صدارات  هذه التقاضيإشت مامأجراءات

الدعاوىاإلداريالمحاكم في باإلثبات مقرونة اإلاإلدارية الرتباطهما الة والواضحجرائي .كبير

ب دراستي اإلوتتميز التقاضي إلجراءات وتوضيح القاضيادبيان ودور الدعوىاإلداريرية في

 ةاإلداري

رياض، سرمد  القاضي  األ  (،2010)  عبدالهادي،  لدور  القانونية  طروحة أ  ، اإلداري بعاد 

النهرين،  دكتوراه، الحقوق   جامعة  يباشرهاكلية  التي القضائية الرقابة الدراسةأهمية تناولتهذه

ةاإلداريعلىأعمالاإلدارةبوصفهجهةمتخصصةتمارسرقابتهاعلىالقراراتاإلداريالقاضي

لتشملالمالءمةاإلداريلتتمكنمنإلغائهاإنوجدتهاغيرمشروعةوقدتتسعسلطاتالقاضي

اإلداريأوتوجيهأوامرإلىاإلدارةإنأهممايميزسلطةالقاضياإلداريفيتمكنمنتعديلالقرار

يصد فيما المشروعية مبدأ تراعي كانت وإن يعنيبأنها ال ذلك إن إال أحكام من القاضينأره

بعداًاإلداري يملك أعمالال مشروعية من التأكد على مقتصرة سلطته تعد فلم لسلطاته، أوسع

هاإيجادستعماللهسلطةتقديريةفيممارسةالعملالقضائيتكونالغايةمناتاإلدارةوإنماأصبح
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ا أهدافها لتحقيق الفعالة الوسائل امتالك في اإلدارة حق بين التوازن من حقنوع وبين لمشروعة

القانون.األفرادفيالحمايةمنعسفاإلدارةفياستعمالهالتلكالوسائلوإلزامهاحدود

بدراسة دراستي القاضيأوتتميز هيمنة مظاهر الدعوىإعلىاإلداريهم ةاإلداريجراءات

ة.اإلدارييجابيالذييتسمبهفيالدعوىاإلوالدور

 الدراسة : منهجية اا تاسع

فيماالتحليليوالمنهجالمقارنوالمنهجاعتمدنافيهذهالدراسةعلىكلمنالمنهجالوصفي

بين والتشريعاتيتعلق ماألردنالعراقية المصريةعية القاضيوالتشريعات صالحية بخصوص

.المرافعاتالمدنيةأصوللىإبالرجوعاإلداري

التحليليالذييهدفالىوالمنهجالوصفي:ستعتمدالدراسةعلىالتحليليو المنهج الوصفي  

القاضيوصف الىاإلداريوبيانحقيقةمدىصالحية المدنيةأصولقانونبالرجوع المرافعات

.ةوالقانونيةالمتعلقةبموضوعالدراسةاإلداريعنطريقوصفوتحليلالنصوص

المقارن  و:المنهج  العراقية التشريعات بمقارنة فيمااألردنوذلك المصرية التشريعات مع ية

.المرافعاتالمدنيةأصولقانونلىإبالرجوعاإلدارييتعلقحولمدىصالحيةالقاضي
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 : الفصل الثاني
  ماهية الدعوى اإلدارية

وأنهاليستبمعنىالخصومةالتييةمبدأالمشروعيةتعدالدعوىاإلداريةمنأهموسائلحما

تنشأبينطرفين،وأنهاالتتعلقبحقوقشخصيةبالمعنىالدقيق،والتثيرمنازعةبيندائنومدين،

حماية أجل من بإلغائه والمطالبة معيب إداري قرار مخاصمة هدفها موضوعية دعوى ولكنها

 القرار مصدر شخص مخاصمة وليس العامة القانونية دعوىالمراكز بأنها توصف فهي إذن

حتى استبعادها للمشرع يجوز وال إقامتها، عن مقدمًا التنازل لألفراد يجوز ال التي العام القانون

صريح بتقسو بنص سنقوم اإلدارية الدعوى ماهية المبحثيلبيان في مبحثين، الى الفصل هذا م

واأل اإلدارية، الدعوى مفهوم سنتناول الأول في فسنتناولبحثمما اإلداريةالثاني الدعوى أنواع

عنغيرهامنالدعاوى.وتميزها

 : المبحث األول
 مفهوم الدعوى اإلدارية

عطاءفكرةواضحةعنمفهومالدعوىاإلداريةالبدمنتعريفالدعوىبمفهومهاالعامثمإل

سنتناولهذاالمبحثلىتعريفالدعوىاإلداريةوسماتهاوبيانشروطقبولهاوأنواعهالذاإالتطرق

خالل األثالثةمن المطلب يختص اإلدارية،مطالب، الدعوى بتعريف الثانيوأول المطلب ما

المطلبالثالثيختصبشروطالدعوىاإلدارية.ويختصبسماتالدعوىاإلدارية،
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 : ولالمطلب األ 
 اإلدارية  تعريف الدعوى 

   : الدعوى اإلداريةولالفرع األ 

لنا فيالبد وردت التي الفقهية التعريفات من مجموعة التبيان من بشيء نتناول أن ابتداًء

تعريفالدعوىبمدلولهاالعامفقدذهباتجاهفقهيإلىتعريفالدعوىبأنهاالسلطةالمخولةلكل

شخصلهحقيعترفالقانونبوجودهفيأنيطلبحمايةالقضاءإلقرارهذاالحقإذاجحدأو

،وعرفهاآخربأنهاسلطةااللتجاءإلىالقضاءللحصولعلىتقريرحقأو(1)ذاسلباستردادهإ

.(2)لحمايته

سلوبالذييستندوناختلفالفقهاءفيتحديدالمعياروالصياغةواألأماالدعوىاإلداريةفقد

كلظهرتوقد تعريفها،فيإليه يمثل اإلدارية للدعوى وكثيرة عديدة وجهتعريفات نظرةمنها

فربطالدعوىاإلداريةبالجهةالتيفمنالفقهاءمناعتمدعلىالمعيارالشكليفيتعريفه،مختلفة

حدأالدعوىحيثيكونطرافأ ومنهممناعتمدعلىمعيارطبيعةتنظرهاوهيالقضاءاإلداري

ولذلكسوف،(3)عليهالموضوعالمتنازعطرافهوجهةاإلدارةومنهممناعتمدمعيارطبيعةاأل

خذعليها،اوردهافقهاءالقانوناإلداريوالمأالتعريفاتللدعوىاإلداريةوالتيعددمننقومببيان

لىالتعريفالمختار.إثمننتهي

 

باهي،)1) المرافعاتاإلدارية،دارالج2006(ابويونس،محمد تنفيذالحكماإلداريمنمحكمةالطعنفي امعة(،وقف
 .11-10الجديدة،القاهرة،ص

،ص1(،الوجيزفيالمبادئالعامةللدعوىوأجراءاتها،دارالفكرالعربي،القاهرة،ط1998(بديوي،عبدالعزيزخليل،)2)
53. 

مجلةالعدل،العدده(،الدعوىاإلدارية)معناها،خصائصها،أنواعها(،1431)(الشهري،شاكربنعليبنعبدالرحمن،3)
 .118المملكةالعربيةالسعودية،صالعدل،(،وزارة47)
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نأفيممعنوياًأكانطبيعياًأنهاحقالشخصسواءأبفقدذهبجانبمنالفقهالىتعريفها

لىالقضاءيطالبهفيخصومهبينهوبيناإلدارةوذلكبقصدكفالةحمايةمايدعيهمنحقإيلجأ

عليه الحالأاعتدى إلعادة عليهإو كانت ما عنهألى التعويض هذاو،(1)و ان الباحث يرى

أ لبعض واضح بشكل أشار قد عنهاالتعريف والمعبر اإللغاء دعوى وهي اإلدارية الدعوى نواع

عادةالحاللماكانتعليهقبلاالعتداءودعوىالتعويض.إب

نالدعوىإاشارتهالىوتعرضهذاالتعريفالىاالنتقادمنجانبمنالفقهاءإذاشكلواعليه

لمتحددالجهةإذاإلداريةحقشخصيفيااللتجاءالىالقضاءوالقضاءجاءهنابصفةعامة

رهماإلداريوكذلكحصأكونالقضاءالعاديتهلإلداريةالقضائيةالمختصةللنظرفيالدعوىا

والتعويضعنه،ولمأعادتهلماكانعليهبإعليهالمعتدىللدعوىاإلداريةفيكونهالحمايةحق

يشيريتطرق بهأو االعتراف اإلأالى للجوانب الدعوىو في توفرها الواجب والشكلية جرائية

.(2)اإلدارية

اإلالفقهتعريفوتبنىقسمآخرمن بأنها تتخذالدعوىاإلدارية التي القضائية مامأجراءات

اآل من بأثر للمطالبة اإلداري عالقةالقضاء على المترتبة هذا(3)داريةإثار إن الباحث ويرى ،

واضح بشكل حدد قدد اإلداريةالتعريف بالدعوى المختصة القضائية والجهة القضاءأال هي

و علىإاإلداري تحتوي اإلدارية الدعوى قضائيةإن اإلداريأجراءات القضاء إلىمام تهدف

ولميسلمهذاالتعريفوقعتنتيجةلالرتباطمعاإلدارةبعالقةمعينة،ثارالتيالمطالبةبأثرمناآل

 

 .267القاهرة،دارالنهضةالعربية،صاإلداري،(،القضاء1963فؤاد،)العطار،(1)
ه(،الدعوىاإلدارية)معناها،خصائصها،أنواعها(،مصدرسابق،ص1431،)(الشهري،شاكربنعليبنعبدالرحمن2)

119. 
 .18(،أصولإجراءاتالقضاءاإلداري،الرياض،عالمالكتب،ص1978(وصفي،مصطفىكمال،)3)
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الدعوىرغمانكالًبيناليفرقبيناالجراءاتالقضائيةولوعليهبأنهكذلكمناالنتقادإذاشك

اآلمنهما عن التيوأرخيختلف واإلجراءات اإلدارية للدعوى المميزة الخصائص يبين لم نه

.(1)تتضمنها

الدعوىاإلداريأو تعريف بتعريمامهذهاالختالفاتفي الخروج الفقهاءيمكن بين يشتملفة

وأهيحقالشخصالطبيعي"نالدعوىاإلداريةأوهوالرئيسةللدعوىاإلداريةالعناصرعلى

نيلجأللقضاءاإلداريفيالمنازعةالتيتكونجهةاإلدارةطرفاًأالمعنويووسيلتهالنظاميةفي

اإل نتيجة حمايته او بحق باالعتراف للمطالبة إلفيها، اإلدارة قبل من به وأالضررةزالضرار

الفيمالميردإجراءاتنظاميةخاصةالتخضعلقواعدالمرافعاتالمدنيةإالتعويضعنهفينطاق

هواالكثرتوفيقًافيهذاالتعريفأنويرىالباحث(2)"فيهنصنظاميواليتعارضمعطبيعتها

اإلداريةوالسلطةالقضائيةنهيجمعبيناطرافالدعوىإإذوضعتعريفمناسبللدعوىاإلدارية

جراءاتها.إالمختصةبهاومضمونهذهالدعوىو

 : المطلب الثاني 
 سمات الدعوى اإلدارية

داريةإجهةطرافالمنازعةاإلداريةدائماًأحدأنيكونأللدعوىاإلداريةخصائصعديدةمنها

مدعأمدعيًا ذلكىو ومعنى منأنأعليه، شخص القانونأي مميزاتشخاص له تكون العام

إذتتساوىفيهااالطرافمنوهذابطبيعةالحاليختلفعنالمنازعاتالمدنية(3)السلطةالعامة

داريةوبالتالينجدإطرافالدعوىجهةأحدأكونتليسمنالضروريانوناحيةالمراكزالقانونية

 

 .42،ص1(.المرافعاتاإلدارية،االسكندرية،دارالفكرالجامعي،ج2017(بسيوني،عبدالرؤوفهاشم)1)
 .122ها،مرجعسابق،صأنواع–(الشهري،شاكربنعليبنعبدالرحمن،الدعوىاإلداريةمعناهاخصائها2)
 .170،ص1جامعةمؤتة،األردن،طالحقوق،،القضاءاإلدارياألردني،كلية)1997(الغويري،احمدعودة،)3)



15 
 

مراكزأ في متساوين غير طرفيها بأن تمتاز اإلدارية الدعوى القانونيةن طرفيأنإإذهما حد

جهة اإلدارية وإالدعوى اإلداريةإدارية الجهات شخصاًأماأن باعتبارها الدولة تكون منن

العام القانون تكونأوأاشخاص المركزيةأن فروعها المحليةأحد العامةوأو أومؤسساتها

العام القانون اإلاشخاص الىمع كانتإهنأشارة طرفاًذا طرفاإلدارة تأخذ فهي الدعوى في

األحوال،ىالمدع أغلب في هذاعليه حتميةًاألمرويعد فينتيجة وامتيازها الختصاصها وذلك

تنفيذهابشكلمباشرفضاًلعنإمكانيةاعمااًلقانونيةفياصلهاعدصدارالقراراتاإلداريةالتيتإ

قبلها، امن عدم على المترتبة النتائج لطرفيومن القانونية المراكز في اإلداريةالدعوىلتساوي

فرادفيالدعاوىماماألأتقلصسلطةالقاضياإلداريفيمواجهةاإلدارةعلىالعكسمعسلطاته

نجد،(1)األخرىالقضائية المنازعةأوكذلك موضوع الحق حيث من تتميز اإلدارية الدعوى ن

اإلدارية الحقوق في موضوعها منيأفيكون العام الشخص بين عالقة عن تنشأ التي الحقوق

أمافيالدعاوىالمدنيةفيكونالحقموضوعالدعوى،(2)أخرىناحيةوالشخصالخاصمنناحية

وتمتازكذلكالدعوىاإلداريةبانحقًاشخصيًاويكونناشئًاعنعالقةقانونيةبينفردينعاديين

اليشترطفيمنيمارسةانيكونصاحبحقشخصيحيث"الحق"موضوعالدعوىاإلدارية

نيكونالتصرفاإلداريالذيرفعتالدعوىبشأنهقدأيأيكفيانيكونصاحبمصلحةفقط

اًموضوعياًأثرفيمركزهالقانونيوهذابطبيعةالحالناتجعنطبيعتهاالقانونيةوالتيتحملطابع

بمراكز القانونأأهانشأيتصل حددها التأثوو قليلة ظروفهمرهي أو الدعوى أطراف بإرادة

إذ مبدأأالشخصية حماية هو األولى بالدرجة منها المتوخاة الغاية أو الهدف ،(3)_المشروعيةن

 

جمال1) المعارف،،)2005(سامي،الدين،( منشأة اإلدارية، القرارات إلغاء دعوى في اإلدارية المنازعة اجراءات
 .137االسكندرية،ص

 .363منشوراتالحلبيالحقوقية،بيروت،صالثاني،الكتاباإلداري،القضاء.)2005(،محمدرفعت،(عبدالوهاب2)
 .364،ص2(،القضاءاإلداري،دارالفكرالعربي،القاهرة،ط1977،)محمودحلمي،(3)
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وكذلكعدمإمكانيةانتقالالدعوىاإلداريةالىالغيركانتقالهاالىورثةرافعالدعوىاإلداريةبعد

الدعاوىالماليةفيحينإنالدعاوىالمدنيةيمكنفيهاإنتقالالدعوىالىورثةوفاتهإالفيحالة

وفاته بعد وإ(1)المدعي ومحددة، محصورة بكونها تمتاز اإلدارية الدعوى الدعاوىن من أكثر

إذ ودعوىإالمدنية الكامل القضاء ودعاوى اإللغاء دعاوى من كل يعرف اإلداري القضاء ن

عمالعقابوالزجر،وهيدعاوىمحددةومسماةعلىسبيلالحصر،وانالغالباألالتفسيرودعوى

حكامالقانونالعاموقواعدهبصورةعامةوالقانوننهاتتعلقبمنازعاتتخضعألأفيهذهالدعاوى

.(2)اإلداريبشكلخاص

 : المطلب الثالث
 شروط الدعوى اإلدارية 

يقصدبشروطالدعوىاإلداريةتلكالشروطالتيالبدمنتوافرهاحتىتكونالدعوىمقبولة

القضاءأ التييجبانتتوفرسلفاًأ(3)مام الشروط القاضييهي ينتقل الدعوىحتى لىإفي

للقواعدبطالهحالمخالفتهإوألغائهإبمعنىفحصمشروعةالقرارالمطعونفيهببحثالموضوع،

النافذة اإللغاء،(4)القانونية دعوى برافع تتعلق شروط هي الشروط بالقرار،وهذه تتعلق وشروط

وشرطعدموشروطتتعلقبتظلمصاحبالشأن،وشروطتتعلقبميعادرفعالدعوى، ،محلالطعن

 

(1( نشأت محمد األخرس، للنشر2012( الثقافة دار المدنية، المحاكمات اصول قانون شرح ط(، عمان، ،1والتوزيع،
 .22ص

(،قضاءمجلسالدولةوصيغاجراءاتالدعوىاإلدارية،دارالطباعةالحديثة،القاهرة،1987خميس)اسماعيل،(السيد2)
 .20،ص2ط

ابراهيم،دارعبدالناصرعبدهللاوخليل،حسين(،القضاءاإلداري،راجعهونقحهابوسمهدانة،2015)(الطماوي،سليمان3)
 .320الفكرالعربي،القاهرة،ص

 .313منشأةالمعارف،االسكندرية،ص،(،القضاءاإلداريواليةالقضاءاإلداري2006(شيحا،ابراهيمعبدالعزيز)4)
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الموازاالذعان، الطعن طريق بانعدام تتعلق غيابي،وشروط يرتبأوان الشروط هذه علىحد

القضاءعدمقبولالدعوىوسنتناولهذهالشروطعلىالنحواالتي:

 ستدعي  شروط تتعلق بشخص الم الفرع األول:

تتوافرفيالمستدعيالعديدمنالشروطالشكليةبحيث يتعينلقبولدعوىاإللغاءشكاًلان

يؤديتخلفأيمنهاإلىردالدعوىشكاًلوهيكالتالي:

 األهلية   :أولا 

لميكنأهاًللمباشرةالدعوىبنفسهلنقصفيفاذا،يشترطفيالطاعنأنيكونأهاًلللتقاضي

أقامتهافيهذهالحالةنائبهأووصيهبصاحبالصفةإذإنأهليته،تعينعلىالقاضيردالدعوى

يبرز أن األخير هذا على نيابالوثائقاويتعين يتصرف أنه تثبت التي صاحبةًلقانونية عن

من46المشرعالعراقيفيالمادةهليةأوناقصهاقبلمباشرةالدعوى،وقدحددّلمصلحةفاقداألا

ياألردنوكذلكفعلالمشرع(1)تمامثمانيعشرةسنةميالديةإلرشدباالقانونالمدنيالعراقيسن

سنالرشدهيثمانيعشرةنأيعلىاألردنمنالقانونالمدني2الفقرة43نصفيالمادةإذ

ذاكانالطاعنفيالقراراإلداريجهةأداريةفينصرفعندئذمفهوماالهليةإوة،سنةشمسيةكامل

االختصاص معنى له،الى يتبع الذي المعنوي الشخص سلطة حدود تجاوز دعوى رفع ويتولى

لطةالمختصةالتييكونحبالمصلحةوبطبيعةالحالتحددالقوانينواللوائحالساالمرفقالعامص

.(2)سمالجهةاإلداريةالهاحقالتقاضيب

 

 

 .198،ص4(،أصولالقضاءاإلداري،دارالمسلة،بغداد،ط2017راضي،مازنليلو)(1)
 .198،صالمصدرالسابقنفسه(2)
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 شرط المصلحة  ثانيا :

مصلحة وجود األليعد الشروط من الدعوى اإللغاءرافع دعوى لقبول الجهةأساسية مام

اإللغاءإذيشترطلقبولدعوى،(1)"الدعوىبدونمصلحة"لقاعدةطبقاًوذلكالقضائيةالمختصة

أمامالقضاءاإلداريأنيكونلرافعالدعوىمصلحةشخصيةفيرفعهاوإالحكمالقاضياإلداري

المادة عليهصراحًة نصت ما وذلك قبولها ا12بعدم مجلس قانون رقممن المصري 47لدولة

ةالطلباتالمقدمةمناشخاصليستلهمفيهامصلح-"التقبلالطلباتاالتيةأ:1972لسنة

"(2)شخصية" المادة اشارت العراق وفي رقم7، الدولة مجلس قانون من " رابعّا لسنة65/

إلىوجوبوجودشرطالمصلحةلقبولالدعوىوذلك2017لسنة71رقمبالقانونالمعدل1979

" األبقولها صحة في بالفصل اإلداري القضاء محكمة الفرديةتختص اإلدارية والقرارات وامر

والتنظيميةالتيتصدرعنالموظفينوالهيئاتفيالوزاراتوالجهاتغيرالمرتبطةبوزارةوالقطاع

،(3)"ممكنةوالعامالتيلميعينمرجعللطعنفيهابناًءعلىطلبمنذيمصلحةمعلومةوحالة

لسنة27منقانونالقضاءاإلداريرقم5ادةيفيالماألردنفقداشترطالمشرعاألردنأمافي

وجودمصلحةللمدعيكشرطلقبولدعوىاإللغاءفقدنصتالفقره)ه(منالمادةالمذكورة2014

"التقبلالدعوىالمقدمةممنليسلهمصلحةشخصية"،وأستنادًالماتقدمفقدقضتمحكمةعلى

عدموجودمصلحةلرافعهاوذلكفيحكمهاالصادرالقضاءاإلداريفيالعراقبردالدعوىشكاّلل

لمتتضمن5/7/2006أنتوصياتاللجنةالصادرةبتاريخوالذيجاءفيه"11/7/2006ريخابت
 

(،دعوىإلغاءالقراراتاإلداريةفيالقانونالعراقيالمقارن،مكتبةالسيبان،بغداد،2013الزهيري،رياضعبدعيسى،)(1)
.71،ص1ط

(،القضاءاإلداريقضاءاإللغاءقضاءالتعويض،منشوراتدارالحلبيالحقوقية،2005رفعتعبدالوهاب،محمد،)(2)
 .38،ص1بيروت،ط

مهدي3) فيصل،( )غازي عاجل، عدنان ط2020وعبيد، النجف، القانونية، السالم دار مكتبة اإلداري، القضاء ،)4،
 .223ص
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أيأجراءأوقرارأوتوصيةضدألمدعيممايجعلدعوىالمدعيخاليةمنالمصلحةالمعلومة

.(1)"الحالةوالممكنة

العليا 15/7/2020يةفيحكملهابتاريخاألردنوكذلكماقضتبهالمحكمةاإلدارية

" علىبأنه أثبت قد الطاعن وكيل أن اإلدارية المحكمة لدى الدعوى محاضر خالل من نجد

"الطاعن موكله خدمات انهاء تم قد أنه الدعوى المستدعيمحضر وكيل أيضّا ذكره ما وهو "

ا وحيث فقرةضدهما الخامسة المادة ألحكام وسندّا أنه وحيث الدعوى مناط المصلحة من5ن

التينصتعلى"التقبلالدعوىالمقدمةممنليس2014لسنة27قانونالقضاءاإلداريرقم

لهمصلحةشخصية"وحيثانالفقهوالقضاءقداستقرواعلىأنهيجبتوافرشرطالمصلحةأن

ضعقانونيخاصبالنسبةللقرارالمشكومنهوأنمنشأنهذاالقرارأنيكونرافعالدعوىفيو

يؤثرتأثيرّامباشرّافيمصلحتهالشخصيةوأنتبقىهذهالمصلحةقائمةمابقيتالدعوىولحين

فصلهانهائيّاوتؤثرفيمركزهالقانوني،وحيثانهقدتماالستغناءعنخدماتالطاعناثناءسير

يعدلهعالقةتنظيميةمعالجهةالتياصدرتالقرارالمشكومنهبحقه،وبالتاليهذهالدعوىفلم

.(2)لمتعدلهمصلحةمنمتابعةهذهالدعوىاالمرالذييتعينمعهردهذهالدعوىشكاًل"

نواعالمصلحةفيدعوىاإللغاءأبيانشروطونرطملشرواههذعندالحديثعنبدلناوال

التالي:وعلىالنحو

مرانهما:أوغيرهامنالدعاوىاالداريةاالخرىزمةلقبولدعوىاإللغاءاليشترطفيالمصلحةال

 

،قراراتوفتاوىمجلس11/7/2006في2006/قضاءاداري/117(حكمالمحكمةاإلداريةالعراقيةذيالعدد1)
اليهمهدي447،وزارةالعدل،ص2006الدولةلعام (،القضاء2020وعبيد،عدنانعاجل،)،غازيفيصل،اشار

 .232اإلداري،ص
 عقسطاس.ق،اشارإليهمو15/7/2020في170/2020(حكمالمحكمةاإلداريةالعليااألردنيةرقم2)
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لغاءالقرار،إنيكونللطاعنمصلحةفيأيجب  ن تكون المصلحة شخصية ومباشرة:أ  أولا:

ومباشرةأيجبو شخصية المصلحة تكون الشخصية(1)ن بالمصلحة خاصةأويقصد تكون ن

بالمصلحةالعامةالتيعنسائراألبالمدعىتجعلهمميزاً القانونممثلينأفرادوغيرمندمجة قام

.(2)عنهافالتقبلالدعوىمنغيرصاحبمصلحةشخصيةمهماكانتصلتهبصاحبالمصلحة

نواعوهي:أعلىوالمباشرةتكونالشخصيةةوأنهذهالمصلح

األدبية: -أ والمصلحة  المادية  لقبولالمصلحة  يكفي أنه على اإلداري القضاء استقر لقد

أم مادية أكانتمصلحة مباشرةسواء للطاعنمصلحةشخصية تكون أن اإللغاء دعوى

 .(3)مصلحةأدبيةفالفرقبينالمصلحتينالماديةواألدبيةلقبولدعوىاإللغاء

المحتملة: -ب والمصلحة  المحققة  المحققةالمصلحة  حتميةالمصلحة ومعناها المؤكدة أو

الفائدةالماديةأوالمعنويةالتيتعودعلىرافعالدعوىعندالحكمبإلغاءالقرارالمطعون

،أماالمصلحةالمحتملةفالمقصودبهاالمصلحةالتيمنشأنهاأنتهيئةالفرصة(4)فيه

 (5).مؤكداًلجلبنفعأودفعضررمندونأنيكونذلك

 توافر المصلحة وقت رفع الدعوى  ثانياا:

ماأ(6)حكمبعدمقبولهاوهذاشرطالخالففيهالّإيشترطتوافرالمصلحةوقترفعالدعوىو

كماهوالحالفيمايتعلقبوجوباستمرارالمصلحةمنوقترفعالدعوىحتىصدورالحكمفيها

 

شورى(،القضاءاإلداريبموجبالتعديلالخامسلقانونمجلس2013محمدعليجواد،)(احمد،نجيبخلفوكاظم،1)
 .134وزارةالتعليمالعاليوالبحثالعلمي،الجامعةالمستنصرية،كليةالقانون،ص،3،ط2013لسنة17الدولةرقم

 .168،ص3طبيروت،(،اصولالتقاضيفيالدعاوىاإلدارية،دارالسنهوري،2020عوادحسينياسين،)(العبيدي،2)
 .70رية،منشأةالمعارف،االسكندرية،ص(،الدعاوىاإلدا2004(الحلو،ماجدراغب،)3)
 .227(،مرجعسابق،ص2020القضاءاإلداري،)عاجل،(مهدي،غازيفيصلوعبيد،عدنان4)
 .71(،الدعاوىاإلدارية،مرجعسابق،ص2004(الحلو،ماجدراغب،)5)
 .206(،أصولالقضاءاإلداري،مرجعسابق،ص2017(راضي،مازنليلو،)6)
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فقداستقرمجلسالدولةالفرنسيعلىاالتفاقبقيامالمصلحةفيالقضاءالعاديفهومحلخالف

الدعوى استناداًمنوقت وذلك فيها الفصل لحين استمرارها اشتراط اإللغاءإالىدون دعوى ن

حكامهفيهذاأمامجلسالدولةالمصريفقدتضاربت،أ(1)تهدفللمحافظةعلىمبدأالمشروعية

األ من عدد في فسار وفيالمجال، الفرنسي الدولة مجلس اتجاه اتجاهاًأحكامأحكام اتخذ خرى

يتطلبضرورةاستمرارشرطالمصلحةمابقيتالدعوىقائمةإذإنهلمجلسالدولةالفرنسيمغايراً

النقيضمنإلىمامجلسالدولةالعراقيفقدذهب،أ(2)لكونهاشرطمباشرةالدعوىواساسقبولها

قبولاالستمرار"محكمةقضاءالموظفين"باطالعامضيفقدرفضمجلساالنمجلسالدولةالفرنس

األردنمافي،أ(3)نتفاءالسبببنظرالدعوىلزوالالمصلحةالتيتمقبولالدعوىبموجبهاوذلكال

اجتهادات استقرت اإلداريةفقد منالمحكمة اإللغاء دعوى في المصلحة استمرار ضرورة على

انلحظةرفع أي الحكم، الفصلفي إلىحين المصلحةفيجميعمراحلهالدعوى توافر يتعين

قضتالمحكمةاإلداريةفيحكملهابهذاالشأنبأنه"يشترطلقبولدعوىاإللغاءإذ(4)الدعـوى

اقامتها من ابتداًء واستمرارها المباشرة الشخصية المصلحة توافر اإلدارية المحكمة أمام المرفوعة

الحقضررّاوح فيهقد المطعون القرار لقيامهاأنيكونمنشأن فيهاويشترط الحكم تىصدور

.(5)بالمركزالقانونيللطاعنوتعتبرالدعوىمنتهيةوغيرذاتموضوعلعدماستمرارالمصلحة"

 

 

 

 .73–72(،الدعاوىاإلدارية،مرجعسابق،ص2004حلو،ماجدراغب،)(ال1)
.173(،اصولالتقاضيفيالدعاوىاإلدارية،مرجعسابق،ص2020العبيدي،عوادحسينياسين،)(2)
 .28/2/2005الصادربتاريخ69/2005(قرارمجلساالنضباطالعامرقم3)
 .168،ص1(،القضاءاإلداري،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،ط2020)(الخاليلة،محمدعلي،4)
 قسطاس.،اشاراليهموقع29/3/2017بتاريخ379/2016اإلداريةرقم(حكمالمحكمة5)
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 الصفة  :لثاا ثا

المركزالقانونيمنهيالعالقةالقانونيةالتيتربطشخصمعينمنجهةوالحقأوالصفة

جهةأخرىوبصفةعامةتثبتالصفةبمجردإثباتالحقوحصولاالعتداءعليه،فيكونلصاحب

المعتدي مقاضاة المعتدىعليهصفةفي المقصود،الحق فان ذلك الى أنواستنادًا الشرط بهذا

الدعوى بمباشرة تسمح مالئمة وضعية في الدعوى في المدعي أو الطاعن أنأييكون بمعنى

مةوتطبيقًالذلكفقدقضتمحك،إمكانيةالتوجهللقاضياإلداريهمركزقانونيسليميخولذايكون

فيحكملها"لماكانتدعوىاإللغاءحتىتقبليجبتقدممنذييةالملغاةاألردنالعدلالعليا

" تنعقد الدعوىفانالخصومةال تلك لميرفعصاحبالصفة لكوندعوىونظراً،(1)صفةوإذا

القراراتاإلداريةغيرأنهادعوىموضوعيةعينيةتستهدفاإللغاءمنمميزاتها مشروعةالإلغاء

إذنحىالفقهالمصريمعهذااالتجاهفقدلىإدماجالمصلحةمعالصفةفانغالبيةالفقهيذهبإ

القول الى إلغاءبذهبوا طلبات في يندمجان أو الصفة، مدلول مع يترادف المصلحة مدلول إن

اإلدارية حاال(2)القرارات هناك معينةولكن الفصلت خاللها والمصلحةمايتأكد الصفة بين

عندمايكونالفردصاحبالمصلحةغيرمؤهللمباشرتهاأمامالقضاءكمالوكاناالولىفالحالة

هليةوفيهذهالحالةيكونصاحبالمصلحةغيرصاحبالصفةالذيهوالوليأوناقصًااأل

هيئة الدعوى إقامة في المصلحة صاحب يكون عندما الثانية الحالة وأما عنه. القانوني النائب

 

مدعلي،،أشارإليهالخاليلة،مح14/11/2013بتاريخ360/2013(قرارمحكمةالعدلالعليااألردنيةالملغاةرقم1)
 .168،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص2020

عثمان،2) )( ياسين، الحلبي2011عثمان منشورات والتعويض، اإللغاء دعوتي في اإلدارية الدعوى إقامة إجراءات ،)
 .112،ص1الحقوقية،بيروت،ط
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هذهالهيئاتأحدتتميزالمصلحةالتيتكونإذتتمتعبالشخصيةالمعنويةخاصةأوهيئةعامة

.(1)فيالتقاضينيابهعنهايحددهالقانونعنالصفةالتيتكونلمن

 محل الطعنشروط تتعلق بالقرار  الفرع الثاني:

،اًنهائيومؤثراًداريعماًلقانونيًاإنيكونأيشترطفيالقراراإلداريالمطعونفيهباإللغاء

عمالالتيداريةوطنية،ويتبعذلكعدمجوازالطعنباإللغاءفياألإمنسلطةاًنيكونصادرأو

دارة،الداخليةلإلوامرالتنظيميةعمالالماديةأوالمنشوراتواألالتتوفرفيهاهذهالشروطمثلاأل

ثارآعمالالتترتبداريةتتبعدولةاجنبيةفكلهذهاألإوكذلكالقراراإلداريالصادرمنجهة

القرارالمطعونفيهباإللغاءمايلي:فيويشترط(2)قانونيةلفحصمشروعيتها،

 أن يكون القرار اإلداري محل الطعن عمالا قانونياا: –أ 

تعرفاالعمالالقانونيةلإلدارةبأنهااألعمالالتيتستهدفاإلدارةمنوراءالقيامبهااحداث

القيامبهاترتيبأيأثر آثارقانونية،بخالفاألعمالالماديةلإلدارةالتيالتستهدفمنوراء

نونيالصادرمنجانباإلدارةعنالعملالماديفيأنمحلالعملثانوني،ويختلفالعملالقا

المادييكوندائمًاواقعةماديةأواجراًءمثبتًالهادونأنيقصدمنهاحداثاثارقانونيةمعينة

بحكم اإلدارة بهارجال يقوم التي الفنية االعمال اإلدارة الصادرةعن المادية االعمال أمثلة ومن

كال واألطباءوظائفهم والقرارات،مهندسين لألوامر تنفيذًا اإلدارة بها تقوم التي األعمال وكذلك

(3)اإلداريةكالقبضعلىشخصماأوهدممنزلايلللسقوط.


