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 شكر وتقدير

التيي  ،عليى هيال الريور  ر ليي خريراه هيال الرسي ل أحمد اهلل عز وجل على أن وفقني ويس

 .  ن لبن  في ررح هاا العلمه  ولمن قرأه ، وأن تكو أرجو اهلل تع لى أن يكون فيه  النفع لمن أعد  

ليييي ييييد العيييون بييي   جيييكل مييين  كمييي  أتوجيييك ب لجيييكر الجزييييل خليييى كيييل مييين وجهنيييي، وميييد

وجييل أن يجييزيهم عنييي رييير الجييزا ،  ، سيي ًرا المييولى عييزجييك ل رييرل فتيير  خعييداد هييال الرسيي ل األ

 .  وأن يجعل الك في موازين حسن تهم

لييي الجييب ل ف لتفبييلك ب  جييرا  وأرييب بجزيييل الجييكر ووافيير العرفيي ن الييدكتور محمييد ع

مين وقتيك وعلميك،  ك، ووِسيعني بحسين رلقيك، وأغيدي علييعلى هال الرس ل ، وبم  غمرني من فبيل

اليرغم مين كةير  انجيه  تك، فجيزال اهلل عنيي  ىالرسي ل ، علي ميك ليلي  فتير  كت بي  هيال وأح لني ب هتم

 .  ريرا، ونفع بك ا سرم و المسلمين

لجنييي  المن قجييي  أريييح ا األيييي د  البيبييي   الييياين كييي ن لهيييم والجيييكر الموريييول ألعبييي   

 الفبيل بعيد اهلل تعي لى فيي تقييديم النرييح  والتوجييك حييع تفبيلوا علييي  بقبيول تقيويم هيال الرسيي ل ،

وحكوميي ا وجيعب ا، حيييع عجييف فييك أي ميي ا ميين  ك ب لجييكر والعرفي ن لهيياا البلييد المعلي   ملكيي ا كمي  أتوجيي

يرتي، سي ًرا اهلل العليي األعليى أن يحفيظ هياا البليد وأهليك مين أسعد لحظ ف العمير بيين أهليي وعجي

كييد الك ًييدين، ومكير الميي كرين، وأن ييديم علييى أهليك نعميي  األمين والسييرم، وسي ًر بييرد المسييلمين. 

 ورلى اهلل على سيدن  محمد وعلى آلك ورحبك أجمعين.
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 الملخص
رييييا القييييرار رلريييف هيييال الدراسييي  والتيييي ركيييزف عليييى دراسييي  عييييا مييين العييييوا التيييي قيييد ت

ا دار ، والمتمةييل فييي  عيييا عييدم ا رتريي ب فييي القييرار ا دار إل وميي  للقييرار ا دار  ميين أهمييي  ب لهيي  

فيييي الحيييي   المع رييير ، واليييك ألنيييك وسييييل  مييين الوسييي ًل التيييي تب جييير بهييي  ا دار  الع مييي  نجييي له  لتقيييديم 

  تريي ل  قواعييد ا رتريي ب فييي الرييدم ف لرفييراد، وتحقيييي المرييلح  الع ميي ، فىنييك يجييا علييى ا دار  أ

خرييدار القييراراف ا دارييي ، والتييي تعلييي الرييرحي  الق نونييي  للسييلل  ا دارييي   رييدار القييراراف ا دارييي  

بييدور مهييم  دون غيرهيي  ميين السييلل ف، وفييي الوقييف ااتييك تقييوم الرق بيي  القبيي ًي  علييى أعميي ل ا دار  الع ميي 

ن عيييا ا رتريي ب يعييد لمبييدأ المجييروعي  وح فييي فييرض احتييرام ا دار  م ييي  حقييوي األفييراد وحرييي تهم، واال

سييبب ا أس سييي ا يسييمح للق بييي ا دار  بىلهيي   القييرار ا دار  المجييوا بعيييا عييدم ا رتريي ب، ف لق بييي 

ا دار  عيين لريييي خلهيي   القييراراف ا دارييي  لعيييا عييدم ا رتريي ب، يسييهم ليييص فقييل فييي حم ييي  حقييوي 

لييييزام ا دار  بمبيييدأ ال نمييي  يسييييهم أيبييي ا فييييي بيييم ن احتييييرام ا دار  لمبييي دئ الوظيفيييي  األفيييراد واال مجييييروعي ، واال

 ا داري ، ومن ةم حسن قي مه  بمه مه  مم  ينعكص خيج ب ا على سير المرافي الع م  في الدول . 

فك نيييف اله يييي  مييين هيييال الدراسييي  أن نسيييترلب بعيييض النتييي ًج المهمييي  التيييي توريييلن  خليهييي  ومييين  

 أهمه : 

، خميي  أن يكييون قيي برا ل بليي ل، وفييي -خاا ميي  جيي بك عيييا عييدم ا رتريي ب -ر خن القييرار ا دا



 

 

 ك

عين فيي هيياا القيرار فيي المواعيييد المحيدد  ق نونيي ا هيال الح لي  يكييون القيرار مجيوب ا بعيييا بسييل، بحيييع خاا ل  

اا لييم ي ؛بيي بىله ًييك، أو ق ميف ا دار  بسييحبك ريرل المييد  الق نونيي لق   حرييل ألنهييف بهياا السييحا أةي رل، واال

يكييون مجييروع ا ويرتييا آةيي رل  -والح ليي  هييال-جييي  ميين الييك وتحريين القييرار ميين السييحا وا لهيي  ، فىنييك 

جيي ا القييرار ا دار  ميي  ألن القيي نون هييو ميين أبييفى عليييك هييال المجييروعي  بعييد تحريينك، وأميي  خاا  ك فيي ا؛

مبيى علييك عيا جسييم، فىنيك يكيون معيدوم ا مين وقيف ريدورل و  يتحرين مين اللعين أو السيحا مهمي  

 من مد ، وبالك يكون جزا  مر لف  ا دار  لقواعد ا رتر ب هو الق بلي  ل بل ل وا نعدام. 

 ا دار  توريييي الدراسييي  القبييي  ومنننن أهنننم التوصنننيات التننني خرجنننت بهنننا هنننذه الدراسنننة هننني: 

م جييي ا األردنيي خليى الترليي عين فكيير  جيواز تريحيح القيراراف ا داريي  المعيبيي  بعييا ا رتري ب، واليك ت

مييع الق عييد  الق نونييي  الن تجيي  عيين ارتبيي ل عيييا ا رتريي ب ب لنظيي م العيي م، وألن ترييحيح القييرار المعيييا 

 بعيا ا رتر ب   يزيل العيا الق نوني الا  ج ا القرار، ويبقى قرار غير مجروع. 

 ا رتر ب، السحا، ا له  .  عدم القرار ا دار ، عياالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This study focused on one of the shortcomings that may affect the administrative 

decision, which is the lack of jurisdiction in the administrative decisions, bearing in 

mind the importance of administrative decisions in contemporary life. This is due to the 

fact that it is one of the means by which the public administration undertakes its 

activities to provide services to individuals and protect public interest. This 

administration must not violate the jurisdiction rules when issuing administrative 

decisions, which gives exclusive legal authority to the administrative authority to issue 

administrative decisions. At the same time, the judicial entity exercises control over the 

work of the public administration, thus playing an important role in the imposition of 

administrative respect for the principle of legality and the protection of individuals' 

rights and freedoms. Thus the defect is the matter of jurisdiction is the reason the 

administrative judge may cancel administrative decisions based on lack of jurisdiction, 

the administrative judge by eliminating administrative decisions to defect lack of 

jurisdiction, which not only contributes to the protection of the rights of individuals, but 

also compels management to adhere to the principles of legality, and serves to ensure 

respect for the principles of management in administrative activities, and consequently 

guarantee that its functions which will reflect positively on the conduct of public 

utilities in the state. 
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 The purpose of this study was to draw some important conclusion from our finding, 

namely: 

If the administrative decision is tainted due to lack of jurisdiction, it is either 

voidable, in which case the decision is tainted by a simple defect, so that if it isappealed 

within the legally-specified time, or the administration withdraws it through the legal 

channels, this decision is annulled. If nothing is done, and the decision is safe-guarded 

against annulment or withdrawal, it is legitimate because the law is has given it this 

legitimacy. However, is an administrative decision has serious defect, it would be non-

existent from the time of its release and prone to be appealed or annulled irrespective of 

how much time has passed. Therefore that is the penalty for violating the rules of 

jurisdiction: the decision is susceptible to annulment or appeal. 

One of the main recommendations that came out of this study is: the study 

recommend that the Jordanian legislator abandon the notion that administrative 

decisions defective due to errors in jurisdiction can be corrected, in line with the legal 

basis resulting from the defect of jurisdiction. And because correcting a decision 

defective due to lack of jurisdiction does not remove the legal defect of this decision, 

the decision remains illegal. 

Key words: administrative decision, a defect of jurisdiction, withdrawal, cancellation. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 أواًل: التمهيد:

الهي د  خليى تحقييي المريلح  ا دار   نج له -أس سي ا ف عرا  بورفه -الع م تم رص ا دار  

ن النجيي ل ف ا دارييي  ترتليي  ميين قليي ع خدار  خلييى قليي ع خدار  آريير، والييك وفييي حيييع خ الع ميي ؛

، وعليييك فىنييك   يمكيين اتريي ا القييرار ا دار  خ  خاا ك نييف رعا رتريي ب الممنييوح ميين ليير  المج يي

ا دار  الع م  أو الموظ  الع م مرتر ا بىردارل، تم جي ا مع مبدأ الفريل بيين السيلل ف، هياا المبيدأ 

 الا  ك ن لك األةر الكبير في وجود قواعد ا رتر ب.

ارتر ريي ف معينيي   يييدوميين النتيي ًج التييي ترتبييف عيين مبييدأ الفرييل بييين السييلل ف فكيير  تحد

ألن مبدأ فرل السلل ف   يكتفي بتحديد ارتر ر ف السلل ف التجيريعي  وا داريي   لرج ل ا دار ؛

نميي  يقييوم كييالك علييى توزيييع ا رتر ريي ن  ف فييي نليي ي السييلل  الواحييد ، حيييع خوالقبيي ًي  فقييل، واال

يجوز أل  موظي  أو جهي  ا رتر ب ي عد عنرراا مهم ا وأس سي ا في خردار القراراف ا داري ، فر 

ييي ن ق نونييي ا بىريييدارل، دفقواعيييد ا رترييي ب هيييي التيييي تحيييدد ي  خداريييي  اترييي ا قرارهييي  خ  خاا ك نييي  مرتر 

 .1األجر ب أو الهيً ف التي تملك خبرام التررف ف الع م د

ف ا دارييي ، هييو خن أول العيييوا التييي ابتييدعه  مجلييص الدوليي  الفرنسييي كوسيييل   لهيي   القييرارا

الييك أن ا رتريي ب ي عييد حجيير الزاوييي  فييي القيي نون ا دار ، حيييع يجييا  م ا رتريي ب؛عيييا عييد

علييى كييل سييلل  أن تب جيير ارتر ريي ته  بنفسييه  وفقيي ا لميي  هييو مبييين فييي القييوانين واألنظميي  الن فييا ، 
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وب لرغم من ظهور عيوا عدم المجروعي  األررى خ  أن هاا العيا   يزال هو العيا الوحييد اليا  

 النظ م الع م.ي عد من 

فىاا ك ن القرار ا دار  هو خفري ح ا دار  عين خرادتهي  الملزمي  بمي  لهي  مين سيلل  بمقتبيى 

، فيجييا أن 1القيوانين واألنظمي  بقريد خحيداع أةير قي نوني معيين متيى كي ن اليك ممكني ا وجي ًزاا ق نوني ا 

تتجسييد خراد  ا دار  يكييون القييرار الريي در تعبيييراا عيين خراد  ريي حا ا رتريي ب وحييدل، ففييي خرادتييك 

الع مي  التيي ينتميي خليهي ، وهياا ليك أهميي  كبيير  تتجليى فيي أن وجيود ا رتري ب كيركن أس سيي فييي 

رع تنظيميك بنفسيك وجعليك مين النظي م العي م، فييك حم يي  لرفيراد مين تعسي  القرار ا دار  وتولي المج ي

 دار  والتييي منهيي  سييلل  ن السييلل ف الممنوحيي  لييفييي حقهييم وعييدم بييي ع مريي لحهم، حيييع خا دار  

خرييدار القييراراف ا دارييي ، قييد تجعييل ا دار  تميي رص سييللته  تجيي ل األفييراد وتفييرض عليييهم التزاميي ف 

بىراد  منفرد  وتنفاه  قسراا بحقهم، مم  يجعل هال القراراف وسيل  بيد ا دار  للتجي وز بحيي األفيراد مي  

د في العيوا التي يمكن أن تعيا القرار ا دار  لم تقيد بقيود وبوابل، وهال البوابل والقيود تتجس

ب  لهي   مين قبيل األفيراد أمي م الق بيي ا دار ، ليكجي  عين هياا  علييك لتجعل منك قراراا ق برا لللعن

القرار ويزنك بميزان المسؤولي ، ويقوم بىله ًك فيم  خاا ك ن مجوب ا ب حد العيوا التي قيد ترييا القيرار 

 ا دار  والتعويض عنك.