 

 .154تعويض،مرجعسابق،ص(،القضاءاإلدارياألردنيقضاءاإللغاءوقضاءال1997احمدعوده،)الغويري،(1)
 .181،ص1(،القضاءاإلداري،مكتبةالسنهوري,بغداد،ط2013(العاني،وسامصبار،)2)
 .202،ص2(،الوجيزفيالقضاءاإلداري،داروائلللنشروالتوزيع،عمان،ط2018(القبيالت،حمديسليمان،)3)
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 ة بمقتضى القوانينان يكون القرار اإلداري صادراا عن اإلدارة بوصفها صاحبة سلط –ب

عبرتاإلدارةعنهابإرادتهاالمنفردةمستندةإلىالقوانينيشترطأنتكونالسلطةالملزمةالتي

واألنظمةالتيمنحتهاهذهالسلطةوأنالتعبيرعنهذهاإلرادةقديكونصريحًابالكتابةأوبالقول

وغالبًامايكونالتعبيربالكتابةوباإلمكانكذلكأنيكونالتعبيرعناإلرادةضمنيًاإذيستفادمن

يومّا30علىذلكومنأمثلتهارفضاالستقالةالتيمضىعلىتقديمهاأكثرمنسكوتاإلدارة

.(1)مندونصدورقرارصريحبذلكسواءبقبولهاأورفضها

ان يكون القرار نهائياا  – ج

ل اإلداري القرار في محالًييشترط اإللغاءكون قراراًألدعوى يكون ،مؤثراًنهائياّدارياًإن

ب القراروالمقصود قابالّأنهائية القرار يكون الىن حاجة بدون أ(2)جراءالحقإللتنفيذ عدم، ي

القرارقداستنف القرارالصادرمناإلدارةلتصديقجهةاخرىبمعنىان المراحلجميعدخضوع

نيكونأدونمنصدارهوصدرمنالسلطةالتيتمتلكالبتفيامرهنهائياالالزمةإلالتحضيرية

.(3)والتصديقعليهأعتمادهعلىالأعلىسلطةهلنفاذهوجوبعرضالزماً

 تب القرار اثاراا قانونية معينة ان ير  –د 

يكوو أن اإلداري القرار في اإلنيشترط بالقرار ويقصد اإلداريهو لمؤثراريادمؤثرًا القرار

تغي يحدث للطاعنيالذي القانوني المركز في بهإيأرًا يلحق الواسع،أنه بالمعنى فالقرارذى

للطاعن القانوني المركز من تنال قانونية اثارًا يولد الذي هو باإللغاءاالمؤثر التعديلأما أوو

يمكنالطعنفيهباإللغاءنيًافأنهالفاذاكانقراراإلدارةليسمنشأنهأنيحدثأثرًاقانواالنشاء،

 

 .208اإلداري،مرجعسابق،ص(،القضاء2018(القبيالت،حمديسليمان،)1)
 .44مرجعسابق،صاإلدارية،(،الدعاوى2004(الحلو،ماجدراغب،)2)
 .196–195(،أصولالقضاءاإلداريمرجعسابق،ص2017(راضي،مازنليلو،)3)
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الموجهةإك االستنفسارات على اإلدارة وردود االستعالمات وبيانات الداخلي التنظيم ليهااجراءات

.(1)صدارالقراراتاإلداريةعمالالتحضيريةالتيتجريتمهيدًاإلوكذلكالتحقيقاتواأل

 دارية وطنية إعن سلطة  اا ان يكون القرار اإلداري صادر  –ه

نالسلطةاإلداريةهيإإذوطنية،داريةإيجبانيصدرالقراراإلداريمحلطعنعنسلطة

مأكانتمركزيةأباصدارالقراراتاإلداريةوالتابعةللسلطةالتنفيذيةسواءالجهةالمختصةقانونياً

نالتشريعيةوالقضائيةمنرقابةعمالالسلطتيأومرفقيةوعليهتخرجأغيرمركزية،محليةكانت

.(2)اإللغاءىياليمكنالطعنبهمابدعوأالفصلبينالسلطاتألمبداًالقضاءاإلدارياستناد

 دارة  لمنفردة لإلارادة أن يكون القرار اإلداري صادراا باإل  – ز

اإلداريعنالعقداإلدارييميزالقراروهومارةوحدها،اديجبانيصدرالقرارمنجانباإل

ب يصدر بالضرورةورادتين،اتفاقاالذي فيأليس واحد فرد من صادرًا اإلداري القرار يكون ن

ألن تكوينه مراحل من مرحلة في يعمل منهم كل فرد من أكثر تكوينه في يشترك فقد اإلدارة،

.(3)داريةواحدةإالجميعيعمللحسابجهة

 صاحب الشأن ل الوجوبي تظلمالالشرط المتعلق ب  لثالث:االفرع 

للمطالبةبعدولاإلدارةدلمشرعلألفراالتييمنحهاالوسائلاأحدوسيلةمنيعدالتظلماإلداري

الطاعن يقدمه طلب هو اإلدارة أمام والتظلم بحقهم، اتخذته قرار أكانتاعن سواء اإلدارة لى

لغاءاإلدارةلقرارهاأوسحبهأوتعديلهلمخالفتهمبدأإفيهلقرارأوسلطتهاالرئاسية،يرومامصدرة

وأن لإلاالمشروعية، مفيد اإلدارة أمام وللقضاءلتظلم وللمتظلم اإلدارةإذدارة نظر يلفت لىإانه
 

 .219(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص2020(مهدي،غازيفيصلوعبيد،عدنانعاجل،)1)
 .44(،الدعاوىاإلدارية،مرجعسابق،ص2004جدراغب،)(الحلو،ما2)
 .521(،مبادئالقانوناإلداري،دارالثقافةالجامعية،ص1997(أمين،محمدسعيدحسين،)3)
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يجنبها وبالتالي قرارها عن والعدول نفسها مراجعة على يحملها مما للقانون قراراتها مخالفة أوجه

عنداال جانبلإحراج من قرارها يجنبو،لقضاءاغاء اللجوءاأنه طريقإلمتظلم لقضاءالى

بتقليلا العبء القضاء عن يخفف أنه كما بالمصاعب، لمعروضهاعاوىالدأعدادلمحفوف

.(1)أمامه

ناحيةاويقسم لهكالتظلماإلداريمن المشرع تمهيديلدعوىاإللغاءإشتراط لىتظلماجراء

لتظلمأماماإلدارةأواخروجوبيفالتظلمالجوازيمعناهمنحالطاعنحريةاالختيارفيآجوازيو

للجوءللقضاءالزامالطاعنبالتظلمأماماإلدارةقبلإلوجوبيفمعناهالتظلماأماو،(2)للجوءللقضاءا

تظلمه عدم حالة اإلدارةأوفي شكالًانافمام الدعوى برد تقضي المشرع،لمحكمة يشترط ولم

الوجوبي التظلم العامةأالمصري القاعدة هذه من استثنى وقد اإللغاء دعوى لقبول اإلدارة مام

الموظفين واإلادعاوى والعالوات والترقية بالتعيين الىلمتعلقة التظلمحيثلمعاشاحالة اشترط

لمصريرقمامنقانونمجلسالدولة"12"مقدمًاأماماإلدارةوذلكحسبمانصتعليهالمادة

اشترط،1972لسنة47 العراق الـمادةاوفي من سابعًا الفقرة في مجلس"7"لمشرع قانون من

دارةلرفعدعوىلتظلمأماماإلا2017لسنة71رقمبالقانونالمعدل1979لسنة65الدولةرقم

وعلىوالقراراإلداريالمطعونفيهأثالثينيومامنتاريختبلغهباالمر"30"خاللوذلكاإللغاء

(3).امنتاريختسجيلالتظلملديهيوماً"30"هذهالجهةانتبتفيالتظلمخالل

يواضحًافيأنالتظلمالوجوبيوليسالجوازيهوالذياألردنفكانالمشرعاألردنأمافي

منقانونالقضاءاإلداري"8"منالمادة"جـ"ةالفقرفبعدأنتناولتيعدشرطًالقبولدعوىاإللغاء

 

 .211مرجعسابق،صاإلداري،(،القضاء2020(مهدي،غازيفيصلوعبيد،عدنانعاجل،)1)
 .128،ص1،طوالتوزيع،عماناءاإللغاء،دارالثقافةللنشر(،الوسيطفيقض2011(بوضياف،عمار،)2)
 .212(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص2020عدنانعاجل،)(مهدي،غازيفيصلوعبيد،3)
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بقولها2014لسنة27يرقماألردن الجوازي التظلم التشريعينصعلىجواز"موضوع إذاكان

"أ"جوزالطعنفيهذاالقرارخاللالمددالمنصوصعليهافيالفقرةالتظلممنالقراراإلداريفي

التظلموفقًا تقديم تم إذاكانقد التظلم بنتيجة القرارالصادر الطعنفي المادة،ويجوز منهذه

خالل وذلك التشريع ذلك في المحددة واإلجراءات هذهللمواعيد في عليها المنصوص المواعيد

وجوبيبقولهانفسهالتعطيحكمّامختلفّاللتظلمالمنالمادةالمذكورة"د"الفقرةجاءت"المادة

إذانصالتشريععلىوجوبالتظلممنالقراراإلداريفاليجوزالطعنفيالقرارأمامالمحكمة"

أمامهذه للطعن التظلمخاضعًا بنتيجة الصادر القرار ويكون التظلم، إجراءهذا بعد إال اإلدارية

محديثلهابردالدعوىالتييةفيحكاألردنوتطبيقًالذلكفقدقضتالمحكمةاإلدارية"المحكمة

فترة نهاية مع خدماته عن باالستغناء الوزير بقرار للطعن الخارجية وزارة في موظف بها تقدم

المادة الحكام وفقّا للتظلم المحددة المدة خالل القرار هذا من بتظلم تقدم قد كان والذي التجربة

المدنية166 الخدمة نظام خلصت2020لسنة9رقممن إذ "حق، أن إلى بالنتيجة المحكمة

المستدعيبالطعنينتقلالىالقرارالصادربنتيجةالتظلمسواءأكانصريحّاأوضمنيّاكونهذا

يكون التظلم قبل الصادر القرار فان وعليه للمستدعي القانوني المركز في أثر الذي هو القرار

 (1).عوىالمستدعيشكال"والحالةهذهغيرقابلللطعناماممحكمتناويتعينردد

يجبأنتتوفرفيهشروطمعينةهي:لتظلمبدورهاوحتىيقوم

لقانونيأومنالمتظلممنهفيمركزهالقرارالتظلممنصاحبالشأنالذيأثرانيقدمأ -1

 ذاكانناقصاألهلية.إلقانونيانائبه

 

 ،اشاراليهموقعقسطاس.11/7/2018(بتاريخ191/2018(حكمالمحكمةاإلداريةاألردنيةفيالدعوىرقم)1)
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لىرئيسإيعرفبالتظلمالوالئيأويوجهلقرارنفسهوهوماالتظلمالىمتخذاأنيوجه -2

 لرئاسي.القراروهومايدعىبالتظلمامتخذ

لتظلمتعديلاليهاإلمقدمالقرارمجديًا،أيأنيكونفيوسعاإلدارةالتظلممناأنيكون -3

 لغائهأوسحبه.إوأالقرار

يقع -4 قراراأن على فعالًإلتظلم صدر نهائي يجوز،داري منافال األعماللتظلم

 داريغيرنهائي.إلقرارأومنقراراصدارإلتيتسبقالتحضيريةا

لغاءإأنهيرغبفياًلمطعونفيهوأنيبينمقدمالقرارالتظلمواضحًاودااًلعلىاأنيكون -5

(1).لقرارالتيتلحقهذاالقصورالمتظلممنهوبيانأوجهالقراراأوسحبأوتعديل

 ميعاد رفع الدعوى ب المتعلق شرطاللرابع: االفرع 

علىاخضاعدعوىاإللغاءلميعادمحددوفقالقانون،واليجوزبعدلقداجمعالفقهوالقضاء

األ هذا منانتهاء اإللغاء دعوى قبول فيجانبجل ويتمثل واضح هذا من والهدف القضاء،

،فالمشرعقيدرافعدعوىاإللغاءبأجلوضاعالقانونيةعلىمستوىاإلدارةالحرصعلىاستقراراأل

القاضيبعدمقبولحكمالإحتىيتسنىلهرفعدعوىاإللغاء،وواإللتزامبهبدمناحترامهمعينال

وي شكاًل، العامعددعواه النظام من السلطة تجاوز دعوى في الميعاد شرط يثيرهالذياحترام

نفسه تلقاء من عأدونمنالقاضي ذلك يتوقف طلبن الخصوم،ألى ألوحد يجوز طرافال

(2).جلهذااألةالدعوىاالتفاقعلىمخالف

 

 .201مصدرسابق،صاإلداري،أصولالقضاء.(2017ليلو)(راضي،مازن1)
 .320،ص3(،القضاءاإلداري،االسكندرية،منشأةالمعارف،ط2006(عبدهللا،عبدالغنيبسيوني،)2)
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لمصريبـــالمشرعالطعنفيدعوىاإللغاءفقدحددهاالتشريعاتفيتحديدمدةاختلفتاوقد

نشر60 تأريخ تبدأمن أوفيالجريدةالقرارفيايومًا تصدرهاالنشراتالرسمية لمصالحالتي

(1).لشأناعالنصاحبالعامةأوا

فقداشترطالمشرعقبلتقديمالطعنإلىمحكمةالقضاءاإلداريأنيتمالتظلممنهوفيالعراق

يومّامنتأريختبليغهباألمرأوالقراراإلداريالمطعون30لدىالجهةاإلداريةالمختصةخالل

وعندعدميومّامنتاريختسجيلالتظلملديها،30فيه،وعلىهذهالجهةأنتبتفيالتظلمخالل

القضاءإلىمحكمةفيالتظلماورفضهمنالجهةاإلداريةالمختصةعلىالمتظلمأنيقدمطعنه

(2).أوحكماًتأريخرفضالتظلماإلداريحقيقةًيومًاتبدأمن60خاللاإلداري

:لتمييزبينحالتينالموظفينفينبغيالدعوىأماممحكمةقضاءاأماعندأقامة

فيقدمالدعوىاكانتإذااألولى: تبليغ30لطعنخاللانضباطية تأريخ لموظفايومًامن

(3).أوحكماًلتظلمحقيقةًابرفض

يومًا30نالطعنيقدمخاللالوظيفيةللموظففالدعوىمتعلقةبالحقوقاكانتإذاالثانية:

ذاكانإيومًا60لعراقواذاكانداخلإلمعترضعليهالموظفباألمراريختبليغامنت

(4).خارجه

يومًامناليومالتاليلتأريخ60لمحكمةخاللالدعوىأمامافقدحددميعادرفعاألردنأمافي

وسيلةأخرىبماةأوبأيلرسميةاأونشرهفيالجريدةالمشكومنهللمستدعيتبليغالقراراإلداري

 

 .24،المادة1972لسنة47(أنظرقانونمجلسالدولةالمصريرقم1)
 /سابعًا/أ".7،المادة"2017لسنة71المعدلبالقانونرقم1979لسنة65(أنظرقانونمجلسالدولةرقم2)
 /ثالثًا".15المعدل،المادة"1991لسنة14(أنظرقانونأتظباطموظفيالدولةرقم3)
 ".59/3المعدل،المادة"1960لسنة24(أنظرقانونالخدمةالمدنيةرقم4)
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الوسائلااللكترونية ذلك القضاءاإلداري"أ/8"المادةنصتعليهوذلكحسبمافي قانون من

.(1)2014لسنة27يرقماألردن

ويترتبعلىذلك(2)لعامالنظامالميعادمناشرطعدّلقضاءاإلداريانعلىالفقهواستقراوقد

لدعوى،وللقاضيأنيثيرهمنامرحلةتكونعليهاةلمحكمةفيأياثارتهأمامإمكاناإلدارةإبهأن

هذا،(3)لمدعيواإلدارةعلىخالفهاتفاقبينانلمتدفعبهاإلدارةويعدباطاًلكلإتلقاءنفسه

حق سقوط األولى نتيجتان الميعاد فوات على والثانيةاويترتب بالطعن، القرارإلمدعي كتساب

ومنالجديربالذكرأن،(4)مخالفًاللقانوناإلداريحصانةقانونيةمنرقابةاإللغاءحتىلوكان

بالطعناسقوطحق المحاكماأماملمدعي يمنعمنمراجعة للمطالبةنظاميةلالقضاءاإلداريال

(5).لمخالفللقانونالقراراعنلناجمةابالتعويضعناألضرار

 لميعاداالستثناءات على شرط البند األول: 

قامةإلىسقوطالحقفيإلطعنيؤديادونمننفواتميعاددعوىاإللغاءأصلهواأل

صليسريعلىوهذااألللقانون،لىتحصينالقرارغيرالمطعونفيهوأنكانمخالفًاوإلدعوىا

 

معمراعاةماوردفيأيقانونآخروأحكام"/أمنهوالتينصتعلى8(أنظرقانونالقضاءاإلدارياألردني،المادة1)
اليوم يومًامن إليهاخاللستين يقدم باستدعاء اإلدارية المحكمة لدى الدعوى تقام المادة، الفقرتين)ج(و)د(منهذه

ةأوبأيوسيلةأخرىبمافيذلكالتاليلتاريختبليغالقراراإلداريالمشكومنهللمستدعيأونشرهفيالجريدةالرسمي
الوسائلااللكترونيةإذاكانالتشريعينصعلىالعملبالقراراإلداريمنذلكالتاريخأويقضيبتبليغهلذويالشأنبتلك

 الطريقة".
 .276عمان،صوالتوزيع،(،القضاءاإلداريبينالنظريةوالتطبيق،دارالثقافةللنشر2006)(أبوالعثم،فهدعبدالكريم2)
(وفيذلكجاءتاالحكامالصادرةعنمجلسالدولةفيالعراقواضحةوصريحةإذقضتالهيئةالعامةلمجلسشورى3)

في التميزية بصفتها وان28/8/2006الدولة العام النظام من االحكام على لألعتراض المحددة القانونية المدد بأن
 ىشكاًل.تجاوزهاوعدممراعاتهايوجبردالدعو

 .233(،مرجعسابق،ص2020(مهدي،غازيفيصلوعبيد،عدنانعاجل،القضاءاإلداري،)4)
 .122(،القضاءاإلداري،كليةالقانون،جامعةبغداد،ص1990(البرزنجي،عصامعبدالوهاب،)5)
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قامةالدعوىللمدعيقائمًاوالإستثنائيةيبقىفيهاحقاجميعالقراراتاإلداريةأالأنثمةأحوال

لميعادوهذهاألحوالهي:الطعنرغمفواتايتحصنفيهاالقراراإلداريمن

القراراإلداريالمعدومهوقرارشابهعيبمفرطفيالجسامةلمعدومة:االقرارات اإلدارية   -1

كنالطعنلذايملىمرتبةالعملالماديإداري،وينزلبهإالىحديجردهمنصفتهكقرار

و"منقانونالقضاء/8وقدنصتالمادة"لطعنالتقيدبمددادونمنبهفيأيوقت

علىإنه"تقبلدعوىالطعنفيالقراراتاإلدارية2014لسنة27يرقماألردناإلداري

القانونية الحماية يوفر ال القانون أن حيث " بميعاد التقيد دون وقت أي في المنعدمة

المعيبة، اإلدارية للقرارات حمايته غرار على المنعدمة اإلدارةللقرارات تصدر أن ومثاله

 (1).لقضاءاقرارًايدخلضمنصالحياتالبرلمانأو

اإلدارية   -2 المستمرةوالسلبية:  لمستمرةاالقرارات  اإلدارية التيالقرارات القرارات تلك هي

فهيالترتبأثرهادفعةواحدةمنيةغيرمحددة،زلمدةلقانونيةانتاجأثارهاإتستمرفي

المنعمنالسفرفهيتظلقائمةبحقاألشخاصالمعنيينويحققرارفيكماهوالحال

لهمالطعنفيهاعندكلمرةيطلبصاحبالعالقةالسماحلهبالسفروترفضاإلدارةذلك
لواجبعليهااتخاذقراركانمناأمتناعاإلدارةعنفهيلسلبيةاالقراراتاإلدارية،أما(2)

متناعكلمارفضتلسلبي،وبماأنحالةاالاينتجمايعرفبالقراراإلداريإذتخاذهقانونًاا

لذايمكنالطعنبهفيلمشروعيةقائمةاأوضمنًاتبقىمخالفةاإلدارةاتخاذالقرارصراحةً

 (3).لطعنالتقيدبمددادونمنأيوقت

 

 .226،ص4والتوزيع،عمان،ط(،القضاءاإلداري،دارالثقافةللنشر2011(الشوبكي،عمرمحمد،)1)
 .257(،قواعدالمنعمنالسفر،المكتبةالتوفيقية،مصر،ص2010)(أسحاق،ممدوحمجيد،2)
 .678،ص5(،النظريةالعامةللقراراتاإلدارية،دارالفكرالعربي،القاهرة،ط1984)(الطماوي،سليمانمحمد،3)
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يعدالقرارات الصادرة إستناداا لصالحية مقيدة: -3 بناًءعلىسلطةمقيدة القرارالصادر أن

ويقصد بميعاد يتقيد ال به الطعن فان ثم ومن له تنفيذ مجرد أو القانون لحكم تطبيقًا

بالصالحيةالمقيدةتلكالحالةالتييتعينفيهاعلىاإلدارةاتخاذقرارإداريمندونان

بممارسةيكو ملزمة فهي القرار هذا مضمون على التأثير أو التقدير في دور لها ن

القانون الذيحدده النحووالشكل ،ومنتطبيقاتهذه(1)صالحيتهاواتخاذقراراتهاعلى

الفكرةفيالقضاءالمقارنماقضتبهمحكمةالقضاءاإلداريفيمصرمنأن"مناط

يةالتيتتحصنبفواتمواعيدالسحبأواإللغاءوتلكالتيالالتفرقةبينالقراراتاإلدار

تقبل مقيدة سلطة على بناًء الصادرة القرارات أن هي المذكورة المواعيد بفوات تتحصن

التقديرية السحبمتىكانتمعيبةوتفقدجهةاإلدارةسلطتها التقيدبمواعيد السحبدون

توافرشروطمعينةأوقيامحالةواقعيةأوفيمالئمةاصدارهاعلىنحومعينوانمجرد

قانونيةمحددةيوجبعليهاالنزوللحكمالمشرع،فتتخذالقرارالذيفرضهعليهافإذاجاء

دونالتقيدمنقرارهامخالفًالهذهاألحكامالمفروضةوتنبهتالىذلكوجبعليهاسحبه

لطةمقيدةاليكتسبحصانةبفواتبمواعيدالسحبوذلكألنالقرارالصادراستنادًاالىس

يفياالتجاهنفسهاألردنالقضاءاإلداريذهبوقد،(2)مواعيدالسحبألنهمجردتنفيذ"

حيثقضىبأنلإلدارةالحقفيسحبقرارهاالمخالفللقانونأوإلغائهفيأيوقتعند

ممارستهاسلطتهاالمقيدةوذلكألنتصرفاتاإلدارةالصادرةبناًءعلىسلطةمقيدةتكون

 

 .193مصدرسابق،ص.(2020)(الخاليلة،محمدعلي1)
،القراراإلداريفي1997ق"أشاراليهعكاشة،حمدي،188/11–174(محكمةالقضاءاإلداري،الطعنرقم"2)

 .1001االسكندرية،صالمعارف،قضاءمجلسالدولة،منشأة
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للقانونتبينلهاانتصرفهاكانخاطئًاأومخالفاًمامشروطةبقانونيةهذهالتصرفاتوإذا

 (1).جازلهاسحبهأوإلغائهمندونالتقيدبميعاد

حيثاعتبرهاجانبمنالفقهمنقبيلالقراراتيعدهذاالتقسيمفقهيوالكاشفة:  القرارات   -4

الإاالتقبلالطعنفيهتنفيذيةاحكاممجرداعتبرتهايحكامالقضاءاالدارالإنأإ،اإلدارية

عبرت حال فإنهافي ارادتها عن ذلكاإلدارة المنشئةعند القرارات حكم في ،(2)تدخل

ومثالهذاالنوعمنالقراراتالقرارالصادربالترفيعالوجوبي،وقراراإلحالةالوجوبيةالى

با قطعي بحكم يدان الذي الموظف عزل وقرار مخلةالتقاعد، جنحة أو جناية رتكاب

.بالشرف

 اإلداري  شرط عدم اإلذعان للقرار لخامس: االفرع 

يقصدباإلذعانصدورموافقةورضامنصاحبالمصلحةعلىالقراراإلداريالمعيبالذي

أوضمنية صريحة الموافقة هذه كانت سواء مصلحته مس أن، المصلحة صاحب أراد ما فإذا

لهذا إلغاء دعوى ويرفع اإلداري للقرار قبوله عن الدعوىيرجع قبول ترفض المحكمة فإن القرار

 .(3)حتىلورفعتالدعوىأثناءسريانمدةالطعنتأسيسًاعلىأنهوافقعلىهذاالقرار

ثا الحرةن وعرفهجانب إرادته تعبرعن أفعالوتصرفات بمجموعة الشأن قيامصاحب بأنه

التي العيوب القانونيرغم الطعن ميعاد القرارورضوخهألحكامهخالل لهذا بقبوله الثابت ورأيه

تشوبه،واألضرارالماديةواألدبيةالتيتمسمصلحته،بحيثيترتبعلىهذاالقبولسقوطحق
 

رقم1) الملغاة األردنية العليا العدل محكمة قرار المحامين،267/2010( نقابة مجلة ص2010، اليه554، أشار ،
 .194(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص2020الخاليلة،محمدعلي،)

استقرالفقهوالقضاءاإلداريانعلى"والذينص9/10/2016في2016لسنة174(قرارالمحكمةاإلداريةرقم2)
يهبميعادألنمثلهذاالقرارقراركاشفوليسمنبناءعلىسلطةمقيدةاليتقيدالطعنفاإلداريالصادرعلىأنالقرار

 قسطاس.أشاراليهموقع"،شأنهانينشئحقًاوإنماهويكشفعنحقيستمدهصاحبهمنالقانونمباشرة
.231(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص2016محمد،)الشوبكي،عمر(3)
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قبل نهائيًا االطعن إطالقًا عنه الرجوع له يحق وال القانوني، ميعاده تاريخبتدءًانقضاء من

(1).صدوره

مفهوماإلذعان،فهونوعمناإلغالقالحكميالملغاةيةاألردنوقدبينتمحكمةالعدلالعليا

لبابالطعنفيالقراراإلداريقبلانقضاءميعادالطعن،فإذاماتبينمنتصرفاتصاحبالشأن

تجاهمصدرالقرارالمعيبالماسبمصلحتهمايدلوبصورةقاطعةعلىقبولهبالقرارالمطعونا

 .(2)فيهورضاهعنه،فإّنحقهفيرفعالدعوىبطلبإلغائهيسقط

ويتضحمماسبقأّناإلذعانالذييعتدبهويترتبعليهرددعوىاإللغاءهوقبولصاحب

بالقرارالمطعونفيه،سواءكانهذاالقبولقبواًلصريحًابالقرار،أوقبواًلالشأن،أوذويالمصلحة

فيه المطعون القرار به جاء بما العليا،ضمنيًا العدل محكمة اجتهاد وأكده عليه استقر ما وهذا

أّن،الملغاةيةاألردن على حكمها حيثيات في قررت اإلداري"حيث بالقرار المصلحة ذي قبول

وقضت،(3)"يهيسقطحقهفيرفعدعوىاإللغاءسواءكانالقبولصريحًاأوضمنياًالمطعونف

وإسقاطاإلذعانللقراراإلداريالمطعونفيهوالذييترتبعليهقبولهذاالقرار"فيقرارآخرأنّ

القبولصريحًاأوضمني القرارسواءكانهذا باإللغاءهوقبولهذا فيه الطعن .(4)ا "الحقفي

 

لقانونيفيمشروعيةالقراراتاإلدارية،دراسةمقارنة،رسالةماجستير،(،ميعادالطعنا1985(البيانوني،محمداالمين،)1)
 .153الجامعةاألردنية،ص

(2( رقم الملغاة األردنية العليا العدل محكمة قرار لسنة186( جلسة1988( المحامين17/12/1989م، نقابة مجلة م،
 .808م،ص1/1/1991الصادرةبتاريخ

م،1/1/1987م،مجلةنقابةالمحامينالصادرةبتاريخ1986(لسنة20ااألردنيةالملغاةرقم)(قرارمحكمةالعدلالعلي3)
 .21م،ص1/1/1985م،مجلةنقابةالمحامينالصادرةبتاريخ1984لسنة97،وقرارهارقم1231ص

(4" رقم الملغاة األردنية العليا العدل محكمة قرار لسنة141( جلسة2002" "م،30/5/2002م، رقم لسنة442وقرارها "
 .،منشوراتمركزعدالة15/5/2002م،جلسة2001
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نوعينو إلى اإلذعان إذعاناًينقسم فيكون عنه، التعبير طريقة حسب إذعاناً أوصريحاًاألول

 .جزئياًأوإذعاناًاًكليفيكونإذعاناً،،والثانيحسبمداهضمنياً

 شروط اإلذعان 

ة:اإلذعانكأيتصرفقانونيآخريشترطلصحتهتوافرالعديدمنالشروطالمهم

وهـذاشـرطأساسـيلصـحةأيتصـرفقـانونيوفـييجب أن يصددر عدن صداحب الشدأن:  أولا:

"أنالرضوخللقراراإلداريالمانعمـنالطعـنيةالملغاةاألردنمةالعدلالعلياهذاتقولمحك

هوالذييقعمنذويالشأنبعدصدورالقرارولميرضـخالمـدعيانللقـرارالصـادربتـاريخ

(1).بعدصدوره"25/6/1980

يجـبأنيكـوناإلذعـانوقبـولالقـراراإلداريصـادرًاعـن:حدرة إرادة عن القبول صدور  :ثانياا 

مـةالعـدلالعليـاوفيهذاتقولمحك(2)وغيرمقترنبأيشرط،مشوبةبإكراهإرادةحرةغير

"وحيثأنمفادهـذااالسـتدعاءقـدقبـلبـالقرارالمطعـونفيـهقبـواًلصـريحًايةالملغاةاألردن

(3).غيرمشوبباإلكراه"

يـةاألردنشـترطتمحكمـةالعـدلالعليـاأ:افتراضدياا  ل ضمنياا  أو صريحاا  اإلذعان يكون  أن  :ثالثاا 

حيـثقضـتاإلذعانبالقراراإلداريأنيكونصريحًاأوضمنيًاالافتراضيلقبولالملغاة

فيحكملها"أنإدعاءالنيابةبأنالمستدعيلميطعـنبقـرارتوقيـفزوجتـهمـنالمسـتدعي

بردالـدعوىهـوأنضدهيشكلإذعانـّااليسـتندالـىأسـاسسـليمألناإلذعـانالـذييوجـ
 

.1179،ص1986،مجلةنقابةالمحامين،23/4/1986حكممحكمةالعدلالعليااألردنيةالملغاةفي(1)
 .314،مرجعسابق،ص1،موسوعةالقضاءاإلداري،ج2011(شطناوي،عليخطار،2)
،اشاراليه1247،ص1981ن،مجلةنقابةالمحامي23/1/1981فياألردنيةالملغاةالعدلالعليا(حكممحكمة3)

اإللغاءفيضوءأحكام (،شرطعدماإلذعانللقراراإلداريباعتبارهشرطًالقبولدعوى2017)بعلوشة،شريفاحمد
،الصادرفيشهرمارس،12لقانونيةالمعمقة،العددمحكمةالعدلالعلياالفلسطينية،مقالنشرفيمجلةجيلاألبحاثا

 .116-87ص
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يقبلالطاعنبالقرارالمطعـونقبـواًلإراديـًاصـريحًاالأفتراضـيًا،ولـذافـأنتخلـفالمسـتدعي

.(1)فيداإلذعانللقرارالمطعونفيه"عنالطعنبقرارالتوقيفالي

أنيعلــمصــاحبيجــب :وأسددباب  القددرار مضددمون  علددى اطلددع قددد المسددتدعي يكددون  أن :رابعدداا 

الشــأنبعناصــرالقــرارومضــمونهوأســبابهبحيــثيســتطيعتحديــدمركــزهالقــانونيمــنالقــرار

فــإذالــميعلــمصــاحبالشــأنبعناصــرالقــرارومضــمونهوأســبابه،فــالاإلداريالصــادربحقــه

هالملغــاةيــةاألردنقضــتمحكمــةالعــدلالعليــاحيــث(2)يعتــدبهــذاالقبــول الــدفعاليقبــل"أنــّ

باإلذعــانإذالــميثبــتأّنالمســتدعيقــدأذعــنللقــرارالمطعــونفيــهبــالمعنىالقــانونيبــأن

.(3)"اطلععلىأسبابالقراروعلته

فــإذا،يجــبأاليكـوناإلذعــانمعلقـًاعلــىشـرط:شددرط علدى معلقدداا  اإلذعددان يكددون  أل :خامسداا 

لصـاحبالشـأنأنالشرطويجـوزكانالقبولمشروطًاولميتحققهذاالشرطفاليعتدبهذا

الملغاةيةاألردنقضتمحكمةالعدلالعلياحيث(4)يطعنفيالقراراإلداريالصادربحقه

الطعـنأنقبولالقرارالمطعونبهقبواًلمشـروطًااليعـّدإذعانـًالهـذاالقـراريمنـعمـنحـق"

به،ألنهيشترطلصحةالقبولأنتتوافرفيهالشروطالالزمةلسـالمةاألعمـالالقانونيـةمـن

(5)."حيثتمامهعنرضىوعداقترانهبأيقيود

 
 

 .452،ص1982،مجلةنقابةالمحامينالصادرةسنة1/2/1982فياألردنيةالملغاة(قرارمحكمةالعدلالعليا1)
 .315(،موسوعةالقضاءاإلداري،الجزءاألول،مرجعسابق،ص2011خطار،)شطناوي،علي(2)
قرار3) )( رقم الملغاة األردنية العليا العدل لسنة111محكمة جلسة1987( المحامين15/2/1988م، نقابة مجلة م،

 .160م،ص1989الصادرةسنة
 .301،القضاءاإلداريبينالنظريةوالتطبيق،مرجعسابق،ص2003(أبوالعثم،فهدعبدالكريم،4)
،69م،ص1969م،مجلةنقابةالمحامينالصادرةسنة1968(لسنة62األردنيةالملغاةرقم)قرارمحكمةالعدلالعليا(5)

( احمد، شريف بعلوشة، اليه اإللغاءفي2017اشار دعوى لقبول شرطًا باعتباره اإلداري للقرار اإلذعان شرطعدم ،)
 .116-87ضوءأحكاممحكمةالعدلالعلياالفلسطينية،مرجعسابق،ص
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 نعدام طريق الطعن الموازي أو المقابلالفرع السادس: ا

ندعوىاإللغاءتكونغيرأالمقصودبشرطانعدامالطعنالموازيكشرطلقبولدعوىاإللغاء

الطاعن اذاكانلدى بمقتضاهأنيصلقضائياًنيسلكطريقاًأمكانيةإمقبولة يتمكن لىإآخر

والمقابليستطيعأوبموجبنظريةالطعنالموازي(1)ذاتهاالتيتحققهالهدعوىاإللغاءلنتائجا

نهيمكنلرافعدعوىاإللغاءأنيقيمإالقاضياإلداريأنيقضيبعدمقبولدعوىاإللغاءاذاوجد

قضائية تهدفأدعوى التي نفسها النتيجة الى بها ويصل اإللغاء دعوى غير دعوىإخرى ليها

يةالطعنالموازيأوالمقابلهينظريةابتدعهامجلسالدولةواننظر(2)لغاءالقرارالمطعونفيهإ

في المجلس برغبة يتمثل عمل دافع هو القضائية النظرية هذه لوضع دافعه كان الذي الفرنسي

بعد كاهله عن المعروضهأالتخفيف اإللغاء دعاوى عدد تضخم تضخماًأن لهمامه قبل ال

لموازيةلرفعدعوىاإللغاء،أذلمينصالدعوىانعداماعوفيمصرلميشترطالمشر،(3)بمواجهته

االأنالقضاءاإلداريالمصريقدتبنىهذهالفكرةويظهرذلكجليًافي(4)لمشرعمطلقاًاعليه

في1958يناير21أحكاممحكمةالقضاءاإلداريالمصريةحيثأشارتفيحكمهاالصادرفي

الةبورصةمنياالبصل"ومنثمالقراراإلداريالذيأتخذتهلجنالمنازعةالتيتدورحولصحة

هذه اختصاص من مانع مقابل طعن طريق هو التحكيم لجان الى االلتجاء بأن القول يجوز

المحكمةألناختصاصلجنةالتحكيميختلفتمامًاعناختصاصهذهالمحكمةواليحققنفس

 

 .408(،القضاءاإلداريواليةالقضاءاإلداري،منشأةالمعارف،األسكندرية،ص2003شيحا،ابراهيمعبدالعزيز،)(1)
 .210،ص1(،القضاءاإلداري،مكتبةالسنهوري،بغداد،ط2013(العاني،وسامصبار،)2)
 117(،الدعاوىاإلدارية،مرجعسابق،ص2004الحلو،ماجدراغب،)(3)
 .325،جامعةعينشمس،مصر،ص1(،القضاءاإلداريومجلسالدولة،ج1989ي،محمد،)(مرغن4)
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،(1)لتالييكونالدفعبعدماختصاصالمحكمةبغيرمحله"المزاياالتييحققهاقضاءاإللغاء،وبا

فقدحرصاأمافي تبنيهصراحةالعراق قانون"رابعاً/7"لمادةانصتفقدلمشرععلى من

بتعديلهامجلس على2017لسنة71رقمبالقانونالمعدل2013لسنة17لخامسرقمالدولة

لقبولدعوىاإللغاءالدعوىانعداماشتراطاعلى لمشرعافلميشترطاألردنأمافي،و(2)لموازية

27ليهافيقانونالقضاءاإلداريرقمإلموازيةلرفعدعوىاإللغاءحيثلميشرالدعوىانعداما

يقدتبنىهذهالفكرةحيثأشارتاألردنإالأنالقضاءاإلداريوالالقوانينالمتعاقبة2014لسنة

الىردالدعوىشكاًللعدم23/6/2020يةفيحكملهابتأريخاألردنإلداريةالعلياالمحكمةا

.(3)يحققالنتائجنفسهاالتيتحققهادعوىاإللغاء االختصاصوذلكلوجودطريقطعنمواز

:يأتيماويشترطالمكانالدفعبعدمقبولدعوىاإللغاءلوجودطريقطعنمواز 

نيكونالطعنالموازيالذييحولأيشترطالطعنالموازيدعوىقضائية:نيكونأيجب -1

العاديقضائيكالقضاءماممرجعأنترفعأأي،دونقبولدعوىاإللغاءدعوىقضائية

 

(،القضاءاإلداري،راجعهونقحهابوسمهدانة،عبدالناصرعبدهللاوخليل،حسينابراهيم،دار2015)الطماوي،سليمان(1)
 .684الفكرالعربي،القاهرة،ص

7المادة،2017لسنة71المعدلبالقانونرقم2013لسنة17تعديلهالخامسرقم(أنظرقانونمجلسالدولةالعراقيب2)
على/ نصت والتي منه الفردية"رابعّا اإلدارية والقرارات األوامر صحة في بالفصل اإلداري القضاء محكمة تختص

بوزا المرتبطة والجهاتغير الوزارات في والهيئات الموظفين تصدرعن التي يعينوالتنظيمية لم التي العام والقطاع رة
المحتملةتكفيانكان فالمصلحة بناًءعلىطلبمنذيمصلحةمعلومةوحالةممكنة،ومعذلك مرجعللطعنفيها

 .هناكمايدعوالىالتخوفمنالحاقالضرربذويالشأن"
"شارموقعقسطاسوالتينصتعلى،ا23/6/2020في268/2020(حكمالمحكماإلداريةالعليااألردنيةرقم3)

أنهاذاكانهناكطريقّاقضائيّاأخرلفضالنزاعيحققماتحققهدعوىاإللغاءمن فأنهمنالمتفقعليهفقهّاوقضائّا
مزايافانهوالحالةهذهتحكمالمحكمةاإلداريةبردالدعوىشكاّللعدماالختصاصلوجودطريقطعنموازالناالصل

النزاعفيدعوىا المماثلةفأن الدعوى التيتحققهادعوىاإللغاءوفي النتائج إللغاءعدموجودطعنموازيحققذات
لتعليمات ومطابقتها للطاعن العالمات بعض احتساب او استبعاد وعملية التراكمي المعدل احتساب ألية حول يدور

المحاكمالنظاميةونكونوالحالةأمامطعنموازمماالجامعةوهذاالنزاعيدخلضمناختصاصالقضاءالعاديوتنظره
 ."يترتبردالدعوىشكاّللوجودطعنمواز
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عادةالنظرإدارييطلبالطاعنبمقتضاهمناإلدارةإذاكانهذاالطعنمجردتظلمإماأ

 .(1)يحولدونقبولدعوىاإللغاءموازياًطعناًبالقرارالصادرمنهافاليعد

نهأومعنىذلك-مجرددفع:فيدعوىالوالمقابلمتمثالًأنيكونالطعنالموازيأيجب -2

اليمكنلوجودالطعنالموازيالذييؤديالىعدمقبولدعوياإللغاءانيكونللمدعي

نأمامالقضاءبليشترطأومنظورةفيهيكونخصماًالذيحقالدفعبعدممشروعيةالقرار

رفعهاأي للمدعي يكون التي المباشرة الدعوى شكل الطعن القضائيةأخذ الجهة مام

 .(2)المختصة

الموازيأيجب -3 الطعن يؤدي التيتؤديإن نفسها النتيجه تحقيق دعوىاإللغاءإلى ليها

.(3)ثارهآزالةإبطالالقراراإلداريالمطعونفيهوإوهي

  

 

 .412(،القضاءاإلداريواليةالقضاءاإلداري،مصدرسابق،ص2003(شيحا،ابراهيمعبدالعزيز،)1)
 .413،صالمرجعالسابقنفسه(2)
 .188اصولالتقاضيفيالدعاوىاإلدارية،مرجعسابق،ص(،2020(العبيدي،عوادحسينياسين،)3)
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 : المبحث الثاني 
 انواع الدعوى اإلدارية وتمييزها عن غيرها من الدعاوى 

بعداإلحاطةخبرًابتعريفالدعوىاإلداريةوسماتهاوالشروطالواجبتوفرهافيالدعوىحتى

تكونمقبولةأمامالقضاءاإلداريالبدلنافيهذاالمبحثأننتناولأنواعالدعوىاإلداريةوالتطرق

سنتناولهمنالىالتصنيفاتالتيوضعهاالفقهاءالقدماءوالمعاصرونللدعوىاإلداريةوهذاما

خاللالمطلباألولوبعدذلكسنتكلمعنتمييزالدعوىاإلداريةعنغيرهامنالدعاوىوماهي

أبرزأوجهاالختالففيمابينهموهذاماسنتناولهفيالمطلبالثاني.

 : المطلب األول
 أنواع الدعوى اإلدارية 

نالدعوىاإلداريةيمكنحصرهاوالتعرفألىإتتسمالدعوىاإلداريةبمحدوديتها،وذلكيعود

نوعمن تصنيفأعلىكل ثموضعهاضمن اإلدارية"نواعهاومن الدعاوى"الدعاوى بخالف

الأالمرفوعة القضاء الكثرةوالتنوعممايصعبحصرها،نظاميمام الفقهالتيهيمن اتجه وقد

اإلدارية الدعاوى تصنيف في اتجاهإالقانوني اتجاهين الدعاوىلى تصنيف في التقليدي الفقه

"الفقهالتقليدي"اإلداريةواتجاهالفقهالحديثفيهذهالدعاوى،لذاسنتطرقلتصنيفالدعاوىفي

وعلىالوجهالتالي:"الفقهالحديث"و

دارية وفق نظرية الفق  التقليدي: تصنيف الدعاوى اإلولا أ

الفق التقسيمللدعاوىعماد"الفير"فرنسيهالييعودالفضلفيهذاالتصنيفالى مدىهوهذا

لى:إساستقسمالدعاوىاإلداريةوعلىهذااأل،(1)نواعالدعاوىأسلطةالقاضياإلداريفيكل

 

 .253(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص2011علىخطار،)(شطناوي،1)
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هميتهاتحتلدعوىاإللغاءمكانةخاصةفينطاقالقضاءاإلداريليسألدعوى اإللغاء: -أ

بلأل الطعونفحسب، عنطريق اإلداري القضاء ويباشرها القضاء هذا تمثلمحور نها

ذنهيدعوىقضائيةيرفعهاكلذيإالموجهةللقراراتاإلداريةالمعيبة،فدعوىاإللغاء

مباشرةأنش شخصية مصلحة عنجرتضررتله صدر نهائي قرار الجهاتىحدأاء

مخاصمةهذاالقراروذلكثربذاتهفيمركزهالقانونيمستهدفاًأاإلداريةالوطنيةالعامة،

(1)_بطلباستصدارحكمبالغائهبسببعدممشروعيتهويكونلهذاالحكمحجيةقبلالكافة

ومعيبأداريغيرمشروعإلغاءقرارإندعوىاإللغاءترفعللمطالبةبإونفهممماتقدم

 لغاءالقراراإلداري.حدالعيوبالتيحددهاالمشرعإلأب

بإنهاالدعوىالتييرفعهاأحداألشخاصالقضاء الكامل: دعوى  -ب التعويض تعرفدعوى

،(2(الىالقضاءللمطالبةبتعويضعنماأصابهمنضررجراءتصرفأوعملاإلدارة

بأنهامنحالقاضيسلطةتعديلبعضالقراراتاإلداريةالمعيبةواستبدالهاوعرفهاآخرون

بالتعويضعنأيةأضرارلحقتبالطاعنمنقبلجهةاإلدارةوباألخصحقوقه والحكم

الحكم(3)الشخصية فلهسلطة أوسع الدعاوىسلطات النوعمن هذا القاضيفي ويمنح

م إلى الحال وإعادة والتعديل دعاوىبالتعويض من التعويض دعوى تعد لذا عليه اكانت

.)4)القضاءالكامل

وإنمنأبرزالفروقالجوهريةبيندعوىاإللغاءودعوىالقضاءالكاملهيمايلي:

 

 .181(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص2016عمرمحمد،)(الشوبكي،1)
 .184كندرية،صاالسالمعارف،(،المرشدفيالدعوىاإلدارية،منشأة2001)(غنيم،ابراهيممحمد،2)
 .32،ص1(،احكامالقضاءاإلداريدراسةمقارنة،دارالفكرالجامعي،االسكندرية،ط2017(الفالح،محمدعبدهللا،)3)
 .147بغداد،صالسنهوري،(،القضاءاإلداريالعراقيوالمقارن،مكتبة2011عليسعد،)(عمران،4)
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إنأساسدعوىاإللغـاءهـوالقـراراإلداريالمطعـونفيـهبعـدممن حيث موضوع الدعوى: -1

ــًاايبمعنــىاندعــوىاإللغــاء المشــروعيةالحتوائــهعلــىعيــبمــنالعيــوبالمحــددةقانون

دعـــوىموضـــوعيةتقـــومعلـــىمخاصـــمةقـــرارإداريمعيـــبوالمطالبـــةبإلغائـــهفـــيحـــينأن

لدعوىناشئعنمركـزقـانونيأساسدعوىالقضاءالكامليتمثلفيحقشخصيلرافعا

فــــرديتعــــرضلضــــررنتيجــــةإهمــــالجهــــةاإلدارةومــــنثــــميطالــــبالمتضــــرربــــالحكملــــه

.(1)بالتعويضعماأصابهمنذلكالضرر

تكونمهمةالقاضياإلداريفيدعوىاإللغاءهيمن حيث مدى سلطة القاضي اإلداري: -2

ءفإذاثبتللقاضياإلداريأنالقرارفحصمشروعيةالقراراإلداريالمطعونفيهباإللغا

القرار بإلغاء الحكم مجرد على دوره فيقتصر قانونًا المحددة العيوب من بعيب مشوب

تمتد اإلداري القاضي سلطة فان الكامل القضاء دعوى في وأما جزئيًا أو كليًا اإلداري

العا بالتعويض اإلدارة جهة على والحكم اإلداري القرار تعديل الضررلتشمل عن دل

 الحاصلفيحقوقالطاعنالشخصية.

الدعوى: -3 في  الصادر  الحكم  حجية  حيث  دعوى  من  في باإللغاء الصادر الحكم يتمتع

اإللغاءعلىحجيةمطلقةفيمواجةاالطرافكافةومنبعدذلكفانهيلغيالقراراإلداري

محلالطعنويترتبعلىذلكإزالةاألثاركافةالمترتبةعلىهذاالقرارومنالممكنأن

فيالمنازعةأمافيدعوىيستفيدمنهذااإللغاءكلمنلهمصلحةفيهوإنلميكنطرفاً

وجهة الدعوى رافع وهم حصرًا النزاع أطراف على تقتصر الحجية فان الكامل القضاء

 

 .36احكامالقضاءاإلداريدراسةمقارنة،مرجعسابق،ص(،2017(الفالح،محمدعبدهللا،)1)
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بالحكمأيإنهاتعُدحجية اإلدارةومنغيرالممكنأليشخصآخرالحقفيالتمسك

.(1)نسبيةالتتجاوزأطرافالنزاع

 : تصنيف الدعاوى وفق نظرة الفق  الحديث ثانياا 

ويعودالفضل"طبيعةالمنازعة"تقسيمالدعاوىاإلداريةعلىاساسإلىذهبالفقهالحديث

(2).لىصنفينإذيصنفالدعاوىإ"يجدو"فيطرحهذاالتقسيمالىالفقيه

نالخصمفيالدعوىيكونمركزاًوقدسميبهذااالسمألول: القضاء الموضوعي:الصنف األ 

ومخالفةتأديبيةفيأللقانونفيدعوىاإللغاءنيكونالقراراإلداريمخالفاًكأ،موضوعياًوقانونياً

قضاءالعقاب.

ينصبهذاالنوعمنالقضاءعلىمركزقانونيشخصي،الصنف الثاني: القضاء الشخصي:

قوقشخصيةللمدعيومثالهدعاوىالعقوداإلداريةودعاوىالتعويض.اذتتعلقالدعوىبح

نهاتخرجبعضالدعاوىخارجإنتقسيمالدعاوىوفقنظرةالفقهالحديثعليهامآخذمنهاإو

وفق المذكور المتاًالتقسيم كدعوىألطبيعتها الشخصي والقضاء الموضوعي القضاء بين رجحة

،وعلىالرغممنذلكفانلهذاالتقسيمعدةنتائج(3)االنتخابيةوالطعونالضريبيةالتفسيروالطعون

ان التقسيم هذا لنا يبين إذ الدعوى قبول بنطاق يتعلق ما أبرزها إغفالها يمكن ال مهمة عملية

في الدعاوى حجية وإن الشخصي القضاء من اتساعًا أكثر الموضوعي القضاء في الدعاوى

 

 .423-420(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص2006(عبدهللا،عبدالغنيبسيوني،)1)
ياسين،)2) الحلبي2011(علي،عثمانعلي والتعويض،منشورات الدعوىاإلداريةفيدعويياإللغاء اقامة (،اجراءات

 .59ص،1الحقوقية،بيروت،ط
 .158(،اصولالتقاضيفيالدعاوىاإلدارية،مرجعسابق،ص2020العبيدي،عوادحسينياسين،)(3)
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وعيتكونمطلقةفيحينتكوننسبيةفيالقضاءالشخصيوذلكلكونهامقتصرةالقضاءالموض

(1).علىأطرافالنزاع

 : المطلب الثاني 
 تمييز الدعوى اإلدارية عن غيرها من الدعاوى 

باختالف المحاكم تنظرها التي الدعاوى من غيرها عن كثيرًا اإلدارية الدعوى تختلف ال

تتشابهمعهافيكثيرمنالسماتوالشروطوحتىفيبعضاإلجراءاتالشكليةمسمياتهاإذانها

ف ذلك المحاكماإلداريةومع أمام توفرهاإلقامتها التيالإالواجب العديدمناالختالفات نهناك

الدعوىأوالحقمحلالحمايةأوحتىنطاقهاومنأطرافيمكنالتغاضيعنهاسواءمنحيث

هذهالدعاوىهيالدعوىالمدنيةوالدعوىالتأديبية،وهذاماسنتناولهمنخاللالفرعينالتاليين:

 يز الدعوى اإلدارية عن الدعوى المدنية يتم  :ولاأل  الفرع

أنوالتيتتمثلفيعلىالرغممنالتشابهالكبيرفيعناصرالدعوىاإلداريةوالدعوىالمدنية

منالوسائلالقانونيةلحمايةالحق،وهذهالوسيلةتمتازبأنهاتحميالحقةالوسيلإالدعوىماهي

التشابهبينالدعوىاإلدارية(2)لىالقضاءإعنطريقااللتجاء .وهذهعناصراالشتراكوصور

المدنية، هناكإالإوالدعوى ايجازأنه ويمكن الدعوتين هاتين بين اختالف هذهوجه أبرز

قاطالتالية:فيالناالختالفات

الختصاص:  :ولا أ حيث  بسببمن  اإلداري القضاء قبل من اإلدارية الدعوى في النظر يكون

"طبيعةهذهالدعوىومنخاللالمحاكمالمتخصةفيالقضاءاإلداريعلىمختلفمسمياتها
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اإلداري القضاء الموظفينالدولة،مجلس،محكمة قضاء حين"محكمة فيأفي النظر ن

.)1(يالدعوىالمدنيةيكونمنقبلالقضاءالعاد

حيث  ثانياا  من  الدعوى:أ:  حيثطراف  من المدنية الدعوى عن اإلدارية الدعوى طرافأتتميز

يكون اإلدارية الدعوى ففي منأحدأالدعوى، شخص العامأطرافها القانون أي"شخاص

أو عامة كسلطة هيئاتهاأالدولة أو فروعها العامةأحد مؤسساتها حين"و طرافأنأفي

األ هم المدنية الطبيعيالدعوى األةشخاص وكذلك المعنوية، من(2)شخاص شخاصأوهم

القانونالخاص.

الحماية:  ثالثاا  الدعوى "    من حيث الحق محل  الدعوى:"موضوع  الحمايةفي الحقمحل يكون

التيتنشأبسببالعالقةبينالحقوقتلكوالمقصودبههوحقمنالحقوقاإلداريةاإلدارية

افيالدعوىالمدنيةفأنالحقالذيوأمخرى،أفرادمنناحيةشخاصالعامةمنناحيةواألاأل

نواعها.أعنمصادرااللتزامعلىاختالفأتحميهالدعوىالمدنيةهوكلحقمشروعينش

ءتنالدعوىاإلداريةجاأتتميزالدعوىاإلداريةبمحدوديتهاأي: من حيث نطاق الدعوى:رابعاا 

الى اإلدارية الدعوى تقسيم على الفقه وجرى الحصر سبيل اإللغاء"على دعوى"و"دعوى

حين"تعويض والإفي محددة غير تكون المدنية الدعوى لكثرتهان حصرها وتعدديمكن

.(3)نواعهاأو

الجهةالتيتتولىالفصلوالنظرفيالجهة التي تتولى الفصل في الدعوى:  من حيث  :خامساا 

الدعوىاإلداريةهيجهةمتخصصةذاتتشكيلمختلفعنالقضاءالعاديفيالدولالتي

 

 .108(،اصولالتقاضيفيالدعاوىاإلدارية،مرجعسابق،ص2020(العبيدي،عوادحسينياسين،)1)
 لمفهوماالشخاصالمعنوية.تحديد1951(لسنة40(منالقانونالمدنيالعراقيرقم)47(جاءفيالمادة)2)
 .14يزفيالمبادئالعامةللدعوىوإجراءاتها،مرجعسابق،ص(،الوج1970،)(بديوي،عبدالعزيزخليل3)
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القضاء بنظام إذتأخذ الدعاوىالمزدوج النظرفي إداريمتخصصفي هناكقضاء يكون

لمختلفتمامًانهذوتكوينوتشكيأبالمنازعاتاإلداريةوالمفترضفيهذاالقضاءالمتعلقة

درجات حيث من أو فيه العاملين حيث من سواًء المدنية المحاكم تكوين أو تشكيل عن

التقاضيواخيرًامنحيثجهاتالطعنفياألحكامالتييصدرها.

تختلفالدعوىاإلداريةعنالدعاوى  ودور القاضي في كٍل منهما:  سادساا: من حيث اإلجراءات

كيختلفدورالقاضياإلداريكذلوإقامتهاأمامالمحاكماإلداريةمنحيثإجراءاتالمدنية

يتمتع إذ المدنية الدعوى المدنيفي القاضي  نظيره دور عن اإلدارية الدعوى القاضيفي

بدور اإلداريةإاإلداري الدعوى في المدنيةأيجابي الدعاوى في موجود هو مما وذلككثر

هابخالفاإلجراءاتفيالدعوىالمدنيةالتييتصففيهالتحقيقحالةمنالتوازنبينأطراف

دورالقاضيبالسلبيةأوبالحياديةإلىحدبعيدبحيثيتركللخصومفيالدعوىمهمةإدارة

اإلدارية الدعوى طبيعة إلى المعنى بهذا اإلداري للقاضي اإليجابي الدور ويرجع إجراءاتها

التوازنالعادلومركزاألطراففيهااألمرالذييستدعي قيامالقاضيبدورايجابيلتحقيق

.(1)بينالطرفيناإلدارةمنجهةومنيطعنبقرارهامنجهةأخرى

حيث  سابعاا: األحكام  من  وحجية  بـ:  الميعاد  محدد اإلدارية الدعوى إقامة منستينميعاد يومًا

القرار نشر الرسميةتاريخ الجريدة الوسائلفي ذلك في بما أخرى وسيلة بأي إعالنه أو

أمااإل المدنيةلكترونية، الحقالذيتحميهوجودًاوعدمًافتسقطمعهالدعاوى تدورمع فهي

مايتعلقبشأناالختالففيحجيةاألحكامكذلك،(2)أنهبمضيالمدةالمقررةللتقادمفيش

 

 .380(،القضاءاإلداري،دارالنهضةالعربية،القاهرة،ص1998(خضر،طارقفتحهللا،)1)
الثاني،(،القرارالمطلوبإلغاءهفيالقانوناإلداريالليبي،مجلةدراساتقانونية،المجلد1972(السيوي،عمرمحمد،)2)
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كاناذاماالحكمالصادرفيالدعوىحسببتختلففيالدعاوىاإلداريةحكامحجيةاألفان

ففيحالةردالدعوىتكونحجية،القرارالمطعونبهبإلغاءأمشكاّلأوموضوعاًبردالدعوى

ولمرهأىذلكأنالطاعنالذيرفضتدعواهعن،ومالمدنيةالحكمهنانسبيةكمافيالدعوى

ذاكانالرفضمبنياًإكليةشالقرارمنجديدبعداستيفاءالشروطالنيطعنبذلكأيستطيع

الذيإليهاطعنهالطعنالجديدعلىاسبابغيرتلكالتياستندبإقامةعلىسببشكليأو

تقتضيفيهاالمحكمةأرفض، القراراإلداريالمطعونبهبإلغاءاإلداريةمافيالحالةالتي

الكافةةتسريفيمواجهةمطلقةفأنالحكميكونلهحجيوجزئياًأسواءأكاناإللغاءكلياً

اكانوااطر الدعوىفاًاسواء لمأفي الحكم،ايكونوم الذيحدده ،وذلكفيالخصوموالمدى

الحجي استثناءًهوهذه العامةتعد القاعدة حجيةالقضائيةلألحكاممن لها بأن تقضي التي

نأ،فيحين(1)اهنسبية،وهيمسألةمنالنظامالعامبحيثاليجوزاالتفاقعلىمخالفت

 فقط.األحكامالمدنيةتتمتعبحجيةنسبيةتقتصرعلىأطرافالدعوى

المصلحة:   حيث  من  مفهومثامناا:  عن نسبيّا يختلف اإللغاء دعوى في المصلحة مفهوم إن

هوحماية اإللغاء دعوى في الغاية كون االختالف هذا ومرد المدنية الدعوى في المصلحة

مبدأالمشروعيةبخالفالمصلحةفيالدعوىالمدنيةالتيمناطهاحمايةمصالحذاتيةوأن

باالعتداءعليه مهدداً كان إذا أو عليه اعتدي الذي بالحق تقترنالمدنية الدعوى في المصلحة

 المشروعية مبدأحماية إلى األول المقام في اإللغاءتهدف المصلحةفيدعوىفيحينان

 فإن المقدمةولذلك الدعاوى جدية لضمان الطاعنفي المصلحة شرط توافر واشتراط اإلدارية،

 تقديمهاوفضاًلعنذلكفإن تسوغ مصلحة الطاعن في تتوافر لم إذاشكالً ترد اإللغاء دعوى

 

(،اجراءاتالمنازعةاإلداريةفيدعوىالغاءالقراراتاإلدارية،منشأةالمعارف،االسكندرية،2004جمالالدين،سامي)(1)
.184ص
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 ألن العادي القضاء في المصلحة من وأشمل أعماإلداري القضاء في المطلوبة المصلحة

التي اإلداريمخاصمة دعوى وخصوصاً اإلداري القضاء أمام ترفع الدعاوى  غير القرار

 والحفاظ بالدفاع للجماعة عامة واحد،مصلحة وقتفي مصلحتين تحقيق إلى تهدف المشروع

 إلى تهدف التي للدعوىالنظامية خالفاً الدعوى، لرافع خاصة ومصلحة المشروعيةمبدأ على

فقط. الخاصة المصلحة حماية

الخصومة:   حيث  من  دعوىتاسعاا:  بأنها المدني القضاء في الدعوى عن اإللغاء دعوى تتميز

اإلداري القاضي سلطة وتنحصر مشروع غير إداري قرار مخاصمة على تنصب عينية

بِإلغائهإذابمقتضىهذاالوصف القرارمشروعًاكماصدرعناإلدارةأو اماباإلبقاءعلى

التي المدنية الدعوى من تمامًا العكس على إلغائه، تستدعي التي العيوب من عيب مسه

.(1)تخاصمحقًاشخصيًايتمتعالقاضيبموجبهابتقديرمدىتوفرذلكالحقمنعدمه

األ عاشراا  ال: من حيث  المترتب علم ثر  قبل  الرد من  تقديم  الجوابية:  دعيى عدم  الالئحة   على 

األ بخصوص يتعلق الالئحةفيما على المدعي قبل من الرد تقديم عدم على المترتب ثر

علىاًثرقانونيعلىعدمتقديمالمدعيردأيأالجوابيةفقانونالمرافعاتالمدنيةلميرتب

يتمثلباعتبارخطيراًثراًأماقانونالقضاءاإلداريفقدرتبعلىعدمالردأالالئحةالجوابية

او التي قبلالوقائعواالسباب تمامّامن بها الجوابيةمسلم الالئحة المستدعىضدهفي ردها

المادةفقد(2)المستدعي اإلداري13نصت القضاء قانون من ب رقماألردن/ لسنة27ي

 

(1( رياض، نجم والربضي، جمال محمد ذنيبات، ودعوى،(2017( المدنية الدعوى بين المصلحة شرط في التباين مدى
،ص2،العدد20بحوثوالدراسات،مجلةعلميةمتخصصةتصدرعنجامعةعماناالهلية،المجلداإللغاء،البلقاءلل

114. 
 .301(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص2020الخاليلة،محمدعلي،)(2)
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يمنطرفيالدعوىمسلمّابهامنالطرفأوردهاأسبابأوأيوقائعأعلى"تعتبر2014

وفيالردعليها".أذالمينكرهاصراحةوبصورةمحددةفيالالئحةالجوابيةإخراآل

 تمييز الدعوى اإلدارية عن الدعوى التأديبية : الثاني الفرع

ب التأديبية الدعوى حقأتعرف واالإنها الواجبات لحماية مقرر يفرضهالجرائي التي تزامات

وهذاالحقفرادهاويمسنظامها،أخالليقعمنإوهيئةمنأيأوطائفةألىجماعةإاالنتماء

الجماعة بااللتجاءأتباشره وذلك يمثلها من بواسطة الهيئة وفقًاإو التأديبية الوالية صاحب لى

بالتحقيق نزالالعقوبةإوتحديدالمسؤولعنهاوةارتكابمخالفةتأديبيفيللشكلالمحددلمطالبته

المعدلوالخاصبإعادة1958لسنة117منقانونرقم22ولقدنصتالمادة،(1)التأديبيةعليه

أوراق إيداع اإلدارية النيابة تتولى أن مصرعلى في التاديبية والمحاكمات اإلدارية النيابة تنظيم

المادة كذلك أكدته ما وهو المختصة المحكمة بسكرتارية اإلحالة وقرار قانون134التحقيق من

ا رقممجلس المصري أوراق1972لسنة47لدولة بإيداع تقام التاديبية الدعوى أن ذكرت حيث

المحكمة كتاب قلم لدى اإلحالة وقرار الذيالتحقيق اإلحالة قرار يتضمن أن ويتعين التاديبية،

التأ العقوبة إنزال التاديبيةطالبًة المحكمة الى المتهم الموظف بإحالة اإلدارية النيابة ديبيةتصدره

إليهم المنسوبة والمخالفات وفئاتهم العاملين بأسماء بيان وكذلك إداري ذنب من اقترفوه ما جزاء

الموظفين مع وضماناتهم التحقيقات استيفاء بعد وذلك التطبيق واجبة القانونية والنصوص

في،(2)_المحالين المشرعاألردنأما أناط التأديبيةاألردنفقد العقوبات بإيقاع االختصاص ي

في الرئاسية التأديبية السلطة وتتمثل التاديب، ومجالس الرئاسية التأديبية السلطة وهما بجهتين

 

 .73،شرحاالجراءاتالتأديبية،منشاةالمعارف،االسكندرية،ص)2004 (ياقوت،محمدماجد،(1)
(2)( ابراهيم، احمد محمد المنصورة،2018المسلماني، والطباعة، للنشر والقانون الفكر دار اإلداري، القانون موسوعة ،)

 .623،ص1ط
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السلطاتاإلداريةالعلياوالتيتشملالوزراءالمختصونواأُلمناءالعامونومديروالدوائرإذإنهذه

التوجيه سلطة تملك اإلدارية التيالسلطات الدوائر في العمل سيرة حسن عن المسؤولة وهي

/أ"من142يرأسونهاوبالتيهياألقدرعلىالحكمعلىتصرفاتالموظفينولقدنصتالمادة"

توقعالعقوباتالتأديبيةالمنصوصعليهاعلى"2020لسنة9يرقماألردننظامالخدمةالمدنية

الفقرة ذاالنظامعلىالمخالفةالمسلكيةالتييرتكبهاالموظفمنمنه"142"منالمادة"أ"في

:الفئاتاألولىوالثانيةوالثالثةوفقًاللصالحياتالتالية

 بقرارمنالرئيسالمباشرإذاكانتالعقوبةالتأديبيةعلىالمخالفةالتتجاوزاإلنذار. -1

ال -2 المخالفة على التأديبية العقوبة كانت إذا المدير من الراتببقرار من الحسم تتجاوز

 ساسي.األ

الزيادة -3 تتجاوزحجب المخالفةال التأديبيةعلى العقوبة كانت إذا العام األمين بقرارمن

 سنوات.ةالسنويةلمدةثالث

بقرارمنالوزيرإذاكانتالعقوبةالتأديبيةعلىالمخالفةالتتجاوزحجبالزيادةالسنوية -4

 ."سنواتةلمدةخمس

كيفيةتشكيل2020لسنة9يرقماألردنأماالمجالسالتأديبيةفقدبيننظامالخدمةالمدنية

التاديبيةواختصاصاتهافيالمادة تأديبي-أمنهفقدنصتعلى"147المجالس يؤلفمجلس

رةالعدلوالثانيةوالثالثةبرئاسةأمينعاموزا التخاذاإلجراءاتالتأديبيةبحقموظفيالفئاتاألولى

وعضويةكلمن:

 .أمينعامالديوان -1

 مستشارفيديوانالتشريعوالرأييسميهرئيسديوانالتشريعوالرأي. -2
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جميع-ب بحضور قانونيًا اجتماعه ويكون رئيسه، من بدعوة التأديبي المجلس يجتمع

الفاألعضاءويتخذقراراتهبأكثريةأصواتأعضائهعلىاألقلعلىأنيبينالعضوالمخ

 أسبابمخالفتهخطيًاويلحقهابقراراألكثرية.