وفي خل ر عيا عدم ا رتر ب الا  هو موبوع رس لتن ، فىن القبي   والفقيك ا دارييين، 

ن ميين عيييوا ا رتريي ب، وهميي : عيييا عييدم ا رتريي ب البسيييل وعيييا عييدم زا بييين نييوعي  قييد مي يي

ا رتريي ب الجسيييم، هيياا التمييييز القبيي ًي والفقهييي لرييور عيييا عييدم ا رتريي ب أدى ب لقبيي   

ارترفيي ا جيي مرا بييين هيياين النييوعين ميين العيييوا، فميي  ينييتج عيين عيييا عييدم  خلييى ترتيييا آةيي ر مرتلفيي 

                                                

 .16ب : دار واًل للنجر،نعم  ،1ل ،المبادئ العامة للقرار اإلداري إل.2014  الرريف ن، محمد حميد 1
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ا رتر ب البسيل يرتل  عن النت ًج التي تترتا على عيا عدم ا رتر ب الجسيم، مع األرا 

 ن لعيا عدم ا رتر ب يجترك ن في بعض النت ًج.ن الرورتي  في ا عتب ر أن ه تي  

 ثانيًا: مشكلة الدراسة:

مر لف  ركن ا رتر ب من أكةر القب ي  المعروبي  عليى القبي   ا دار  يعتبر موبوع 

فى كل من األردن وليبي ، وفكر  ا رتر ب فى خردار القراراف ا داري  مرتبل  بمبدأ الفريل بيين 

وب لرغم من ظهور عيوا عدم المجروعي  األررى خ  أن عييا  ،السلل ف ومبدأ المجروعي  ا داري 

وهياا مي  يترتيا علييك نتي ًج  ،يزال هو العيا الوحييد اليا  يعيد مين النظي م العي معدم ا رتر ب   

جي ا القيرار  ليك مين تلقي   نفسيك واليك فيمي  خاامهم  ومنهي  خعلي   الق بيي ا دار  الحيي بي لتعرض 

 مم  يجعل القب   داًم  الى ج نا الل عن ب لقرار. ،ا دار  عيا عدم ا رتر ب

ح لييي  تجييي وز ا دار     مهمييي  وهيييي ا جيييك لي  التيييي تحيييدع فييييراسييي  تليييرح خجيييك ليوهيييال الد

والتسيي ؤل الييا   فتعتيد  علييى حقييوي األفيراد وحرييي تهم، المج ييرع،ارتر ري ته  المنوليي  بهيي  مين قبييل 

يلييرح نفسييك فييي هيياا المجيي ل، هييو كييي  نقيييم توازنيي ا بييين تحقيييي فع لييي  نجيي ل ا دار  وحم ييي  حقييوي 

ل الدراس  في الورول اليى البيوابل والقييود التيي تحيول دون تعسي  حيع تفيد هااألفراد وحري تهم؟ 

ا دار  أو رروجهيي  عيين المسيي ر الييا  رسييمك المج ييرع لهيي ، ب  بيي ف  خلييى خيجيي د البييم ن ف المن سييب  

التيييي يمكييين مييين ررلهييي  تحقييييي التيييوازن بيييين ف عليييي  نجييي ل ا دار  وحم يييي  حقيييوي األفيييراد والكفيلييي  

 وحري تهم.
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 اف الدراسة:ثالثًا: أهد

 تسعى هال الدراس  خلى تحقيي األهدا  اآلتي :

وموقي  القبيي    ،. خعلي   فكير  متك ملي  عين خلهي   القيراراف ا دارييي  المعيبي  بعييا عيدم ا رتري ب1

 ا دار  فى كل من األردن وليبي  من القراراف ا داري  المر لف  لركن ا رتر ب.

حم ييي  حقييوي األفييراد وحرييي تهم وفييي حسيين ت دييي  ا دار  . بييي ن أهمييي  دور الق بييي ا دار  فييي 2

 الع م  لمه مه  بسبا خله   القراراف ا داري  المر لف  لقواعد ا رتر ب.

. تسليل البو  على عيا عدم ا رتر ب في القرار ا دار  ودورل في تنظيم العمل اليوظيفي 3

تحقي السرع  فيي خنجي ز األعمي ل والتررب في مب جر  العمل ا دار ، فتتحدد المسؤولي ف وت

 ا داري .

وميدى خمكي ن تريحيح عييا عيدم . بي ن درج ف عيا عيدم ا رتري ب فيي القيراراف ا داريي ، 4

 ا رتر ب ب  ج ز  الرحق  أو ا عتم د الرحي من المرتب.

 . بي ن مدى ررحي  عيا عدم ا رتر ب ك س ص للمل لب  ب لتعويض.5

 همية الدراسة:أرابعًا: 

تتمةيييل أهميييي  هيييال الدراسييي  فيييي كونهييي  تسيييلل البيييو  عليييى قواعيييد ا رترييي ب فيييي القيييرار 

ا دار ، والتي تعلي الررحي  الق نوني  للسلل  ا داري   ردار القراراف ا داريي  دون غيرهي  مين 

السيلل ف، وفييي الوقييف ااتييك تقيوم الرق بيي  القبيي ًي  علييى أعميي ل ا دار  الع مي  بييدور مهييم فييي فييرض 

ن عيييا عييدم ا رتريي ب ي عييد اح تييرام ا دار  لمبييدأ المجييروعي  وحم ييي  حقييوي األفييراد وحرييي تهم، واال

سييييبب ا أس سييييي ا يسييييمح للق بييييي ا دار  بىلهيييي   القييييرار ا دار  المجييييوا بعيييييا عييييدم ا رتريييي ب، 
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ف لق بيي ا دار  عيين لرييي خلهيي   القييراراف ا داريي  لعيييا عيدم ا رتريي ب، يسييهم لييص فقييل فييي 

نميي  يسييهم أيبيي ا فييي بييم ن احتيييرام ا دار  حم ييي   لييزام ا دار  بمبييدأ المجيييروعي ، واال حقييوي األفييراد واال

م حسن قي مه  بمه مهي  ممي  يينعكص خيج بي ا عليى حسين سيير المرافيي لمب دئ الوظيف  ا داري ، ومن ة  

 الع م  في الدول .

ف ا داريي  لعييا عيدم لهاا يرى الب حع أنك من األهمي  بمك ن مع لج  موبيوع خلهي   القيرارا

 لهاا الموبوع من أهمي  في المج  ف ا داري .م  لا رتر ب، 

 خامسًا: أسئلة الدراسة:

 تة ر عد  أسًل  فيم  يتعلي بهال الدراس  وأهمه  م  ي تي:

 . م  مر در ركن ا رتر ب؟1

 . م  المقرود بعيا عدم ا رتر ب في القرار ا دار ؟2

 عيا عدم ا رتر ب؟ وم  أهم ا ستةن  اف الوارد  عليك؟. م  أهم رور أو درج ف 3

. م  موقي  كيل مين القبي   ا دار  فيى كيل مين األردن وليبيي  مين مر لفي  القيرار ا دار  ليركن 4

 ا رتر ب؟

 دار ؟ ومي  ميدى رييرحي  ا. مي  ميدى تي ةير مر لفيي  قواعيد ا رتري ب عليى مجييروعي  القيرار 5

 ار  المعيا بعيا عدم ا رتر ب؟ا دار  في تنفيا القرار ا د

رييدر القييرار مرتريي ا بىرييدارل؟ وهييل رييحيح عيييا عييدم ا رتريي ب بريييرور  م. هييل يمكيين ت6

 يمكن ترحيح القرار ا دار  المعيا بعيا عدم ا رتر ب ب  ج ز  الرحق  أو ا عتم د 

 الرحي من المرتب؟

 عويض؟. م  مدى ررحي  عيا عدم ا رتر ب ك س ص للمل لب  ب لت7
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 سادسًا: مصطلحات الدراسة

 تورد الدراس  أهم مع ني المرللح ف ا جراًي  المتعلق  بموبوعه  وهي:

هييو افريي ح ا دار  عيين خرادتهيي  الملزميي  بميي  لهيي  ميين سييلل  بمقتبييى القييوانين  القننرار اإلداري:. 1

وكيي ن  ،والييك بقرييد خحييداع أةيير قيي نوني معييين متييى كيي ن الييك ممكنيي  وجيي ًزا ق نونيي  ،واألنظميي 

 .إل1 الب عع عليك ابته   مرلح  ع م 

هيو عيدم القيدر  ق نوني ا عليى اتري ا ترير  معيين؛ حييع يعتبير القيرار  . عيب عدم االختصناص:2

ا دار  مجيييوب ا بعييييا عيييدم ا رترييي ب خاا كييي ن   ييييدرل فيييي نلييي ي ا مك نيييي ف الق نونيييي  

 .إل2 للجرب الا  أردرل

تحدد األجير ب أو الهيًي ف التيي تمليك خبيرام التريرف ف هي القواعد التي  . قواعد االختصاص:3

 .إل3 الع م ، وهي قواعد تحمي المرلح  الع م 

هو أن يعهد ر حا ا رتر ب األريل المحيدد ق نوني ا بمم رسي   . التفويض في االختصاص:4

جيييز  مييين ريييرحي تك فيييي مسييي ل  أو مسييي ًل محيييدد  خليييى جيييرب آرييير أو جهييي  أريييرى بيييمن 

 .إل4 ه  الق نونالحدود التي يسمح ب

                                                

 .178دار الةق ف ، ب عم ن:، 3، لداريالقضاء اإل إل.2616كنع ن، نوا    إل1 
 .583ب  د.لإل،الق هر : دار الفجر،،موسوعة القرار اإلداري إل.2010  عك ج ، حمد  ي سين إل2 

 .326دار الفكر العربي، ب ، الق هر :7، لالنظرية العام للقرارات اإلدارية إل.2666اللم و ، سليم ن   إل3 

 .285ب عم ن: دار الةق ف  للنجر،،1ل مق رن ،، دراس  إلداريالقضاء ا إل.2661الجوبكي، عمر محمد   إل4 
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أو يقوم بك م نع يحيول ،هو أن يتهيا ر حا ا رتر ب األريل  . الحلول في االختصاص:5

ييي رع دون مم رسييتك  رتر رييك، فحينًييا يحييل محلييك فييي مم رسيي  ارتر ريي تك ميين ع ي نييك المج 

 .إل1 لالك

  العليي  هيي عبي ر  عين تكليي  خدار ، تعهيد بمقتبي ل السيلل  ا داريي في االختصناص: . الوكالة6

خلى أحد الموظفين بمهم  القي م ب عب   وظيفي  معين ، نظراا لتهيا ج غله  بسيبا مين األسيب ا 

 .إل2 لحين عود  هاا األرير خلى وظيفتك أو تعيين رل  لك

يقريييد ب لسيييحا رجيييوع السيييلل  ا داريييي  فيمييي  أريييدرتك مييين قيييراراف، بحييييع ييييزول القيييرار  السنننحب: .7

 .إل3 ك ك ف  آة رل، ويعد ك نك لم يكن أو لم يردر خلرق ا ا دار  منا ردورل وتزول مع

خله   القرار ا دار  يعنيي وقي  نفي ا وسيري ن القيرار ب ةي رل الن تجي  ب لنسيب  للمسيتقبل فحسيا  اإللغاء: .8

ن تم ترتيبك في الم بي من نت ًج وآة ر  .إل4 ودون أن يجمل الك ا له   م  سبي واال

 سابعًا: حدود الدراسة:

دراسيي  عيييا عييدم ا رتريي ب فييي  يقتريير موبييوع هييال الدراسيي  علييى الموضننوعية:الحنندود  -

القييرار ا دار ، وب لتيي لي يرييره عيين نليي ي هييال الدراسيي  البحييع فييي العيييوا األرييرى التييي قييد 

 تعيا القرار ا دار .

                                                

 .287الجوبكي، عمر محمد، المرجع الس بي، ب إل1 
 ،2، هشننننروط قبنننول دعننننوى اإللغنننناء والثننننار المترتبنننة علننننى الفصننننل فيهنننناإل، 2668العبييي د ، محميييد وليييييد   إل2 

 .156، 155ب عم ن: دار الوراي للنجر،،1ل

 .1658، مرجع س بي، بعة القرار اإلداريموسو عك ج ، حمد  ي سين،  إل3 

 .364، مرجع س بي، بالمبادئ العامة للقرار اإلداريالرريف ن، محمد حميد،  إل4 
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إل 88تتمةل هال الحدود من ت ريخ ريدور قي نون القبي   ا دار  الليبيي رقيم   الحدود الزمانية: -

إل 6، وقي نون نظيي م القبي   ا دار  رقييم  1973إل لسيين  53، المعيدل بقيي نون رقيم  1971 لسين 

 .2611إل لسن  4المعدل بق نون رقم   2666لسن  

، وبدايي  خنجي   محكمي  عييدل 1952وكيالك تجيمل فتير  تيي ريخ ريدور الدسيتور األردنيي عيي م 

ن ريدور القي نون المؤقيف بىنجي   علي  فيي األردن، وقيي م محكمي  التميييز بهيال المهمي  مؤقتي ا خليى حيي

م 1992، ومين ةيم ريدور القي نون اليداًم لمحكمي  العيدل العليي  سين  1989محكم  العدل العليي  سين  

، والييا  بموجبييك تييم خلهيي   قيي نون محكميي  2614لسيين   27رييدور قيي نون القبيي   ا دار  رقييم وحتييى 

ريرى المق رني  ااف العرقي  بموبيوع ميع ا جي ر  خليى القيوانين األ، 1992لسين   12العدل العلي  رقيم 

 الدراس  متى ك ن الك ممكن ا.

يسييي فييي القيي نون والقبيي   ا دار   الحنندود المكانيننة: - الحييدود المك نييي  للدراسيي  تتمةييل بجييكل ًر

ن ظييل القيي نون المريير  يلييل بج نبيييك الفقهيييي  الليبييي كقيي نون مقيي رن مييع القيي نون األردنييي، واال

ع، والتييي   يسييتقيم البحييع دون التعييرض خليهيي  وبي نهيي  والقبيي ًي فييي كةييير ميين جوانييا البحيي

  ستيف   منظوم  البحع وجمولي  الدراس  وهو م  يظهر جلي ا بين لي ف أوراقك.