 لرئيسالمجلسالتأديبيتسميةأحدموظفيوزارةالعدلأمينالسرالمجلسيتولىإعداد-ج

بها يكلفه أخرى أعمال وأي القرارات وتوثيق والتبليغ اجتماعاته ومحاضر أعماله جدول

.رئيسالمجلسالتأديبي

دائرتهممثالعنهافيالقضاياالمتعلقةبها.يسميالوزيراحدموظفي-د

طبقعلىكلمنرئيسوأعضاءالمجلسالتأديبيأحكامردالقضاةالمنصوصعليهات-1-هـ

يمنهممنيسميهرئيسالوزراءأفيقانونأصولالمحاكماتوفيهذهالحالةيحلمكان

 طلبمنوزيرالعدل.منموظفيالمجموعةالثانيةمنالفئةالعليابناءعلى

يقدمطلبالردالىوزيرالعدل.-2

وفقاً-و الموظف يرتكبها التي المسلكية المخالفة في بالنظر التأديبي المجلس  يختص

الفقرة أحكام بمقتضى له المخولة من"أ"للصالحية أي إيقاع وله المادة، هذه من

تقديره بمنهذاالنظاموذلكحس"142"العقوباتالتأديبيةالمنصوصعليهافيالمادة

 . "للعقوبةالمناسبةللمخالفةالتيارتكبهاالموظف

الدعوى تعريف في النظر إمعان خالل أالتأديبيةومن نبين أن بينباالمكان الفروقات هم

والدعوىالتأديبيةوهيكالتالي:الدعوىاإلدارية

الختصاص:ولا أ حيث  من  اإلداري،:  القضاء قبل من اإلدارية الدعوى الدعوىأتنظر ما

ديبيةالتيينعقدلهااالختصاصفيتوقيعالجزاءاتأالتأديبيةفتنظرمنقبلالسلطاتالت

يمثلها.التأديبيةعلىالعاملينفيالدولةتباشرهالهيئةبواسطةمن
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شخاصأمناًطرافهاشخصأحدأنالدعوىاإلداريةيكونأطراف الدعوى:أ: من حيث  ثانيا  

حدفروعهاأوهيئاتهاأومؤسساتهاالعامة،فيأالقانونالعامأيالدولةكسلطةعامةأو

وفعلأومخالفةًأاًداريإِأحدطرفيهاموظفارتكبخطأنالدعوىالتأديبيةيكونأحين

نصاألمن التي العقوبات بإحدى عليه بالحكم وذلك مجازته، معها يتوجب التي فعال

.(1)عليهاالقانون

يتكونالحقمحلالحمايةفيالدعوىاإلداريةحقًامن: من حيث الحق محل الدعوى:ثالثاا 

ايرتكبهلتيفيحينيكونمحلالدعوىالتأديبيةهوالمخالفةاإلداريةا،الحقوقاإلدارية

جباتالوظيفةومقتضياتها.اخالاًلبوإوالتيتعدُالموظف

الدعوى:  :رابعاا  الدعوىاإلِمن حيث نطاق  الدعاوتعد المحددة،أيمن الدعاوى ىداريةمن

محدد قانوني لنظام تخضع فهي التأديبية الدعاوى اما الحصر، سبيل على جاءت التي

اإل فيه العامتباشر الموظف ضد للمسائلةجراءات الموجبة التأديبية للجرائم المرتكب

.(2)التأديبية

  

 

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

العربي،،)1987 (الطماوي،سليمانمحمد،(2) الفكر التاديبدراسةمقارنة،دار الثالث،قضاء الكتاب القضاءاإلداري،
 .40-39القاهرة،ص
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 : الفصل الثالث
 الدعوى اإلدارية  في  اإلداري  دور القاضي 

للقاضياإلداريدورمهموكبيرفيالسيطرةعلىإجراءاتالدعوةاإلداريةفهوالذييوجهها

وهوالذييأمربالسيرفيإجراءاتهاويأمربالتحقيقإذاكانلهموضعويفحصاأل وراقوالوثائق

ياإلداريلقاضهذالدورالمهمللبيانالمقدمةللمحكمةويقررمتىتصبحالدعوىصالحةللحكم،و

ال مبحثين,إعلىهيمنةفي الى الفصل هذا بتقسيم سنقوم اإلدارية الدعوى المبحثجراءات في

يجابيأمافيالمبحثالثانيفسنتناولالدوراإلواالولسنتناولمفهومإجراءاتالتقاضياإلدارية،

.للقاضياإلداريفيالدعوىاإلدارية

 : المبحث األول
 التقاضي اإلداريةإجراءات 

تقاضيخاصةبهاتختلفعنإجراءاتتتخضعدعوىاإللغاءأمامالمحاكماإلداريةإلجراءا

سواءكانمصدرهذهاإلجراءاتالتشريعأواالجتهاداتالقضائية،النظاميةالتقاضيفيالدعاوى

األخرى، الدعاوى عن وتميزها اإللغاء دعوى لخصوصية نظرًا س وذلك نتناولوعليه هذاوف

خال من مطالبالمبحث ثالثة األل المطلب في اإلدارية، التقاضي إجراءات تعريف ولسنتناول

و القانونية سنتناولوطبيعتها الثاني المطلب اإلداريةخصائصفي التقاضي فيو,إجراءات أما

اإلدارية.التقاضيإجراءاتمصادرفسنتناوللثالمطلبالثا
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 : المطلب األول
 ف إجراءات التقاضي اإلدارية يالفرع األول: تعر 

ذيستطيعكلفردمنخاللهصدإهمالحقوقالطبيعيةلإلنسانأيعدمبدأحقالتقاضيمن

إحدىلذلكنصتأغلبالدساتيرالحديثةعلىهذاالحقكياعتداءيشكلمساسًابحقوقهوحرياتهأ

الفا لتعزيزمبدأسيادة ناحيةالضماناتالالزمة ناحيةوحمايةحقوقوحرياتاألفرادمن نونمن

،تقاضيحقمصونومكفولللكافةال  "منهعلى97فيالمادةالدستورالمصريإذنصأخرى،

وتلتزمالدولةبتقريبجهاتالتقاضي،وتعملعلىسرعةالفصلفيالقضايا،ويحظرتحصينأي

والمحاكم الطبيعي، قاضيه أمام إال شخص يحاكم وال القضاء، رقابة من إداري قرار أو عمل

،وكذلكنصالدستورالعراقيعلىأهميةحقالتقاضيإذجاءفيالمادة(1)"االستثنائيةمحظورة

للجميع  "أنمنهثالثاً  /19 ومكفول مصون حق المشرعاألردنوفي،  (2)  "التقاضي ذهب

نصاألردنالدستوري حيث المحاكم أمام التقاضي حق وأهمية ريادة  على التأكيد في كذلك ي

المحاكممفتوحةللجميعومصونةمنالتدخلفي/أواًلمنهعلى"101يفيالمادةاألردنالدستور

 (3)."شؤونها

التشريعات مستوى على هذاالنظاميةأما تنظم قانونيًة نصوصًا المقارن المشرع ضمن فقد

فقد وتأكده، المصريالحق الدولة مجلس قانون خاصة1972لسنة47رقمحدد إجراءات

هذاتطبقاالجراءاتالمنصوصعليهافي  "حيثنصتالمادةالثالثةمنهعلىللتقاضيأمامه

.. نص فيه يرد لم فيما المرافعات قانون أحكام وتطبق فقدوفي"القانون، قانونسارالعراق

 

.97،المادة2019أبريل23فقًاللتعديالتالدستوريةالتيأدخلتعليهفيو (أنظردستورجمهوريةمصرالعربية1)
 /ثالثًا.19،المادة2005عراقالصادرفيالعام(أنظردستورجمهوريةال2)
 /أواًل.101،المادة1952(أنظردستورالمملكةاألردنيةالهاشميةالصادرعام3)



55 
 

عندمافياالتجاهنفسه2017لسنة71رقمبالقانونالمعدل1979لسنة65مجلسالدولةرقم

1969لسنة83تسريأحكامقانونالمرافعاتالمدنيةرقم  "منهعلى7/11قضىفيالمادة

1971لسنة23وقانونأصولالمحاكماتالجزائيةرقم1979لسنة107وقانوناالثباترقم

رقم العدلية الرسوم اإلدارية1981لسنة114وقانون المحكمة تتبعها التي االجراءات فيشأن

أكدوهوما،"العلياومحكمةالقضاءاإلداريومحكمةقضاءالموظفينفيمالميردفيهنصخاص

منهعلى41فقدنصتالمادة2014لسنة27رقمياألردنقانونالقضاءاإلداريكذلكعليه

سريانقانونأصولالمحاكماتالمدنيةفيمالميردفيهنصفيقانونالقضاءاإلداريوبمايتالءم

 .(1)معطبيعةالمنازعةاإلدارية

اإلداريةهيتلكالتيتتصلبالتنظيمالقضائيمنخاللتحديدوالمقصودبإجراءاتالتقاضي

لىالسلطةإاللجوءةأنواعالمحاكموكيفيةترتيبهاوتشكيلهاواختصاصاتهاوالتيتختصببيانكيفي

القتضاء والعامة القضاء على تعرض التي المنازعات وتحديد يلزماإلالحقوق  التي  جراءات

فض المنازعة لطرح وكيفيةاتباعها الدفاع وطريقه الدعاوى به تقدم الذي الشكل عن صدارإاًل

.)2 (األحكاموالطعنفيها

وااللتجاء فيها تتبع التي والخطوات الخصومة صور تبين التي القواعد بأنها كذلك لىإوعرفت

الدعوى في الحكم صدور حتى المنازعة سير وكيفية اإلداري القضاء أيضًا)3)جهات وعرفت ،

بأنهامجموعةالقواعدالتييتعينعلىالمتقاضيناتباعهافيمنازعاتهماإلداريةويلتزمبهاالقضاة

 

فيغيرالحاالتالمنصوصوالتينصتعلى"41،المادة2014لسنة27(انظرقانونالقضاءاالدارياألردنيرقم1)
 ". حكامقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوبمايتالءممعطبيعةالقضاءاالداريعليهافيهذاالقانونتسريأ

.255(،القضاءاالداري،دارالجامعةالجديدة،االسكندرية،ص2010الحلو،ماجدراغب،)(2)
.266(،دورالقضاءفيالمنازعةاإلدارية،عالمالكتب،القاهرة،ص1985)بسيوني،حسنالسيد(3)
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راءاتالتقاضيجإتكونمنذتحريكالدعوىولغايةالحكمفيها،والبدهنامناإلشارةإلىوجوبأن

ةجراءاتمعينإاتباعلمستدعيعلىاحيثيجبمعطبيعةالخصومةاإلداريةةمامالمحكمةمتفقأ

حيثخرىالزمهعندرفعهاثمنظرهاحتىصدورحكمفيهاأنهناكاجراءاتوأقبلرفعالدعوى،

وقائ عن موجزًا يتضمن وان واضح بشكل مطبوعًا الدعوى استدعاء يكون أن الدعوىيشترط ع

توذلكمانص(1)ومضمونالقرارالمطعونفيهوأ سبابالطعنوالطلباتالتييريدهاالمستدعي

المادة صراحة اإلداري10عليه القضاء قانون رقماألردنمن فيها2014لسنة27ي جاء إذ

:أ.يجبعلىالمستدعيأنيرفقباستدعاءالدعوىمايلي"

مرفقةلألصلالبيناتالخطيةالتييستندإليهافيإثباتدعواهمصدقةمنهبأنهامطابقة -1

 .بقائمةمفرداتهذهالبيانات

 ة.قائمةبأسماءالشهودالذينيرغبفيسماعشهاداتهمإثباتالدعواهوعناوينهمالكامل -2

 .القرارالمطعونفيهإذاكانقدتمتبليغهله -3

قائمةبالبينةالخطيةالموجودةتحتيدالخصمأوالغيرعلىأنيتمبيانهابصورةمحددة -4

مباشرةفيالدعوىومنتجةفيعالقةوبيانالجهةالموجودةتحتيدهاعلىأنتكونذات

إثباتها،وإذاكانتالجهةالتيتوجدالمستنداتتحتيدهاقدامتنعتعنتزويدهبصورة

بوصفها أو عندعنها انقضت قد القانونية المدة وكانت دعواه تقديم بعد بها زودته أو

اإلداريةتزويدهبهافيكتفىبذكرهاوبالقدرالذييعلمهمنالتفصيلبخصوصهاوللمحكمة

تقديمها على القرارات"،الموافقة او الدعوى وقائع ذكر من االستدعاء خلو حالة وفي

فاّن الطعن فيهاوأ سباب السيرالمطعون للمحكمة يعدجهالةفاحشةاليمكنمعها ذلك

 

 .279القضاءاالداري،مرجعسابق،ص.(2020)(الخاليلة،محمدعلي1)
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العام بالنظام متعلق األمر هذا لكون للردشكاًل الدعوى المحاكمةممايعرض بإجراءات

المحكمةاإلدارية لذلكفقدقضت اذاكاناليوجاألردنوتطبيقًا " لهاعلى ديةفيحكم

الىموضوعيهما، الطعنينوالاالشارة القرارين الىوجود الدعوىمايشير بيانات ضمن

فانمااوردهتحتعنوانالقراراتالمطعونبهاوهيعبارةعنارقاملقراراتلميبينمن

هومصدرهاوالفحواها،ومعإنهأشارإليهمافيقائمةبياناتهالخطيةفيالبنديناألول

هلميقدمهماضمنحافظةمستنداتهوبماانالمحليعدركنًارئيسيًامنأركانوالثانيفأن

،(1)_القراراإلداريوفيحالتخلفهذاالركنفانالدعوىتكونفاقدةالحدشروطقبولها"

الدعوىاألناألأمعمراعاةكلههذاو المقدمةمنصلعندنظر المكتوبة بالمذكرات خذ

الردودوالتعقيباتعليها،فالمرافعاتالكتابيةفيايعواأنيتبادلوالخصوموذلكحتىيستط

المحكمةلالستيضاحالإنالمرافعةالشفويةالتكونأساسوالقضاءاإلداريهياأل عدد 

.)2(مورالواردةبالمذكراتوالمستنداتالمرفقةبملفالدعوىاألمن

 إلجراءات  التقاضي اإلداريةالطبيعة القانونية  لفرع الثاني:ا

ــاءانإجــــراءاتالتقاضــــياإلداريــــةهــــيجــــزءمــــنحــــلإ ــاممحكمــــهالقضــ لنــــزاعالمعــــروضأمــ

وأالمـــدعيفـــيالنـــزاعاإلداريســـواءكانـــتاإلدارة،ولتحقيـــقذلـــكفـــأنالمشـــرعيطالـــب(3)_ياإلدار

جـراءاتالشـكليةالالزمـةلرفـعالـدعوىومتابعتهـالـدىوجوباتبـاعاإلبشخاصالقانونيةالخاصةاأل

 

 عدالة.،اشاراليهمركز29/6/2015بتاريخ137/2015(قرارالمحكمةاالداريةاألردنيةرقم1)
(،واليةالقضاءالعراقيالعامةفينظردعاويالمسؤوليةاالدارية،مجلةالعلومالقانونية1976الفياض،ابراهيمطه،)(2)

.59صوالسياسية،العدداالول،حزيران،الجامعةالمستنصرية،
 .210(،القضاءاالدارياألردني،مرجعسابق،ص1997الغويري،احمدعودة،)(3)
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خرللمدعيللحصولعلىحكـمقضـائيملـزمآفليسهناكمنسبيل )1( الجهاتالقضائيةاإلدارية

ساسـيبـينأاخـتالفبدلنامناإلشـارةالـىوجـودوفيهذاالموردالالعنطريقهذهاالجراءاتإ

ئمابالمصلحةالعامـةوبـذلكانالدعوىاإلداريةترتبطدأوهوالدعاوىالدعوىاإلداريةوغيرهامن

موضوعيةتنصبعلىمخاصمةقرارإداريإذانهاذاتطبيعةالنظاميةتختلفعنالدعوىفإنها

ــرار ــىالقـ ــاءعلـ ــاباإلبقـ ــفأمـ ــذاالوصـ ــىهـ ــياإلداريبمقتضـ ــلطةالقاضـ ــرسـ ــروعوتنحصـ ــرمشـ غيـ

وبإلغائــهاذامســهعيــبمــنالعيــوبالتــيتســتدعيِإلغائــه،علــىمشــروعًاكمــاصــدرعــناإلدارةأ

التيتخاصمحقًاشخصـيًايتمتـعالقاضـيبموجبهـابتقـديرمـدىالنظاميةالعكستمامًامنالدعوى

النــزاعةاليخــرجاختصاصــهاعــنمحــاوالتتســويالنظاميــةالــدعوىوانتــوفرذلــكالحــقمــنعدمــه

تميزتالدعوىاإلداريةبخصائصفلقدونتيجةلذلك،فالدعوىطارالمصالحالخاصةألطراإفي

)2(.ةنظاميبالدعوىالةًجعلتهاتتفردفيأحكامهامقارن

 : المطلب الثاني 
 خصائص إجراءات التقاضي اإلدارية

اإلداريةتتميز التقاضي اإللغاءإجراءات منلدعوى تنبثق التي الخصائص من بمجموعة

وسوفنتطرقلهذهالخصائصبشيءطبيعةهذهالدعوىوأطرافهاوحجيةاألحكامالصادرةفيها

:االتيمنالتفصيلوهيك

 

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

(2)( سالم، نواف الحقوق2001كنعان، مجلة العليا، العدل محكمة قضاء في االلغاء أحكام تنفيذ تحكم التي المبادئ ،)
.248الكويتية،العددالرابع،ص
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تمتازإجراءاتالتقاضياإلداريةبكونهاكتابيةفيالغالبويعودالسببفي:ةإجراءات كتابي  :ولا أ

العامأنالقضاء ذلكإلى القانونورعايةالصالح اإلداريقضاءمشروعيةيسعىإلىإنزالحكم

مكتوب بشكل اإلدارية الدعوى في التصرفات جميع إثبات معه يستلزم الذي أكد(1)األمر وقد ،

منقانونمجلسالدولة25المشرعالمصريعلىالخاصيةالكتابيةإلجراءاتالتقاضيفيالمادة

على1972لسنة47رقم نصت بعريضة  "فقد المختصة المحكمة كتاب قلم إلى الطلب يقدم

موقعةمنمحاممقيدبجدولالمحامينالمقبولينأمامتلكالمحكمةوتتضمنالعريضةعداالبيانات

الطلب موضوع إقامتهم ومحال وصفاتهم الطلب إليهم يوجه ومن الطالب باسم المتعلقة العامة

القرا التظلممن المؤيدةوتاريخ بالمستندات وبيانا التظلم ونتيجة منه التظلم يوجب أنكانمما ر

إذاألردنوكذلكفعلالمشرعفي،"هفيالمطعونالقرارللطلبويرفقبالعريضةصورةأوملخص

يشترطفياستدعاء"  على2014لسنة27/بمنقانونالقضاءاإلداريرقم9نصتالمادة

فيبوضوحوعلىوجهواحدأنيكونمطبوعاً-1:مايلياإلداريةالدعوىالتيتقاملدىالمحكمة

واسمالمستدعىضدهوصفتهومحلعملهوموطنهكامالّأنيتضمناسمالمستدعي-2كلورقة

فيه-3صفتهبشكلواضحو المطعون القرار الدعوىومضمون فيهموجزعنوقائع يدرج أن

المستدعيمندعواهبصورةمحددة التييريدها الطعنوالطلبات العراقفان"  وأسباب ،وأمافي

المشرعلمينصعلىاجراءاتخاصةلرفعدعوىاإللغاءغيرتلكالمنصوصعليهافيقانون

المرافع الدعاوأصول جميع على تسري عامة كقواعد المدنية العراقيةىات المحاكم أمام المقامة

نصت(2)المختلفة المادة11الفقرةفقد الدولة7من مجلس قانون 1979لسنة65رقممن

بقانون "2017لسنة 71 رقمالمعدل المدنيةرقمأحكامتسريعلى المرافعات لسنة83قانون

 

 .286القضاءاالداري،مرجعسابق،ص.(2020)علي(الخاليلة،محمد1)
 .243اصولالقضاءاالداري،مرجعسابق،ص.(2017(راضي،مازنليلو)2)
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الجزائيةرقمأوقانون1979لسنة107وقانوناالثباترقم1969 المحاكمات لسنة23صول

رقم1971 العدلية الرسوم المحكمة1981لسنة114وقانون تتبعها التي االجراءات شأن في

الموظفينفيمالميردفيهنصخاصفياإلداريةالعلياومحكمةالقضاءاإلداريومحكمةقضاء

فقطإليضاحاألدلةالمكتوبةعملالمجالالمخصصللمشافهةفهويستبمايتعلقأما"،هذاالقانون

دليلإلىلقاءالضوءعليها،وعنداقتناعالقاضيبالحلالفاصلللنزاعفينبغيانيستندإرضغوب

(1).ةمكتوبوموجودفيملفالقضي

يقومالقاضياإلداريبدورإيجابيكبيرفيدعوىاإللغاءالدور اإليجابي للقاضي اإلداري:  :ثانياا 

التييتصفخالفاإلجراءاتفيالدعوىالنظاميةلتحقيقحالةمنالتوازنبينأطرافها،وذلكب

ةفيهادورالقاضيبالسلبيةأوبالحياديةإلىحدبعيدبحيثيتركللخصومفيالدعوىمهمةإدار

اإلدارية الدعوى طبيعة الى يرجع المعنى بهذا اإلداري للقاضي اإليجابي الدور وإن اجراءاتها،

بين العادل التوازن لتحقيق إيجابي بدور القاضي قيام الذييستدعي فيهااألمر ومركزاألطراف

اإلداريصالحيات،ويملكالقاضي(2)الطرفيناإلدارةمنجهةومنيطعنبقرارهامنجهةأخرى

يملك المدنيفهو القاضي بالمقارنةمع وإثباتها الدعوى التحقيقفي بإجراءات يتعلق فيما واسعة

زيارةاألماكنواليتركمهمةاإلثباتفيتقديرإجراءالتحقيقأوإجراءالخبرةأوحتىفيصالحية

لإلراد احترامه مع الحقيقة عن البحث في كبير بدور يقوم وإنما الخصوم عاتق االطرافةعلى

أرادوه الذي األساس على إال حكمه يبني وال طلبوه مما بأكثر يحكم ال كذلك،بحيث وله

يطل أن في بسلطته وتتمثل اإلثبات عملية في واسعة المستنداتصالحيات جلب اإلدارة من ب

والوثائقالتياعتمدتعليهافيعمليةاصدارالقراركلمارأىذلكضروريًاللفصلفيالنزاعوإذا
 

 .190-189دورالقضاءفيالمنازعةاإلدارية،مرجعسابق،ص.(1985)بسيوني،حسنالسيد(1)
 .380صمرجعسابق، القضاءاالداري،.(1998(خضر،طارقفتحهللا،)2)
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صحيحًةوقضتبعدم  رفضتاإلدارةذلكصراحًةأوضمنًاعّدتالمحكمةادعاءاتالمستدعي

القرار المواد(1)مشروعية نصوص استعراض خالل من من30-29-28-27"والمالحظ "

تأكيدالمشرعالمصريعلىأهميةالدورالكبير1972لسنة47قانونمجلسالدولةالمصريرقم

واإليجابيالذييؤديهالقاضياإلداريفيأدارةاجراءاتالدعوةوقيادتها،وكذلكنصوصالمواد

التياعطت2014نةلس27يرقماألردن"منقانونالقضاءاإلداري14-15–13–11-12"

القاضياإلداريصالحياتواسعةفيقيادةالدعوةاإلداريةفيمراحلهاالمختلفة.

المبدأعناإلجراءاتثالثا : استقاللية اإلجراءات:  تعُداجراءاتدعوىاإللغاءمستقلةمنحيث

اإلجراءات في نقص وجود حالة في إال المدنية االجراءات إلى اللجوء يتم ال بحيث المدنية

التي العالقات طبيعة اختالف الى بالنظر وذلك اإلداري، القضاء قانون في عليها المنصوص

القانوناإلداريعنتلك القانونالخاصيحكمها وبالنظرالىأنالدعوىاإلدارية،التييحكمها

دعوىعينيةتستهدففيالمقاماالولحمايةمبدأالمشروعية،وأنمراكزالخصومفيهذهالدعوى

طرفّافيالدعوىوأماطرفهااآلخرنليستمتكافئةحيثنجدأنالفردأوالموظفغالبّامايكو

الديهامنسلطاتوامتيازات،وقدذهبالمشرعالمصريفيالتأكيدعلىفهودومًااإلدارةبكلم

الخاصيةإلجراءا المادةتهذه فقدنصت المصري3التقاضياإلدارية الدولة قانونمجلس من

تطبقاالجراءاتالمنصوصعليهافيهذاالقانون،وتطبقأحكامقانونالمرافعاتفيمالم"  على

نص.. فيه و(2)  "يرد الفقرة، أشارت فقد العراقي المشرع فعل المادة11كذلك قانون7من من

الدولة بقانون1979لسنة65رقممجلس الخاصية2017لسنة 71 رقمالمعدل هذه الى

يفقدنصاألردناألساسيةوالمهمةإلجراءاتالتقاضياإلداري،وهوماذهبإليهأيضًاالمشرع
 

 .285(،القضاءاالداري،مرجعسابق،ص2020(الخاليلة،محمدعلي)1)
 .3،المادة1972لسنة47(انظرقانونمجلسالدولةالمصريرقم2)
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فيغيرالحاالتالمنصوصعليهافييعلى"األردنمنقانونالقضاءاإلداري41فيالمادة

طب مع يتالءم وبما المدنية المحاكمات أصول قانون أحكام تسري القانون القضاءهذا يعة

.(1)_اإلداري"

التقاضيفيدعوىاإللغاءبالسهولةوالمرونةرابعاا: السهولة والمرونة والسرعة: تتميزإجراءات

نتيجةطبيعيةلتعلقدعوىاإللغاءبأوضاعومراكزقانونية معًاوهذهالسمةتعد والسرعةفيآن 

على اإلداري القاضي لهيمنة طبيعية نتيجة تعد وأنها ممكن وقت أقصر في تستقر أن يجب

ا فهذه اجراءاتها، وتوجيه ماهالدعوى االقتصارعلى تمكنهمن التي ضروريمنولهيمنةهي

الدعوى، في الفصل يعرقل أو يعطل أن شأنه من األطراف من طلب أي ورفض االجراءات

النظاميةوبال الدعوى اجراءات بالتعقيدواإلطالةومحاولةمقارنةمع تتسم اإلجراءات أنهذه نجد

ال في الفصل تعطيل االحيان بعض في مظاهرالخصوم أبرز ومن ممكن، وقت أكبر دعوى

السرعةفيإجراءاتالتقاضياإلداريةأنهيجبتقديماستدعاءالدعوىاإلداريةخاللمدةقصيرة

يالذيحددهابستينيومًامناليومالتاليلتبلغالمستدعيبالقراراألردنكماهوالحالمعالمشرع

سميةأوبأيةطريقةأخرىوهذهالمدةتقابلهامدةتقادمالمشكومنهأومنتاريخنشرهبالجريدةالر

،كماوقدعبرتالمحكمةاإلدارية(2)طويلةفيالدعوىالحقوقيةقدتصلالىخمسعشرعاماً

بقولها العليافيمصرفيحكملهاعنهذهالخاصيةمنخصائصاجراءاتالتقاضياإلدارية

أناالجراءاتاإلداريةهدفهاالتبسيطوالسرعةومنعالتعقيدواالطالةوالبعدبالمنازعةاإلداريةعن"  

لددالخصومةالشخصيةوتهيئةالوسائللتمحيصالقضاياتمحيصًادقيقًاولتأصيلاألحكامتأصياًل

تواالستقرارومتكيفًابربطبينشتاتهاربطًامحكمًابعيدًاعنالتناقضوالتعارضمتجهًانحوالثبا
 

 .41المادة،2014لسنة27(انظرقانونالقضاءاالدارياألردنيرقم1)
 .287سابق،ص(،القضاءاالداري،مرجع2020(الخاليلة،محمدعلي،)2)
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اإلداري القانون في للمنازعات المميزة الخصائص مقتضى المصري(1)"  مع المشرع أكد وقد ،

منقانونمجلس27حرصهعلىالسرعةفيالبتفيالقضايااإلداريةفقدجاءفينصالمادة

أنه المصري يجوز  "الدولة لسببفيوال التأجيل تكرار الدعوى تهيئة ،وكذلك(2)"  واحدسبيل

التأكيدعلىسرعةالبتفيالقضاياالمعروضةأمامالمحكمةاإلداريةاألردنذهبالمشرع يفي

جمنقانونالقضاءاإلداري/18حرصًامنهعلىاستقرارالمراكزالقانونيةحيثنصتالمادة

اإلداريةتأجيلالدعوىلمدةتزيدعلىاليجوزللمحكمة  "يعلىإناألردن2014لسنة27رقم

 ."عشرةأيامفيكلمرةأوالتأجيلأكثرمنمرةلسببواحديرجعالىأحدالخصوم

 : المطلب الثالث
 مصادر اجراءات التقاضي اإلداري 

 المصادر المكتوبة إلجراءات الدعوى اإلدارية : ولالفرع األ 

اجراءات تنظم التي التشريعات هي اإلدارية الدعوى إلجراءات المكتوبة بالمصادر المقصود

 (3)ي.القضاءاإلداروأحكامالدستور:مامجهاتالقضاءاإلداريوهماأالتقاضي

األالدستور: -1 التشريع هو الدستور واأليعد وساسي الدولة في أعلىتعدُذلكلعلى قواعده

في القانوني للنظام الهرم حكامالدولةرأس كانوا سواء الجميع على يحتم ما وأوهذا

التقاضياإلداريإلجراءاتويعتبرالدستورمنالمصادرالرئيسة،محكوميناحترامقواعده

القاضيأو ويلزم الدستوروالاإلداريعالهامرتبة نصوص تتضمنها التي القواعد باحترام

 

بتاريخ1) الصادر مصر في العليا االدارية المحكمة حكم انظر السنة18/11/1980( ص25، اليه96، اشار ،
 .287(،القضاءاالداري،مرجعسابق،ص2020الخاليلة،محمدعلي،)

 .27،نصالمادة1972لسنة47(انظرقانونمجلسالدولةالمصريرقم2)
اح(3) )الغويري، عودة والدراسات،1991مد للبحوث العليااألردنية،مجلةمؤتة العدل اماممحكمة التقاضي اجراءات ،)

 .204العددالثالث،ص
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الدستوريةوالخروجعليهاوبالتاليفأنهيوصفاالجراءالمخالفللقواعدأيجوزمخالفتها

الدستورية نصوصها(1)بعدم في تناولت التي الدساتير من المصري الدستور ويعد ،

ضةكافةأمامالمحاكمالمختلفةاجراءاتالتقاضيوجعلتهاشريعةعامةللمنازعاتالمعرو

تقاضيحقمصونومكفوللا "منهعلى97المادةوحقمكفولللجميعكماجاءفينص

القضايا،،للكافة في الفصل سرعة على وتعمل التقاضي، جهات بتقريب الدولة وتلتزم

أمام إال شخص يحاكم وال القضاء، رقابة من إداري قرار أو عمل أي تحصين ويحظر

محظورة االستثنائية والمحاكم الطبيعي، العراقي(2)  "قاضيه الدستور نص العراق وفي ،

أع في وضمنها التقاضي إجراءات  الدستوريةعلى النصوص وهي أال القوانين هرم لى

المادة نصت لهاحيث وتأصياًل أنمنهثالثاً  /19تأكيدًا التقاضيحقمصون  "على

/أواًلمنهعلى101يإذنصفيالمادةاألردنوكذلكفعلالدستور(3) "  ومكفولللجميع

 .(4)" شؤونهاالمحاكممفتوحةللجميعومصونةمنالتدخلفي "

اإلداري  -2 التقاضي  إلجراءات  كمصدر  ال-:القوانين  التشريع الحيويعادييعد المجال هو

الذيتتممنخاللهالتغيراتاالجتماعيةواالقتصادية،ويأتيالتشريعوالقوانينفيالمرتبة

القواعدالقانونيةالتيتسنهاالسلطةالمختصةفيةهومجموعالتاليةللدستوروالمقصودبه

 

.14،منشوراتالحلبيالحقوقية،بيروت،ص1(،قانونالقضاءاالداري،ط2006محمد،حسينعثمان)(1)
 .97،المادة2019أبريل23التالدستوريةالتيأدخلتعليهفي(انظردستورجمهوريةمصرالعربيةوفقًاللتعدي2)
 /ثالثًا.19،المادة2005(أنظردستورجمهوريةالعراقالصادرفيالعام3)
/أواًل.101،المادة1952(أنظردستورالمملكةاألردنيةالهاشميةالصادرعام4)
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مختلفالمدونةفيالدستوريةالمقررة،ويبرزهذاالنوعمنالمصادرلإلجراءاتالدولةوفقا

.(1)النصوصالقانونية

الدعوى اإلدارية إلجراءاتالمصادر غير المكتوبة  :لثانيالفرع ا

جهود المشرع تتعلقكبيرةًاًبذل التي الجوانب جميع تقنين محاولة التقاضيبإجراءاتفي

مامالمحاكماإلدارية،ولكونالنصوصأالمنظورةكافةحاطةالحاالتإفينهلميوفقأالإاإلدارية

والذييؤدي،القضاءاإلداريأمامالمثارةكافةلمسائلوالحاالتاالجرائيةلالمكتوبةقدالتستجيب

المصادرالمكتوبةوالتيتتمثلفيالمبادئتخلفهالىالبحثعنمصادرأخرىتكملالنقصالذي

.القضاءأحكامالعامةللقانونو

 التقاضي اإلدارية:   إلجراءاتاعد العامة كمصدر مبادئ القو  -1

العام القانون شراح الأيؤكد مبدأ بمعناهمشروعيةن للقانون الدولة خضوع مجرد يعني ال

فقدإكانمصدرها،واستناداًأياًةملزمةقانونيةالضيق،ولكنهيعنيخضوعهالكلقاعد ذلك لى

علىا والقضاء الفقه قانوناُتفق والتشريع الدستور في المتمثل الوضعي القانون بجانب يوجد نه

تلتزمبهالسلطاتالعامةطالماودرهالمبادئالعامةللقانونوقواعدالعدالة،اخرغيرمكتوبمصآ

يقصدبالمبادئالقانونيةالعامةهيتلك،و(2)هويعطلنفاذألميردفيالقانونالوضعيمايلغيه

ه،أحكامويستنبطهاالقضاءويعلنهافيأويكتشفهاأالقواعدالقانونيةغيرالمكتوبةالتييقررها

.(3)مشروعيةمنمصادرالاً،وتصبحبذلكمصدرالزاميةًمكتسبقوةً

 

ياسين)(1) اقامة2011علي،عثمان اجراءات والتعويض،ط(، االلغاء االداريةفيدعوى الحلبي1الدعوى منشورات ،
.77الحقوقية،بيروت،ص

،3(،مبدأالمشروعيةوضوابطخضوعاالدارةالعامةللقانون،دارالنهضةالعربية،القاهرة،ط1976الجرف،طعيمة،)(2)
.49ص

.38،ص7ضةالعربية،القاهرة،،ط(،القضاءاالداري،دارالنه1993حافظ،محمودمحمد)(3)
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فو عليها، الخروج وعدم احترامها اإلدارة على عإيتعين ما مخالفذا على اإلدارة تلكةملت

انتهاكاً هذا عملها كان الالمبادئ ومشروعيةلمبادئ مشروع غير تصرفها للقاضييوعد حق

.(1)لغاءالقرارالمخالفللمبدأالقانونيالعامإحينهااإلداري

مبدأالمساواةأمامالقانون,الفرنسيومنأمثلةالمبادئالقانونيةالعامةالتيأقرهامجلسالدولة

موالالعامة،ومساواةالمنتفعينبخدماتالمرافقوالمساواةأمامالضرائب،والمساواةفياستعمالاأل

.(2)التأديبيةكمةالعامة،ومبدأعدمرجعيةالقراراتاإلدارية،ومبدأحقالدفاعفيالمحا

   اإلداري: القضاء -2

جراءاتاإلداريةالمناسبةلطبيعةقواعدمبادئاإلوإنشاءيبرزدورالقضاءاإلداريفيوضع

فضاًل،اًتطبيقينيكونقضاءًأالمنازعاتاإلداريةوذلككونالقضاءاإلداريقضاءانشائيقبل

فيأسهمنظاميةءاتالتقاضيأمامالمحاكمالاجراءاتالتقاضياإلداريةعناجرااستقاللنأعن

ذلككانتأحكامالمحاكماإلداريةهيإلىادًا،واستناإلجراءاتلهذهأساسياًجعلالقضاءمصدراً

المدونة النصوص غياب حالة في المباشر دوراً(3)المصدر معه يفرض للقاضياجتهادياًمما

ه.مامأيجاداألحكامالمناسبةللمنازعاتالمعروضةإاإلداريفي

   اإلداري: العرف -3

العرفاإلداريهوماجرتالسلطةاإلداريةعلىاتباعهمنقواعدفيمباشرةوظيفتهابصدد    

بالذات التشريعيةوينشأمنأدونمنحالةمعنية النصوص القواعدسندمن لهذه لتزامانيكون

وضاعبصفةمستمرةومنتظمةوالسيرعلىسنتهافيمباشرةهذاالنشاطأنتصبحاإلدارةبهذهاأل
 

للطباعة،1978خليل،محسن)(1) العربية النهضة دار اإلدارةدراسةمقارنة، اللبنانيورقابتهألعمال االداري القضاء ،)
.93،ص1بيروت،ط

.38(،القضاءاالداري،مصدرسابق،ص1993حافظ،محمودمحمد،)(2)
(،مصادراالجراءاتاالدارية:دراسةمقارنة،مكتبةدارالنهضةالعربية،القاهرة،2005عبدالسالم،عبدالعظيمحافظ)(3)

.84،،ص2ط
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هذهدُعلىذلكتعوبناءًلمتعدلبقاعدةأخرىمماثلةبمثابةالقاعدةالقانونيةالواجبةاالتباعما

عرفاً وتعالقاعدة اإلدارة لجهة الشرعيةد ملزمًا لمبدأ مخالفة ببطالنومخالفتها الحكم الى تؤدي

 : ويتكونالعرفاإلداريمنعنصرينهما،لهذاالعرفواالجراءالذيأتخذمخالفاًأالقرار

األ -أ ذهن في يقوم أن مقتضاه معنوي وضميرهاعنصر اإلدارية الجهة ذهن وفي نأفراد

 .قانوناًةًالقاعدةالتيالتزمتهاملزم

نيكونلالعتيادعلىأويجب،عنصرمادييتمثلفياالعتيادعلىتكرارهذهالقاعدة -ب

مر،كمايجبأنيكونمنغالبيةمنيعنيهماألنمتبعاًيأنيكوأالتكرارصبغةعامة،

.تباعالقاعدةبالانقطاعاعلىيضطرداألمريأمنتظمااالعتياد

مضىعلىاتباعهبمعنىأنيكونقديماًمستقراًاالعتيادأنيكونيشترطلذلكوفضاًلعن

استقرارهايؤكدمنالزمنتتناسبمعطبيعةالوضعأيمضىعلىالعملبالقاعدةزمنكاف مدة

.(1)فرادفيالتعاملوفيضميراإلدارةواأل

نص اإلداري العرف يخالف أن يجوز وال القانون من مرتبة أدنى اإلداري منااًوالعرف مرًا

فيعملبه،غيرأناضطراداإلدارةعلىأتباعاًمرااًفاذالميخالفالعرفنص،نصوصالقانون

اتباعهاةقاعدةمعين ذاتبينمنظروفالحالأناإلدارةإاليعنيبالضرورةقيامعرفبوجوب

يقصدالتساهلفيتطبيقأحكاموإنماتباعهاالزامنفسهابإمنالزمنالبقصدمدةاتبعتالقاعدة

بالذكرأن،القانون الجدير التيباحتراماإلدارةلتزاماومن اإلداري العرف يعنيأنشأتهاقواعد ال

نهائياً العدولعنه أو العرف ذلك تعديل نزاع بلأنمنحقاإلدارةبال القواعد، كلماأبديةهذه

.(2)لذلكدواعيالتطوروصالحالعملاإلدارياقتضت

 

 .52القضاءاإلداريدراسةمقارنة،مرجعسابق،ص(، 2016(الشوبكي،عمرمحمد)1)
 .37ص(،القضاءاالداري،مرجعسابق،1993(حافظ،محمودمحمد)2)
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 : المبحث الثاني 
 الدعوى اإلداريةيجابي للقاضي اإلداري في الدور اإل

معالقاضيجراءاتالدعوىاإلداريةمقارنةًإفيقيادةباإليجابيةيتميزدورالقاضياإلداري

ثباتللدعوىاإلداريةوهذاماةفيالتعاملمعوسائلاإلعوسلطةالمحكمةاإلداريةالواسمدنيال

،دارةالدعوىإفياإلداريالقاضيولدورسنتناولفيالمطلباألإذسنتناولهفيالمطالبالتالية

األحكامالتيدورالقاضيفيإثباتالدعوى،وأمافيالمطلبالثالثسنتناولوفيالمطلبالثاني

يصدرهاالقاضياإلداريفيالمنازعاتاإلدارية.

 : ولالمطلب األ 
 دارة الدعوى إدور القاضي اإلداري في 

التقاضي مراحل أهم من الدعوى نظر مرحلة فييبنىإذتعد النهائي الحكم تقرير عليها

يتولىإذمرحلةأخرىةيأالدعوى،وتبرزخصوصيةاالجراءاتاإلداريةفيهذهالمرحلةأكثرمن

اإلداري االيجابيتوجيهالقاضي بالدور المرحلة هذه خالل دوره ويوصف وقيادتها، االجراءات

لىحدبعيد،بحيثإوالحياديةأدورالقاضيفيهابالسلبيةتصفجراءاتالمدنيةالتيياإلبخالف

الدعوىمهمة في للخصوم إجراءاتهاإيترك إذ(1)دارة ملك، المدني القضاء أمام االجراءات أن

خفيرها، والقاضي القانون، أمام لمساواتهم ضمان وهي اإلوأالخصوم القضاءما أمام جراءات

يجابيويرجعالدوراإل،ميرهاأالحقيقةوضمانلسيادةالقانونوالقاضينإلعالاإلداريفهيوسيلة

و الدعوى في النظر مرحلة خالل اإلداري ومركزطبيعةلىإارتهادإللقاضي اإلدارية الدعوى

يجابيلتحقيقالتوازنالعادلبينإمرالذييستدعيقيامالقاضياإلداريبدوراالطراففيها،األ

 

(1)( نوفان والعجارمة، رمضان للنشر2011بطيخ، اثراء دار الهاشمية، األردنية المملكة في االداري القانون مبادئ ،)
.84،ص1والتوزيع،عمان،ط
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فيبشكلجلييجابيللقاضياإلداري،ويظهرالدوراإل(1)"اإلدارةومنيطعنبقرارها"الطرفين

يأمربتبليغهالىالمستدعيضدهإذولىللدعوىومنذتقديماالستدعاءالىقلمالمحكمةالمراحلاأل

ويقررللمحكمةويأمربتبليغالمذكراتالىالخصومويحددمهلتقديمالمستنداتالمطلوبتقديمها

زةجاهكتملوالدعوىانكانالتحقيققدإأمال،ويقدرضرورةذاكذاكانلهذااالجراءأوإما

.(2)للفصلفيها

طرافأجراءاتالدعوىاإلداريةفيهذهالمرحلةالتعاملمعحالةغيابإومنمظاهراستقالل

صولبموعدالجلسةحسباألتبليغهوفيحالةغيابالمدعيرغمنظاميةالدعوىففيالدعوىال

كانقدتقدمبدعوىمقابلة واذاسقاطالخصومةأوالحكمفيها،إالخياربينهعليىيكونللمدع

صليةسقاطالدعوىاألإوأامعًاموالحكمفيهأصليةوالمقابلةفلهأنيطلباسقاطالخصومتيناأل

.(3)والحكمفيالدعوىالمقابلةفقط

طرافالدعوىفأنهفيحاللميحضرالمستدعيأوأيطرفمنأأمافيالدعوىاإلدارية

من17لمادةجلساتالمحكمةفيجوزللمحكمةأنتحكمبتأجيلالدعوىأوأسقاطهاحيثنصتا

إذالميحضروكيلالمستدعي-أ"  علىأن2014لسنة27رقمياألردنالقضاءاإلداريقانون

فيالموعدالمحددللنظرفيالدعوىأوتخلفعنحضورأيجلسةمنجلساتالمحاكمةفيجوز

تزيدالمدةخاللأنتقررإسقاطالدعوى،وفيهذهالحالةيجوزتجديدالدعوىاإلداريةللمحكمة

اطالدعوىوبعددفعالرسومالقانونيةيومًاولمرةواحدةتبدأمناليومالتاليلتاريخإسقثالثينعلى
 

.284مرجعسابق،ص،القضاءاالداري(،2020الخاليلة،محمدعلي)(1)
التقاضياالداريةأماممحكمةالعدلالعليااألردنيةدراسةمقارنة،مؤتةللبحوث(،اجراءات1991الغويري،احمدعودة)(2)

.214والدراسات،المجلدالسادس،العددالثالث،ص
منقانونالمرافقاتالمدنيةوالتجارية99منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةاألردنيوكذلكالمادة67أنظرالمادة(3)

المصري.
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إذالميحضروكيلالمستدعىضدهأيجلسةمنجلساتالمحاكمةفيجوزللمحكمة-،بكاملة

جلساتاعتباريًاإذاكانقدحضرأيًامنأنتقررإجراءمحاكمتهبمثابةالوجاهيووجاهياًاإلدارية

،ورهفيمابعدإذاكانتالدعوىمعدةللفصليقبلحضالالمحاكمةوأنتصدرحكمهافيالدعوىو

،أنتؤجلالدعوىأوتسقطهااإلداريةذالميحضرأحدمنأطرافالدعوىفيجوزللمحكمةإ  -ج

المحكمة-د إلى يحضر ولم وكيله أو المستدعي تبليغ تعذر يوماًخاللاإلداريةإذا منستين

للمحكمة فيجوز الطعن تقديمه تاإلداريةتاريخ بهأن المتصلة والطلبات الدعوى إسقاط "، اقرر

ونالحظمنخاللهذاالنصالصالحياتالواسعةللمحكمةاإلداريةالتيتهيمنبشكلكاملعلى

الكلمة لها تكون وإنما المستدعي أو اإلدارية للجهة الخيار تترك ال إذ اإلدارية الدعوى اجراءات

الشأن بهذا المدنيةوالدعونكلمنأصلواأل،الفصل تقومعلىمبدأحصرىالدعوى اإلدارية

خالل وتقديمها عليها والردود اللوائح بتقديم الفرقاء يلتزم بحيث الخصومة وتركيز المدةالبينة

الممنوحةلهمواليجوزلهمتقديممستنداتأوبياناتجديدةأثناءنظرالدعوى،ولكنهذهالقانونية

وفيمايتعلق(1)النظاميةوأوضحفيالدعوىاإلداريةمنهافيالدعوىالقاعدةتطبقبصورةأكبر

حيثيندرأنيتمفصلنظاميةالىفيالدعاومعتاداًبموضوعتأجيلالجلساتفأنهيكاديكونأمراً

فرادواأللإلدارةبالمراكزالقانونيةواحدة،فيحينأنهذااألمرقديلحقضرراًةالقضيةمنجلس

عالقةعلىحدسواء،ولذافأنهاليجوزهناتأجيلالنظرفيالدعوىألكثرمنعشرةأيامذويال

فيوذلكحسبماجاءحدالخصومأفيكلمرةأوالتأجيلأكثرمنمرةلسببواحديعودالى

اإلداري"ج/18"لمادةا القضاء قانون والتينصتعلى2014ةلسن27يرقماألردنمن

تأجيلالدعوىلمدةتزيدعلىعشرةأيامفيكلمرةأوالتأجيلأكثراإلداريةيجوزللمحكمةال"

 

،3(،الوجيزفيأصولالمحاكماتالمدنيةاألردني،دارأثراءللنشروالتوزيع،عمان،ط2010عوضاحمد)الزعبي،(1)
.323ص
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منقانونمجلس27المادةهوكذلكمانصتعلي"،منمرةلسببواحديرجعإلىأحدالخصوم

أجيللسببواحدفيالمعدلالتيبينتعدمجوازتكرارالت1972لسنة47الدولةالمصريرقم

.الدعوى

فلماكان،التقاضياإلداريفيهذهالمرحلةإلجراءاتلىالصيغةالكتابيةإشارةوالبدمناإل

للصالحالعامنزالحكمالقانونرعايةًإالقضاءاإلداريقضاءمشروعيةيهدفبالمقاماألولالى

الىحقيقةإضافةذلكوثباتجميعالتصرفاتفيالدعوىاإلداريةبشكلمكتوب،إنهذايستلزمإف

اإلدارةشخص يقتضييعتباراأن ذاكرةشخصيةمما له ثباتكلتصرفاتهفيمستنداتهإليس

.(1)وملفاتهوتقديمهاللقضاءعندطلبها

 : لمطلب الثاني ا
 ثبات الدعوى إدور القاضي اإلداري في 

ثباتهــاإالتحقيــقفــيالــدعوىوبــإجراءاتيمتلــكالقاضــياإلداريصــالحياتواســعةفيمــايتعلــق    

وأجـراءالتحقيـقإففيالدعوىاإلداريةيملكالقاضيصالحيةتقدير،بالمقارنةمعالقاضيالمدني

نمـاإوحـدهمونـهاليتـركمهمـةاالثبـاتعلـىعـاتقالخصـومأكمـا،ناكموزيارةاألأجراءالخبرةإ

ممــابــأكثراالطــرافبحيــثاليحكــمإلرادةاحترامــهيقــومبــدوركبيــرفــيالبحــثعــنالحقيقــةمــع

 .(2)ساسالذيأرادوهاالعلىاألهطلبوهواليبنيحكم

اثباتفاذا عبء منهم كل يتحمل بحيث االثبات مهمة يتولون المدنية الدعوى اطراف كان

طبيعةهذهالدعوىكدعوىعينيةإذإنمختلففيالدعوىاإلداريةمرناألأ،فيدعيهصحةما
 

.22،مرجعسابق،ص1972لسنة47(،أصولإجراءاتالقضاءاإلداريطبقًاللقانون1973وصفي،مصطفىكمال)(1)
،ص3للنشروالتوزيع،عمان،طالثقافة(،موسوعةالقضاءاالداريالجزءالثاني،دار2011شطناوي،عليخطار)(2)

520.
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إيجابياًدورًاؤديتدخلالقاضياإلداريليوعدمتساويأطرافهافيمراكزهاالقانونيةيقتضيدوماً

وهوغالباأحدأشخاصالقانون"نصافأنيطلبمنالمستدعيثبات،فليسمناإلفيعمليةاإل

امتيازاتةاإلدارةبكلماتملكهمنسلطاتوهالدليلعلىصحةدعواهفيمواجقامةإ"الخاص

نيستمدمنهاالدليلعلىعدممشروعيةأيمكنومستنداتوبكلماتحتفظبهمنملفاتووثائق

الحرصعلىزنمايبرإنمثلهذاالدورللقاضياإلداريأخرفآومنجانبالقرارالمطعونبه

مدالتقاضيأإلطالةلهاعمالهمثباتتحتتصرفالخصومواحتماليةاستتاإلجراءاإأنالتكون

المراكز استقرار ضرورة مع يتعارض الذي النحو على اإلدارية المنازعات في الفصل وتأخير

ممكن وقت بأسرع عملي،القانونية في اإلداري للقاضي االيجابي الدور مظاهر باتاإلثةومن

صدارإعليهافيعمليةاعتمدتدارةجلبالمستنداتوالوثائقالتينيطلبمناإلأهفيتسلط

عّدتوضمنًاأرفضتاإلدارةذلكصراحةًوإذا،للفصلفيالنزاعالقراركلمارأىذلكضرورياً

بطبيعة ذلك من ويستثني القرار، مشروعيه بعدم وقضت صحيحة المستدعي ادعاءات المحكمة

والمتعلقة الوطني الدفاع بأسرار المتعلقة والوثائق والمستندات الوثائق وأالطبيةباألسرارالحال

لموظفنيطلبمناإلدارةالملفالوظيفيلأيملكالقاضياإلداريووالدبلوماسية،كماأالمهنية

علىمردليالًلمثلهذااألاالستجابةمتناعاإلدارةعنافيالدعوىالمتعلقةبالموظفينبحيثيعد

منلىالحقيقةإيصعبعلىالمحكمةفيمثلهذهالقضاياالوصولإذدعاءالموظف،اصحة

.(1)دوناالطالععلىهذاالملفالوظيفي

ثباتالدعوىبوضوحفيالزاماإلدارةإاإلداريفييجابيللقاضيوتظهرخصوصيةالدوراإل

الّإصلغيرملزمةبتسبيبقرارتهانهافياألأعنسببالقرارمحلالطعنمعباإليضاححياناأ

 

.620–619،موسوعةالقضاءاالداريالجزءالثاني،مرجعسابق،ص(2011)شطناوي،عليخطار(1)
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علىمنينكرهذاالحقالشأنهذا،وقدأبدىجانبمنالفقهموقفهفي(1)بوجودنصصريح

حقة من اإلداري القضاء تجريد بأن اإلداري اإلدارةبإللقاضي القرارأعنباإليضاحلزام سباب

ةصوريسبابالقراررقابهأحالرقابةالقضائيةالتييمارسهاعلىبنتصأالمطعونبهيؤديالى

سبابأدارةالتيتنفردبتقريرفرادمنالضمانةالقضائيةويجعلهمتحترحمهاإلوهووضعيحرماأل

ومنمظاهرالدورااليجابيللقاضياإلداريفي،(2)ءدونمعقبعليهامنالقضامنقرارتها

يبرإ والذي اإلدارية الدعوى أطرافزثبات بين التوازن من حالة لخلق القاضي تدخل مدى

طعونبه،حيثمالقراراإلداريالةعدممشروعيإلثباتالسالمةةقرينةالخصومةاالكتفاءبزعزع

القراراإلداريناألأ ذاكانمنالصعبعلىالمستدعيفيإالمشروعيةوةبقرينتمتعهِصلفي

المستدعيلهذهةالقضاءاإلدارييكتفيبمجردزعزعنإنيثبتعكسذلكفأكثيرمناالحيان

.(3)عدممشروعيهالقرارمحلالطعنإلثباتالقرنية

 : المطلب الثالث
 األحكام التي يصدرها القاضي اإلداري في المنازعات اإلدارية 

في تصدر التي األحكام عن اإلدارية المنازعات في القاضي يصدرها التي األحكام تتميز

ال وحجيتهانظاميةالدعوى طبيعتها حيث طريقايضاًتختلفومن عن األحكام هذه تنفيذ طرق

وهذاماسنتحدثعنهفيفرعينمستقلين.نظاميةتنفيذاألحكامالتيتصدرفيالدعوىال

 

 
 

.1/13/1974بتاريخ37/1974انظرقرارمحكمهالعدلالعليااألردنيةالملغاةرقم(1)
.625موسوعةالقضاءاالداريالجزءالثاني،مرجعسابق،ص.(2011شطناوي،عليخطار)(2)
رقم(3) القضية في األردنية العليا العدل محكمة حكم القرار308/1994انظر فساد ألثبات يشرط "ال فيه جاء والذي

هالمحكمةفيقرينةسالمةالقرار".االداريأنيتمبحججحاسمةبليكفيأنتقومقرائنكافيهلزعزعهثق
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أنواع األحكام الصادرة في الدعوى وحجيتها: ولالفرع األ 

قفالبابالمرافعةلغاياتالفصلإتقررالمحكمةكافةالدعوىبعداالنتهاءمندراسةجوانب

منقانونمجلسالدولة33فقدنصتالمادة،(1)ةصدارالحكمفيهافيجلسةعلنيإفيالدعوىو

يأتي ما على الحكم"المصري علنيةفيالدعوىفيويصدر المادة(2)"  جلسة نصت وكذلك ،

7" على المعدل العراقي الدولة مجلس قانون من أ / ثامنّا في/ اإلداري القضاء محكمة تبت

والقرارالمطعونفيهمعأمروتعديلاألأوالغاءأالطعنالمقدماليها،ولهاانتقررردالطعن

بالتعويض المدعيإالحكم طلب على بناء مقتضى له كان كذلكاألردنوفي(3)"ن نصت فقد

اإلداري19المادة القضاء قانون من ج "األردن/ على المحكمةي على المحاكمة، اختتام بعد

خاللففيجلسةأخرىتعينلهذاالغرضوإالفيالجلسةنفسهاعالنيةًأنتنطقبالحكماإلدارية

 .(4) "اًثينيومالتزيدعلىثالمدة

الخصومة الصادرعنمحكمةفي القرار لقواعدمتفرعةوفيمسألةأوالحكمهو وفقًا عنها

كقرار"األحكام،معمراعاةأنالقرارالصادرمنالمحكمةبتنظيمسيرالخصومةأصولإصدارو

ذلكبالمعنىالدقيقوالتعدأحكاماً"كقرارانتدابخبير"ثباتفيهاجراءاتاإلإوأ"تأجيلالدعوى

الخصومة في فصلها غير،(5)لعدم واألحكام القطعية األحكام الى القضائية األحكام وتصنف

 

.343(،شرحأحكامقانونأصولالمحاكماتالمدنية،دارالثقافةللنشرواإلعالن،عمان،ص2006العبودي،عباس)(1)
 .33،المادة1972لسنة47انظرقانونمجلسالدولةالمصريرقم(2)
 /ثامنًا.7،المادة2017لسنة71المعدلبقانونرقم1979لسنة65(انظرقانونمجلسالدولةالعراقيرقم3)
 .19،المادة2014لسنة27(انظرقانونالقضاءاالدارياألردنيرقم4)

.197(،أصولالمحاكماتالمدنية،الدارالجامعية،بغداد،ص1988النمر،أمينة)(5)
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للخصومةواألحكامغيرالمهنيةلهاواألحكامالتيتقبلالطعنواألحكاميةالقطعية،واألحكامالمنه

.(1)التيالتقبلالطعن

وجهالتالية:فياألاميةنظلدعوىاإلداريةعنالدعوىالااستقاللوتبرزمظاهر

ال -1 من كل في عنه الصادر النهائي الحكم يتضمنه وما القاضي بسلطة يتعلق دعوىما

ال والدعوى النظاميةاإلدارية الدعوى ففي األنظامية. بهاتتعدد يقضي أن يمكن التي مور

به، المطالب والحق الدعوى موضوع حسب المدني دعوىوالقاضي في نافاإللغاءأما

اإلداريفيحكم القاضي أحدخيارينهسلطة تنحصرفي الدعوىإالنهائي برد الحكم ما

 .(2)القرارالمطعونفيهبإلغاءماالحكمإوشكاًلأوموضوعاً

يتعلقبحجية -2 القضائيةعموماًما فالحجةالتيتحوزهااألحكام الدعوى الحكمالصادرفي

حجيإ تكون أن حجيةما أو أطراففالحجية،ةمطلقةنسبية على أثارها تنحصر النسبية

يأالمطلقةفيمتدأثرهاوتسريفيمواجههالكافةةلغير،أماالحجاالخصومةوالتمتدالى

نظاميةالدعوىالففيفيهافيالدعوىومنلميكنطرفاًثرهايسريعلىمنكانطرفاًأنأ

القضية قوة يحوز الذي للحكم المقضيةيكون بنص"أ به الطعن يقبل ال الذي الحكم ي

التيةوهيالحجةنسبيةحجكافة"طرقالطعندواستنفأوفاتميعادالطعنبهأالقانون

".الخصوموالموضوعوالسببةوحد":فيالنزاعوهيةتقتضيتوافرشروطثالثةمجتمع

منهاأأختلفإذا عندهاأي جديدةقامإمكن من فالحجيةدعوى بالنسبة، تقوم ألطرافهنا

علىالخصومة خارج هو من لها يتمسك المصالحأبحجةالخصومةوال وبالنسبةمتشابهةن

 

300(،شرحأحكامقانونأصولالمحاكماتالمدنية،دارقنديل،ص2003ري،محمدوليد)المص(1)
 .546اصولاجراءاتالقضاءاالداري،مرجعسابق،ص(،1978وصفي،مصطفىكمال)(2)



76 
 

الخصم قبل من به المطالب الحق به فيقصد األلموضوع المصلحة وو لتحقيقها، يسعى ماألتي

.(1)القانونيةالتييستمدمنهاالخصمالحقالذييدعيهالواقعةفيقصدبهتلكبالسب

ما حسب تختلف األحكام حجية فأن اإلدارية الدعوى في الدعوىإذاأما برد أوكان شكاًل

هنانسبيةكماتكونحجيةالحكمففيحالةردالدعوى،(2)القرارالمطعونبهبإلغاءأمموضوعاً

نيطعنبذلكأبإمكانهولمرهأأنالطاعنالذيرفضتدعواهوذلكيعني،نظاميةفيالدعوىال

بإقامةعلىسببشكلي،أوكليةاذاكانالرفضمبنياًشالقرارمنجديدبعداستيفاءالشروطال

علىضمبنياًفالركانذاإالذيرفضإليهاطعنهسبابغيرتلكالتياستندأالطعنالجديدعلى

ضيمافيالحالةالتيتقأةالقضائية،لنيقدمالطعنالجديدخاللالمهأطةسببموضوعيشري

نالحكمافوجزئياًأالقراراإلداريالمطعونبهسواءأكاناإللغاءكلياًبإلغاءاإلداريةفيهاالمحكمة

،وذلكايكونوملمأفيالدعوىفاًاطرأكانواأالكافةسواءةتسريفيمواجهةمطلقةكونلهحجيت

الحجي وهذه الحكم، حدده الذي والمدى الخصوم استثناءًةفي العامةتعد القاعدة لألحكاممن

القضائيةالتيتقضيبأنلهاحجيةنسبية،وهيمسألةمنالنظامالعامبحيثاليجوزاالتفاق

فيحكملهاعلىيةالملغاةاألردندلالعلياوتطبيقًالذلكفقدقضتمحكمةالع،(3)اهعلىمخالفت

الكافة"    أن على المطلقة الحجية لها تكون باإللغاء العليا العدل محكمة عن الصادرة األحكام

.(4)" وبالنسبةلجميعالمحاكموالسلطاتاإلداريةويترتبعليهاإعدامالقرارمنيومصدوره

 

.18(،حجةاالحكام،دارالفكرالجامعي،االسكندرية،ص2001احمد،ابراهيم)(1)
.54(،أثاراحكامااللغاء،أطروحةدكتوراه،جامعهالقاهرة،ص1970)جيرة،عبدالمنعمعبدالعظيم(2)
.184(،اجراءاتالمنازعةاالداريةفيدعوىالغاءالقراراتاالدارية،مرجعسابق،ص2004جمالالدين،سامي)(3)

رقم4) الملغاة األردنية العليا العدل محكمة قرار األردنيين،122/1977( المحامين نقابة مجلة له ،1978اشارت
 .1104ص
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مطلقة هنا الحجية كون في مشروعيةأوالسبب فحص غايتها عينية دعوى اإللغاء دعوى ن

المعقولوالمصيبفمنغيرغيروجدتالمحكمةأنهذاالقرارفإذا،القراراإلداريمحلالطعن

ذلكهثررتبأثررجعيكلأميكنويهدممعهوبلنهأناليطبقهذاعلىالطاعنوكأنطقمالمن

يال ومنذ األوقرار لهذا ونتيجة صدوره األم قاعدة ولدت اإللغاء لحكم الهادم للحكمثر الرجعي ثر

مندونحاجةالىالبحثفيماإذاخرىيتسقطهياألغالتابعةللقرارالملتالقرارانباإللغاءوأ

لسنة27يرقماألردنبمنقانونالقضاءاإلداري/34حيثنصتالمادةكانتمشروعةأمال

التيتمتبموجبذلكالقرارواإلداريةوالتصرفاتالقانونيةاإلجراءاتتعتبرجميععلى"2014

.(1)"ملغاةمنتاريخصدورذلكالقرار

 تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى البند األول: : الفرع الثاني

القضاءاأل أحكام في طوعاًأصل تنفذ المدعأالإ،نها الجهة سواءىن منأعليها كانت

ذالحكميعنتنفتتباطأوأقدتمتنعفإنهاشخاصالقانونالعامأومنأشخاصالقانونالخاصأ

جبارهذهإالقضائيالصادرفيمواجهتهاممايثيرالتساؤلحولالوسائلالتييمكنمنخاللها

عل بمضمونالجهة والعمل القضائي الحكم بتنفيذ االلتزام السياقهى هذا في ويظهر بينال، فرق

،ففيالوقتالذينجدفيهاإللغاءوالحكمالصادرفيدعوىالنظاميةالحكمالصادرفيالدعوى

نهذهالوسائلاليمكنأوسائلمتعددةلتنفيذاألحكامالصادرةفيالدعوىالمدنيةنصطدمبحقيقة

حيثالفيمواجههاإلدارةعندماتتمنععنتنفيذالحكماإلداريالصادرفيمواجهتهااستعمالها

نالذمةالماليةأههاإلدارةعلىاعتبارفيهذاالسياقفيمواجعمالهاتوجدوسائلجديةيمكناست

موالالعامةغيرقابلةللحجزعليهاناألوألدائنيها،عاماًالمعنويةالعامةليستضماناًلألشخاص

 

 .322القضاءاالداري،مرجعسابق،ص(،2020(الخاليلة،محمدعلي)1)
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وضاعاتتوافقمعالحكمالصادرواليمكنهألتتخذلإلدارةوامرأنيوجهأاليمكنللقاضياإلداريو

.(1)وامركجزاءعلىعدماالنصياعلمثلهذهاألةينيفرضعليهاغراماتتهديدأايضاً

نالتطبيقالحرلمبدأالفصلبينالسلطتينالتنفيذيةوالقضائيةوالذيبموجبهالأالىةضافإ

القضاءيحكموالإذإنعنهباإلحجامأومامر أبإتيانمرهاأويأنيوجهاإلدارةأيجوزللقضاء

بصور المبدمنألىإدتأةيدير هذا بحيثةلمصلحأال فيأاإلدارة تتدخل التي هي صبحت

ةوقدزادمنمشكلة،وضمنيأةعمالالقضاءفيصورةاالمتناععنتنفيذأحكامهبصورهصريحأ

جعلتمنهاةبصوراعمالهعدمتنفيذاألحكاماإلداريةاشكاالتتنفيذتلكاألحكاموالتياسيئاست

األحكامحقيقياًمعوقاً زادتاإلداريةلتنفيذ وقد عنالمشكلة، اإلدارةبإلغاءالطعندصعوبة قرار

ةرغممافيذلكمنادخالللمحكوملصالحهفيدائرةمغلقالغايةالسلبيباالمتناعمايحققتلك

االمتناعثمالينفذالحكموهكذالغاءالتنفذفيطعنعلىالقرارالسلبيبإمناستصدارألحكام

الحكمأالى يفقد الماألالعملية.تههميأن يحرم الذي منستمر سعىألجلهاالتيالغايةدعي

لهاسواءاإلدارةنانتهاكافالمشروعيةبدأمنأحكامالقضاءاإلداريتقصدارساء،وألالستصداره

مرالذييخرجالدولةعنحكاماألأيتفقمعماجاءبوالقيامبهانحوالأواعاقتهأبعدمالتنفيذ

هموظائفهاتنفيذالقانونأطارالدولةالقانونيةممايعدمالثقةفيالسلطةالتنفيذيةوالتيتعدمنإ

.(2)حدىصورهإوالتيتعدأحكامالقضاء

من54لمادةوقداهتمالمشرعالمصريبموضوعتنفيذقراراتالمحاكماإلداريةحيثنصتا

رقم المصري الدولة مجلس تكون"  إنعلى1972لسنه47قانون باإللغاء الصادرة األحكام

 

المدنيةفياألردن،2013الخاليلة،محمدعلي)(1) الدعوى التقاضياالداريعناجراءات (،مظاهراستقاللاجراءات
.37مصدرسابق،ص

للمؤتمر(2) قدمت المقترحة،دراسة والحلول االداري القضاء الصادرةعن تنفيذاالحكام خصباك،كريمخميس،مشكالت
.1،ص12/9/2012-11الثانيلرؤساءالمحاكماالداريةفيالدولالعربيةالمنعقدفيدولةاالماراتالعربيةالمتحدةمن
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علىالوزراءورؤساءالمصالحتنفيذهذاالحكمواجراءمشمولبالصيغةالتالية:ةصورتهاالتنفيذي

علىالجهةالتي-بالصيغةالتالية:ةخرىفتكونصورتهاالتنفيذيةمشمولمااألحكاماألأمقتضاه

نتعينعلىاجرائهولوأالمختصةليهمتىطلبمنهاوعلىالسلطاتإنتبادرأيناطبهاالتنفيذ

.(1)"ليهاذلكإباستعمالالقوهمتىطلب

تكوناألحكام-أ"  منقانونالقضاءاإلداريعلى"34"فقدنصتالمادةاألردنمافيأ

اإل المحكمة عن قطالصادرة العليا بعيةدارية الطعن تقبل الطعنأال الطرق من طريق .ي

أحكام-ب تنفيذ التيالمحكمةيتوجب بالصورة القطعية اإلدارية المحكمة وأحكام العليا اإلدارية

و فيها الحكمإتصدر تضمن االجراءاتإذا جميع فتعتبر الدعوى موضوع اإلداري القرار لغاء

القرار ذلك تاريخصدور ملغاهمن القرار ذلك بموجب تمت التي واإلدارية القانونية .والتصرفات

 .(2)  "فيكونحجةعلىالكافةبإلغاءذاصدرحكمإ–ج

العراق رقمأوفي الدولة مجلس قانون لسنة71رقمبالقانونالمعدل1979لسنه65كد

المادة2017 الفقرة7في حيثتنفيذةهميأعلى"ج/8"منه العليا اإلدارية المحكمة قرار

وقرارالمحكمةاإلداريةالعلياالصادرةنتيجةهيكونقرارالمحكمةغيرالمطعونفي"نصتعلى

."وملزماًالطعنباتاً

فرادالعديدمنالصوريجمعهالصالحاألالصادرةتنفيذاألحكاماإلداريةنةعنالمتناعاإلدارأو

مشترك المحكمةإقاسم قصدته الذي النحو على الحكم تنفيذ فيعدم والرغبة النية سوء وهو ال

فيالتنفيذواالساءةوتتراوحالصورفيجسامتهامابينالتراخي،المدعيمندعواهةلتحقيقغاي

 

(منه.54،المادة)1972سنه(ل47انظرقانونمجلسالدولةالمصريرقم)(1)
.34،المادة2014لسنة27أنظرقانونالقضاءاإلدارياألردنيرقم(2)
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تنفيذالحكمالصادرضدهاالىتنفيذالحكمةعاقإتلجأاإلدارةرغبةمنهافيإذسربتفيذالملىالتنإو

وكذلكالتحايل،صدارالحكموقصدالمحكمةمناصدارهإةبحيثالتتحققمعهغايناقصاًتنفيذاً

علىتنفيذالحكمحيثقدتصدراإلدارةقرارًاتقصدبهااللتفافحولالحكمالصادرضدهاقاصدةً

تهرباً يمثل مما تنفيذه التنفيذعدم من مباشر اإلدارةاًواخير،غير الحكمإتلجأ تنفيذ رفض لى

ليهإلمبتوراليحققماتصبووالتنفيذاأذاوجدتانتراخيهافيالتنفيذإةًالصادرضدهاصراح

.(1)لتنفيذالحكمةعاقإمن

 التراخي في التنفيذ  :أولا 

والتعقيداتإ الظروف ضوء في الحكم لتنفيذ المناسب الوقت اختيار اإلدارة بوسع كان ذا

تنعقد،اإلدارية المعقولةوالتيفيإالأنمسؤوليتها المدة ذلك تأخرهافي تجاوز إذا التنفيذ عدم

ومعة،والتييتركتقديرهالرقابةالمحكمةفيضوءكلحالةعلىحدهبمضيهايفقدالحكمقيمت

يعدسلوكهاتراخيًافيهإذاكانلتأخرهامانمسؤوليةاإلدارةعنعدمتنفيذالحكمتنعدموالاذلكف

خاذهالتدابيرخاصةتقتضيمنحهامهلةلتهيئةالسبللتنفيذالحكمعلىنحوتامنضرورةسوغهي

.(2)داريكمالوكانمنشأنالحكمالمساسبأوضاعإداريةمستقرةإاليؤديالىإرباك

 التنفيذ المبتسر  :ثانياا  

الحكمتنفيذًاناقصًاعاقةتنفيذالحكمالصادرضدهاالىتنفيذإقدتلجأاإلدارةرغبًةمنهافي

المحكمةمنةبحيثالتحققمعهغاي الحكموقصد تعسفاإلدارةيظهرإصداره،وهناإصدار

هدارلقيمةإتجاهمنصدرلصالحهالحكمواضحًافيأج لصورة،وسوءنيتهابينًالمافيذلكمن

 

،1طتنفيذاالحكاماالداريةواشكاالتهالوقتية،دارالفكرالجامعي،االسكندرية،(،2008)(خليفة،عبدالعزيزعبدالمنعم1)
 .30ص

 .2مالصادرةعنالقضاءاالداريوالحلولالمقترحة،مصدرسابق،ص(خصباك،كريمخميس،مشكالتتنفيذاالحكا2)
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فيجبعلىاإلدارةالتنفيذالحكمواستخفافبمايحوزهمنحجيةتوفرلهاالحترامالواجب،ومنثم

ما ضوء وفي بمنطوقه جاء ما وفق للحكم جوهريةاالكامل أسباب من المنطوق بهذا ،رتبط

لىالقضاءمرةأخرىمنالطعنإويستطيعمنصدرالحكملصالحهفيمثلهذهالحالةأنيلجأ

تنفيذًالحكمممايعدمبالقرارالصادربالتنفيذالمبتسرواليحولدونذلكالقولبأنالقرارصدر

سلطةاإلدارةالتقديريةفيأصدراهاألمرالذييخرجهعننطاقدعوىاإللغاء،حيثأنذلكالقول

وأنكانيصدقعلىالقراراتالمنفذةلألحكامتنفيذًاصحيحًاوكاماًل،فأنهاليسريعلىالقرارات

تعدو ال والتي األحكام تنفيذ على التحايل بها قصد فيالتي مشروعة غير تصرفات تكون أن

.(1)حقيقتها,األمرالذياليجوزمعهأنتكونبمنأىعنالطعنعليهاباإللغاءتأكيداً

 ر لمقتضى الحكميالتنفيذ البدلي أو المغا :ثالثاا  

مغا وجه على الحكم اإلدارة تنفذ وتجزئياًريقد المقتضىسوغلمقتضاه، هو هذا بأن ذلك

فالحكممثالً استنتجتهمنمضمونه، أو فهمتهمنمنطوقه ما بإلغاءقراررفضالقانونيحسب

أناإلداريةالوثائقتسليم اإلدارة تعتقد قد الحكمتنفيذلشخص المحكوميقتضيذلك إعطاء

حيرصحيغتأويلعلىالتنفيذلصالحهصورهذهالوثائقالأصولهافتقدمعلىذلكالخطأفي

يتحقق الحكمغامضيالمغاالتنفيذللحكم،كماقد إذاجاءمنطوق فإنهوانتفسيرهفياًومبهماًر

ليحظرعلىالقاضيأنيقومبعمنفسهكانيحظرعلىاإلدارةأنتأتيعملالقاضيففيالوقت

يعنياإلدارة، اختصاصإنمسألةإمما من وليس القاضي اختصاص من للحكم الغموض زالة

،ولذلكفيحالةماتنفيذهلإلدارةيمكناإلدارةفالقاضياإلداريمنوطبحكمتخصصهتوضيحما

القاضي إلى اللجوء فعليها للحكم الكلي التنفيذ في اإلدارةرغبتها أبدت وبيإلزالةإذا انغموضه

 

 .31مصدرسابق،ص، (،تنفيذاالحكاماالداريةواشكاالتهالوقتية2008(خليفة،عبدالعزيزعبدالمنعم)1)
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نهاتكونسيئةالنيةأذانكلتعنذلكفإماأتتحللمنمسؤوليةعدمالتنفيذةتنفيذه،وعندئذ يفيك