 ثامنًا: محددات الدراسة:

تقترير الدراسي  عليى عييا عيدم ا رتري ب ميين حييع التعير  عليى م هيتيك وبيي ن رييورل 

 اف اليوارد  علييك، وبيي ن اآلةي ر الق نونيي  المترتبي  عليى وح  ف كل رور  منك، وكيالك أهيم ا سيتةن 

ن ي  مر لفيي  قواعييد ا رتريي ب فييي خرييدار القييراراف ا دارييي ، ومعرفيي  موقيي  الفقييك والقبيي   ا داري يي

ميين مر لفييي  قواعييد ا رترييي ب فييي القيييرار ا دار ، والتعيير  عليييى كيفييي  محيييو وزوال عيييا عيييدم 
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وبيييي ن  عيير  بترييحيح عييييا عييدم ا رتريي بمييي  ي   ًي  لِ ا رتريي ب ميين الن حيييي  ا دارييي  والقبيي

ميييدى ريييرحي  عييييا عيييدم ا رترييي ب ك سييي ص للمل لبييي    اليييك، وميييموقييي  الفقيييك والقبييي   مييين 

 .ب لتعويض

 تاسعًا: اإلطار النظري للدراسة:

فكيير  ا رتريي ب ميين الن حييي  الق نونييي  والعملييي  فييي مجيي ل القيي نون العيي م علييى خلييري خن 

القراراف ا داري  بجكل ر ب، هي فكر  قديمي  متجيدد  ظهيرف ميع بدايي  ظهيور فروعك، وفي مج ل 

الدوليي  الق نونيييي  الحديةييي ، وت ريييلف وترسيييرف قواعيييده  وأحك مهييي  ميييع بيييزو  دورهييي  فيييي خرسييي   مبيييدأ 

 وجه  بحر ن  ر ر  تمةلف في تعلي قواعده  ب لنظ م الع م للدول .الجرعي  الق نوني ، والا  ت  

دار  حجر الزاويي  اليا  ترتكيز علييك ا دار  فيي مم رسي  نجي له ، ويعيد مين يمةل القرار ا  

أهم مظ هر ا متي زاف التيي تتمتيع بهي  ا دار  وتسيتمده  مين القي نون العي م، فهيو خن ليم يكين الوسييل  

الوحييد  لي دار  للتعبيير عين خرادتهي  فيي مم رسي  هياا النجي ل، خ  أنيك يعيد الوسييل  األس سيي  واألولييى 

ي التعبير عن تلك ا راد ، بل يعد أيب ا وسيلته  المفبيل  فيي القيي م بوظ ًفهي  المتعيدد  والمتجيدد ، ف

 لم  تحققك من سرع  وف علي  في العمل ا دار .

 بتييدعه  مجلييص الدوليي  الفرنسييي كوسيييل   لهيي   القييرارفكميي  أسييلفن  فييىن أول العيييوا التييي او 

 الموبيوع،مين حييع المكي ن أو الزمي ن أو  عيبي ا  د يكونالا  قهو عيا عدم ا رتر ب  ا داري ،

ويكون عيا عيدم ا رتري ب خقليميي ا واليك عنيدم  تتحيدد ارتر ري ف رجيل ا دار  برقعي  جهرافيي  
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حيييع   يجييوز للموظيي  العيي م  . ويكييون زمنييي ا إل1 معينيي  ويميي رص هيياا ا رتريي ب ريي ره هييال الرقعيي 

 ،إل2 بينيك وبيين ا دار و بعيد انقبي   الرابلي  الوظيفيي  مم رس  ارتر ر تك قبل ريدور قيرار تعيينيك أ

واليك عنيد ريدور القيرار ا دار  مين موظي  أو هيًي   وقد يكون عيا عدم ا رتري ب موبيوعي ا 

 .إل3 أررى خداري  فى موبوع هو من ارتر ب موظ  أو هيً  خداري 

سييؤول الييا  يملييك رع ا دار  بتحديييد العبييو ا دار  أو الموظيي  الموغ لبيي ا ميي  يقييوم المج يي

 مري لحهم،وهاا فيك حم ي  لرفراد مين تعسي  ا دار  فيي حقهيم وعيدم بيي ع  ا رتر ب،مم رس  

ب  بييي ف  خليييى اسيييتقرار المعييي مرف بيييين ا دار  واألفيييراد، فقواعيييد ا رترييي ب تسييي عد عليييى تحدييييد 

 المسؤولي  وتمكن األفراد من معرف  المرتب بىردار القرار ا دار .

جهييي   فييير يجييوز أل  موظييي  أو وأس سييي ا،فيييي القييرار ا دار  يعيييد عنرييراا مهمييي ا ف  رتريي ب 

واال  كيي ن القييرار معيبيي ا بعيييا عييدم  أرييرى،خدارييي  ترييدر قييراراا هييو ميين ارتريي ب موظيي  أو جهيي  خدارييي  

 القرار. ا رتر ب ومن أمةلته  أن يردر القرار ا دار  من موظ    رل  لك بىردار

عدم ا رتر ب في القرار ا دار  سو  تكيون دراسي  مق رني  بيين ودراستن  لموبوع عيا 

بييد اا بمجييكل   ،منهيي  تنيي ول ا ليي ر العيي م للدراسيي األول  األردن وليبييي ، وتقسييم علييى رمسيي  فرييول،

وحيدود  ، ، وأهيم المريللح ف التيي جي  ف فيهي الدراس  والهد  منه  وأهميته  واألسيًل  التيي تفربيه

         التي تتن ول بعض جوانا موبوع ي خلى مجموع  من الدراس ف الس بق  والتلر  ومحدداف الدراس ،

                                                

مكتبييي  السييينهور ،   د.لإل، بهيييداد:،دراسنننة مقارننننة –مبنننادئ القنننانون اإلداري  إل.2669الجبيييور ، مييي هر رييي لح  إل1 
 .169ب

 .356، بللنجر دار واًل ، عم ن:1، لاإلداري الوجيز في القضاء إل.2611القبيرف، حمد    إل2 

 .266مرجع س بي، ب ، القضاء اإلداريكنع ن، نوا ، إل3 
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أمييي  الفريييل الةييي ني فقيييد رريييب لموبيييوع م هيييي  ا رترييي ب ولبيعتيييك فيييى القيييرار  ،الدراسييي  لاهييي

 األول المرييي در المب جييير لتحدييييد ا رترييي ب، ا الفريييل خليييى ةيييرع مب حيييع،اهييي ما دار ، وينقسييي

بيعي  الق نونيي  لقواعييد وأمي  الة ليع رريب للل لتحدييد ا رتريي ب، والةي ني للمري در غيير المب جير

ا الفرييل وتيم تقسيييم هيا وفيي الفرييل الة ليع تن ولييف الدراسي  عيييا عيدم ا رتريي ب، ا رتري ب.

مييين حييييع تعريفيييك  تنييي ول المبحيييع األول األحكييي م الع مييي  لعييييا عيييدم ا رترييي ب، اليييى مبحةيييين،

وأهيم ا سيتةن  اف اليوارد  علييك،وأم  فيى المبحييع   دار ،اللعين األريرى فيى القيرار ا وعرقتيك ب وجيك

ومين ةيم  وقبي  ا، الة ني سيتن ول بي ن أنيواع ودرجي ف عييا عيدم ا رتري ب بحسيا تقسييمه  فقهي ا 

وترريب الدراسي  الفريل الرابيع ب لبحيع ليك. رورتي عيا عدم ا رتر ب وأهميي  ا التمييز بين

ومين  ليك فيي المبحيع األول،االن حيي  ا داريي  و  عن كيفي  محيو وزوال عييا عيدم ا رتري ب مين

ليك  ب وبيي ن موقي  القبي   ا دار  مين االن حي  القب ًي  لم يعر  بترحيح عيا عيدم ا رتري

ا الفريييل بمبحييييع ة ليييع نتنييي ول فيييييك ميييدى رييييرحي  عييييا عييييدم ونريييتم هييييا ،فيييي المبحيييع الةيييي ني

ل الدراسيي  حيييع رييير ميين هيياوفييي الفرييل الريي مص واألا رتريي ب ك سيي ص للمل لبيي  بيي لتعويض. 

                                                                             يتن ول الر تم  والنت ًج والتوري ف.
 

 عاشرًا: الدراسات السابقة:

 الدراس ف العربي  وةيق  الرل  بهاا الموبوع أاكر منه :

 .دراس  مق رن  وتلبيقي  في األردن – دار  : ركن ا رتر ب في القرار اعنوان الدراسة .1

 محمد علي سويلم. الباحث:
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ير فيي القي نون العي م  الج معي  بحع تكميلي استكم  ا للحرول على درجي  الم جسيتالتاريخ: و  الجهة

 إل.1995-ردني األ

 أهداف الدراسة: 

 . التعر  على م هي  القرار ا دار  ومعرف  أرك نك.1

 راف ا داري  وتمييزه  عن األعم ل الق نوني  األررى.. بي ن أنواع القرا2

 . تسليل البو  على ركن ا رتر ب من حيع تعريفك واكر عن ررل ومر درل.3

ومي  لهيال المسي ل   ،. بي ن موق  الفقك والقب   ا داريين من مس ل  مر لف  قواعيد ا رتري ب4

 من أهمي  في قب   محكم  العدل العلي  س بق ا.

 المنهج التحليلي المق رن.لعلمي: المنهج ا

 أهم النتائج: 

 -اله ييي   -المحييل  -جميييع عن رييرل وهييي: السييبا علييى  ن أن يكييون القييرار ا دار  مجييتمرا بييد ميي .  1

 ل له  . وق برا   ا فىاا ارتل ركن من هال األرك ن يكون القرار معيب ،ا رتر ب -الجكل 

سيلل  خداريي  ولنيي  بىرادتهي  المنفيرد  وتترتيا  ريدر عينا دار  عمل نظ مي نهي ًي ي . خن القرار2

 عليك آة ر نظ مي  معين .

وهيييي القواعيييد التيييي تحييييدد  ،. خن قواعيييد ا رترييي ب تكتسيييا أهميييي  كبيييير  فييير يجيييوز مر لفتهييي 3

 األجر ب أو الهيً ف الق در  ق نون ا على مب جر  أعم ل ا دار .

 ي ا برر  الحلول فى ا رتر ب فىنك يكون كلي ا.. خن التفويض فى ا رتر ب   يكون خ  جًز4
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 أوجه االتفاق واالختالف:

 تتفي الدراس  الس بق  مع هال الدراس  في تن ول ا رتر ب كركن من أرك ن القيرار ا دار 

 ب بجييكل عيي م ينعييدم القييرار ا دار  بترلفييك، وترتلي  عنهيي  فييي تركيزهيي  عليى ركيين ا رتريي بحييع

 على دراس  عيا عدم ا رتر ب في القرار ا دار . اس بينم  تركز هال الدر 

 .عيب عدم االختصاص الخفي . عنوان الدراسة:2

 .علي رل ر جنل و  الباحث:

بحع منجيور فيي مجلي  علميي  محكمي  تريدر عين عمي د  البحيع العلميي  الج معي   التاريخ:و  الجهة

 إل 1999-ا ردني 

 أهداف الدراسة:

  رتر ب الرفي ك حد أسب ا خله   القرار ا دار .خعل   فكر  عن عيا عدم ا -1

وكيالك بيي ن  ،التعر  على م هي  ا رتر ب الوظيفي من حيع مفهومك واللبيعي  الق نونيي  ليك -2

 رر ًب ا رتر ب الوظيفي.

 بي ن الح  ف التي يكون فيه  القرار ا دار  مجوب ا بعيا عدم ا رتر ب الرفي. -3

 الورفي التحليلي.المنهج  المنهج العلمي:

   أهم النتائج:

ا رتر ب الوظيفي هو عب ر  عين ت هييل قي نوني ييتمكن بمقتبي ل موظي  أو جهي  خداريي  مين  -1

 خجرا  بعض التررف ف الق نوني  بىسم الجرب المعنو  الع م ولر لحك وني ب  عنك.
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لقييي نوني يسيييتمد رييي حا ا رترييي ب هيييال ا جييي ز  الق نونيييي  مييين عيييد  مرييي در أهمهييي  الييينب ا -2

 وكالك التفويض والحلول وا ن ب .

بييل يجييا أن يكييون هيياا  ،  يكفييي لمجييروعي  القييرار ا دار  توقيييع ريي حا ا رتريي ب عليييك -3

 القرار تعبيراا عن خرادتك المنفرد .

فلييم يعييد مقرييوراا علييى عييدم المجييروعي  الظيي هر   ،خن عيييا عييدم ا رتريي ب قييد تلييور ح لييي ا  -4

بل هن ك عدم ا رتري ب الرفيي اليا   ،عي أو الزم ني أو المك نيإل عدم ا رتر ب الموبو 

 يتحقي حينم  يكون القرار الر در تعبيراا عن خراد  جه  اررى غير خراد  مردرل.

 أوجه االتفاق واالختالف:

تتفييي الدراسيي  السيي بق  مييع هيياا البحييع علييى دراسيي  مفهييوم عيييا عييدم ا رتريي ب، بينميي  

ف  خليى اليك مفهيوم عييا عيدم ا رتري ب وريورل وح  تيك واليك بجيكل تتن ول هال الدراس  ب  ب 

 أعم وأجمل، كم  تسعى هال الدراس  خلى التمييز بين نوعي عدم ا رتر ب وأهمي  الك التمييز.