.(1)رراغبةفيتنفيذالحكميوغ

 رفض تنفيذ الحكم صراحةا : رابعاا  

ال تنفيذها أو الحكمالصادرضدها تنفيذ تراخيهافي لهاليحققمامبتورقدتجداإلدارةأن

منإتصبو الحكمإليه هذا لتنفيذ نيتهاعاقة عن الكشف سوى أمامها معه يكون ال الذي األمر

منخاللرفضسافرلتنفيذهذاالحكمغيرعابئةبمايرتبهموقفهامنآثار،وهناوذلكبوضوح

عليهمنحجيةـتبدوخطورةموقفاإلدارةجليةحيثأهدرتقيمةأحكامالقضاءرغمماتنطوي

األممإنإذ القضاءتقاسحضارة أحكام لتنفيذ احترامها منوبمدى للضعفاء مالذًا يعد الذي

أصحابالحقوقالمسلوبة،والذينيؤديفقدهمللثقةفيحصنالقضاءالىاهتزازصورةالعدالة

اإلدارةفيامتناعهاعنتنفيذبرزالذرائعالتيتتذرعبهاأنمنإو،(2)بلوسقوطهافياعتقادهم

ماتنذرعبهااإلدارةمتخذةًالعامةوالتيكثيراًصلحةاألحكامالصادرةضدهاهيذريعةدواعيالم

تنفيذالحكمالصادرضدهاكلياراًت مناحترامهاسِ وأةتخفيفيطياتهرغبتهاالحقيقيةفيعدم

ت مبتسرةال بصورة الغايةمنتتنفيذه العامواصداره،حققمعها النظام الحفاظعلى ذريعة كذلك

منالعاموالصحةالعامةوالسكينةالعامةحيثتتخذاإلدارةمنهذهالغايةبمدلوالتهالثالثةوهياأل

الصادرة اإلدارية األحكام تنفيذ عن لالمتناع ذريعة وكذلكالسامية فيتتقدضدها اإلدارة ذرع

 

مقارنة،الطبعةاألولى،(،امتناعاإلدارةعنتنفيذاألحكامالقضائيةالصادرةضدهادارسة2009(الليثي،محمدسعيد)1)
 .190صدارأبوالمجدللطباعة،القاهرة،

 .3(خصباك،كريمخميس،مشكالتتنفيذاالحكامالصادرةعنالقضاءاالداريوالحلولالمقترحة،مصدرسابق،ص2)
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الصادرةلرفضها األحكام ماديةتنفيذ بصعوبات دونأضدها تحول قانونية كاستحالةإو تمامه

.(1)التنفيذمثالً

البند الثاني: ضمانات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 

منالمفترضأنتسارعاإلدارةإلىتنفيذمايصدرضدهامنأحكامإداريةبالقدرنفسهالذي

لصالحهامنتلكاألحكاموذلكاحترامًالحجيتهاحيثيمثلالتنفيذرتسارعفيهالىتنفيذمايصد

اتمتنعاإلدارةالطوعيلمايصدرعنالقضاءمنأحكاماحترامًامنهالسيادةالقانون،ولكنغالبًام

عنذلكبصورشتىفيظلتمتعهابميزةعدمجوازإجبارالقضاءلهاعلىالتنفيذ،واليكونأمام

تنفيذًاكاماًل الحكمالصادرلصالحه تنفيذ الى بهااإلدارة يدفع اللجوءلوسائل الشأنإال صاحب

ذالحكمالصادرفيالدعوىوهناكفرقواضحبينضماناتتنفي(2)يتحققمعهالهدفمناصداره

ففيالوقتالذينجدفيهوسائلمتعددةتضمنتنفيذ،والحكمالصادرفيدعوىاإللغاءالنظامية

نصطدمبحقيقةانهذهالوسائلاليمكناستعمالهافيكثيرألحكامالصادرةفيالدعوىالنظاميةا

مواجهتها، في الصادر اإلداري الحكم تنفيذ عن تمتنع عندما اإلدارة مواجهة في األحيان من

في الفقهية المراجع أغلب إليها تشير اإللغاء أحكام لتنفيذ تقليدية ضمانات هناك فان وبالمجمل

ه وتتمثل اإلداري القضاء الجزائيةمجال والدعوى اإلدارية بالدعوى الضمانات ذه ودعوى

.(3)التعويض

يعدامتناعاإلدارةعنتنفيذالحكمالقضائيالصادرضدهاتجاوزًاللسلطةالدعوى اإلدارية:  -َأولا 

ويعطيالحقللمحكوملهفيرفعدعوىجديدةبإلغاءالقراراإلداريالصادرفيهذاالشأنسواء
 

 .36-35صمصدرسابق،، (،تنفيذاالحكاماالداريةواشكاالتهالوقتية2008(خليفة،عبدالعزيزعبدالمنعم)1)
 .27ذاتالمرجع،ص(2)
 .344–343(،القضاءاالداري،مصدرسابق،ص2010الحلو،ماجدراغب)(3)



84 
 

ا ايجابيصريحأوصورةقرارسلبيضمني،عبرتجهة إلدارةعنموقفهاهذافيصورةقرار

غير قرار وهو المحكمة حكم تنفيذ بعدم ضمنيًا قرارًا يعُد اإللغاء حكم تنفيذ عن اإلدارة فامتناع

فانهوذلكمشروع ثم بهومن المقضي الشيء المصلحةرفعبإمكانصاحبألنهيخالفحجية

القضا أمام المحكمةدعوى حكم تنفيذ على اإلدارة واجبار القرار هذا إللغاء اإلداري وقد(1)ء ،

استقرالقضاءاإلداريالمصريعلىإمكانيةرفعدعوىاإللغاءفيمواجهةقراراإلدارةبعدمتنفيذ

ال الذي التنفيذ ذلك أو الناقص التنفيذ أو التنفيذ لرفض بالنسبة سواء باإللغاء الصادر الحكم

يتطابقمعمضمونماقضىبهالحكمفقدجاءفيحكملمحكمةالقضاءاإلداريالمصريبأن

"إصرارالهيئةالمدعىعليهاعلىعدمتنفيذالحكمينطويعلىمخالفةلقوةالشيءالمقضيبه،

للنظام اقرارًا االحترام، الواجبة العامة األصول من واصل أساسي لمبدأ قانونية مخالفة وهي

إداريسلبيخاطئ..والط تنطويعلىقرار إنها للحقوقوالروابطاالجتماعيةكما مأنينةوتثبيتها

ذلكأنهيعتبرفيحكمالقراراإلداريامتناعجهةاإلدارةعنإصدارقراركانمنالواجبعليها

لحكمالمشارإصدارهوفقًاللقانون،وقدكانواجبًاعلىالهيئةالمدعىعليهااصدارقرارهابتنفيذا

،وفي(2)  "إليهأعمااًلألحكامقانونمجلسالدولةالتيتقضيبوجوبالمبادرةالىتنفيذأحكامها

/ب"منهعلى"يعتبرفي7فيالمادة"2014لسنة27نصقانونالقضاءاإلداريرقماألردن

ات عن امتناعها أو القرار اتخاذ المختصة الجهة رفض اإلداري القرار يترتبحكم كان إذا خاذه

اإلداري القضاء استقر وكذلك بها" المعمول التشريعات بمقتضى اتخاذه هذااألردنعليها على ي

بأن"يشكلالقرارالصريحأوالضمنيبعدمحكملمحكمةالعدلالعلياالملغاةاألمرحيثجاءفي

الطعن يقبل نهائيًا إداريًا قرارًا اإلدارة جهة من العليا العدل محكمة عن الصادرة القرارات تنفيذ
 

.557اثارحكمااللغاء،مرجعسابق،ص(،1971)جيرة،عبدالمنعم(1)
،مجموعةمبادئالمحكمةاالدارية1961/يوليه/2في73حكمالمحكمةاالداريةالمصريةالصادرفيالدعوىرقم(2)

 .15المصرية،مجموعةالسنة
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العليا"ب العدل محكمة لدى ألن(1)اإللغاء وذلك كافية ليست الضمانة هذه فان هنا والمالحظ ،

إللغاءأولمرةيمكنهاأنتمتنعكذلكعنتنفيذالحكمالصادراإلدارةالتيامتنعتعنتنفيذحكما

عنالقضاءاإلداريبإلغاءقراراهاالضمنيبعدمتنفيذالحكماألولممايعنيبالنتيجةإنناقدنبقى

أمامأحكامقضائيةالقيمةلهاعلىالواقع.

دعوىالجزائيةوالتيتعُدمنأهمالضمانةالثانيةفيهذاالمجالهيالالدعوى الجزائية :  -ثانياا 

الضماناتالتقليديةلتنفيذأحكاماإللغاء،إذيمكنأنيسهمالجزاءالجنائيبحقالموظفالممتنع

عنالتنفيذالىخلقحالةمناالحتراملألحكامالقضائيةوالعملعلىاإلسراعفيتنفيذها،وتعرف

كلعامبأنها"االحجامالكليأوالجزئيعنتنفيذجريمةاالمتناععنتنفيذاألحكامالقضائيةبش

حكمقضائيواجبالتنفيذمنجانبالموظفالعامالمكلفقانونًابتنفيذهبقصدعدموصولالحق

له" تقرر من الى بالحكم في(2)الثابت الصادرة القضائية األحكام تنفيذ عن اإلدارة فامتناع ،

يعدفي ذلك أوتلكؤهافي الموظفمواجهتها القانونيةجريمةجزائيةتعرض العديدمناالنظمة

للمسؤولي األحكام هذه بتنفيذ مصرةالمختص في والعادي الدستوري المشرع أولى فقد الجزائية

أهميةكبيرةلمسألةالتزاماإلدارةبتنفيذاألحكامالقضائيةالصادرةفيمواجهتهابمافيذلكأحكام

المادة نصت فقد عام100اإللغاء والصادر الحالي المصري الدستور على2014من

القانون ينظمه الذي النحو على تنفيذها وسائل الدولة وتكفل الشعب باسم وتنفذ األحكام "تصدر

المختصينجريمة العموميين الموظفين تنفيذهامنجانب تعطيل أو تنفيذها ويكوناالمتناععن

القانونول المحكمةيعاقبعليها الى الجنائيةمباشرة الدعوى الحالةحقرفع لهفيهذه لمحكوم

رقم"  المختصة المصري العقوبات قانون رقم1937لسنة58وفي بالقانون لسنة141المعدل

 

 العدالة.،اشاراليهمركز23/6/2008،بتاريخ140/2008حكممحكمةالعدلالعلياالملغاة،قراررقم(1)
 .995(،موسوعةالقضاءاالداريالجزءالثاني،مرجعسابق،ص2011)شطناوي،عليخطار(2)
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المادة2021 بالحبسوالعزلكلموظفعمومياستعملسلطة123نصت "يعاقب منهعلى

ةمنالحكومةأوأحكامالقوانينواللوائحأوتأخيرتحصيلوظيفتهفيوقفتنفيذاألوامرالصادر

كما مختصة، جهة أي من أو المحكمة من صادر أمر أو حكم تنفيذ وقف أو والرسوم االموال

مضي بعد ذكر مما أمر أو قضائي تنفيذحكم عمدًا امتنع عمومي موظف كل بالحبس يعاقب

ت كان إذا محضر يد على انذاره من أيام اختصاصثمانية في داخاًل األمر أو الحكم نفيذ

 ".  الموظف

يهذهالمسالةبصورةمباشرةكماهوالحالفيالدستوراألردنلميتناولالدستوراألردنوفي

لسنة16يرقماألردنمنقانونالعقوبات182المصري،إالأنالمشرعالعادينصفيالمادة

1960" على مباشر-1وتعديالته غير بطريق أو مباشرة وظيفته سلطة يستعمل موظف كل

القوانينأواالنظمة تنفيذأحكام المعمولبهاأوجبايةالرسوموالضرائبالمقررةليعوقأويؤخر

يعاقببالحبسمنشهرقانونًاأوتنفيذقرارقضائيأوأيأمرصادرعنسلطةذاتصالحية

ونفوذهموظفًاعامًا،يعاقببالحبسمناسبوعأذالميكنالذياستعملسلطتهإ-2الىسنتين

وبالرغممنأهميةالعقوبةالجزائيةكضمانةلتنفيذأحكام،وتجدراالشارةهناإلىأنه(1)"الىسنة

القضاءاإلداريإالأنهمنالمالحظأنهاغيررادعةعلىالنحوالذييضمنااللتزامبتنفيذاألحكام

الصادرةعنالقضاءاإلداريبصورةكاملة.

التعويض:  -ثالثاا   القضائيةعدعوى  األحكام تنفيذ اإلدارةعن امتناع وقديعد غيرمشروع ماًل

األركاناألخرىللمسؤوليةتيشكلخطًايمكنمعهللمحكوملهانيطالبهابالتعويضإذاماتوفر

اإلداريةففيحكملهاقضتمحكمةالقضاءاإلداريفيمصربأن"امتناعاإلدارةعنتنفيذحكم

قانونيةصارخةتستوجب النفاذوهومخالفة بهوواجب المقضي الشيء لقوة قضائينهائيحائز
 

 .332(،القضاءاالداري،مرجعسابق،ص2020الخاليلة،محمدعلي)(1)
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مت بلد بحكومةفي يليق أنهال ذلك التعويضات الحكومةعن تنفيذمسؤولية تمنععن أن حضر

وفقدان للفوضى اشاعة من الخطيرة المخالفة على يترتب لما قانوني وجه بغير النهائية األحكام

،وتجدراالشارةهناالىأنالجهةالتيتتحملالتعويضنتيجةاالمتناع(1)الثقةفيسيادةالقانون"

التنفيذ"فيحالةالخطأالشخصي"أوعنتنفيذالحكمالقضائيأماأنتكونالموظفالممتنععن

اإلدارةالتييتبعلها"فيحالةالخطأالمرفقي"أوكالهمامعًا"فيحالةالخطأالمشترك"وقداستقر

علىاعتبارامتناعالموظفالعامعنتنفيذاألحكامالقضائيةالسيمااألردنالقضاءاإلداريفي

القضاءاإلداريا فيهامسؤوليةتلكالصادرةعنمحاكم الممتنع الموظف يتحمل خطاءشخصية

الخاص ماله من الحاصلة االضرار فق(2)تعويض لذلك وتطبيقًا العليا، العدل محكمة قضت د

قداألردنفيالملغاة الرابع المستدعيضده ان تدعيفيطعنها هنا المستدعية ان "وبما على

العلياوان تنفيذقرارمحكمةالعدل امتناعهقدالحقبهاضررًاماديًاومعنويًاوبالتاليامتنععن

تكونمخاصمتهجائزةاذاكانقدلحقبهاضررًانتيجةخطأهالشخصيأومايسمىبالخطأغير

الرغم،(3) "  الوظيفي وعلى هنا القضاء  ويالحظ جانب من الشخصي الخطأ بفكرة االخذ أن من

االلتزامبأحكامالقضاءإالأنهمنالصعبمنالناحيةالعمليةاإلداريقديدفعالموظفالعامالى

حصرالخطأبعدمالتنفيذفيموظفبعينهإذقديكوننتيجةتدخالتعديدةمنالموظفينأومن

وليس بالتعويض اإلدارة مطالبة عادًة يفضل التنفيذ عدم من المتضرر ان كما متعددة إدارات

  (4).كثرمالئمًةسواءتعلقاألمربخطأمرفقيأمبخطأشخصيالموظفعلىاعتبارهاالخصماال

 

(،2020،اشاراليهالخاليلة،محمدعلي)1961لسنة1181حكممحكمةالقضاءاالداريالمصريةفيالدعوىرقم(1)
 .334،صالقضاءاالداري،مرجعسابق

 .996موسوعةالقضاءاالداريالجزءالثاني،مرجعسابق،ص(،2011)شطناوي،عليخطار(2)
الملغاةرقم)(3) العليااألردنية نقابةالمحاميناألردنيين،101/1993قرارمحكمةالعدل اليهمجلة ،1995(،اشارت

 .180ص
 .337مرجعسابق،ص(،القضاءاالداري،2020)الخاليلة،محمدعلي(4)
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 : الفصل الرابع
 اإلدارية جراءات الدعوى إ مدى سريان قانون المرافعات المدنية على 

نالقـانونأاألصلالعـامهـواسـتقاللمحـاكمالقضـاءاإلداريعـنمحـاكمالقضـاءالعـاديفكمـا

ــاءاإلداريفـــي ــهمالقضـ ــذييسـ ــانونإاإلداريالـ ــنالقـ ــتقلعـ ــانونمسـ ــوقـ ــدههـ ــهوقواعـ ــاءنظرياتـ نشـ

جــراءاتالتــيتتبــعأمــاممحــاكمالقضــاءنتكـوناإلأالخـاصكالقــانونالمــدني،كــذلكمــنالمفتــرض

اريهياألخرىمسـتقلةفـياألصـلعـناالجـراءاتالتـييقررهـاقـانونالمرافعـاتالمدنيـةالتـياإلد

الحـاالتيصـبحقـانونالمرافعـاتالمدنيـةعـددمـنتتبعهامحاكمالقضاءالعـاديالمدنيـة،ولكـنفـي

جراءاتالدعوىاإلداريةوذلكعنـدعـدمورودنـصخـاصفـيقـانونالقضـاءإواجبالتطبيقعلى

داريينطبــقعلــىالقضــيةالمعروضــةأمــامالقاضــياإلداري،فهنــاكحــاالتقضــائيةتطبــقفيهــااإل

ــةالمنازعـــات ــةوطبيعـ ــاطالمحـــاكماإلداريـ ــةنشـ ــهامـــعطبيعـ ــدمتعارضـ ــةلعـ ــدالمرافعـــاتالمدنيـ قواعـ

اإلداريـــة،وبالمقابـــلهنـــاكحـــاالتوتطبيقـــاتقضـــائيةاســـتبعدفيهـــاالقاضـــياإلداريبعـــضالقواعـــد

جرائيــةالتــييقررهـــاقــانونالمرافعـــاتالمدنيــةوذلـــكلعــدمتناســـبهامــعطبيعـــةوظــروفالـــدعاوىاإل

ــاءً ــةوبنـ ــلمـــنخـــاللاإلداريـ ــذاالفصـ ــنتناولهـ ــكسـ ــينعلـــىذلـ ــنتناول،مبحثـ فـــيالمبحـــثاألولسـ

عالقـةإجـراءاتالقضـاءسـنتناولثـانيفيالمبحثالواالتجاهاتالفقهيةفيتحديدالشريعةالعامة،

داريبقانونالمرافعاتالمدنية.اإل
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 : المبحث األول
 التجاهات الفقهية في تحديد الشريعة العامة 

كونالـدعوىاإلداريـةدعـوىداريةعنإجراءاتالتقاضيالنظاميةتتميزإجراءاتالتقاضياإل

عينيــةتهــدففــيالمقــاماألولإلـــىحمايــةمبــدأالمشــروعيةوســيادةالقـــانونوبــالرغممــنذلــكفـــأن

القضــاءاإلداريكثيــرًامــايلجــأإلــىأحكــامُأصــولالمرافعــاتالمدنيــةعنــدقصــورقواعــداالجــراءات

النظــرفيمــاإذاكانــتقواعــدوأحكــاماإلداريــةوعــدمكفايتهــااألمــرالــذيأثــاراختالفــاتفــيوجهــات

المرافعــاتالمدنيــةهــيالشــريعةالعامــةالتــييجــبعلــىالقاضــياإلداريالرجــوعإليهــاكلمــاظهــر

قصــورفــيالنصــوصالخاصــةبــإجراءاتالتقاضــياإلداري،أمأناجــراءاتالتقاضــياإلداريــةهــي

ــالر ــتقلةبحيـــثاليلـــزمالقاضـــياإلداريبـ ــيلةومسـ ــدوُأصـــولالمرافعـــاتاجـــراءاتأصـ جوعإلـــىقواعـ

المدنيـــةإالإذاوجـــدنصـــًاصـــريحًايحيـــلإليهـــا،وقـــدظهـــرتفـــيهـــذااإلطـــارثـــالثوجهـــاتنظـــر

سنتناولهافيالمطالبالثالثةاآلتية،حيثسنتناولفـيالمطلـباألولاالتجـاهالقائـلبـإناجـراءات

إلداري،وفـــيالمطلــبالثـــانيســـنتناولالتقاضــيالمـــدنيهــيالشـــريعةالعامــةإلجـــراءاتالتقاضــيا

االتجاهالـذييـرىاسـتقاللإجـراءاتالتقاضـياإلداريوفـيالمطلـبالثالـثسـنتناولاتجـاهالمـذهب

المختلط.

 : األول المطلب
 إجراءات التقاضي المدني هي الشريعة العامة  

 إلجراءات التقاضي اإلداري 

يرىأصـحابهـذااالتجـاهوأغلـبهممـنفقهـاءالقـانونالخـاصأنقواعـدالمرافعـاتالمدنيـةهـي

األصلالعامإلجراءاتالتقاضيأيـًاكـاننوعهـامدنيـةأوجزائيـةأوحتـىإداريـة،وعليـهفأنـهيجـب

إلداريــةعلــىالقاضــياإلداريالتعامــلمعهــاشــريعًةعامــًةوتطبيقهــاكلمــاشــابالقــوانيناإلجرائيــةا
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وبـالرجوعإلـىقواعـداإلجـراءات(1)نقصأوقصورمندونالحاجةإلىنصيقضـيباإلحالـةإليـه

المدنيةالستكمالالنقصالتشريعيفيالقواعدالتيتحكـمالمنازعـاتاإلداريـةاليتعـارضوفقـًالهـذا

عالــىهــذهالقواعــدالاالتجــاهمــعالقــولباســتقاللالمرافعــاتاإلداريــةوخصوصــيتهاوذلــكألنالرجــو

يكونإالحينيتخلفالنصالخاصالذييمكنأنيقضيبخالفماتقضيبهالمرافعاتالمدنية

،ووفقـًاألنصـارهـذااالتجـاه(2)فالعودةالىهذهالقواعدهوعودةالىاألصلفيماسكتعنهالفـرع

اإلجــراءاتالــواردةفــيقــانونفــاندورالقاضــياإلداريفــيالمنازعــةاإلداريــةيقتصــرعلــىتطبيــق

المرافعاتالمدنيةكلماواجهنقصًاأوقصورًافينصوصقانونالقضـاءاإلداريحتـىوانلـمتشـر

نصوصهبـالرجوعالـىقـانونالمرافعـاتالمدنيـةعلـىاعتبـارأنهـااألصـلالعـامإلجـراءاتالتقاضـي

ــا ــةأيبمعنـــىتحجـــيمدورهفـــيإدارةالـــدعوىوقيادتهـــابمـ يشـــتملعليـــهمـــناســـتنباطاألحكـــامكافـ

اجرائـــييطبـــق القضـــائيةوإنشـــاءالقواعـــدالقانونيـــةالالزمـــةكلمـــااقتضـــىاألمـــرلـــذلكوجعلـــهقـــاض 

النصوصوحسب،ويستندأصحابهذااالتجاهالىحقيقةأنقواعدالمرافعاتالمدنيـةقـدوضـعت

مــةإلجــراءاتالتقاضــيبصــورةوتطــورتواســتقرتمنــذزمــنبعيــدبحيــثأصــبحتهــيالشــريعةالعا

عامةفإذاكانالقانونالمدنييعدبحقالشريعةالعامةلباقيفـروعالقـانونفـانذلـكبطبيعـةالحـال

ينســحبعلــىقواعــداالجــراءاتالمدنيــةبحيــثيجــباالخــذبهــاوتطبيقهــاعلــىالمنازعــاتاألخــرى

رونمـنجانـبآخـرأنالرجـوعويـطالماأنهاالتتعارضمعنصتشريعيخاصفيهـذاالسـياق،

غيابالنصالخاصفيمواداإلجراءاتاإلداريةعلىهذاالنحـودالىقواعداالجراءاتالمدنيةعن

هوأولىمنتركالمسالةدونقيدأوضابط،كماأنهيحولدونتحكمالجهازالقضـائيفـيتسـير

المنازعاتاإلداريةأوتركهاحالةمنالفوضىوعدماالستقراروالوضوحعلـىنحـوقـديشـكلخطـرًا

 

 .15(،أصولالمرافعات،دارالفكرالعربي،القاهرة،ص1978مسلم،أحمد،)(1)
 .542(،القضاءاإلداريدراسةمقارنة،مرجعسابق،ص1993حافظ،محمودمحمد،)(2)
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،ويـرىالباحـثأنأنصـارهـذااالتجـاهقـدأغفلـوا(1)ثقـتهمفـيالقضـاءحقيقيًاعلىالخصومويزعزع

ــي ــذوابعـ ــميأخـ ــةولـ ــيةالمنازعـــةاإلداريـ ــانوننخصوصـ ــائصالقـ ــينروابـــطوخصـ ــارالفـــوارقبـ االعتبـ

هـومـابينتلـكالـروابطلتمييزإذإنالمعياراالساسلالخاصعنروابطوخصائصالقانونالعام

فــيالعالقــةالقانونيــةباعتبارهــااًطرفــالدولــةنوجــدتالعالقــةالقانونيــةفــإفــيصــفةالدولــةبيتعلــق

خـرنيكـونالطـرفاآلأيهـمةكـانالقـانونالـذييحكـمالعالقـةهـوالقـانونالعـامواللطصاحبةالسـ

فيهـــاالدولـــةباعتبارهـــالالتـــدخمـــاإذاكانـــتالعالقـــةأوهيئـــةإداريـــةأوجماعـــةأفـــيالعالقـــةفـــرداً

والفــردوالدولــةفــانالقــانونالمطبــقفــيمثــلهــذهأنكانــتبــينفــردينعــاديينأةبــســلطصــاحبةال

ــًايترتــبعليــهنتيجــةحتميــةتتمثــلبــاختالفحــواليكــونالقــانوناأل الخــاصوهــذايعــدفرقــًاجوهري

طبيعــةالــدعوىرهــذااالتجــاهاإلجــراءاتبــينالقضــاءالعــاديوالقضــاءاإلداري،وكــذلكأنكــرأنصــا

التـيذلـكعلـىالعكـسمـنالـدعاوىالنظاميـةاإلداريةمنحيثتفـاوتالمراكـزالقانونيـةللخصـومو

تكونفيهاالمراكزالقانونيةللخصوممتساويةفضاًلعنإهمالهمللدوراإلنشائيواإليجابيللقاضـي

اجرائييطبقالنصوص القانونيةعلـىالمنازعـةالمعروضـةاإلداريوحصرسلطتهفيجعلهقاض 

أمامـهوحسـبويصـادرحقـهفـياالجتهـادواالبتكـاربمـايتناسـبمـعطبيعـةالمبـادئالعامـةللقـانون

اإلداري.

 : المطلب الثاني 
 اجراءات التقاضي اإلداري استقالل 

يرىأنصارهذااالتجـاهوعلـىالنقـيضمـناالتجـاهاألولأنقواعـدوإجـراءاتالتقاضـياإلداريـة

قانونالمرافعاتالمدنيةوذلكبالنظرإلىوجـودفـوارقكبيـرةبـينتمستقلةتمامًاعنقواعدوإجراءا

ذامـاشـابقـانوناإلجـراءاتاإلداريـةقصـورروابطالقانونالعاموروابطالقـانونالخـاص،وعليـهفـإ
 

 .281القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص(،2020الخاليلة،محمدعلي،)(1)
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تشــريعيفــأنذلــكاليجعــلالقاضــيملزمــًابــاللجوءالــىقواعــدُأصــولالمرافعــاتالمدنيــةبــلعليــه

االجتهادوإنشاءقواعدإجرائيةتعالجالمنازعاتاإلداريةالمعروضةعليهبمايتوافقوالمبادئالعامـة

ييســتندإليهــاهــذااالتجــاههــياالخــتالفالواســعبــينالعالقــاتوالحجــةاالهــمالتــللقــانوناإلداري،

التــييحكمهــاالقــانونالعــاموتلــكالتــيينظمهــاالقــانونالخــاصفالــدعاوىاإلداريــةتتعلــقبنزاعــات

ناشئةعنعالقـاتتتسـمبوجـودأشـخاصوهيئـاتإداريـةعامـةطرفـًافيهـاممـايضـفيعليهـاطابعـًا

ــأبـــينافـــرادعـــاديينطبيعيـــينأومعنـــويينمتســـاويينفـــيالمراكـــزمتميـــزًاعـــنالمنازعـــاتالتـــ يتنشـ

القانونيةفالسلطةالعامةفيالدعوىاإلداريةهيالطـرفاألقـوىبمـاتملكـهمـنجهـازإداريضـخم

،وقدانعكسهذاالتباينفيطبيعةالعالقاتالتييحكمهاكلمنالقـانون(1)وسلطةتقديريةواسعة

وناإلداريعلىالنصوصالقانونيةذاتالعالقةفالعالقـاتالخاصـةتحكمهـانصـوصالمدنيوالقان

القــــانونالخــــاصوهــــيفــــيأغلبهــــاقواعــــدمكملــــةتفســــحالمجــــاللألطــــرافلتحديــــدطبيعــــةالعالقــــة

وتنظيمهابمايتالءموإرادتهمالخاصةفيصـورةمرنـةتعكـسرغبـةالمشـرعفـيتبسـيطهـذهالـروابط

نونالعــامفتحكمهــانصــوصالقــانوناإلداريالتــيابتكرهــاالقاضــياإلداريوقننهــاأمــاعالقــاتالقــا

المشــرعفيمــابعــدوهــيفــيمعظمهــاقواعــدامــرةتظهــرفيهــاالدولــةبصــفتهاصــاحبةســلطةوســيادة

ولذلكتحاولقواعدالقانوناإلداريخلقنوعمنالتوازنبينمصلحةاالفرادوالمصلحةالعامةالتي

،ويــرىأنصـــارهــذااالتجــاهأناســـتقاللإجــراءاتالتقاضـــياإلداري(2)دارةالــىتحقيقهـــاتســعىاإل

يرجعالىعدةعواملمهمةوأساسيةمنهامايتصلبطبيعةروابطالقانوناإلداريومنهامايتصـل

بطبيعـةالــدعوىاإلداريــةومنهـامــايتصــلبطبيعــةالتنظـيمالقضــائيومنهــامـايتصــلبطبيعــةمركــز

طبيعةالغايةمنالتقاضي.الخصومومنهامايتصلب

 

 .242(،القضاءاإلداريدعوىاإللغاء،مرجعسابق،ص1998خضر،طارقفتحهللا،)(1)
 .282(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص2020الخاليلة،محمدعلي،)(2)
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إذيختلــفعــنالقــانونالخــاصوذلــكمددا يتصددل بطبيعددة روابددط وقواعددد القددانون اإلداري: -1

القانونكوناألخيريحكموينظممصالحفرديةخاصةمعمحاولةالموازنةفيمابينهما،أما

اإلداريفينظممصالحعامـةوفـيسـبيلذلـكفأنـهيبتـدعالحلـولالمناسـبةللـروابطالقانونيـة

التيتنشأبيناإلدارةواالفـرادممـايترتـبعليـهأنيكـونللقضـاءاإلداريإجراءاتـهالخاصـة

 (1)ونظرياتهالمستقلةعنالقانونالخاص.

الخصوماتالقائمةعلىروابطالقانونالعامتعـدإذإنبطبيعة الدعوى اإلدارية:  لما يتص -2

خصـــوماتعينيـــةأوموضـــوعيةهـــدفهاحمايـــةالمشـــروعيةوســـيادةالقـــانون،فـــيحـــينتعـــد

أغلـبالـدعاوىالتــيينظرهـاالقضـاءالعــاديمـنقبيــلالقضـاءالشخصـيوترتــبعلـىذلــك

التــيالنظاميــةتلــفعــنمركــزهمفــيالــدعاوىفــأنمركــزالخصــومفــيالــدعاوىاإلداريــةيخ

يكونالخصومفيهامتساوينفيالمراكزالقانونيةوعلىالعكسمنذلكفـأنالـدعاوىأمـام

ــرارات ــدارالقـ ــيإصـ ــةفـ ــلطةعامـ ــنسـ ــامـ ــالهـ ــةاإلدارةبمـ ــاجهـ ــزفيهـ ــاءاإلداريتتميـ القضـ

الملزمةفضاًلعنتمتعهابامتيازالتنفيذالمباشرلقراراتهاممايؤديالىأنتكوندائمًافي

                                 (2).زالمدعىعليهأماالفردفيكونفيمركزالمدعيالذييقععليهعبءاالثباتمرك

فـيالقضـاءالعـاديهنـاكأنـواعمـنالمحـاكمالتـيالما يتصدل بطبيعدة التنظديم القضدائي:   -3

فيةوالمحــــاكميكــــونلهــــامقابــــلفــــيالقضــــاءاإلداري،فهنــــاكالمحــــاكماالبتدائيــــةواالســــتئنا

الجزائيـــةومحكمــــةالـــنقضومحــــاكماألحــــوالالشخصـــيةواألحــــداثوغيرهـــاوفــــيالقضــــاء

اإلداريمنناحيةأخـرىهيئـاتوتشـكيالتالمقابـللهـافـيالقضـاءالعـاديففيـهالمحـاكم

وكـلهـذاوغيـرهمـناالختالفـاتفـيالطبيعـةالبنيويـةلكـل  اإلداريةوالمحكمةاإلداريةالعليـا

 

 .116نظريةاالثباتفيالقانوناإلداري،دارالفكرالعربي،القاهرة،ص.(2012)موسى،أحمدكالالدين(1)
 .243(،القضاءاإلداريدعوىاإللغاء،مرجعسابق،ص1998خضر،طارقفتحهللا،)(2)
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لقضــاءينتترتــبعليــهنتيجــةحتميــةتتمثــلفــيوجــوداخــتالفجــوهريفــياالجــراءاتمــنا

 أمامكلقضاءمنهما.

الخصــومأمــامالقضــاءالعــاديمتســاوونفــيمراكــزهمطبيعددة مركددز الخصددوم: بمددا يتصددل  -4

وفـيالغالـبيكونـوناشخاصـًاطبيعيـينأومـناألشـخاصالمعنويـةالخاصـةوإذاالقانونية

كانتالحكومةطرفًافيالمنازعةفاليكونذلكباعتبارهاسلطةعامة،أماالمنازعـاتأمـام

محـــاكمالقضـــاءاإلداريفتكـــوناإلدارةباعتبارهـــاصـــاحبةســـلطةعامـــةطـــرففيهـــاوتتمتـــع

اصــدارالقــراراتاإلداريــةالملزمــةوتتمتــعكــذلكبامتيــازالتنفيــذاإلدارةبموجــبذلــكبســلطة

المباشرلقراراتهاوهذامنشأنهأنيعفيهامنإقامةالدعوىاإلداريةعلىاألفـرادوأنتكـون

دائمــًامــدعىعليهــاويكــونالفــردالعــاديمــدعفــيالــدعوىويقــععلــىعاتقــهعــبءاإلثبــات

ىفـإنممثلـياإلدارةغالبــًامـاينقصـهمالحمـاسفــيوعـبءتوجيـهالـدعوىومـنناحيــةأخـر

المنازعـــاتاإلداريـــةبخـــالفأصـــحابالشـــأنأنفســـهمومـــنأجـــلهـــذايجـــبعلـــىالقاضـــي

 (1).اإلداريأنيقومبدوركبيرإلعادةالتوازنبينالخصوم

إنالمنازعاتالتيتعرضعلىالقضـاء -ما يتصل بطبيعة المنازعات التي ترفع للقضاء: -5

لعاديفيغالبيتهادعاوىذاتيـةتتـأثربموقـفالخصـمالشخصـيأوظروفـهأوإرادتـهكمـاا

ــاالـــدعاوى ــية،وأمـ ــاوىاألحـــوالالشخصـ ــرضودعـ ــعالتعـ ــتردادالحيـــازةومنـ ــاوىاسـ ــيدعـ فـ

اإلداريةفتغلبعلىطبيعتهاالصفةالموضـوعيةوالتـيتتصـلبمراكـزقـدأنشـأهاأوحـددها

ــًاالتتـــأثر بـــإرادةالطـــرفينأوبرضـــاهمأوحتـــىبظـــروفهمالشخصـــيةإالفـــيالقـــانونوغالبـ

حـدودمعينـةولمـاكانــتالـدعاوىالموضـوعيةتتعلـقبمراكــزمصـدرهاالقـانونوالتتـأثرفــي

بعــضنواحيهــابــإرادةأوظــروفأصــحابالشــأنوالتتوقــفكــذلكعلــىرضــاهمفــإنهــذه
 

 .363(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص1977حلمي،محمود)(1)
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كبير،فيحـينأنلرتفيهابشكالخصائصقدسادتاإلجراءاتاإلداريةبصفةعامةوأث

القضاءالعاديعلىالعكسمنذلكقدانطبعبمايالءمطبيعةالـدعوىالذاتيـةومـايترتـب

 (1).عليهاعلىاعتبارأنهاتكونالغالبةفيمايعرضعليهمندعاوى

:إنالغايـــةالتـــيتســـتهدفعـــرضمنازعـــةأمـــاممدددا يتصدددل بطبيعدددة الغايدددة مدددن التقاضدددي -6

القاضــيالمــدنيأساســهاإقامــةالعــدلبــينالخصــومبصــورةيــتمكنمعهــاكــلذيحــقمــن

الوصــولإلــىحقــهواليضــطرألنيجعــلنفســهحكمــًافــيخصــوماته،وأمــاالغايــةمــنرفــع

مشـروعيةومنـعالدعوىأمامالقضاءاإلداريفهوحسنسـيرالمرافـقالعامـةوحمايـةمبـدأال

ــة ــلحةالعامـ ــينالمصـ ــوازنبـ ــةالتـ ــننقطـ ــثعـ ــيالبحـ ــًاهـ ــةدائمـ ــلطة،فالغايـ ــرافبالسـ االنحـ

ومصلحةالمستدعيالخاصـةوعليـهولمـاتقـدمفـإناخـتالفالغايـةهـذايجعـلمـناسـتقالل

 إجراءاتالقضاءاإلداريعنالمرافعاتالمدنيةأمرًاالزمًاالبدمنه.

أنللقضـاءالعـاديواليـةكاملـةفيمـايعـرضعليـهمـن ما يتصل بطبيعة الوليدة القضدائية: -7

منازعاتويستطيعوضمنالحدودالتيأقرهاالقانونأنيتخذمنالقـراراتواألوامـرمـايـراه

ريفأنهالحاسمًاللنزاعالمعروضعليهبغيةتحقيقالعدالةالتيينشدها،وأماالقضاءاإلدا

يســتطيعأنيحــلمحــلاإلدارةأوأنيصــدرلهــاامــرًاولــيسللقاضــياإلداريإالأنيحكــم

إمـابإلغــاءالقــراركليـًاأوجزئيــًاولــيسلــهأنيتـولىســلطةالتقــديربنفسـهفــيالحــاالتالتــي

 (2).تركالقانونفيهاسطلةالتقديرلإلدارة

ويرىالباحثأنهورغمالعديدمنالحججوالمسوغاتالتيساقهاأنصارهذااالتجاهإالأنهم

ابعدو ذلكإجحافاقد المرافعاتاإلداريةوفي المدنيةبشكلمطلقعنمجال المرافعات ُأصول

 

 .21دارنشر،ص(،االجراءاتاإلدارية،بدون1968الخطيب،عدنان)(1)
 .16(،أصولاجراءاتالقضاءاإلداري،مرجعسابق،ص1978وصفي،مصطفىكمال،)(2)
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وقد العدالة قواعد متوافقةمع اجراءات إال هي ما المدنية المرافعات إنُأصول إذ وضعتكبير

واستقرتمنذأمدبعيدفضاًلعناشتمالهاعلىأغلبالقواعدواأُلصولاالجرائيةالعامةالتيكانت

بالشكتنتاجالجتهادا القواعدوظهورها إلىنشوءهذه نراهفيوقتنالقضائيةمتواليةأدت الذي

فراغوقصورتشريعيالمعاصروعليهفأنهاليجوزاستبعادهابالمجمللماقدينطويعليهذلكمن

قديواجههالقاضياإلداريعندالفصلفيالمنازعاتاإلداريةالمعروضةأمامه.

 : المطلب الثالث
 المذهب المختلط 

لقــدظهــرتوجهــةنظــرثالثــةفــيالفقــهتنــاديبــالتوفيقبــيناالتجــاهينالســابقذكرهمــاانطالقــًا

منفكرةأنهمنالمجحفاألخذبأحدهماوإنكـاراآلخـربالمجمـلوأنكـانكـلمنهمـايالمـسجانبـًا

جعـلُأصـولطبيعةالعالقاتفـيالقـانونالعـامعنـدمااألوليتجاهلمنالحقيقةوالصوابفاالتجاه

وقواعــدالمرافعــاتالمدنيــةهــيالشــريعةالعامــةإلجــراءاتالتقاضــياإلداريــةويلــزمالقاضــياإلداري

عــنهــذاالخطــأإالأنــههبــالرجوعإليهــاعنــدقصــورالــنصالخــاص،أمــااالتجــاهالثــانيفــرغمابتعــاد

كاملــةعــنمجــاليحــاولوكــردةفعــلعلــىالمــذهباألولإبعــادُأصــولالمرافعــاتالمدنيــةبصــورة

ــاهيإال ــةمـ ــراءاتالمدنيـ ــةأناالجـ ــىحقيقـ ــهيتناسـ ــكألنـ ــًاوذلـ ــأأيضـ ــذاخطـ ــةوهـ ــاتاإلداريـ المرافعـ

استنباطمنقواعدالمنطقوالعدالةوعليهفأنهاليوجدمسوغمعقـولالسـتبعادهابالكامـلمـنمجـال

،إذيـرىأنصـارهـذااالتجـاهأن(1)القضاءاإلداريلمجردأنهاوردتفـيقـوانينالمرافعـاتالمدنيـة

وضعأسسعامةلبناءقواعدالمرافعـاتاإلداريـةأنمـايكـونمـنخـاللالتوفيـقبـيناعتبـارينيتمثـل

إحــدهمافــيمراعــاةالخصــائصالمميــزةلــروابطالقــانونالعــامويتمثــلاآلخــرفــيمراعــاةالمبــادئ

 

 .282(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص2020)الخاليلة،محمدعلي(1)
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دةفــيقـــوانينالمرافعــاتالمدنيــةوالتـــيالمــنالمنطــقوالعدالـــةالموجــوةالعامــةللتقاضــيالمستســـقا

،ويــرىالباحــثأنهــذااالتجــاههــواألقــربالــىالصــواب(1)تتعــارضمــعطبيعــةالــدعاوىاإلداريــة

فيمايتعلـقبطبيعـةالمنازعـاتاإلداريـةوكـذلكالموائمـةبـيناالتجـاهيينالسـابقينإذإنهـذااالتجـاه

عراءاتالتقاضـياإلداريـةوفـيالوقـتنفسـهفأنـهاليمـانيأخذبعيناالعتبارمميزاتوخصائصاج

منالرجوعالىقواعـدوُأصـولالمرافعـاتالمدنيـةخـاللنظـرالـدعاوىاإلداريـةعلـىشـرطأنتكـون

تلــكالقواعــدواأُلصــولمتوافقــةمــعخصــائصوطبيعــةالــدعوىاإلداريــةوفــيحالــةعــدمتوافقهــامــع

ــى ــأنعلـ ــةفـ ــةاإلداريـ ــةالمنازعـ ــابيطبيعـ ــةدورهاإليجـ ــاروممارسـ ــادواالبتكـ ــياإلدارياالجتهـ القاضـ

والـــذييظهـــرفـــياســـمىتجلياتـــهمـــنخـــاللإنشـــاءوابتكـــارالقواعـــدالقانونيـــةالتـــيتـــتالءموطبيعـــة

المنازعةاإلداريةالمعروضةأمامه،وقداخذالمشرعالمصـريبهـذااالتجـاهفقـدنصـتالمـادةالثالثـة

ــةا ــسالدولـ ــانونمجلـ ــنقـ ــممـ ــريرقـ ــنة47لمصـ ــانون1972لسـ ــةلقـ ــداإلجرائيـ ــقالقواعـ ــىتطبيـ علـ

، (2)المرافعــاتالمدنيــةعلــىالمنازعــةاإلداريــةفــيحــالعــدمورودنــصفــيقــانونمجلــسالدولــة

مجلـسالدولـةمنقانونمجلـسالدولـةرقـم7/11وكذلكفعلالمشرعالعراقيحيثنصتالمادة

علــى"تســريأحكــامقــانونالمرافعــات2017لســنة71رقــمانونبالقــالمعــدل1979لســنة65رقــم

وقــانونُأصــولالمحاكمــات1979لســنة107وقــانوناإلثبــاترقــم1969لســنة83المدنيــةرقــم

فــيشــأناالجــراءات1981لســنة114وقــانونالرســومالعدليــةرقــم1971لســنة23الجزائيــةرقــم

ومحكمـةقضـاءالمـوظفينفيمـالـميـردالتيتتبعهاالمحكمةاإلداريةالعلياومحكمـةالقضـاءاإلداري

 .فيهنصخاص"

 

الدو(1) مجلس مجلة المدنية، المرافعات وقواعد اإلدارية المنازعات طبيعة بين التعارض مدى طعيمه، السنةالجرف، لة،
 .286السابعة،ص

المصري(2) الدولة مجلس قانون )أنظر لسنة47رقم على1972( نصت والتي منه الثالثة المادة االجراءات)تطبق،
 .(المنصوصعليهافيهذاالقانون،وتطبقأحكامقانونالمرافعاتفيمالميردفيهنص
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مــن41يباإلخــذبهـذااالتجــاهعنـدمانــصفـيالمــادةاألردنـوذلـكمــاذهـبإليــهأيضـًاالمشــرع    

قانونالقضاءاإلداريعلىسرياننصوصقانونُأصولالمحاكماتالمدنيةعلىالمنازعةاإلدارية

 (1).وبمايتالءممعطبيعةالقضاءاإلداري

  

 

"فيغيرالحاالتالمنصوصعليهامنهوالتينصتعلى41،المادة2014لسنة27أنظرقانونالقضاءاإلداريرقم(1)
 . تالءممعطبيعةالقضاءاإلداري"فيهذاالقانونتسريأحكامقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوبماي
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 : ثاني المبحث ال
 جراءات القضاء اإلداري بقانون المرافعات المدنية إعالقة 

نظاميةءاتالتقاضيأمامالمحاكمالجراإجراءاتالتقاضياإلداريةعنإنتتميزأمنالطبيعي

وذلــكبــالنظرالــىاخــتالفطبيعــةالعالقــاتالتــييحكمهــاالقــانوناإلداريعــنتلــكالتــييحكمهــا

نفـيبعـضأالإ،يـةمبـدأالمشـروعيةنالـدعوىاإلداريـةتسـتهدفحماأفضاًلعنالقانونالخاص

فــيقواعــدوأحكــامقــانونالقضــاءاإلداريممــايضــطرهالــىاالحيــانيواجــهالقاضــياإلدارينقصــاً

ُأصــولالمرافعــاتالمدنيــةباعتبارهــاالشــريعةالعامــةولكــنمــعاالخــذباالعتبــارقــانونالرجــوعالــى

علـــىذلـــكســـنتناولهـــذاالمبحـــثمـــنخـــاللمطلبـــين،فـــيخصوصـــيةالمنازعـــاتاإلداريـــة،وبنـــاءً

المرافعــاتالمدنيـةالتــيتــتالءممــعقــانوننصــوصعليهـافــيالمطلـباألولســنتناولاالجــراءاتالم

ــنتناولاإل ــانيسـ ــبالثـ ــيالمطلـ ــاءاإلداري،وفـ ــةالقضـ ــيطبيعـ ــافـ ــراءاتالمنصـــوصعليهـ ــانونجـ قـ

.المرافعاتالمدنيةالتيالتتالءممعطبيعةالقضاءاإلداري

 : المطلب األول
 ي قانون المرافعات المدنية  اإلجراءات المنصوص عليها ف

 التي تتالءم مع طبيعة القضاء اإلداري 

لقــدطبــقالقضــاءاإلداريفــيالكثيــرمــنالحــاالتقواعــدإجرائيــةفــيقــانونالمرافعــاتالمدنيــة

ــاء ــيمالقضـ ــةتنظـ ــعطبيعـ ــارضمـ ــاالتتعـ ــهوذلـــكلكونهـ ــةأمامـ ــةالمعروضـ ــاتاإلداريـ علـــىالمنازعـ

:وطبيعةالمنازعاتاإلداريةوفيمايليأمثلةعلىتلكالقواعداإلجرائيةهاإلداريوإجراءات

فيمـــايتعلـــقبانقطـــاعالـــدعوىوذلـــكإذاتـــوفيأحـــدالخصـــومأوفقـــدأهليتـــهأوزالـــتصـــفتهفـــي -1

مباشرةالخصومةقبـلغلـقبـابالمرافعـةإذطبـقالقضـاءاإلداريالقواعـداإلجرائيـةالـواردةفـي
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علىالمنازعاتاإلداريةحيـثاشـارتالمـادةقانونالمرافعاتالمدنيةوالمتعلقةبانقطاعالدعوى

المعــدلبالقــانونرقــم1968لســنة13مــنقــانونالمرافعــاتالمدنيــةوالتجاريــةالمصــري130

الــىتلــكالقواعــدواأُلصــولالجرائيــةالمتعلقــةبانقطــاعالــدعوىإذبينــتأن2020لســنة191

هألهليتهأوبزوالصفةمنكانيباشـرالدعوىتنقطعبحكمالقانونبوفاةأحدالخصومأوبفقد

الخصـــومةعنـــهإالإذامـــاكانـــتالـــدعوىبمراحلهـــاالنهائيـــةواســـتعدتالمحكـــمإلصـــدارالقـــرار

لسـنة83منقانونالمرافعاتالمدنيةرقـم84،وفيالعراقفقداشارتالمادة(1)المناسبفيها

المتعلقةبانقطاعالـدعوىإذأشـارتالـىأنانقطـاعالىتلكالقواعدواأُلصولاالجرائية1969

الســيرفــيالــدعوىبحكــمالقــانونوذلــكيكــونبوفــاةأحــدالخصــومأوبفقــدهأهليــةالخصــومةأو

زوالهاممنمنكانيباشرالخصومةنيابًةعنـهبشـرطأالتكـونالـدعوىمهيـأةإلصـدارالحكـم

مـنقـانونُأصـولالمحاكمـات123ثالثـةمـنالمـادةفقداشارتالفقرةالاألردن،أمافي(2)فيها

الـــىمـــايتعلـــق2006لســـنة16بالقـــانونرقـــمالمعـــدل1988لســـنة24يرقـــماألردنـــالمدنيـــة

نتطبيـقهـذاالـنصيقتضـيمالءمتـهوتجدراالشارةإلىأ(3)باألحكامالخاصةبوقفالدعوى

مــنالممكــنأنينطبــقعلــىالمــدعىمــعالــدعوىاإلداريــةألنــهمــثاًلعنــدوفــاةأحــدالخصــوم

الفردإالأنهالينطبقعلىالجهاتاإلداريةفبالنسبةلهذهالجهاتتنقطعالخصومةفيحاالت

 

المادة(1) المصري130أنظر والتجارية المدنية المرافعات قانون رقم1968لسنة13من بالقانون لسنة191المعدل
2020. 

ينقطعالسيرفيالدعوى"منهوالتينصتعلى84،المادة1969لسنة83أنظرقانونالمرافعاتالمدنيةالعراقيرقم(2)
كمالقانونبوفاةأحدالخصومأوبفقدهأهليةالخصومةأوزوالصفةمنكانيباشرالخصومةنيابةعنهإالإذاكانتبح

 .الدعوىقدتهيأتللحكمفيموضوعها"
منهوالتينصتعلى"إذاتقرر123/3المعدل،المادة1988لسنة24رقمأنظرقانونأصولالمحاكماتاألردني(3)

إعالنإفالسأحدفرقاءالدعوىأوطرأعليهمايفقداهليةالخصومةتبلغالمحكمةمنيقوممقامهقانونًاأمافيحالة
جملةدونذكراسمائهموصفاتهمفيالورثة  وفاتهتبلغالمحكمةأحدورثتهالمذكورينفيسجلاألحوالالمدنيةكماتبلغ

 .منهذاالقانون"12آخرموطنللمتوفيوبالنشرفيصحيفتينيوميتينمحليتينوفقأحكامالمادة
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تماثلالوفاةمنالناحيةاإلداريةكمافيحالةادماجالمشروعاتالعامةواألشخاصاإلداريةأو

 (1).انفصالهاأوتغيرصفتها

فيمـايتعلـقبســلطةالمحكمـةفـيوقــفالـدعوىالـىحــينالفصـلفـيمســالةأوليـةيتوقـفعليهــا -2

الحكمفـيموضـعهاويكـونالفصـلفيهـاخارجـًاعـناالختصـاصالـوظيفيأوالنـوعيللمحكمـة

مــنقــانونالمرافعــاتالمدنيــةوالتجاريــةالمصــري129التــيتنتظــرالــدعوىفقــداشــارتالمــادة

الـىتلـكالقواعـدواأُلصـولاإلجرائيـة2020لسـنة191معـدلبالقـانونرقـمال1968لسنة13

بهــذاالشــأنوالتــيبينــتأنللمحكمــةأنتوقــفإجــراءاتالفصــلفــيالــدعوىالمنظــورةةالمتعلقــ

وفـــي(2)فـــيموضـــوعهاعلـــىالفصـــلفـــيدعـــوىأخـــرىمأمامهـــاإذامـــااســـتنتجتتعلـــقالحكـــ

إلــى1969لســنة83مــنقــانونالمرافعــاتالمدنيــةالعراقــيرقــم83العــراقفقــداشــارتالمــادة

تلــكالضــوابطواألحكــامالمتعلقــةبهــذاالشــأنحيــثاشــارتبجــوازأنتوقــفالمحكمــةاجــراءات

المرافعةفيالدعوىوعّدهامسـتأخرةحتـىيـتمالفصـلفـيالموضـوعالـذييتوقـفعليـهإصـدار

هاتستأنفاجراءاتالمرافعةفيالدعوىمـنالنقطـةالحكمالمناسبفيالدعوىالمستأخرةوبعد

منقانونُأصولالمحاكمات122فقدأشارتالمادةاألردنأمافي،(3)التيتمالتوقفعندها

ــة ــالمدنيــ ــماألردنــ ــنة24يرقــ ــم1988لســ ــانونرقــ ــدلبالقــ ــنة16المعــ ــىأحكــــام2006لســ إلــ

 

(،القضاءاإلداري،الكتابالثاني،دارالمطبوعات2000عبدوالوهاب،محمدرفعتوعثمان،حسينعثمانمحمد،)(1)
 .285الجامعية،االسكندرية،ص

129،المادة2020لسنة191المعدلبالقانونرقم1968لسنة13أنظرقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري(2)
منوالتينصتعلى"فيغيراألحوالالتيينصفيهاالقانونعلىوقفالدعوىوجوبًاأوجوازًايكونللمحكمةأنتأمر

علىالفصلفيمسالةأخرىيتوقفعليهاالحكموبمجردزوالسببالوقفبوقفهاكلمارأتتعليقحكمهافيموضوعها
 ".يكونللخصمتعجيلالدعوى

إذارأتالمحكمةأنالحكموالتينصتعلى"83،المادة1969لسنة83أنظرقانونالمرافعاتالمدنيةالعراقيرقم(3)
الدعوىمستأخرةحتىيتمالفصلفيذلكالموضوعيتوقفعلىالفصلفيموضوعآخرقررتايقافالمرافعةواعتبار

 ."الطعنفيهذاالقراربطريقالتمييزعندهاويجوزوعندئذتستأنفالمحكمةالسيرفيالدعوىمنالنقطةالتيوقفت
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ىحـينالفصـلفـيمسـالةأخـرىيتوقـفوضوابطمايتعلقبسلطةالمحكمةفيوقفالدعوىإل

 (1).إصدارالحكمعليها

فيمايتعلقبكونمحكمةالقضاءاإلداريمقيدةفيحكمهابالطلباتالمقدمةإليهافقـطباسـتثناء -3

مايتعلقبالنظامالعامكعيبعـدماالختصـاصإذبإمكـانالمحكمـةاثارتـهمـنتلقـاءنفسـهافـي

تىلولميثرهالخصوم،إذتتوافقهذهالخاصيةاالجرائيةالمقـرةأيةمرحلةكانتفيهاالدعوىح

فــيقــانونالمرافعــاتالمدنيــةمــعالطبيعــةالقانونيــةللمنازعــةاإلداريــةوتطبيقــًالــذلكفقــدقضــت

المحكمـةاإلداريـةالعليــاالمصـريةفــيحكـملهــابهـذاالشــأنبقولهـا"مــنالقواعـدالمقــررةفـيفقــه

مدنيةأنالمحكمةمقيدةفيحكمهابالطلباتالمقدمـةإليهـاومـنثـماليجـوزقانونالمرافعاتال

لميطلبهالخصومأوبأكثرمماطلبوهوإالكانحكمهامحاًلللطعـنوهـذهءلهاأنتقضيبشي

 (2).القاعدةاأُلصوليةالتتعارضنصًاأوروحًامعأحكامقانونمجلسالدولة"

المعاينــةالقضــائيةوكمــاهــوالحــالتبصــالحيةالقضــاءاإلداريفــيتطبيــقإجــراءافيمــايتعلــق -4

فــيالمحــاكمالمدنيــةوطبقــًاللقواعــدنفســهاالتــيتتضــمنهاقــوانيناإلثبــاتالمدنيــة،إالأنــهمـــن

المالحــظمــنالناحيــةالعمليــةأنالمعاينــةالقضــائيةنــادرةالحــدوثفــيمحــاكمالقضــاءاإلداري

هاعنـدتعـذرنقـلالسـجالتاإلداريـةإلـىمقـرالمحكمـةوعنـدمايستشـعرالقاضـيوتبدوضرورت

 (3).لمعرفةظروفالوقائععلىالطبيعةاإلداريالحاجةإلىاالنتقال

 

تأمرعلى"التينصت122،المادةالمعدل1988لسنة24رقمأنظرقانونأصولالمحاكماتالمدنيةاألردنيرق(1)
المحكمةبوقفالدعوىإذارأتتعلقالحكمفيموضوعهاعلىالفصلفيمسألةأخرىيتوقفعليهاالحكموبمجردزوال

 سببالوقفيكونأليمنالخصومطلبالسيرفيالدعوى".
مبادئالمحكمةاإلداريةالعليا،السنةالرابعة،مجموعة24/3/1969حكمالمحكمةاإلداريةالعلياالمصريةبتاريخ(2)

 .53عشر،ص
(3)( الدين، كمال أحمد ص1977موسى، سابق، مرجع اإلداري، القانون في االثبات نظرية محمود،.360(، حلمي،

 .432(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص1977)
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فيمــايتعلــقبخصــوصعــدمصــالحيةالقاضــياإلداريفــينظــرالــدعوى،حيــثطبــقالقضــاء -5

(1)علـــقبشـــأنمنـــعالقضـــاةوردهـــموتنحيـــتهماإلداريقواعـــدوُأصـــولالمرافعـــاتالمدنيـــةفيمـــايت

وتطبيقًالذلكفقدقضتالمحكمـةاإلداريـةالعليـاالمصـريةفـيحكـملهـابهـذاالشـأنبقولهـا"إذا

كانأحدالمستشارينبالمحكمةالتياصـدرتالحكـمسـبقأنأبـدىرأيـًافـيالقضـيةابـانعملـه

بطــالنالحكــمواعــادةالقضــيةالــىالمحكمــةلنظرهــاكمفــوضأمــامالمحكمــةفأنــهينــتجعــنذلــك

وقــدأشــارتالمــوادالــواردةفــيالبــابالثــامنمــنقــانونالمرافعــاتالمدنيــةوالتجاريــةمــنجديــد"

الـىهـذهالقواعـدواأُلصـول،2020لسـنة191المعدلبالقانونرقم1968لسنة13المصري

لســنة83انونالمرافعــاتالمدنيــةالعراقــيرقــموتناولــتايضــًاأحكــامومــوادالبــابالثــامنمــنقــ

تلكالقواعداإلجرائية،وكـذلكتناولـتالمـوادالـواردةفـيالبـابالسـابعمـنقـانونُأصـول1969

أحكـام2006لسـنة16بالقـانونرقـمالمعـدل1988لسـنة24يرقماألردنالمحاكماتالمدنية

 وضوابطهذهالقواعداإلجرائيةالمدنية.

يتعلـقبخصــوصمبـدأعالنيــةالجلسـاتإذيطبـقالقضــاءاإلداريهـذاالمبــدأالمهـموالــذيفيمـا -6

أصبحضمانًالتحقيقالعدالةالمرجوةمنالقضاءوالذينصتعليهأغلبالنصوصالدستورية

علــىهــذا2019مــنالدســتورالمصــريلســنة187والتشــريعاتالمقارنــةحيــثنصــتالمــادة

ــا"جلســـات ــدأبقولهـ ــاالمبـ ــاكمعلنيـــةإالإذاقـــررتالمحكمـــةســـريتهامراعـ ــامأوةالمحـ ــامالعـ للنظـ

مــنقــانونالمرافعــاتالمدنيــةوالتجاريــةالمصــري101اآلداب"وكــذلكمــانصــتعليــهالمــادة

حيثاشارتصراحًةالىعلنيةالمرافعةإالإذارأتالمحكمةمنتلقاءنفسهاأوبناًءعلىدفـع

 

،مجموعةالمبادئالتيقررتهاالمحكمةاإلداريةالعليا،5/6/1977حكمالمحكمةاإلداريةالعلياالمصريةبتاريخ(1)
ص عشر، الخامسة بند1145السنة إليه11، أشار محمد،، عثمان حسين وعثمان، رفعت محمد والوهاب، عبد

 .290مرجعسابق،ص(،القضاءاإلداري،الكتابالثاني،2000)
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،وبالرغممنأنقانونمجلسالدولةالمصريلمينصعلىهـذا(1)ةأحدالخصومبجعلهاسري

المبــدأإالأنأحكــامالمحكمــةاإلداريــةالعليــاالمصــريةقــداقــرتهــذاالمبــدأوعّدتــهمــنالمبــادئ

،وفـيالعـراقفقـدسـارالمشـرعالعراقـي(2)األساسيةالتييقـومعليهـاالنظـامالقضـائيالمصـري

الذيذهبإليهالمشرعالمصريوذلكبإقرارمبدأعالنيـةالجلسـاتفـيالفقـرةفيالمسلكنفسه

والتـينصـتعلـى"جلسـاتالمحـاكمعلنيـة2005منالدستورالعراقيلعام19منالمادة7

مـنقـانون61مـنالمـادة1إالإذاقررتالمحكمةجعلهاسرية"وكذلكمانصتعليهالفقرة

اقــيعلــىمبــدأعالنيــةالمرافعـاتإالإذاارتــأتالمحكمــةمــنتلقــاءنفســهاالمرافعـاتالمدنيــةالعر

أوبنــاًءعلــىطلــبمــنقبــلأحــدالخصــومبجعلهــاســريةوذلــكللمحافظــةعلــىالنظــامالعــامأو

لسـنة160منقـانونالتنظـيمالقضـائيالعراقـيرقـم5وكذلكمانصتعليهالمادة(3)اآلداب

نيــةجلســاتالمحاكمــةإالإذارأتالمحكمــةجعلهــاســريةحفاظــًاوالتــياكــدتعلــىعال1979

وبـــالرغممــنأنقـــانونمجلــسالدولـــة(4)علــىالنظــامالعـــامأومراعــاةلـــالدابوحرمــةاالســرة

لميشرالىهذاالمبدأولم2017لسنة71رقمبالقانونالمعدل1979لسنة65رقمالعراقي

بالنصـوصالتـيتقـرتطبيـقالقواعـداإلجرائيـةالمدنيـةالتـييضمنهفينصوصهإالوأنهعمـالً

التتعـــارضمـــعطبيعـــةالـــدعوىاإلداريـــةأصـــبحتعالنيـــةالجلســـاتأصـــلثابـــتفـــيالقضـــاء
 

ر1) المصري والتجارية المدنية المرافعات قانون أنظر رقم1968لسنة13( بالقانون المادة،2020لسنة191المعدل
الخصوممنهوالتينصتعلى"تكونالمرافعةعلنيةإالإذارأتالمحكمةمنتلقاءنفسهاأوبناءعلىطابأحد101

 ةلالدابأولحرمةاألسرة".سرًاحفاظًاعلىالنظامالعامأومراعااجراءها
رقم2) الطعن جلسة41لسنة3552( أحمد،9/11/1997ق، شريف والطباخ، سيد ابراهيم أحمد، إليه، أشار ،

 .36،ص1(،الوسيطفيشرحقانونمجلسالدولة،القاهرة،شركةناسللطباعة،ط2014)
والتينصتعلى"تكونالمرافعةعلنية1منهالفقرة61،المادة1969لسنة83(أنظرقانونالمرافعاتالمدنيةالعراقي3)

إالإذارأتالمحكمةمنتلقاءنفسهاأوبناًءعلىطلبأحدالخصوماجراءهاسرًامحافظةعلىالنظامالعامأومراعاة
لالدابولحرمةاألسرة".

منهوالتينصتعلى"جلساتالمحاكمعلنيةإال5لمادةا،1979لسنة160قانونالتنظيمالقضائيالعراقيرقم(أنظر4)
إذاقررتالمحكمةجعلهاسريةمحافظةعلىالنظامالعامأومراعاةلالدابوحرمةاألسرة".
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ــع ــايتوافـــقمـ ــاســـريةوبمـ ــةجعلهـ ــهإالإذارأتالمحكمـ ــروجعنـ ــاوزهأوالخـ اإلدارياليجـــوزتجـ

مبـدأ2014لسـنة27فقـدأقـرقـانونالقضـاءاإلداريرقـماألردن،أمافـي(1)المصلحةالعامة

ــادة ــنالمــ ــرةب/مــ ــتالفقــ ــاتإذنصــ ــةالمرافعــ ــة16عالنيــ ــذكورعلــــىعالنيــ ــانونالمــ ــنالقــ مــ

المرافعـــاتأمـــامالمحـــاكماإلداريـــةإالإذاقـــررتالمحكمـــةمـــنتلقـــاءنفســـهاأوبطلـــبمـــنأحـــد

وهــومــاأقــرهكــذلكقــانونُأصــول(2)لعامــةاالطــرافبجعلهــاســريةوبمــايتوافــقمــعالمصــلحةا

فــي2006لســنة16المعــدلبالقــانونرقــم1988لســنة24يرقــماألردنــالمحاكمــاتالمدنيــة

والتــينصــتعلــىعالنيــةالمحاكمــاتإالإذارأتالمحكمــةمــنتلقــاء71مــنالمــادة1الفقــرة

 .(3)امالعامأواآلدابنفسهاأوبطلبمنأحدالخصومبجعلهاسريةحفاظًاعلىالنظ

فيمايتعلـقبخصـوصأهليـةرافـعالـدعوى،فلقـدطبـقالقضـاءاإلداريالقواعـدالخاصـةباألهليـة -7

مـنالقـانون46المشـرعالعراقـيفـيالمـادةالمنصوصعليهافيالقانونالمـدني،حيـثحـددها

المـادةفـيياألردنـالمشـرع،وحـددهاثمانيعشرةسنةميالديـةبإتماملرشداالمدنيالعراقيسن

ســنالرشــدهــيثمــانيعشــرةســنةشمســيةنأيعلــىاألردنــمــنالقــانونالمــدني2الفقــرة43

 .ةكامل

 

بلندأحمد،)1) داناعبدالكريمورسول، اإلداري،2020(سعيد، القضاء أماممحكمة الدعوى (،خصوصيةقواعداجراءات
 .418–390،ص2،العدد4راساتالقانونيةوالسياسية،المجلدمجلةمعالمللد

رقم(2) األردني اإلداري القضاء قانون المادة2014لسنة27أنظر من ب/ الفقرة "تنظر16، على نصت والتي منه
الدعاوىالمقامةلديهامرافعةوبصورةعلنيةإالإذاقررتمنتلقاءنفسهاأوبناًءعلىطلبمنأحداإلداريةفيالمحكمة

لمصلحةالعامة".االطرافالنظرفيهاسرًابناًءعلىمقتضياتا
منهوالتينصت71منالمادة1،الفقرةالمعدل1988لسنة24أصولالمحاكماتالمدنيةاألردنيرقمأنظرقانون(3)

ينادىعلىالخصومفيالموعدالمحددلنظرالقضيةوتكونالمحاكمةعلنيةإالإذاقررتالمحكمةمنتلقاءنفسها على"
صوماجراءهاسرًامحافظةعلىالنظامالعامأواآلدابالعامةأوحرمةاألسرة".أوبناًءعلىطلبأحدالخ
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داريالقواعــداإلجرائيــةالــواردةفــينصــوصفيمــايتعلــقبأحكــامالخبــرة،حيــثطبــقالقضــاءاإل -8

ومـابعـدها83وقـدأشـارتالمـادة(1)قانونالمرافعاتالمدنيةالمتعلقـةبانتـدابالمحكمـةلخبيـر

لســـنة16بالقـــانونرقـــمالمعـــدل1988لســـنة24يرقـــماألردنـــمـــنقـــانونُأصـــولالمحاكمـــات

ومابعدهامنقانوناالثباتفيالمواد135ألحكامالكشفوالخبرةفيمااشارتالمادة2006

ألحكـام1999لسـنة18رقـمالقـانونالمعـدلب1968لسنة25المدنيةوالتجاريةالمصريرقم

لســـنة107ومـــابعـــدهامـــنقـــانوناإلثبـــاتالعراقـــيرقـــم132وُأصـــولالخبـــرةوتناولـــتالمـــادة

والضوابطالمتعلقـةبـالخبرة،إالأنـهمـنالمالحـظأنالخبـرةفـيمجـالالـدعاوىاألحكام1979

عديد إذإنالقاضياإلداريةبخالفالحالفيالدعاوىالنظاميةاإلداريةتكونمقيدةفينواح 

يفضلفيكثيـرمـناألحيـانعـدماقحـامالخبيـرعلـىالـدعوىالمنظـورةأمامـهويحتـرماسـتقالل

جعـلالخبيـريتـدخلفـياعمالهـاوللقاضـياإلداريأنيسـتغنيعـنالخبيـربمـاورداإلدارةفالي

فــيملــفالــدعوىمــنتقــاريرالجهــاتالرســميةالمختصــةكــاإلدارةواللجنــةالطبيــةالحكوميــةأو

 .(2)اإلدارةالهندسيةالمختصةبعّدهاالخبيرالرسميالمختص

والمصــاريففــيالــدعوى،فقــدطبــقالقضــاءاإلدارياألحكــامفيمــايتعلــقبشــأنأحكــامالرســوم -9

الخاصةبالرسوموالمصاريففيالدعوىالواردةفينصوصقانونالمرافعاتالمدنيـةوالشـاملة

ومــابعــدهامــنقــانونالمرافعــات184ألتعــابالمحامــاةومصــاريفالخبــرةحيــثنصــتالمــادة

إلــىتلــك2020لســنة191عــدلبالقـانونرقــمالم1968لســنة13المدنيـةوالتجاريــةالمصــري

مـــنقـــانون161األحكـــاموالضـــوابطالخاصـــةبرســـومومصـــاريفالـــدعوىكمـــاوأشـــارتالمـــادة

 

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

.456ص(،أصولاجراءاتالقضاءاإلداري،مرجعسابق،1978(وصفي،مصطفىكمال،)2)
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2006لسـنة16المعدلبالقانونرقـم1988لسنة24رقمياألردنُأصولالمحاكماتالمدنية

انونالمرافعــاتالمدنيــةمــنقــ166الــىمــايتعلــقبتلــكاألحكــاموكــذلكمــانصــتعليــهالمــادة

والتـــيتناولـــتالضـــوابطواألحكـــامالمتعلقـــةبرســـومومصـــاريف1969لســـنة83العراقـــيرقـــم

 الدعوى.