 .كن االختصاص في القرار اإلدارير  عنوان الدراسة: .3

 كنت و  عبداهلل. الباحث:

-رجييي  الم جسييتير فييي القييي نون العيي م  ج معيي  تلمسييي نبحيييع تكميلييي مقييدم لنيييل دالتنناريخ: و  الجهننة

 إل.2011-الجزاًر

 أهداف الدراسة: 

 زم نيإل. -مك ني -التعر  على عن رر ا رتر ب  موبوعي -1

 بي ن عرق  كل من التفويض والحلول ب  رتر ب ا دار . -2
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وبيي ن  ، بالتعر  على رور قواعد ا رتر ب وأهم ا ستةن  اف الوارد  على ركين ا رتري -3

 أةر مر لف  ا رتر ب في القرار ا دار .

 بي ن عيا عدم ا رتر ب في القرار ا دار  وأنواعك ورورل. -4

 المنهج التحليلي الورفي.المنهج العلمي: 

 أهم النتائج: 

 ن ركن ا رتر ب هو الركن الوحيد من أرك ن القرار ا دار  الا  يعتبر من النظ م الع م.خ -1

قيي   نفسييك، ودون أن يللبييك  بييي ا دار  يمكنييك أن يةييير عيييا عييدم ا رتريي ب ميين تلخن الق -2

 أ  مرحل  تكون عليه  الدعو . يالرروم، وف

أو بىبل ليك  ،خن الق بي ا دار  يمكنيك أن يريرح ب نعيدام القيرار ا دار  خاا كي ن العييا جسييم ا  -3

ن ك نيف دعيوى ا لهي   المرف ،خاا ك ن العيا بسيل ا  وعي  بيد القيرار ا دار  تتعليي بعييا حتى واال

 آرر كعيا السبا أو عيا المحل مةرا.

ارتييبل ركيين ا رتريي ب فييي القييرار ا دار  بمبييدأ الفرييل بييين السييلل ف والييا  لييم يكتفييي فقييل  -4

بيل اهيا اليى حيد الفريل بيين  ،بتوزيع ا رتر ر ف م  بين السلل ف الع م  الةرع فيى الدولي 

 الواحد .ا رتر ر ف دارل السلل  

 أوجه االتفاق واالختالف:

تتفي الدراس  الس بق  مع هال الدراسي  فيي دراسي  عييا عيدم ا رتري ب بينمي  هيال الدراسي  

تتن ول ب  ب ف  ليالك آةي ر التميييز بيين ريورتي عييا عيدم ا رتري ب واليك مين حييع أةير عيدم 

 تهلي  العيا.ا رتر ب في الدعوى؛ وكالك تنفيا القرار المجوا ب لبلرن وح  ف 

 ركن ا رتر ب في القرار ا دار  وآة رل الق نوني  على العمل ا دار . عنوان الدراسة:. 4
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 نوا  لرل فهيد الع زمي. الباحث:

علييى درجيي  الم جسييتير فييي القيي نون العيي م  ج معيي   بحييع مقييدم اسييتكم  ا للحرييول التنناريخ:و  الجهننة

 إل2012-األردن-الجري ا وسل

  أهداف الدراسة:

وموقي   ،بي ن اآلة ر الق نونيي  لتلبييي ا دار  ليركن ا رتري ب فيي خريداره  القيراراف ا داريي  -1

القب   ا دار  في كل من األردن والكويف من القراراف ا داريي  التيي تري ل  فيهي  ا دار  ركين 

 ا رتر ب.

 لنسب  لرفراد.بي ن أةر مر لف  ركن ا رتر ب ومعرف  األبرار التي قد ينتج عنه  ب  -2

بيي ن دور القبي   ا دار  فيمي  يتعليي بمراقبي  ا دار  مين حييع تلبيقهي  ليركن ا رتري ب كييي  -3

 تكون قراراته  سليم .

بيييي ن موقيييي  القبيييي   ا دار  فيييي كييييل ميييين األردن والكوييييف مييييع خجييييرا  المق رنييي  فيميييي  يتعلييييي  -4

 ا رتر ب.بىرتر ب كل منهم  تج ل القرار ا دار  المر ا بعيا عدم 

 اتبع الب حع منهج تحليل المحتوى والمق رن.المنهج العلمي: 

 أهم النتائج: 

يمةيل ركين ا رتريي ب فيي القييرار ا دار  أحيد العن ريير األس سيي  فييي تعريي  القييرار ا دار ،  -1

يسيي  ممي  يتييح اللعين بيك أمي م القبي   ا دار   ويترتا على عدم تيوافرل فقيدان أحيد األركي ن الًر

 العيا، وقد يكون العيا بسيل ا، أو جسيم ا حسا األحوال. بهاا
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خن فكيير  ا رتريي ب تييرتبل بمبييدأ الفرييل بييين السييلل ف ومبييدأ المجييروعي ، وميين ةييم   يجييوز  -2

أل  سيييلل  أن تتجييي وز األريييرى؛ احترامييي ا لتوزييييع ا رترييي ب فيمييي  بينهييي  بمقتبيييى نريييوب 

 الدستور.

 دار  هو العيا الوحيد المترل ب لنظ م الع م.خن عيا عدم ا رتر ب في القرار ا  -3

 يجترل أن يردر القرار من السلل  المرتر  مك ني ا وموبوعي ا وزم ني ا بىردار القرار. -4

األرييرى التييي تييؤةر فيييك، وميين  ر  يييرتبل بييبعض القييوانينخن ركيين ا رتريي ب فييي القييرار ا دا -5

و حلييول فييي ا رتريي ب وكييالك القواعييد أبيرز هييال القواعييد ميي  يسييمح بييك المجيير ع ميين تفييويض أ

 المتعلق  بحلول السلل  الور ًي .

 أوجه االتفاق واالختالف:

تتفيي الدراسي  السي بق  ميع هيال الدراسي  فيي دراسي  ركين ا رتري ب والعييا اليا  قيد يلحقييك 

 خ  أن الدراس  الس بق  قد تن ولف ركن ا رتر ب وفي الق نون األردني والكويتي، وهي ترتل  عن

دراسييتي هييال والتييي ركييزف علييى موبييوع عيييا عييدم ا رتريي ب فييي القييرار ا دار ، وفييي القيي نون 

 .الليبي واألردني

 الحادي عشر: منهجية الدراسة:

 ستعتمد الدراس  على المن هج اآلتي :

والييك عيين لريييي عييرض ا ليي ر القيي نوني والقبيي ًي والفقهييي فييي كييل ميين  المنننهج المقننارن: -1

 تعر  على موالن ا رتر  وا تف ي بين الق نونين.لل ،األردن وليبي 
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واليييك مييين ريييرل قيييي م الب حيييع بمسيييح لجمييييع الدراسييي ف المتعلقييي   التحليلننني: الوصنننفي المننننهج -2

وبعيا عدم ا رتري ب بجيكل ري ب سيوا  ك نيف هيال الدراسي ف  ،ب لق نون ا دار  بجكل ع م

 أو على الرعيد الدولي كفرنس . ، كمرر واألردن وليبي ،على الرعيدين المحلي وا قليمي
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 الفصل الثاني
 في القرار اإلداري ماهية االختصاص

 :تمهيد

  لرجييي ل نيين فكيير  تحدييييد ارتر ريي ف معيخيمكييين القييول  ي مجيي ل القييي نون العيي م الحييديعفيي

السييييلل ف الييييا  يقتبييييي أن تب جيييير كييييل سييييلل   بييييين فرييييلالا دار  هييييي نتيجيييي  ميييين نتيييي ًج مبييييدأ 

د خليهيييي  وفقيييي ا ألحكيييي م الدسييييتور، فييير تعتييييد  سييييلل  فييييي مزاوليييي  نجيييي له  علييييى نسييييا رترييي ب الم

وهيياا المبيدأ   يقتريير علييى تحدييد ارتر ريي ف السيلل ف الع ميي  الييةرع  ،ارتري ب سييلل  أريرى

نم  يستتبع أيب ا توزيع ا رتر ر ف في نل ي السلل  الواحد   .إل1 فحسا، واال

القواعد التي تحدد األجر ب أو الهيًي ف  تعنيقواعد ا رتر ب برف  ع م  د فىن ،وعليك

. وأبعيد مين اليك فيىن القواعيد دالتي تملك خبرام التررف ف الع م ، وهي قواعد تحمي المريلح  الع مي 

تتعلييي كق عيد  ع مي  ب لنظيي م السيلل ف ا داريي   مي   رتريي ب الهيًي ف المرتلفي  فيييظ  الق نونيي  المن

 .إل2 هو اآلرر ب لنظ م الع م، ومن ةم فىن ركن ا رتر ب يتعلي الع م

يتعين على كل موظ  مزاول  ا رتر ر ف المنول  بك فقل، فير يم رسيه   كوعلى الك فىن

خ  خاا كييي ن مييييؤهرا ق نونييي ا للقييييي م بهيييي  ومزاولتهييي  لبقيييي ا لمييي  تقتبيييييك القواعييييد الق نونيييي  التييييي منحتييييك 

رييا ريي ره عييدم ا رتريي ب خاا ات   عييد مجييوب ا بعييياوي   ، ويكييون القييرار ف قييداا لمجييروعيتكا رتريي ب

نليي ي تلييك الحييدود والبييوابل، وهيياا الت هيييل القيي نوني هييو ميي  يسييمى ب  رتريي ب للد ليي  علييى أن 

                                                

 .312، بمرجع س بي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية )دراسة مقارنة(اللم و ، سليم ن،  إل1 
 .583ب، مرجع س بي، موسوعة القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولةعك ج ، حمد  ي سين،  إل2 
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ل الموظ  الع م أو الجه  ا داري   ردار قيرار خدار  معيين أو مب جير  ريرحي  ق نونيي  الق نون أه  

 .إل1 لح ج ف الع م  وتحقيي النفع الع ممعين ، بهد  الورول لله ي  النه ًي  أ  وهي خجب ع ا

الريرحي  الق نونييي  المرولي  لموظيي  أو هيًيي  د هييوف  رتري ب بىرييدار القيراراف ا دارييي  

خدارييييي  ب تريييي ا قييييرار ميييي  فييييي جيييي ن معييييين، أييييي ا ك نييييف الق عييييد  الق نونييييي  التييييي يسييييتمد منهيييي  هيييياا 

  و ن مرييدره  ميين النظيي م العيي م . وتعتبيير جميييع قواعييد ا رتريي ب ا دار  أييي ا كيي إل2 ا رتريي بد

   تقررل أحك م الق نون.ايجوز مر لفته  أو تعديله  خ  في النل ي ال

وب لقرا   المت ني  لررتر ب، يتبين للب حع أنك يمةل حجر الزاوي  الا  يقيوم علييك القي نون 

ي الجييؤون فيي العيي م، علييى أسيي ص أن قواعييدل هييي التييي تعييين الهيًيي ف الع ميي  التييي تملييك سييلل  البييف  

الع مييي ، ممييي  يسييي عد كةييييراا فيييي تحدييييد المسيييؤولي  عنيييد وقيييوع رلييي  أو تجييي وز خدار  يكيييون موبيييع ا 

للمس  ل ، والك حف ظ ا على مبدأ المجروعي  والمتمةل  في حم ي  حقيوي وحريي ف األفيراد فيي مواجهي  

 الق نون الع م. ا دار ، وبم  يحقي توازن ا وتك مرا في منظوم  العمل ا دار  الا  يجكل عرا

ا رتر ب ب لقيدر  الق نونيي  عليى الترير  يجعليك جيبيه ا بفكير  األهليي  فيي القي نون  حديدوت

مييي  يفرييل بيييين الفكييرتين مييين فيييروي  يجعلنييي  نهفيييل عيينالريي ب غيييير أن هيياا التجيييبيك   يرييح أن 

فيييي ييييز بعنرييير التميرييييراا أاليييك ألن مسييي ل  األهليييي  فيييي القييي نون الرييي ب، تتريييل أو ا و  ،جوهريييي 

ا أن يتريي  بييك ميين قييوى عقلييي  تجعلييك قيي دراا علييى مم رسيي  الترييرف ف الق نونييي ، الجييرب وميي  يجيي

                                                

منجيييور فيييي مجلييي  عليييوم الجيييريع   عبحييي ،دعينننب عننندم االختصننناص الخفننني .دإل2661جيييلن و ، عليييي رلييي ر   إل1 
 .359، بالة ني داألردني ، العدالج مع   والق نون،

دار الج معيييي   د.لإل، ا سيييكندري :  ،الليبنننيأحكنننام ومبنننادئ القضننناء اإلداري  .إل2613الجهميييي، رليفييي  سييي لم   إل2 
 .343ب الجديد ،
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تتريييل ب لمريييلح  الع مييي  وبمقتبيييي ف حسييين أدا  األعمييي ل الع مييي ، وهيييو فوأمييي  فكييير  ا رترييي ب 

 .إل1 عكص األهلي  التي ترتبل ب لمرلح  الر ر  وحده  وحم ي  الجؤون الر ر  لرفراد

ن رنع المجيرع اليا  يحيدده  عليى وجيك دقييي وبسيند من قواعد ا رتر ب هي والق عد  أ

ق نوني، والك من ريرل أنظمي  ق نونيي  محيدد ، ويترتيا عليى اليك أنيك   يجيوز لي دار  ا تفي ي ميع 

لهيي  بموجييا القيي نون،  حاألفيراد علييى تعييديله  كميي  وأنييك   يجييوز ليي دار  التني زل عيين ارتريي ب ممنييو 

در مر لفي ا لقواعيد ا رتري ب يكييون مجيوب ا بعييا عيدم ا رتري ب ويكيون قيي برا والقيرار اليا  يري

 .إل2 ل له  

اا كيي ن لقواعييد ا رتريي ب تلييك األهمييي  الب لهيي ، فىنيي رع كيي ن ميين البييرور  علييى المج يي كواال

تحديد مر در ا رتر ب في القيرار ا دار ، والتيي يمكين تحدييده  بمريدرين أس سييين   رير  

خليى  مب جير ، وهياا ييدعو الب حيعالالمري در غيير و  – المري در المب جير  لررتري ب  وهمي : معليه

 ررب:يفرد لكل من ه تين المس لتين مبحة ا على حد  حيع سيأن 

 لمصادر المباشرة لتحديد االختصاص.المبحث األول: ل

 لمصادر غير المباشرة لتحديد االختصاص.لالمبحث الثاني: 

 :الب حع رربيسمن ةم و 

 لطبيعة القانونية لقواعد االختصاص.لث الثالث: المبح

                                                

دار النهبيي    د.لإل، القيي هر :،رقابننة القضنناء ألعمننال اإلدارة العامننة )قضنناء اإللغنناء( .إل1984الجير ، لعيميي    إل1 
 .241ب،ربي الع

 دار الةق فيي  عميي ن:،2، لالقننرار اإلداري بننين النظننرة التطبيقيننة )دراسننة مقارنننة( .إل1999بييي، ر لييد سييم ر   عالز  إل2 
 .66–65ب للنجر والتوزيع ،
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 المبحث األول
 المصادر المباشرة لالختصاص

خن ارترييي ب هييياا العبيييو أو ااك مييين أعبييي   السيييلل  ا داريييي  خنمييي  يحيييددل القييي نون أو 

المب دئ الق نوني  الع م ، وعلى الموظ  أن يلتزم حدود ا رتر ب كم  رسمه  المجرع اليا  يمكين 

فىاا نظم المجرع ارتر ر ا بعينك ولم يعهيد بيك خليى د ،واعد ا رتر ب رراح  أو بمن ا أن يحدد ق

ا رتري ب  أن-الق نونيي  وب لفربيي -فىنيك خدار  معين ، أو أغفل بي ن الموظ  المنيول بيك اسيتعم لك

 .إل1 دمع لبيع  وظيفتك في هال الح ل  يكون بمن ا للموظ  الا  يتفي هاا ا رتر ب

يسييييين، يكيييون أولهمييي  فيييىن ال ،وعلييييك مرييي در المب جييير  لررترييي ب تنحرييير بمريييدرين ًر

دسييتور ، والةيي ني تجييريعي، ف ميي  المرييدر الدسييتور  ييي تي كنتيجيي  لمبييدأ الفرييل بييين السييلل ف وميي  

يقررل هاا المبدأ من حلول مرتلف  في ج ن توزيع أعم ل وظيف  الحكم بين السيلل ف الع مي  التقليديي  

فياي  والقب ًي ، وأم  المردر الة ني وهو تجريعي يردر عين القيوانين والليواًح وهي: التجريعي  والتن

وم  تقررل من بوابل مرتلف  في ج ن توزيع أعم ل كل هيً  من هال الهيً ف بين مجموع  األجهيز  

 .إل2 واألجر ب الق نوني  المرتلف  التي تتفرع منه 

بىرييدار القييراراف ا دارييي  ميين    سييبي فييىن الموظيي  العيي م يسييتقي ارتر رييكمييوبيي لتلبيي ل

 النروب التجريعي  المكتوب ، ك لدستور والقوانين واللواًح أو من المب دئ الع م  للق نون.

 لتحديد ا رتر ب وهي:  ةرةوسنتلري في هاا المبحع خلى المر در المب جر  ال

                                                

 .263، بمرجع س بي، القضاء اإلداري )دراسة مقارنة(مر محمد، الجوبكي، ع إل1 
 .241مرجع س بي، ب ،رقابة القضاء ألعمال اإلدارة العامة )قضاء اإللغاء( الجر ، لعيم ، إل2 



 

 

23 

 المطلب األول
 الدستور

يسييي ا مييين مرييي در ا ريعتبييير الدسيييتور مريييدراا مهمييي ا  ترييي ب، وهيييو التجيييريع األسيييمى وًر

المجرع الدستور  عنيدم  يتيولى األررى وهو أبو القوانين، و واألعلى مرتب  من جميع القواعد الق نوني  

نميي  يتعييدى  تحديييد ا رتر ريي ف فىنييك   يهييتم فقييل ببييي ن ارتريي ب السييلل ف ا دارييي  فحسييا، واال

جريعي  وقب ًي ، وهاا م  يظهير لني  التقليدي  األررى من ت  فيد ارتر ر ف السللدالك ليتولى تح

فقهي   القي نون الدسيتور  رفيك فقهي   القي نون العي م و بجر  من التعريي  المعليى للدسيتور حسيا مي  ع  

يسييي  التييي تحييدد علييى وجييك الررييوب وبييع الدوليي ،  علييى أنييك دمجموعيي  ميين القواعييد الق نونييي  الًر

ارتر ريي ف كييل منهيي  والعرقيي   وتحييددوتبييين جييكل الحكوميي  وتيينظم السييلل ف األس سييي  فييي الدوليي  

 .إل1 بينهم  وتعين حقوي األفراد وواجب تهمد

بيي ن الدسييتور قييد تنيي ول بيي لتنظيم أهييم  فقهيي ا،علييى للدسييتور يتبييين ميين التعرييي  السيي بي المو 

الموبييوع ف الدسييتوري  دون ريير  فقهييي علييى الييك، وهييو موبييوع تحديييد ارتر ريي ف السييلل ف 

ن كيي ن ميي  يهمنيي  بجييكل كبييير تلييك النرييوب الح كمي  فييي الدوليي  ميين تجييريع ي  وتنفياييي  وقبيي ًي ، واال

 الدستوري  المحدد   رتر ب السلل  التنفياي .

 إلي45/31 در فييي اللعيين الجنيي ًي رقييم  وفييي الييك تقييول المحكميي  العلييي  الليبييي  فييي حكمهيي  الريي

فيهييي  المقييي م  التجييريع فيييي الدوليي  درجييي ف ةيييرع يمةييل التجيييريع األس سييي م بييي ن 4/2/1986بتيي ريخ 

الع د  وهو م  يعر  ب لق نون، ومن ةم ي تي التجيريع الفرعيي وهيو في المرتب  التجريع  لتلو ياألول، و 

م  يسمى بي للواًح مين تنفيايي  وتنظيميي  وليواًح بيبل فيي المرتبي  األدنيى، وأن هياا التيدره فيي القيو  
                                                

 .7، بمرجع س بي، القضاء اإلداريكنع ن، نوا ، انظر:  إل1 
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ن مل بقتييك لقواعيد التجييريع يقتبيي ربيوع األدنييى منهي  لرعليى، الييك أن كيل تجيريع يسييتمد قوتيك مي

 .إل1 إلمر لف   غي ا  م  ورد فيك من مر لف ا ألحك مك ع د   الا  يعلول، فىن ردر

إل 45/1   مي  نريف عليهي  الميي دومين التلبيقي ف الدسيتوري  لتحدييد ا رتريي ب فيي األردن 

 سييلل  تنفياييي ،الييوزرا  كم، بتحديييد ارتر ريي ف مجلييص 1952 فيييميين الدسييتور األردنييي الريي در 

تييولى مجلييص الييوزرا  مسييؤولي  خدار  جميييع جييؤون الدوليي  الدارلييي  والر رجييي  يوجيي   اليينب بيي لقول  

ب ستةن   م  قد عهد أو يعهد بك من تليك الجيؤون بموجيا هياا الدسيتور أو أ  قي نون خليى جيرب أو 

 .إل2 إلهيً  أررى

إل 34المي د   وأيب ا من التلبيق ف الدستوري  لتحديد ا رتر ب في فرنس  م  نريف علييك د

بتحدييييد ارتر رييي ف السيييلل  التجيييريعي  عليييى سيييبيل  1958مييين الدسيييتور الفرنسيييي الرييي در فيييي 

 .إل3 دالحرر وم  دون الك من موبوع ف أربحف تدرل في ارتر ب السلل  ا داري 

يني ير  18وتعديرتيك ودسيتور  2611يني ير  25وب لنسب  للدستور المرر  الر در بعد ةور  

تبمن العديد من النروب الدستوري ، والمتعلقي  بمسي ل  تحدييد ا رتري ب سو  نجد أنك  2614

يييص السييلل  التنفياييي ،  يييص الدوليي  ب عتبيي رل ًر ومنهيي  علييى سييبيل المةيي ل   الحريير ارتر ريي ف ًر

ومجليييص اليييوزرا  وارتر رييي تك ب عتبييي رل العنرييير الةييي ني مييين السيييلل  التنفيايييي ، وموبيييوع الوظيفييي  

 .إل4 الع م 

                                                

 .26مرجع س بي، ب، ، أحك م مب دئ القب   ا دار  الليبيرليف  س لم ،يهمالج إل1 
 إل منك.45إل، الم د   1952الدستور األردن   إل2 

دار النهبييي   د.لإل، القييي هر :  ،التعنننويضدعنننوى اإللغننناء ودعنننوى  –القضننناء اإلداري  .إل1997رأفيييف  فيييودل،  إل3 
 .556ب العربي ،

 .51–56ب  ،العربيدار النهب   : ، الق هر 1، ل1، همبادئ القانون اإلداري .إل2614الجيمي، عبدالحفظ   إل4 
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 نيالمطلب الثا
 التشريع 

مجموعيي  القواعييد الق نونييي  الع ميي  والمجييرد  الريي در  عيين السييلل  التجييريعي   يقرييد ب لتجييريع

مريييدراا أس سيييي ا مييين مرييي در ا رترييي ب، ألن  تمةلييي  فيييي البرلمييي ن، وي عيييد التجيييريعفيييي الدولييي  والم

ه  موبيع التلبييي ا دار  ب عتب ره  الجه ز التنفيا  للدول  تنحرر مهمته  في تنفييا القيوانين ووبيع

لييي، وب لتيي لي يجييا عليهييي  احتييرام هييال القيييوانين وعييدم خجييرا  أ  ترييير  ميين جيي نك تعيييديله  أو مالع

 .إل1 تعليله  أو خله ًه 

ف لق عييييد  أن تحديييييد ا رتريييي ب بىرييييدار القييييرار ا دار  سييييوا ا ميييين الن حييييي  الجييييكلي  أو 

د عبييو ا دار  أو الموظيي  الموبييوعي  هييو ميين عمييل المجييرع، حيييع يقييوم المجييرع رييراح  بتحدييي

المسيييييؤول اليييييا  يمليييييك مم رسييييي  ا رترييييي ب، وهييييياا فيييييي اله ليييييا، خ  أنيييييك أحي نييييي ا يييييينظم بعيييييض 

هفييييرا اكيييير الموظيييي  الييييا  لييييك حييييي مم رسيييي  تلييييك ا رتر ريييي ف ويعهييييد بهيييي  خلييييى خدار  معينيييي  م  

 وواجبي ف وظيفتيك المحيدد  أريرا  للموظي  اليا  يتفيي هياا ا رتري ب ا رتر ر ف، فيكون اليك

 .إل2 بنب الق نون

 ويستند ربوع ا دار  للتجريع الع د  الر در عن البرلم ن خلى سببين ًريسين هم :

نيك ون هو تعبيير عين خراد  الجيعا حييع خأن الق ن خلىيرلب و وهو او ل بع سي سي  السبب األول:

ن تري ل  لييص لي دار  أ هااوعلى  ،يردر عن ممةلي هاا األرير الاين يملكون حي الحديع ب سمك
                                                

مجميع الفي تح   د.لإل، ليرابلص:،الرقابة على أعمال اإلدارة فني القنانون الليبني .إل1996الحرار ، محمد عبداهلل   إل1 
 .18ب للج مع ف،

المكتيييا الجييي معي   د.لإل، القييي هر :،األسنننس العامنننة للقنننرارات اإلدارينننة .إل2612يفييي ، عبيييدالعزيز عبيييدالمنعم  رل إل2 
 .76ب الحديع،
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جرا اف فردي  حتى ولو لم تكن تنفييااا  هاا الق نون الا  ردر ب سم الجعا، فيم  تردرل من لواًح واال

 لق نون ق ًم.