فيمايتعلقبتفسيراألحكاموتصحيحهاحيثطبقالقضاءاإلدارياألحكامالمتعلقةبتفسير -10

متشــرنصوصــهإلــىتلــكوأنلــ(1)األحكــاموتصــحيحهاالــواردةفــيقــانونالمرافعــاتالمدنيــة

والفـيقـانونمجلـسالدولـة1972لسـنة47األحكامالفيقانونمجلسالدولةالمصريرقـم

والفـــيقـــانونالقضـــاء2017لســـنة71رقـــمبالقـــانونالمعـــدل1979لســـنة65رقـــمالعراقـــي

إالأنــــهوعمــــاًلبالنصـــوصالتــــيتجيـــزتطبيــــققواعــــد2014لســـنة27يرقــــماألردنـــاإلداري

اإلجراءاتالمدنيةمالمتتعارضمعطبيعةالمنازعةاإلداريةأصـبحمـايتعلـقبتفسـيراألحكـام

ــاء ــديرهاللقضـ ــررتقـ ــتثناءاتالمقـ ــاءاالسـ ــعبقـ ــاءاإلداريمـ ــيالقضـ ــتفـ ــلثابـ ــحيحهاأصـ وتصـ

ــواد" ــارتالمـ ــداشـ ــة193–192-191اإلداريوقـ ــةوالتجاريـ ــاتالمدنيـ ــانونالمرافعـ ــنقـ "مـ

الــىمــايتعلــقبشــان2020لســنة191المعــدلبالقــانونرقــم1968لســنة13المصــريرقــم

بتفسيراألحكامالصادرةمنالمحاكموتصحيحهاحيـثبينـتجـوازأنتقـومالمحكمـةبتصـحيح

ومومـنغيـرأنتجـرىمرافعـةوأنيقـومحكمهاسواءمنتلقاءنفسـهاأوبطلـبمـنأحـدالخصـ

كاتـبالمحكمــةبالتصــحيحعلــىنســخةالحكــماألصــليةعلــىأنيوقعــههــوورئــيسالجلســةكمــا

تلـكالضـوابط1969لسـنة83مـنقـانونالمرافعـاتالمدنيـةالعراقـيرقـم167وتناولتالمادة

 

الغني،)1) القاهرة،2010(حسن،محمدعبد المجدللطباعة، أبو التقاضيأمامالقضاءاإلداري،دار (،قواعدواجراءات
 .35ص
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نقـانونُأصــولالمحاكمــاتمــ168فيمــااشـارتالمــادة(1)المتعلقـةبتفســيروتصـحيحاألحكــام

إلىمايتعلـقبتلـك2006لسنة16المعدلبالقانونرقم1988لسنة24يرقماألردنالمدنية

 .(2)الضوابطالخاصةبالتفسيروالتصحيحلألحكام

فيمايتعلقبشأنالوقفاالتفاقيللدعوى،فلقدطبقالقضاءاإلداريهذاالمبـدأالمنصـوص -11

منقـانون123/1عليهضمنالقواعداإلجرائيةلقانونالمرافعاتالمدنيةحيثاشارتالمادة

2006لسـنة16المعدلبالقانونرقـم1988لسنة24يرقماألردنُأصولالمحاكماتالمدنية

ازوقفالدعوىبناًءعلىاتفاقالخصوموعلىعدمالسيرفيهامدةالتزيدعلـىالسـتةالىجو

ــةالتفـــاقهم ــاريخاقـــرارالمحكمـ ــنتـ ــهرمـ ــتعليـــهالمـــادة(3)اشـ ــنقـــانون82وكـــذلكمـــانصـ مـ

حيثاشارتالىجوازوقفالدعوىبناًءعلـى1969لسنة83المرافعاتالمدنيةالعراقيرقم

 .(4)الخصوماتفاق

 

اليؤثرفيصحة-1"  منهوالتينصتعلى167،المادة1969لسنة83قانونالمرافعاتالمدنيةالعراقيرقمأنظر(1)
الحكممايقعفيهمناخطاءماديةبحتةكتابيةأوحسابيةوإنمايجبتصحيحهذاالخطأمنقبلالمحكمةبناًءعلى

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

                                                                                                               األحكامويبلغللطرفين".
168المادة،2006لسنة16المعدلبالقانونرقم1988لسنة24قانونأصولالمحاكماتالمدنيةاألردنيرقمأنظر(2)

تلقاء-1"  1/ بقرارتصدرهمن يقعفيحكمهامناخطاءماديةكتابيةأوحسابيةوذلك تتولىالمحكمةتصحيحما
طلبأحدالخصوممنغيرمرافعةويجريكاتبالمحكمةهذاالتصحيحعلىنسخةالحكماالصليةنفسهاأوبناًءعلى

                                                                                                    ويوقعههوورئيسالجلسة".
123،المادة2006لسنة16المعدلبالقانونرقم1988لسنة24رقم(أنظرقانونأصولالمحاكماتالمدنيةاألردني3)

يجوزوقفالدعوىبناًءعلىاتفاقالخصومعلىعدمالسيرفيهامدةالتزيدعلىستة-1والتينصتعلى"1/
المدة تلك يطلبخالل أن الخصوم يجوزأليمن المحكمةالتفاقهم،وال إقرار تاريخ إالأشهرمن الدعوى قيد إعادة

بموافقةخصمه".
وقفالدعوىإذايجوز-1والتينصتعلى"82المادة،1969لسنة83(أنظرقانونالمرافعاتالمدنيةالعراقيرقم4)

تاريخاقرارالمحكمة تتجاوزثالثةأشهرمن فيهامدةال السير لميراجعأحدإذا-2التفاقهماتفقالخصومعلىعدم
نالمحكمةفيالخمسةعشريومًاالتاليةلنهايةاألجلتبطلعريضةالدعوىبحكمالقانون".الطرفي
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وفيمـــايتعلـــقبشـــأنطلبـــاتالتعـــويضالمقدمـــةتبعـــا لـــدعوىااللغـــاء،حيـــثيطبـــقالقضـــاء -12

االداريالقواعــداالجرائيــةالمنصــوصعليهــافــيقــانونالمرافعــاتالمدنيــةعلــىكــلمــايتعلــق

 .بحيثياتطلباتالتعويضعناالضرارالالحقةنتيجةللقراراتالصادرةعناإلدارة

ويســـتنتجالباحــــثممـــاتقــــدمأنالقضـــاءاإلداريطبــــقفــــيكثيـــرمــــناالحيـــانقواعــــداجرائيــــة

تشــريعيفـــيقـــانونتالمدنيــةوذلـــكحـــينيكــونهنـــاكنقـــصمنصــوصعليهـــافــيقـــانونالمرافعـــا

القضــاءاإلداريممــايضــطرمعــهالقاضــياإلداريللرجــوعالــىقواعــداإلجــراءاتالمدنيــةبشــرطأن

كالقواعــداالجرائيــةمــعطبيعــةوخصــائصالمنازعــةاإلداريــةويــرىالباحــثأنهــذاالــنهجتــتالءمتلــ

يعــدحالــةاســتثنائيةعلــىاألصــلالعــاموكــاناألولــىبالمشــرعالمقــارنأنيعــالجالقصــورالتشــريعي

الحاصــلفــيقــانونالقضــاءاإلداريبمــايغنــيالقاضــياإلداريعــناالســتعانةأوالرجــوعالــىأيــة

نينأخرى.قوا

 : المطلب الثاني 
 اإلجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية التي  

 ل تتالءم مع طبيعة القضاء اإلداري 

لقداستبعدالقضاءاإلداريمجموعةمنالقواعدواأُلصولاإلجرائيةالتييقرهاقـانونالمرافعـات

داريونشاطمحاكمهالمتميزوكذلكلتعارضـهامـعالمدنيةوذلكلعدمتناسبهامعطبيعةالقضاءاإل

مـنتلـكيطبيعةروابطالقانونالعامالتـييفصـلفيهـاالقضـاءاإلداريوفـيمـايلـ أمثلـةعلـىعـدد 

القواعداإلجرائيةالتيتماستبعادهاوهيكالتالي:

المدنية -1 الدعوى ترفع المدنية المرافعات لقانون فطبقًا الدعوى، رفع بإجراءات يتعلق فيما

بعريضةيجبإعالنهاللمدعىعليهبواسطةالمدعينفسهأوبواسطةقلمالمحكمةوإعالن
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نحو على يتحقق لم فأن الخصومة النعقاد ركن فهو مرفوعة العتبارها شرط هنا الدعوى

ال تنعقد ال فانسليم اإلداري القضاء في أما شكاًل، الدعوى قبول بعدم ويحكم خصومة

قلم في الدعوى عريضة ايداع بمجرد مرفوعة الدعوى وتعتبر تنعقد الخصومة أو المنازعة

كتابالمحكمةالمختصةوكذلكالطعنفيالحكمفهويتحققفقطبمجردايداعتقريرالطعن

الطعنمقامةفيالميعادالقانونيطالماأنااليداعقدبقلمكتابالمحكمةوتعُدالخصومةأو

تمخاللهأماعنعريضةالدعوىللجهةاإلداريةالمدعىعليهاأوإعالنتقريرالطعنفهو

ليسركنًامنأركانإقامةالمنازعةاإلداريةأوشرطًالصحتهاإنماهوإجراءمستقلاليقوم

لمحكمةمنتلقاءنفسهاوليسمنشانهأنيؤثرعلىبهأحدطرفيالمنازعةوإنماتتوالها

،ولقداكدتالمحكمة(1)صحةانعقادالخصومةوذلكبخالفالحالفيالمنازعاتالمدنية

اإلداريةالعلياالمصريةفيحكملهاعلىهذاالمبدأوأشارتالىأنالخصومةاإلداريةتنعقد

بقل عريضتها ايداع وهو الوحيد االجراء هوبهذا اإلعالن وأن المختصة المحكمة كتاب م

 .(2)إجراءالحقمستقلتتوالهالمحكمة

النظامالمعروف -2 بالكتابةوهو الديونالثابتة استبعدالقضاءاإلداريالمصرينظاماستيفاء

الدعوىاإلدارية القضاءاإلداري،حيثأن يتالءممعطبيعة النظامال بأوامراالداءفهذا

دعوىموض التيحددهاهي العيوب بعيبمن إداريمشوب قرار أساسهامخاصمة وعية

 

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

بتاريخ2) العلياالمصرية العليا،23/2/1957(حكمالمحكمةاإلدارية التيقررتهاالمحكمةاإلدارية المبادئ ،مجموعة
(،القضاءاإلداري،2000عبدوالوهاب،محمدرفعتوعثمان،حسينعثمانمحمد،)،اشاراليه574السنةالثانية،ص

 .280الكتابالثاني،مصدرسابق،ص
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قانون في عليها المنصوص اإلجرائية الطبيعة مع يتعارض فهو ذلك الى وإضافة القانون

 .(1)القضاءاإلداريالمقارنمنحيثكيفيةرفعالدعوىوالسيرفيإجراءاتهاالمختلفة

الدع -3 شطب مبدأ اإلداري القضاء قانوناستبعد يقرره كجزاء المدعي حضور لعدم وى

المرافعاتالمدنيةحيثرفضالقضاءاإلداريالمصريوعلىرأسهالمحكمةاإلداريةالعليا

منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري82األخذبهذاالجزاءالذيتضمنتهالمادة

رقم1968لسنة13 بالقانون 2020لسنة191المعدل لطبيعة مالئمته لعدم وذلك

وفيهذتقولالمحكمةاإلداريةالعلياالمصريةفيأحدأحكامهابأن"(2)اإلجراءاتاإلدارية

المحاكم عليه تجري الذي االجرائي بالنظام االخذ يتأبى الدولة لمجلس القضائي النظام

عنحضورالجلساتالمحددةللنظرفيدعاويهمومنثمالمدنيةفيحالةغيابالخصوم

اليجوزاعمالاألثرالذييرتبهالشارععلىعدمحضورالخصومأمامالمحاكمالمدنيةفي

مجالالدعوىاإلداريةألنهذااألثرمقرركجزاءعلىالخصمالذييهملفيمتابعةدعواه

النظام أن بيد لنظرها، المحددة الجلسة األولوحضور المقام في يعتد اإلداري القضائي

بتحضيرالدعوىوتهيئتهاللفصلفيهابإجراءاتالزمالقانونهيئةمفوضيالدولةالقيامبها

قبلطرحالمنازعةعلىالقضاءإذيقومهذاالنظاماساسًاعلىمبدأالمرافعاتالتحريريةفي

موامذكراتهممعمستنداتهمكمايقوممواعيدمحددةمنضبطةيستطيعذووالشأنفيهاانيقد

 

سليمان(1) أبو2015)الطماوي، ونقحه راجعه اإلداري، القضاء ابراهيم،(، حسين وخليل، عبدهللا عبدالناصر سمهدانة،
.954،صمرجعسابق

(،ذاتالمصدر،2015راجعهونقحهابوسمهدانة،عبدالناصرعبدهللاوخليل،حسينابراهيم،)(الطماوي،سليمانمحمد،2)
.954ص
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،أمافيالعراقفلمينصقانونمجلس(1)علىتحضيرالدعوىمنهيئةمفوضيالدولة"

الىهذاالمبدأولم2017لسنة71رقمبالقانونالمعدل1979لسنة65رقمالدولةالعراقي

عداالجرائيةالمدنيةفيمايضمنهفينصوصهإالوأنهعماًلبالنصوصالتيتقرتطبيقالقوا

1969لسنة83لميردفيهنصفيقانونمجلسالدولةفإنقانونالمرافعاتالعراقيرقم

إذالميحضرالمدعيإلىالمرافعةوحضرالمدعىعليهفلهأن56/2نصفيالمادة

ابيًايطلبإبطالعريضةالدعوىأوأنيطلبمنالمحكمةالبتفيدفوعهالتيقدمهاغي

فقداألردن،أمافي(2)وللمحكمةأنتبتفيالدعوىبماتراهمناسبًاوموافقًاألحكامالقانون

رقم اإلداري القضاء قانون المادة2014لسنة27منح اإلدارية17في المحكمة منه

الصالحيةفيإسقاطالدعوىإذالميحضروكيلالمدعيفيالموعدالمحددلنظرالدعوى

أوتخلفعنحضورأيةجلسةمعامكانيةتجديدهامنقبلالمستدعيخاللمدةالتزيد

رةواحدةتبدأمناليومالتاليلتاريخاالسقاطبعددفعالرسومالقانونيةعلىثالثينيومًاولم

كاملةأماإذالميحضروكيلالمدعىضدهأيجلسةمنجلساتالمحاكمةفيجوزللمحكمة

اإلداريةأنتقررإجراءمحاكمتهبمثابةالوجاهيووجاهيًااعتباريًاإذاكانقدحضرأيًامن

صدرحكمهافيالدعوىواليقبلحضورهفيمابعدإذاكانتالدعوىجلساتالمحاكمةوأنت

 

بتاريخ1) المصرية العليا اإلدارية المحكمة حكم الم3/11/1968( مجموعة العليا، اإلدارية المحكمة قررتها التي بادئ
ص عشر، الرابعة إليه،9السنة )اشار محمد، عثمان حسين وعثمان، رفعت محمد والوهاب، القضاء2000عبد ،)

.281اإلداري،الكتابالثاني،مصدرسابق،ص
إذالميحضرالمدعىوحضر"والتينصتعلى56/2،المادة1969لسنة83(أنظرقانونالمرافعاتالعراقيرقم2)

للدعوىغيابا.وعندئذثبتالمحكمةفي النظرفيدفعه الدعوىأويطلب فلهأنيطلبإبطالعريضة المدعىعليه
 الدعوىبماتراهموافقاللقانون".
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أو الدعوى للمحكمةأنتؤجل الطرفينفيجوزهنا أمافيحالعدمحضور للفصل معدة

 .(1)تسقطها

ليست -4 المدنية المرافعات قانون المدعىعليهفي يبديها التييمكنأن بالدفوع يتعلق فيما

فمن العام النظام من بعدمكلها الدفع مثل بالذات معين وقت في إبداؤها يجب ما الدفوع

االختصاصالمكانيوالدفعبطلبإحالةالدعوىإلىمحكمةأخرىلقيامذاتالنزاعأمامها

الدفوع هذه فمثل التحكيم شرط بوجود الدفع أو أمامها أخرىمرفوعة بدعوى الرتباطها أو

من108ىوذلكحسبمانصتعليهالمادةيجبإبداؤهاقبلالدخولفيموضوعالدعو

لسنة191المعدلبالقانونرقم1968لسنة13قانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري

2020" المواد المحاكمات111–110–109وكذلكمانصتعليه قانونُأصول "من

بالقانونرقم1988لسنة24يرقماألردنالمدنية فيحينأن،2006لسنة16المعدل

الدفوعكافةفيالقضاءاإلداريتتعلقبالنظامالعامومنبينهاالدفوعالمذكورةانفًاإذيجوز

ابداؤهامنجانباإلدارةالمدعىعليهافيأيِةحالةتكونعليهاالدعوىوينتجعناعتبارها

هباتفاقالخصمينكلهامنالنظامالعامأنعدماالختصاصالمكانيمثاًلاليجوزتصحيح

عليه المدعى بقبول النظاميةأو المحاكم في الحال هو أنكما له اإلداري القاضي وأن

يقضيبهمنتلقاءنفسهبلويلتزمبذلكوكذلكالدفعبانتفاءأوزوالالصفةفيالمدعي

اضيعليهيؤديحتمًاإذاكانقائمًاعلىأساسقانونيالىعدمقبولالدعوىواليجوزللق

لىعدم،وتجدراإلشارةإ(2)اإلداريفيهذهالحالةتأجيلنظرالدعوىإلعالنذيالصفة

 

.302(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص2020علي،)(الخاليلة،محمد1)
(2( حسينعثمانمحمد، وعثمان، رفعت محمد والوهاب، سابق،2000(عبد مصدر الثاني، الكتاب اإلداري، القضاء ،)

.283ص
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وذلكلوجوداألردنإمكانيةالدفعبعدماالختصاصالمكانيأماممحكمةالقضاءاإلداريفي

المادة عليه نصت ما حسب عمان العاصمة مقرها واحدة إداري قضاء من4محكمة أ /

 .(1)2014لسنة27إلداريرقمقانونالقضاءا

التي -5 هي اإلدارية المحكمة على مقتصرًا اإلداري القضاء فلقدجعله باإلدخال، يتعلق فيما

تقررمنتلقاءنفسهاإدخالأيشخصثالثفيالدعوىبخالفاألمرمعالقواعداالجرائية

27يرقماألردنمنقانونالقضاءاإلداري15لقانونالمرافعاتالمدنية،فلقدأشارتالمادة

الىأحكاموضوابطالتدخلواإلدخالفيالدعوىاإلداريةبشكلواضححيث2014لسنة

 الحكم نتيجة من ويتأثر اإلدارية المحكمة لدى قائمة بدعوى عالقة له مننصتعلىجواز

كماثالثاًاًشخصالدعوى في إدخاله اإلدارية المحكمة من يطلب أن فيها سيصدرالذي 

ثالثفيالدعوىنصتعلىجوازيةأنتقوم تلقاءنفسهاإدخالأيشخص المحكمةمن

،(2)وذلكبعدأنتقتنعباألسبابالموجبةالتيأبداهالغرضدخولهشخصًاثالثًافيالدعوى

والجديربالمالحظةمننصالمادةالمذكورةأناإلدخالفيالدعوىيختلفعنالتدخلفيها

فهويتمرغمًاعنإرادةالغيربحيثيصبحطرفًافيالخصومةواألصلأنيكوناإلدخال

بهذاالمعنىبناًءعلىطلبمنالخصومأوبأمرمنالمحكمةمنتلقاءنفسهاإالأناألمر

الد في الدعوىيقتصر في األمر خالف على وذلك نفسها المحكمة على اإلدارية عوى

 

المادة2014لسنة27قانونالقضاءاإلدارياألردنيرقمأنظر(1) تنشأمحكمةإداريةفي"  /أوالتينصتعلى4،
".  عمانويجوزلهابموافقةرئيسهاعقدجلساتهافيأيمكانآخرفيالمملكة

يجوزلمنله-1"  والتينصتعلى15،الفقرة/أمنالمادة2014لسنة27أنظر:قانونالقضاءاإلدارياألردنيرقم(2)
نتيج من ويتأثر اإلدارية المحكمة لدى قائمة بدعوى الدعوىعالقة في ادخاله يطلب أن فيها سيصدر الذي الحكم ة

إذااقتنعتالمحكمةاإلداريةمن-3يجوزللمحكمةمنتلقاءنفسهاادخالأيشخصثالثفيالدعوى-2شخصًاثالثًا
فتقررادخالهاالسبابالتيأبداهامنلهعالقةبالدعوىالقائمةوالبينةالتيقدمهابأنهيتأثرمنالحكمعلىذلكالوجه

بتلكالصفة".
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الماد نص من واضح هو وكما اإلداري15/2"ةالمدنية القضاء قانون من ي،األردن"

من المستفيد يخاصم وال القرار يخاصم أن اإللغاء دعوى في المستدعي أن األصل حيث

 .(1)القرار

الطعنفيما -6 بمواعيد بإلغاءيتعلق الطعن مدد اإلداري القضاء قانون حدد فلقد بالقرارات

القراراتاإلداريةالمعيبةضمنمدةقصيرةنسبيًابالمقارنةمعالمواعيدالمقررةفيالدعاوى

(2)المدنيةوالحكمةمنذلكهوالحرصعلىاستقراراألوضاعاإلداريةوالمراكزالقانونية

لمصرياالدولةمنقانونمجلس24فقدحددهاالمشرعالمصريفيالمادةلذلكوتطبيقًا

نشريوماًبستين1972لسنة47رقم تأريخ من فياتبدأ فيالجريدةالقرار أو لرسمية

تصدرهاالنشراتا أوالمصالحالتي العراق،لشأناصاحبإعالنلعامة اشترطوفي فقد

القضاءاإلداريأنيتمالتظلممنهلدىالجهةاإلداريةالمشرعقبلتقديمالطعنالىمحكمة

يومًاتبدأمنتأريختبليغهباألمرأوالقراراإلداريالمطعونفيهوعلى30المختصةخالل

خالل التظلم في تبت أن الجهة عدم30هذه وعند لديها التظلم تسجيل تاريخ من يومًا

المختصة اإلدارية الجهة من رفضه أو الىالتظلم طعنه يقدم أن المتظلم على فيجب

حقيقةأوحكماًاإلداريتبدأمنتأريخرفضالتظلميوما60ًخاللاإلداريمحكمةالقضاء
مناليومالتالييوما60ًالمحكمةخالللدعوىأمامافقدحددميعادرفعاألردن،أمافي(3)

وسيلةةأوبأيلرسميةاأونشرهفيالجريدةالمشكومنهللمستدعيلتأريختبليغالقراراإلداري

 

.308(،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص2020)(الخاليلة،محمدعلي1)
.192(،المنازعاتاإلدارية،االسكندرية،منشأةالمعارف،ص1984(جمالالدين،سامي)2)
/سابعًا/أ.7،المادة2017لسنة71المعدلبالقانونرقم1979لسنة65رقمالعراقي(أنظرقانونمجلسالدولة3)
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اإل الوسائل ذلك في بما مالكترونيةأخرى حسب وذلك المادة /8نصت قانونأ من

 .2014لسنة27يرقماألردنالقضاءاإلداري

بشأنالصلحبينالخصومفيالدعوى،فلقداستبعدتأحكامالقضاءاإلداريفييتعلقفيما -7

و المتعلقةاألردنالعراق المدنية المرافعات قانون في عليها المنصوص اإلجرائية القواعد

المادة أحكام نصت فقد مصر في أما الدعوى، في النزاع طرفي بين من28بالمصالحة

رق المصري الدولة مجلس 1972لسنة47مقانون مجلس مفوض يقوم أن جواز على

الدولةبعرضالمصالحةوتسويةالنزاععلىطرفيالمنازعةوبمايتوافقمعمبادئالقضاء

لهذا وتعطى وكالئهم أو الخصوم عليه يوقع محضر في تثبت التسوية تمت فان اإلداري

 .(1)للقواعدالمقررةإلعطاءصوراألحكامصورتهوفقاًالمحضر

الهيئات -8 عمل تنظم والتي المدنية المرافعات ُأصول قانون في الواردة باألحكام يتعلق فيما

النيابة أو البداءة بمحاكم المتعلقة كاألحكام المدنية المرافعات بقانون المقترنة والتشكيالت

لقضائيالعامةإذاستبعدالقضاءاإلداريهذهاألحكاموذلكلكونهاالنظيرلهافيالنظاما

اإلداريإذإنلكلمنالقضاءالعاديوالقضاءاإلدارينظامبنيوييتسمبجملةمنالسمات

 .(2)والخصائصتميزهعنالنظاماآلخر

 

لمفوضالدولةأنيعرض"منهوالتينصتعلى28،المادة1972لسنة47(أنظرقانونمجلسالدولةالمصريرقم1)
التيثبتعليهاقضاءالمحكمة القانونية المبادئ النزاععلىأساس العليافيخاللأجلعلىالطرفينتسوية اإلدارية

السند قوة الحالة فيهذه للمحضر وتكون وكالئهم، أو الخصوم من يوقع محضر في أثبتت التسوية تمت فإن يحدده
التنفيذي،وتعطىصورتهوفقًاللقواعدالمقررةإلعطاءصوراألحكام،وتستبعدالقضيةمنالجدولالنتهاءالنزاعفيها،وإن

التسوية تتم تجاوزعشرينلم ال بغرامة التسوية المعترضعلى تحكمعلى أن الدعوى في الفصل للمحكمةعند جاز
 ". جنيهاويجوزمنحهاللطرفاآلخر

.30(،قواعدواجراءاتالتقاضيامامالقضاءاإلداري،مرجعسابق،ص2010(حسن،محمدعبدالغني،)2)
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ويستنتجالباحثمماتقدمأنقانونالقضاءاإلدارياستبعدفيكثيرمناألحيانقواعدإجرائيـة

ةوذلكلكونهاالتتالءممعطبيعةوخصـائصالمنازعـةمنصوصعليهافيقانونالمرافعاتالمدني

الفـــيقيـــادةإجـــراءات اإلداريـــةولتعارضـــهامـــعنشـــاطمحاكمـــهالتـــيتتميـــزبالـــدوراإليجـــابيوالفعـــّ

المنازعـــةاإلداريـــةلتحقيـــقالتـــوازنبـــينأطـــرافالمنازعـــةويـــرىالباحـــثأنتطبيـــقنصـــوصقـــانون

واالبتعـــادعـــنالقواعـــداإلجرائيـــةللقـــوانيناألخـــرىيعـــدهـــوالقضـــاءاإلداريعلـــىالمنازعـــةاإلداريـــة

األصلالعاموالذييفترضبالمشرعالمقارنأنيبذلاقصىاالمكانياتالمتاحـةلجعلـهأكثـرتطـورًا

وشــموليًةوليغطــيجوانــبالمنازعــاتاإلداريــةكافــةوأنيواكــبالتطــورالمســتمروالمتصــاعدلــدور

 المرفقالعام.
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 : الفصل الخامس
 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 الخاتمة  أولا:
أصــولقــانونبــالرجوعالــىاإلداريلــىمــدىصــالحيةالقاضــيإدراســةتهــذهاللقــدتطرقــ

التفصـيلوابتـداًءبالشـرحتناولـتاذمـعمصـرمقارنـةًاألردنفـيكـلمـنالعـراقوالمرافعاتالمدنيـة

يجــابيللقاضــيالمهــمواإل الــدورمفهــومالــدعوىاإلداريــةوســماتهاوشــروطهاوأنواعهــاثــمتناولــت

المناســبفيهــاالحكــمصــدارإلــىحــينإبمراحلهــاالمختلفــةةاإلداريــدارةالــدعوىإاإلداريفــيعمليــة

ــذهأو ــأنـــواعهـ ــائلالتـــييلجـ ــاوالوسـ ــاموحجيتهـ ــاءإاألحكـ ــاالقضـ ــذاإلداريليهـ ــذهلتنفيـ ــيهـ ــامفـ األحكـ

جــراءاتإقــانونالمرافعــاتالمدنيــةعلــىصلــىمــدىســرياننصــوإ،وتطرقــتكــذلكدارةمواجهــةاإل

مـعالمنصـوصعليهـافـيقـانونالمرافعـاتالمدنيـةالتـيتـتالءمجـراءاتاإلاإلداريةومـاهيالقضية

وقــدخلصــتهــذه،اإلداريوكــذلكتلــكالتــيالتــتالءممــعطبيعــةالقضــاءاإلداريلقضــاءطبيعــةا

:التاليوهيعلىالنحومجموعةمنالنتائجوالتوصياتإلىالدراسة

 النتائج  ثانياا:

الىمجموعةمنالنتائجيمكنتلخيصهاعلىالنحواآلتي:تالدراسةتوصل

 طبيعـة ذات األردنالعـراقوفـيمصـرواإلداريـة الـدعوى اجراءاتأن إلى دراسةال تتوصل -1

 وتـوافر الطعـن وميعـاد الخصـومة حيـث مـن األخـرى الـدعاوىبقيـة عـن تختلـف موضـوعية

 والموضوعية. الشكلية الشروط

لغـاءلتحقيـقحالـةإيجابيفيدعوىاإلدورمهمونللقاضياإلداريالىأتالدراسةتوصل -2

يتصـفالتـيخالفاالجراءاتفـيالـدعوىالنظاميـةمنالتوازنالعادلبينأطرافهاوذلكب
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حيــثيتــركللخصــومفــيالــدعوىوبالحياديــةالــىحــدبعيــدبفيهــادورالقاضــيبالســلبيةأ

 دارةاجراءاتها.مهمةإ

مـامأتالتقاضـيفـيالـدعاوىالتـيتقـامجـراءاإمظـاهراسـتقالليةنالـىأدراسةتالتوصل -3

فيمختلـفمراحـلالـدعوىتبرزنظاميةمامالمحاكمالأةعنتلكالتيتقامالمحاكماإلداري

طرافهــاأةمــنحيــثشــروطقبولهــاومــنحيــثففــيالمرحلــةالتمهيديــةتتميــزالــدعوىاإلداريــ

ومـنحيـثنظاميـةالمعنىالـواردفـيالـدعاوىالبـشخصـياًدارةليسـتخصـماًناإلأباعتبار

نفيـذالئحةالدعوىوطلباتالمستدعيفيهاكماتختلفطرقتنفيذهذهاألحكامعنطـرقت

 .النظاميةاألحكامالتيتصدرفيالدعوى

ــالــىأنالمشــرعالمصــريوالعراقــيوتالدراســةتوصــل -4 خــذبالمــذهبالمخــتلطفيمــايأاألردن

 اإلدارية.يتعلقبتحديدالشريعةالعامةإلجراءاتالتقاضي

فــــيبعــــضيواجــــهاألردنالعــــراقونالقاضــــياإلداريفــــيمصــــرالــــىأتالدراســــةتوصــــل -5

عنــدالنظــرفــيالمنازعــةحكــامقــانونالقضــاءاإلداريأفــيقواعــدوتشــريعياًحيــاننقصــاًاأل

ــة ــةأاإلداريـ ــهالمعروضـ ــطرهمامـ ــوعالـــىممـــايضـ ــانونالرجـ ــةباعتقـ ــاتالمدنيـ ــاالمرافعـ بارهـ

 اإلدارية.خصوصيةالمنازعاتبعيناالعتبارخذالشريعةالعامةولكنمعاأل

مـن41نـصالمـادةالـتالءمفـيمعيارثابتيوضحمـدىالىعدموجودتالدراسةتوصل -6

نماجعلهاخاضـعةللسـلطةالتقديريـةوإ2014لسنة27يرقماألردنقانونالقضاءاإلداري

 للقاضياإلداري.

األردنالعـراقوداريـةفـيمصـرومرافعـاتإعـدموجـودقـانونأصـولإلـى دراسـةال تتوصـل -7

 المدنية.لىقانونالمرافعاتعنالرجوعإخاصبالدعاوياإلداريةيغنيالقاضياإلداري
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الــىوجــودنصــوصتشــريعيةفــيكــلمــنقــانونمجلــسالدولــةالمصــريتالدراســةتوصــل -8

لــىقواعــدإيتحيــلالقاضــياإلدارياألردنــومجلــسالدولــةالعراقــيوقــانونالقضــاءاإلداري

 اإلداري.فيحالةغيابالنصاإلجرائيفيقانونالقضاءقانونالمرافعاتالمدنية

 التوصيات  ثالثاا:

بضـــرورةاإلســـراعفـــيإصـــدارقـــانونمرافعـــاتاألردنللمشـــرعفـــيالعـــراقوتوصـــيالدراســـة -1

ســــوةبقــــانونالمرافعــــاتالمدنيــــةةأمــــامالمحــــاكماإلداريــــالتقاضــــيأتإجــــراءاداريــــةيــــنظمإ

 .عنالرجوعالىقانونالمرافعاتالمدنيةالقاضياإلداريوالجزائيةبمايغني

ــةلل -2 ــيالدراسـ ــراقوتوصـ ــرعفـــيالعـ ــرورةاألردنمشـ ــةفـــيإبضـ ــاكماإلداريـ ــاةللمحـ ــادقضـ يجـ

ةومــؤهلينلهــذهالغايـةألنذلــكمــنالبلـدينمتخصصــينفــيالفصـلفــيالمنازعــاتاإلداريـ

 ي.همفيتطويروتعزيزدورالقضاءاإلدارشأنهأنيس

المنازعـاتفـينينظـرالقاضـياإلداريأيبضـرورةاألردنللمشرعالعراقيوتوصيالدراسة -3

 كماهوالحالالمعمولبهفيمصروفرنسا.كافةاإلدارية

مـنقـانونالقضـاءاإلداري15نـصالمـادةيبضرورةتعـديلاألردنتوصيالدراسةللمشرع -4

يسـمحمعـهألطـرافالـدعوىبطلـبإدخـالشـخصثالـثبما2014لسنة27يرقماألردن

 .المحاكماتالمدنيةبمامعمولبهفيقانونأصولسوةًوذلكأ

مـنقـانونالقضـاءاإلداري41يبضرورةتعـديلنـصالمـادةاألردنللمشرعتوصيالدراسة -5

الىالكاملةبالرجوعوبمايتحققمعهمنحالقاضياإلداريالصالحية2014لسنة27رقم

االتــي:ونصــيغةالــنصعلــىالنحــونتكــعلــىأأصــولوقواعــدالمرافعــاتالمدنيــةقــانون
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للقاضياإلداريالرجوعالىأصولالمحاكمـاتالمدنيـةوبمـايـتالءممـعطبيعـةالمنازعـات"

 ".اإلدارية

قـــانوننيســمىبوأيبتعــديلتســميةقــانونالقضــاءاإلدارياألردنــلمشــرعاتوصــيالدراســة -6

والعراق.يكماهوالحالفيمصراألردنمجلسالدولة
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 .2005دستورجمهوريةالعراقالصادرفيالعام -3
.1972لسنة47قانونمجلسالدولةالمصريرقم -4
لسـنة16بالقـانونرقـمدلالمعـ1988لسـنة24يرقماألردنقانونأصولالمحاكمات -5

2006.
.2014لسنة27يرقماألردنقانونالقضاءاإلداري -6
.1969لسنة83قانونالمرافعاتالعراقيرقم -7
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المعـدلبالقـانونرقـم1968لسـنة13رقـمقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريـةالمصـري -8
.2020لسنة191

المعدلبالقانونرقـم2013لسنة17مسرقمقانونمجلسالدولةالعراقيبتعديلهالخا -9
.2017لسنة71

ــةالعراقــــي -10 ــمقــــانونمجلــــسالدولــ ــانون1979لســــنة65رقــ ــمالمعــــدلبقــ ــنة71رقــ لســ
2017.

 .2020لسنة9يرقماألردننظامالخدمةالمدنية -11
ــم -12 ــريرقــ ــاتالمصــ ــانونالعقوبــ ــنة58قــ ــم1937لســ ــانونرقــ ــدلبالقــ لســــنة141المعــ

2021. 
 وتعديالته.1960لسنة16يرقماألردنقانونالعقوبات -13