التنفيايي ، و وهو او ل بع فني يتعلي بلبيع  ارتري ب كيل مين السيللتين التجيريعي   السبب الثاني:

بينميي  تكييون مهميي  ا دار  لتلبيقهيي ،  ف لسيلل  التجييريعي  ترييدر القواعييد الع ميي  والمجييرد  التييي تحتيي ه

 .إل1 هي وبع قواعد تفريلي  لجعل هاا التلبيي ممكن ا 

ك نييف  غييير أن ربييوع ا دار  للقيي نون   يعنييي مللقيي ا بيي ن تلتييزم بجميييع القييوانين الن فييا  أييي ا 

   تتقيييد خ  ب لتجييريع ف التييي تتفييي ولبيعيي  ا رتر ريي ف التييي تييتر م مييع وظيفتهيي  لبيعتهيي ؛ خا

ا داري ، ومن ن حيي  أريرى خاا ك نيف القيوانين المتعلقي  بي ألفراد   تلبيي مبيدًي ا عليى ا دار  التيي   

تربع أريرا خ  للقي نون ا دار ، فىنيك   يحيي لهي  تج هيل أ  حيي مكتسيا ن ليك األفيراد بفعيل هيال 

 .إل2 القوانين وأل  سبا ك ن

البليييدي ف  بىريييدار القييراراف ا دارييي  قيي نونوميين األمةليي  علييى القيييوانين التييي تحييدد ا رتريي ب 

 ، خا إل اليييا  جعيييل حيييل المجييي لص البلديييي  مييين ارترييي ب مجليييص اليييوزرا 2615لسييين  41األردنيييي رقيييم  

لمجلييص الييوزرا  بنيي   علييى تنسيييا الييوزير وتورييي  الحييي كم ا دار  د إل منييك علييى أن/أ11نرييف الميي د   

عييديله  أو بييم أ  بلييدي ف أو تجمعيي ف سيييك ني  أو ارييدار قييرار بتوسيييع حييدود أ  بلييد  أو تبيييييقه  أو ت

أجييزا  منهيي  مجيي ور  لهيي  بعبييه  خلييى بعييض وأن يجييكل لييالك بلدييي  بيي لمعنى المقرييود فييي هيياا القيي نون أو 

 .إل3 د.....فرل أ  منه  

                                                

دار  ا سيييييييكندري : ،1، لالقضننننننناء اإلداري .إل2666رفعييييييف، وعةمييييييي ن، حسييييييين عةمييييييي ن   ا، محميييييييد عبييييييدالوه إل1 
 .17ب الملبوع ف الج معي ،

 .128، ب مكتب  الحلبي الحقوقي لرابلص: ،1، لالقانون اإلداري العام .إل2664القب ني، ر لد   إل2 

 .2615لسن   41ق نون البلدي ف األردني رقم إل 3 
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ليواًح ب عتب رهي  مريدراا لتحدييد ا رتري ب، كمي  هيو الحي ل خلى ال ا ستن دكم  يمكن أيب ا 

ييص الب لنسب  للواًح ال مينح سيلل  خريدار والتيي تتبيمن نروري ا ب دولي تنظيمي  التي تريدر عين ًر

أو ألحييد العي ملين لوظيفيي  معيني ، أو عنييدم  يمينح القيي نون دى السييلل ف ا داريي  بعيض القييراراف  حي

 .إل1 ا رتر ب للسلل  التنفياي  عند خردار الرًح  بتوزيع ا رتر ب بين السلل ف الت بع  له 

سين   13ا دار  الليبيي رقيم  إل بجي ن القبي  49نريف علييك المي د    الك مي  ومن تلبيق ف

بقولهي  دترييتب اللجنيي  الجييعبي  الع مي   ًر سيي  الييوزرا إل بىرييدار الليواًح الم لييي  وا دارييي  ولييواًح  81

ًح والقيراراف الري در  عنهي  جي ن الجيعبي ، وتكيون الليوالالجزا اف لك في  الجهي ف التيي تيدار بواسيل  ال

 .إل2 جميع اللج ن الجعبي دم  لملز 

 المطلب الثالث
 المبادئ العامة للقانون

يتم األريا بهي  فيي القي نون والقبي   كمريدر لررتري ب وتبيرز أهميي  اليك خاا تيم تحدييد و 

ا رتر ب في الق نون خلى الجه ف ا داري  دون تحديد الجرب المريول بيالك فيي اليداًر ، عنيده  

ييييص القسيييم واليييك حسيييبم  تملييييك المواقييي  والظيييرو  مييي  لليييوزير خينعقييد ا رترييي ب  أو الميييدير أو ًر

تلييك الجهيي ف ا دارييي  وميي  يمليييك المنلييي ولبيعيي  ومبييمون هيياا  ا  تسييير عليييكوالعيير  ا دار  اليي

 .إل3 القرار

                                                

دار   د.لإل، القيي هر : ،مسننلولية الدولننة عننن أعمنال سننلطاتها )دراسننة مقارنننة( .إل2662يي  إل سي ر ، جييورجي جيف1 
 .273ب لعربي ،النهب  ا

  د.لإل، القييي هر  : دار النهبييي  العربيييي ، ، 2، هالقنننانون اإلداري الليبننني إل.1965–1964ميييدني، السييييد محميييد  إل 2 
 .391ب

 .118، بمرجع س بي، لقرار اإلداريالمبادئ العامة لالعب د ، محمد حميد الرريف ن،  إل3 
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لقيييد كيييرص القبييي   ا دار  فيييي مجييي ل تحدييييد الجهييي  ا داريييي  المرترييي  ب ترييي ا الترييير  

اكيير الجهيي  ا دارييي  المرتريي  بييىجرا  التريير  أو اتريي ا القييرار ا دار  عنيدم  يسييكف المجييرع عيين 

ا دار  مجموع  من المب دئ الع م ، ومة لهي  مي  يسيمى بق عيد  تيواز  ا رتر ري ف والتيي ابتيدعه  

، واليا  اسيتقر عليهي  وعليى اعتب رهي  مريدراا مين مري در ا رتري ب فيي الفرنسي القب   ا دار 

ميين يملييك القييي م بعمييل قيي نوني معييين دعلييى أن  ر القبيي   والفقييك ا دار وقييد اسييتقالقييراراف ا دارييي ، 

مييين يريييتب ق نونييي ا دأن  وكيييالك .إل1 يمليييك نقيييض هييياا العميييل، اسيييتن داا لق عيييد  تيييواز  ا رترييي بد

بىردار قرار خدار  معين يرتب بسحا هياا القيرار أو خله ًيك جيريل  أن   يكيون القي نون قيد نيب 

 .إل2 دعلى رر  الك

ييياكر المجييرع رييراح  عبييو ا دار  أو الموظيي  المسييؤول ميي    ا غ لبييح أكةيير فىنييك وللتوبييي

الييا  يملييك مم رسيي  ا رتريي ب، خ  أنييك أحي نيي ا ييينظم بعييض ا رتر ريي ف ويعهييد بهيي  خلييى خدار  

رتر ريي ف، فيكييون الييك للموظيي  الييا   معيني  مهفييرا اكيير الموظيي  الييا  لييك حييي مم رسيي  تلييك ا

 .إل3  ف وظيفتك المحدد  أررا بنب ق نونييتفي هاا ا رتر ب وواجب

ييرد نيب قي نوني ريريح بتعليلهي ،    ن تلبيي هال الق عد  مرهون بقييد هي م، وهيو أنخ  خ

بمعنى أن يجعل المجرع ا رتر ب بىله   القرار لهير الجه  التي أردرتك، مة ل اليك دأن يربيع 

                                                

 .15ب لملبوع ف الج معي ،دار ا  د.لإل،ا سكندري :،2، هالخصومة اإلدارية .إل2665فودل، عبدالحكيم   إل1 
 منجيييييوراف كليييييي  ريييييدام للحقيييييوي،  د.لإل، بهيييييداد:،القنننننرار اإلداريإل، 2669الجبييييور ، مييييي هر رييييي لح عيييييرو ،   إل2 

 .242ب

 .585مرجع س بي، ب ،موسوعة القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة عك ج ، حمد  ي سين،انظر:  إل3 



 

 

29 

ن هياا القيرار هي   ردمتيكد. خا خقيرار خن قرار تعيين الموظ  لقواعد ترتل  عين تليك التيي يربيع لهي 

 .إل1 األرير يحمل معنى خله   قرار التعيين

واعتير  القبي   ا دار  فيي األردن ومنيا زمين بعييد بق عيد  تيواز  ا رتري ب،  عتب رهيي  

تليك  فيي حكيم لهي  السي بق  أقيرف محكمي  العيدل العليي  األردنيي  قدو  ،مردراا من مر دراا ا رتر ب

نييك ميين القواعييد الع ميي  أن السييلل  التييي تملييك حييي التعيييين تملييك حييي خنهيي   خ وحيييع هيي  بقول الق عييد 

الردم  م  لم يرد نب على رر  الك، وحييع ليم ييرد فيي قي نون المؤسسي  نيب عليى كيفيي  خنهي   

ردمييييي  الميييييدير العييييي م، فيييييىن مجليييييص اليييييوزرا  ب لنسيييييب  ليييييالك يكيييييون هيييييو المريييييتب بىنهييييي   ردمييييي  

 .إل2 إلالمستدعي

يبيي  فيىن المبي دئ الع مي  للقي نون تلعيا دوراا أس سيي ا فيي تحدييد ا رتري ب، وعليى أمي  فيي ل

م بجيي ن خعيي د  تنظيييم المحكميي  1982إل لسيين  6إل ميين القيي نون رقييم  36هيياا األسيي ص نرييف الميي د   

العلي  عليى مي  يليي: دتكيون المبي دئ الق نونيي  التيي تقررهي  المحكمي  العليي  فيي أحك مهي  ملزمي  لجمييع 

تعتبير المبي دئ التيي ترسييه  المحكمي  العليي  مريدراا  ،وعلييك ،م وك ف  الجه ف األررى في ليبي كالمح 

ريييدار دار  ب حترامهييي  عنيييد مم رسيييته    مييين مرييي در المجيييروعي  ا داريييي  تلتيييزم ا رتر رييي ته  واال

 .إل3 ج ز اللعن عليه  ب  له  دواال  قراراته  

 ،ا داريي لي  الليبي ، مبدأ عدم رجعيي  القيراراف ومن المب دئ التي أرا به  قب   المحكم  الع

ويعنيييي هييياا المبيييدأ عيييدم جيييواز سيييري ن آةييي ر القيييرار ا دار  عليييى المراكيييز الق نونيييي  التيييي تك مليييف 

                                                

 .335مرجع س بي، ب ،الوجيز في القضاء اإلداري القبيرف، حمد ، إل1 

موسننوعة القضنناء  .إل2611جييلن و ، علييي رليي ر   أجيي ر خليييك مؤليي : 26/73حكييم محكميي  العييدل العلييي  األردنييي  رقييم إل2 
 .769–768ب ،دار الةق ف  عم ن:،3، ل2، هاإلداري

 .19المرجع الس بي، ب ،الرقابة على أعمال اإلدارة في القانون الليبي الحرار ، محمد عبداهلل، إل3 
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األريا برجعيي  آةي ر القيراراف ا داريي  المسي ص  اليك ألن مين ؛عن رره  قبل ردورل ورييرورتك ن فيااا 

السيي بق ، وهييو األميير الييا  يييؤد  خلييى ابييلراا   ظم الق نونيييبيي لحقوي المكتسييب  لرفييراد فييي ظييل اليين

لييى فقييدان األفييراد الةقيي  فييي ا دار  وميين ةييم عييدم ا لمًنيي ن علييى  المعيي مرف واألوبيي ع الق نونييي  واال

يجيا أن م تؤكد المحكم  العلي  عليى أنيك  26/6/1957ففي قراره  الر در بت ريخ  ،استقرار حقوقهم

 ا للدسييتور وللقييوانين واللييواًح ومبيي دئ القيي نون العيي م، ك لمسيي وا  والحرييي ف يكييون القييرار ا دار  مل بقيي

 .إل1 إلالع م  وحي الدف ع وعدم رجعي  القراراف ا داري 

رييياف بيييك محكمييي  القبييي   ا دار  المريييري  منيييا بيييواكير ومييين تلبيقييي ف اليييك أيبييي ا مييي  أ

وأكيدف أنيك خاا ريدر القيرار  أحك مه ، بمبدأ قي ص مجيروعي  القيرار ا دار  بحسيا ظيرو  خريدارل،

ن مجييروعي  القييراراف ا دارييي    رمتك أ  خجييرا  يجييوا تنفيييال، خا خرييحيح ا فىنييك   يييؤةر علييى سيي

تتيي ةر بميي  يسييتجد بعييد رييدوره  ميين ظييرو ، فقييد سيي ير خفتيي   مجلييص الدوليي  المريير  قبيي  ل فيميي  

لقسييمي الفتييوى  العمومييي  اسييتقر عليييك ميين جيي ن توقيييف اسييتجر  مجييروعي  القييرار، فتقييول الجمعييي 

المسييتقر عليييك أن رييح  القييرار ا دار  تتحييدد ب ألسييب ا التييي قيي م عليهيي  ومييدى ميين نييك: دوالتجييريع خ

للنتيجي  التييي   األوراي وقيف رييدور القيرار وميدى مل بقتهيي فيييسيرمته  عليى أسيي ص األريول الة بتي  

يًييييي  المرييييير  الميييييؤرخ   ينييييي ل مييييين اليييييك مييييي  تبيييييمنك تقريييييير جهييييي ز جيييييؤون البو انتهيييييف خليهييييي ... 

، اليا  انتهيى خليى ت يييد قييرار المحي فظ فيي جي ن خيقيي   المرينع، اليك أن هياا التقرييير 13/7/1999

                                                

منجييييوراف ج معيييي    د.لإل، لييييرابلص:،2، هأصننننول القننننانون اإلداري الليبنننني .إل1992الحييييرار ، محمدعبييييداهلل   إل1 
 .194ب ن رر،



 

 

31 

علييى فييرض رييحتك أعييد بتيي ريخ  حييي لرييدور القييرار، وب لتيي لي فيير يرييلح سييبب ا لييك، خا العبيير  فييي 

 .إل1 دالحكم على مجروعي  القرار بوقف ردورل

ي ص مجروعي  القيرار ا دار ، قيد أريبح مين المبي دئ الع مي  ن مبدأ توقيف قويمكن القول بى

 بت ييد الفقك ا دار ، في كل من فرنس  ومرر. يحظالتي أرس ه  القب   ا دار  و 

 المبحث الثاني
 المصادر غير المباشرة لالختصاص

ا ا رترييي ب أن يم رسيييك عليييى رييي ح وابل مم رسييي  ا رترييي ب، ف ألريييل أنوفقييي ا لبييي

المنلي   يجوز مم رس  هاا ا رتر ب خ  من ااف الجه  ا داري  المنولي  بيك، وبمفهوم  بنفسك،

حييع  ،إل2 الك أن تنظيم ا دار  الع م  كم  ا دار  الر ر  يقيوم عليى مبيدأ الترريب وتقسييم العميل

رع عند تحديدل لتلك الجه  أو الجرب قد وبع نريا عينييك جيرول ورري ًب معيني  قيد ن المج  خ

وال، لالك أوجا عليك بم  لك من هال الر ري  واجا خريدار القيرار، خبي ف  خليى أن   تتوافر في س

مم رسيي  رجييل ا دار   رتر ريي تك المقييرر  ق نونيي ا هييي واجييا وظيفييي يتعييين عليييك ا بييلرع بييك 

 .إل3 وليص حق ا يمكنك التن زل عنك

اا كيي ن هيياا هييو األرييل فييي مم رسيي  ا رتريي ب، خ  أن األمييور فييي بعييض األو  قيي ف   واال

ن البروراف العملي  قد أوجبف الريروه عليى هياا مس ر الا  رسمك المجرع له ، حيع ختسير وفي ال
                                                

 د.لإل، ،ييننر الظنننروف فنني القنننرار اإلداري والطعننن فينننهأثنننر تغ .إل2611  عبيي ص  علييي ، محمييود حميييدانظيير:  إل1 
 .35ب دار النهب  العربي ، الق هر :

مي المركيز القييو  القي هر :،1، لالقننرار اإلداري فني النظرينة والتطبيننق .إل2612هدان ، عبدالن رير عبيداهلل  أبيو سيم إل2 
 .177ب ل رداراف الق نوني ،

  د.لإل، ا سيكندري :، هيإلغناء القنرار اإلداري وطلبنات إيقناف تنفينذ دعوى .إل2669نعم  رليف ، عبدالعزيز عبدالم إل3 
 .22ب للنجر، منج   المع ر 
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األرييل، والييك بىعليي   ريي حا ا رتريي ب منحيي  تفييويض غيييرل فييي مم رسيي  بعييض ارتر ريي تك 

تسيييير العمييل ا دار  دارييل المرافييي الع ميي ، وبييم ن  ، رغبيي  فييي حسيين نييجييرول معيظييرو  و  يفيي

دون مم رسييييتك  والتييييي تحييييول القييييرار در ز ا دار  وعييييدم تعللييييك ألسييييب ا تعييييود لمرييييكفيييي    الجهيييي

 رتر ر تك. 

 ونتيج  لالك ظهر التفويض والحلول وا ن ب  كمر در غير مب جر  لمم رس  ا رتر ب.

 المطلب األول
 اصالتفويض في االختص

األريرى التيي  يرتبل الحديع عن ركين ا رتري ب ومري درل ببيي ن بعيض القواعيد الق نونيي 

تؤةر فيك، ومن أبرز هال القواعد م  يسمح بك القي نون مين تفيويض فيي ا رتري ب، ليالك  بيد مين 

ك وبييي ن قواعييدل المنظميي  لييك، وتلبيق تييك بييي ن المقرييود بيي لتفويض فييي ا رتريي ب، وبييي ن جييرول

 القب ًي .

 :مفهوم التفويض أواًل:

تري ب األريلي خليى غييرل، سيوا ا عهيد ري حا ا ريقرد ب لتفويض فيي ا رتري ب أن ي  

ي نفييص مسييتوال الييوظيفي أو أدنييى منييك، بمب جيير  جييز  ميين ارتر رييك فيكييون مفوبيي ا واآلريير فييكيي ن 

 .إل1 يجيز لك الك خليك، والك بموجا نب ق نوني  ا مفوب

                                                

 .16مرجع س بي، ب، الخصومة اإلدارية فودل، عبدالحكيم، إل1 
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ويض التجيييريعي، اليييك أن التفيييويض فيييويض ا دار  يرتلييي  عييين التفيييفيييىن الت ،وبنييي  ا علييييك

ببعض ارتر ري ف السيلل  التجيريعي  خليى السيلل  التنفيايي ، فيي حيين أن  التجريعي يعني أن يعهد

 .إل1 التفويض ا دار  يتم دارل نل ي السلل  التنفياي  وفي خل ر السلم ا دار  فيه 

دأن يعهد ر حا ا رتري ب بمم رسي  ج نيا مين  كسليم ن اللم و  ب ن الدكتور وقد عرفك

نييب  ، خلييى فيرد آريير، بني  ا علييى-معيين ميين المسي ًل سييوا ا فيي مسيي ل  معيني  أو نييوع -ارتر ريك،

 .إل2 دق نوني يجيز الك

ويتبييين ميين رييرل هيياا التعرييي  أن موبييوع التفييويض فييي ا رتر ريي ف ا دارييي  ي عييد ميين 

أهييم موبييوع ف القيي نون ا دار  بوجييك عيي م، وا دار  الع ميي  بوجييك ريي ب، فييي مرتليي  دول ع لمنيي  

 ليا التنظيييم ا دار ، الييا  يرمييي خلييى خنجيي ز األعميي ل ا دارييي  المع ريير، ب عتبيي رل أسييلوب ا ميين أسيي

بسرع  وكف    وفع لي  ع ليي  فيي نلي ي الدسيتور والقي نون، وييتم بموجبيك ترفيي  أعبي   المفيوض مين 

ته  ًل الكبيرى فيي خدارتيك وتوجييك سي سيلكي يتفر  للمسي  رل تفويض مرؤوسيك بعض ارتر ر تك؛ر

 .إل3 الع م 

التفييويض ميين رلييي قييي داف جديييد  قيي در  علييى تحمييل المسييؤولي ، وكييالك  فبييرا عميي  يحققييك

عيدم التركيييز ا دار  للسييلل  والييك عيين لريييي توزيييع ا رتر ريي ف بييين أعبيي   السييلل  ا دارييي  

 .إل4 بن  ا على تفويض ق نوني رريح

                                                

 ،3، لالنظرية العامة للقنرارات اإلدارينة فني التشنريع اإلداري الكنويتي .إل2614رزي، ل ري عبدالرؤو  ري لح   إل1 
 .482ب ب  العربي ،ر النهدا الق هر :

 .326مرجع س بي، ب ،النظرية العامة للقرارات اإلدارية )دراسة مقارنة( اللم و ، سليم ن، إل2 

دار الحلبييييي  بييييروف: ،1، لالتفننننويض فنننني االختصاصننننات اإلدارينننة )دراسننننة مقارنننننة( .إل2611قيييريلم، عييييد   إل3 
 .3ب الحقوقي ،

 .269، بمكتب  عين جمص د.لإل، الق هر :، بادئ اإلدارة والتنظيمم .إل1991عبدالمتع ل، محمد سيد أحمد   إل4 
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كةيير  حيول التفيويض فيي ا رتر ري ف ا داريي ، نياكر   ا الق نون األردنيي نروريوقد أورد 

حيييع  مإل بجيي ن تفييويض ا رتر ريي ف ا دارييي ،156/1965نهي  علييى سييبيل المةيي ل القيي نون رقيم  م

لييًريص الييوزرا  أن يفييوض أ  وزييير ميين وزرا  الدوليي  لجييؤون دأن نرييف الميي د  الر مسيي  منييك علييى 

الًر سيي  بمم رسيي  أييي  رييرحي  ميين رييرحي تك المنرييوب عليهيي  فييي أ  قيي نون أو نظيي م ب سييتةن   

 .إل1 لممنوح  لك بمقتبى الدستوردالررحي ف ا

حسيييييا مييييي  خاا كنييييي  بريييييدد تفيييييويض والنظييييي م القييييي نوني لتفيييييويض ا رترييييي ب يرتلييييي  ب

 أم بردد تفويض التوقيع، ويترتا على هاا ا رتر  عد  نت ًج أهمه : ا رتر ب

يؤد  خلى نقل ا رتري ب خليى المفيوض خلييك وحرمي ن ري حبك األرييل  رتر ب. تفويض ا 1

 د  التفويض في حين   يحرم مم رس  ارتر رك ب لتوقيع رغم التفويض بك.منك ررل م

. تفييويض السييلل  موجييك خلييى موظيي  برييفتك   بجررييك فييي حييين أن تفييويض التوقيييع يدرلييك 2

 ا عتب ر الجرري وينتهي عند تهير أحد لرفيك.

مفيوض خلييك فيي بني  ا عليى التفيويض بدرجي  ال عن تفيويض السيلل  ترتبل قو  القراراف الر در . 3

 .إل2 في تفويض التوقيع تكون لهال القراراف قو  القراراف الر در  عن األريلأنك حين 

ن وحيييع خوبني  ا عليى اليك يتبيح أن تفييويض السيلل  يكيون أجيد أةييراا مين تفيويض التوقييع، 

ا رتريي ب ميين النظيي م العيي م واألرييل أن تييتم مم رسيي  ا رتر ريي ف ميين قبييل األجيير ب اليياين 

 ق عييد  الق نونييي ، خ  أن تفييويض ا رتريي ب يجييكل رروجيي ا واسييتةن  ا علييى هييال الق عييد تحييددهم ال

                                                

 .1965لسن   15إل من ق نون ا دار  الع م  األردني رقم 5الم د    إل1 
للنجيير  دار الةق فيي   د.لإل، عميي ن:،القضنناء اإلداري بننين النظريننة والتطبيننق إل.2665أبييوالعةم، فهييد عبييدالكريم،   إل2 

 .32ب والتوزيع،
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فيييي خلييي ر مم رسييي   د بيييكتيييليييالك يجيييا أن تتحقيييي جيييرول محيييدد  حتيييى يعيييد التفيييويض ق نونيييي ا يع ،الع مييي 

ا رتري ب مين قبيل الموظي  المفيوض خلييك القيي م بجيز  مين ارتر ري ف اليًريص ا دار  وبيدون تييوافر 

 مجروع . ول يعتبر التفويض ب لرا، وكالك جميع األعم ل الن تج  عنك ب لل  وغيرهال الجر 

 :ثانيًا: شروط التفويض

 . يجب أن يكون التفويض مسموحًا به بنص قانوني:2

ر يجيييوز أل  موظيييي  أن يفيييوض غيييييرل فيييي مب جيييير  فيييياألريييل أن ا رتريييي ب جرريييي 

تفيويض، وعليى أن يكيون هياا الينب اآلان ارتر ر تك خ  خاا ك ن هن ك نب ق نوني يسمح بهاا ال

 .إل1 من ااف مرتب  النب الا  يقرر ا رتر ب األرلي الا  يريد ر حبك أن يفوض فيك

إل لسييين  353محكميي  القبيي   ا دار  المرييري  فييي حكمهيي  رقييم   قبييف ،وبنيي  ا علييى الييك

دارييي  ارتريي ب ، دالق عييد  التييي أقرهيي  الفقييك والقبيي   أنييك خاا أنيييل بسييلل  ميين السييلل ف ا 1955

ض   يجيوز لهي  أن تنيزل عنيك أو تفيو  معين بمقتبى المب دئ الدستوري  أو القيوانين أو الليواًح، فىنيك

ق نونيي ا عليهي  ولييص حقي ا لهي  ألن مب جير  ا رتري ب عندًيا يكيون واجبي ا  فيك سلل  أو جه  أريرى؛

ون يتبيييمن تفويبييي ا فيييي نيجيييوز أن تعهيييد بيييك لسيييواه ، خ  أنيييك يسيييتةنى مييين اليييك مييي  خاا كييي ن القييي 

مسيييتمداا  ب فييي هييال الح ليي  مييين الجهيي  المفييوض خليهيي حيييع تكييون مب جيير  ا رترييي  ا رتريي ب

 .إل2 مب جر  من الق نوند

                                                

 .588مرجع س بي، ب ،موسوعة القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة د  ي سين،عك ج ، حم إل1 

دار   د.لإل، القيي هر :،أصننول التنظننيم اإلداري فنني النننظم الوضننعية واإلسننالمية .إل1996بليييخ، رمبيي ن محمييد   إل2 
 .218ب النهب  العربي ،
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 تحدييد ا رتري ب هيو مينخليى أن   السي بق  وفي الك اهبيف محكمي  العيدل العليي  األردنيي 

ميي  رسييمه  المجييرع، فليييص عمييل المجييرع، وعلييى الموظيي  أو المجلييص أن يلييزم حييدود ا رتريي ب ك

ن نظي م كليي  اليدعو    لمن تولى سلل  أن يفيوض غييرل بمم رسيته  خ  خاا نيب التجيريع عليى اليك، واال

أني ل بمجلييص األمني   ريرحي  تعييين أعبي   الهيًي  التدريسييي   1982لسين   17وأريول اليدين رقيم 

عيي رتهم، وفييي أحكيي م الن بهيياا الجيي ن، ظيي م المعمييول بييك وتةبيييتهم وا سييتهن   عيين رييدم تهم وانتييدابهم واال

المسيتدعي مين ب مر ا سيتهن   عين  وبن  ا عليك فىن قرار مجلص األمن   بتفويض وزير األوق   ليبف  

يييص  ،تعليميي ف، وعليييك ،   يسييتند خلييى قيي نون او نظيي م أوعدمييك فييىن موافقيي  وزييير األوقيي   علييى قييرار ًر

ييييص  قيقييي ا ب  لهيي  ،مجلييص األمنييي   ب  سييتهن   عييين المسييتدعي الميييدرص يكييون ح ألن النظييي م لييم يريييول ًر

 .إل1 إلاألمن   مجلص األمن   هاا ا رتر ب، ويكون قد اغترا سلل  مجلص

 السي بق  حكم  العدل العليي  خاا أج زل الق نون، حيع تقول مخااا التفويض   يكون مجروع ا خ 

دا د3 المي د  دفيي األردن أيبي ا برريوب التفيويض خن  ر  المري بر اللبيي  رقييم ميين نظي م تيرريب واال

بفييتح مرتبييير  ل لييامإل تيينب علييى أن وزيييير الرييح  هييو المرييتب بييي لترريب لل1979لسيين  26 

 .إل2 وزير أن يفوض هال الررحي  لهيرلإللبي ر ب وأنك ليص في النظ م م  يجيز لل

 :. صدور قرار صريح بالتفويض1

ون هني ك قيرار ريريح التفويض، بل يجا أن يك حيع   يكفي أن ينب الق نون على خج ز 

يسييمى قييرار التفييويض، والييا  بموجبييك وميين تيي ريخ رييدورل تنتقييل بعييض ا رتر ريي ف محييل القييرار 

للمفوض خليك، والك استن داا خلى م  اهبف خليك المحكم  ا داري  العليي  المريري  فيي حكمهي  الري در 

                                                

 .329مرجع س بي، ب، الوجيز في القضاء اإلداريالقبيرف، حمد ،  إل1 

 .321، مرجع س بي، بالقضاء اإلداري بين النظرية والتطبيقأبوالعةم، فهد عبدالكريم،  إل2 
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ض فيي ا رتري ب ن التفيويخبقولهي :   26/1/1994يإل بت ريخ 35 إل لسن  1218في اللعن رقم  

  يفتييرض و  يسييتدل عليييك بيي دواف اسييتنت ه   تعبيير عنييك رييراح ا، و  تييؤد  خليييك بيي ليقين، وميين ةييم 

 .إل1 إلالتعبير عنك أن يكون رريح ا   تجوبك مظن  فييتعين خفراغك في ريه  تقلع بىرادتك، ويلزم 

مكتوبي ا  يجيا ريدورلنيك أفيىن اليرأ  اله ليا فقهي ا وقبي  ا، ونظراا لرروريي  قيرار التفيويض 

يسهل عا  خةب ف التفيويض فيي ح لي   مكتوب ا  منه  أن وجود قرار التفويضوالك لعد  أسب ا ه م ، 

ن ريدور قيرار التفيويض ه   لردورل مين غيير مريتب، وأيبي ا فيىخاا م  لعن على قرار خدار  ب  ل

فيك، والك ب ن يحدد القيرار كت ب ا يؤكد لبيع  التفويض كنظ م استةن ًي   يجوز افترابك أو التوسع 

يه  التفويض عليى سيبيل الحرير، بمي    ييدع مجي  ا للجيك أو الهميوض خاا فالموبوع ف التي ورد 

 .إل2 ردر جف ه 

ااف ا تجيي ل الييا  يييرى أن قييرار التفييويض  السيي بق  وقييد تبنييف محكميي  العييدل العلييي  األردنييي 

 واليا  جي   فييك 13/6/2668ر بتي ريخ والري د 55/2668ففيي حكمهي  رقيم  يجا أن يكون مكتوب ا،

ليًريص الج معي  أن  الريرحي ف، أنالتفويض فيي  خلى حيع أج ر ق نون الج مع ف األردني  .......

و المديرين في الج مع  كيل فيي أيفوض أي ا من ررحي تك المرول  خليك خلى أ  من نوابك أو العمدا  

 .إل3 إلداا وموقوت ا نل ي ارتر ر تك على أن يكون التفويض رلي ا ومحد

الليبيي، فقيد قيررف المحكمي  العليي  فيي هياا الجي ن أن قيرار التفيويض   يمكين وعلى الج نيا 

خن ، بقولهي   م2666إل لسين  1أن يكون جفوي ا، حيع قبف في حكيم  لهي  فيي اليدعوى ا داريي  رقيم  

ميين سيييلل  التفييويض فييي ا رترييي ب   يكييون مجييروع ا خ  خاا تيييم بنيي ؤل علييى خان مسيييبي ريي در 

                                                

 .621–626مرجع س بي، ب ،موسوعة القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة ،حمد  ي سين عك ج ،  إل1 

 .168المرجع الس بي، ب ،التفويض في االختصاصات اإلدارية ، قريلم، عيد إل2 

 ، منجوراف مركز عدال .13/6/2668ت ريخ ب، 55/2668ل العلي  األردني  رقم حكم محكم  العد إل3 
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نييك ب عتبيي رل رروجيي ا علييى قواعييد ا رتريي ب، يتعييين أن يكييون رييريح ا ووابييح ا وغييير  مجييروع ، واال

 .إل1 إلمفترض وأن يحدد الجه  المفوض خليه ، وا رتر ر ف التي يجمله  الك التفويض

 :. أن يكون التفويض ملقتًا وليس دائماً 0

عيييدم  ألن األريييل هيييو ؛يلاألريييالتفيييويض بلبيعتيييك مؤقيييف وق بيييل للرجيييوع فييييك مييين ج نيييا 

التفييويض وا سييتةن   هييو التفييويض، فيي لتفويض مرهييون بيي لظرو  التييي تييم فيهيي ، وب لتيي لي فىنييك ليييص 

مللقي ا ويجييوز الرجيوع فيييك بتهيير الظييرو ، ولليًريص ا دار  أن يعييدل فيي ا رتر ريي ف المفوبيي  

بجيييي ن ا رتر ريييي ف  ب  لهيييي   أو الزييييي د  والنقريييي ن، ولكيييين   يملييييك الييييًريص ا دار  أن يرييييدر

 .إل2 المفوب  ةم  قراراف حتى   يحدع تب را في ا رتر ب

أيبيي ا أنييك   يجييوز للمفييوض خليييك مم رسيي   التفييويض محييدد المييد ، فميين المنلييي فييىاا كيي ن

ري در عنيك فيي هياا التوقييف ا رتر ر ف التي أجيزف لك بعد انته   مدتك، واال  اعتبر الترير  ال

 دخاا ريدر مين المفيوض خلييك بعيي ب، بمعنيى آرير يكيون القيرار بي لرا تلريدورل مين غيير مري بي لرا 

غيييل ييييد المفيييوض عييين مم رسييي  ا رتر رييي ف التيييي ك نيييف محيييل التفيييويض، أو بعيييد انتهييي   ميييد  

 .إل3 التفويض

 :. أن يكون التفويض جزئياً 4

بحيع   يتن ول ك ف  ارتر ر ف األريل واال  عد اليك تني ز ا مين ج نبيك عين وظيفتيك وهيو 

غير ج ًز ق نون ا، بل خن التفويض   يجيا أن يمتيد خليى القيراراف الكبيرى التيي يحيتفظ أو يجيا  أمر
                                                

 .21/12/2666ي، بت ريخ 35/48دالداًر  ا داري د، لعن رقم  الليبي  لمحكم  العلي احكم  إل1 
 .166مرجع س بي، ب ،مبادئ القانون اإلداري الجيمي، عبدالحفيظ، إل2 

دار الفكييير  ا سيييكندري :، 1، لار اإلداري المنعننندم )دراسنننة مقارننننة(القنننر  .إل2614  معبيييد الكيييريجيييري ، محميييد  إل3 
 .146بالج معي، 
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أن يحييتفظ اليييًريص ا دار  لنفسييك بسيييلل  البييف فيهييي ، واليييك كيي لقراراف التيييي تترييل برسيييم السي سييي  

لع ميي  وهييو ميي  أكييدل قيي نون  المؤسسيي ف ا ،إل1 الع ميي  ورسييم البييرامج الترليلييي  لتنمييي  الجهيي ز ا دار 

، والتيي ك نيف تقبيي عجيرفي م دتيك الة نيي   1981لسن   66وجرك ف القل ع الع مإل في مرر، رقم 

ب نييك ديجييوز لمجلييص ا دار  أن يجييكل ميين بييين أعبيي ًك لجنيي  أو لج نيي ا يعهييد خليهيي  بييبعض ارتر ريي تك، 

أن يفيوض  بيبعض ارتر ري تك، وللمجليص وللمجلص أن يعهيد خليى ًرييص مجليص ا دار  أو أحيد الميديرين

أحييد أعبيي ًك أو أحييد المييديرين فييي القييي م بمهميي  محييدد د، حيييع تكييررف عبيي ر  دبعييض ا رتر رييي فد 

ض فييك خيج بي ا أو سيلب ا فهيو مليزم بي حترام حيدود و  ف ي خجي ر  خليى عيدم جيواز ريروه المفيوض خلييك عليى مي 

 .إل2 قرار التفويض، ت كيداا على ق عد  التفويض الجًزي

إل الري در 386/2664 في قرارهي  رقيم  الس بق  م  العدل العلي  األردني وم  قررتك أيب ا محك

األرييل أن يقيوم رجييل ا دار  بمهي م وظيفتييك، وا سيتةن   ميي  جيي   فييك   واليا  31/16/2664بتي ريخ 

نب عليك الق نون من جواز أن يقوم رجل ا دار  بتفويض بعض ررحي تك خلى غيرل من الميوظفين 

و  يقيي ص عليييك، و  يجييوز التوسييع فييي  هيياا ا سييتةن   يجييا أن يقييدر بقييدرل نفييي المرفييي العيي م، فييى

تفسييييرل، وحييييع ليييم ييييرد فيييي التفيييويض المعليييى مييين وزيييير التربيييي  والتعلييييم خليييى ميييدير خدار  جيييؤون 

الميوظفين، مي  يجييز ليك خريدار القيرار اللعيين، فيىن القيرار يكيون ف قيداا لمجيروعيتك لريدورل عمين   

اليك ألن التفيويض  فوض ب لتعيين مفوض حكم ا بىله ًيك؛ن المن  القول خو  يرد ه ،يملك حي خردارل

 .إل3 إلب عتب رل أحد أجك ل التوكيل يجترل لرحتك أن يكون محلك معلوم ا ومحدداا واال  اعتبر ب لرا 

                                                

 .219مرجع س بي، ب ،أصول التنظيم اإلداري في النظم الوضعية واإلسالمية بليخ، رمب ن محمد، إل1 

 .323مرجع س بي، ب ،النظرية العامة للقرارات اإلدارية )دراسة مقارنة( اللم و ، سليم ن، إل2 

مرجيييع  ،النننوجيز فننني القضننناء اإلداري ،حميييد  القبيييرف، كييم محكمييي  العييدل العليييي  األردنيييي  أجيي ر خلييييك مؤلييي :حإل3 
 .331–336س بي، ب
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 :. عدم تفويض االختصاصات المفوضة4

يحيدع خ  مير  واحيد  ا رتر ر ف المفوب    يجوز خع د  تفويبه ، أ  أن التفويض   

ب لنسييب   رتريي ب معييين كميي  أن سييلل  التفييويض ااتهيي    يجييوز التفييويض فيهيي ، حيييع ييي تي هيياا 

ولي ف   لكون التفيويض اا لي بع مؤقيف، هدفيك ترفيي  األعبي   والمسيؤ يجرل كنتيج  منلقي  ولبيعلا

وض خليييك بتفييويض ل األرييل بييم ن ا لحسين وكفيي    العمييل داريل ا دار ، وأن السييم ح للمفيهييعين ك 

لمجيرع اغيرل فيم  ف يوض فييك، ييؤد  خليى جييوع الفوبيى وتجيتف المسيؤولي ، وهيو عكيص عمي  ابتهي ل 

عند تجريع التفويض، والا  لك وحدل دون غيرل أن يجيز التفويض في التفويض ك ستةن   آرر يقدر 

المفيوض خليييك  هيو أهميتيك وبيرورتك، والعميل بعكيص اليك ييؤد  خلييى انعيدام أيي  قيراراف عمين فوبيك

 .إل1 دون خان مسبي من المجرع

 ريدرالتفيويض يحميل اللي بع الجرريي، بمعنيى أنيك ق رير عليى جيرب مين دن فى ،وعليك

لمرييلحتك بحييييع   يمليييك هييياا الجيييرب بيييدورل أن يفيييوض غيييرل فيمييي  فيييوض هيييو فييييك، كمييي  ينتهيييي 

 .إل2 دالتفويض ب نته   و ي  األريل أو المفوض

ا داريي  العليي  فيي مرير فيي حكمهي  الري در فيي اللعين رقيم  وتلبيق ا لالك قبف المحكمي 

   يجيييوز النيييزول أوحييييع جييي   فييييك ب نيييك   22/1/1995ريخ يإل الرييي در بتييي 45إل لسييين   7988 

التفيويض فييي ا رتري ب خ  خاا تبييمن القي نون نريي ا ييي ان بيالك، خا فييوض وزيير األوقيي   بعييض 

                                                

 .597ب منج   المع ر  للنجر، ا سكندري : ،3، لالقضاء اإلداري .إل2666عبداهلل، عبدالهني بسيوني   إل1 

 .247مرجع س بي، ب ،امةرقابة القضاء ألعمال اإلدارية الع الجر ، لعيم ، إل2 
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لييى المحيي فظ فليييص لررييير أن يفييوض مديرييي  ارتر ريي تك بموجييا قيي نون المن قريي ف والمزايييداف خ

 .إل1 إلاألوق   فيم  فوض فيك من ارتر ب وزير األوق   خا   يرد تفويض على تفويض

 :ثالثًا: انتهاء التفويض

ينتهييييي التفييييويض ليعييييود األريييييل لمم رسيييي  ارتر ريييي تك التييييي فييييوض فيهيييي  بموجييييا قييييرار 

قييراراا آريير بىلهيي   التفييويض، وينبهييي  التفييويض، بعييد  لييري أبسييله  وأيسييره  هييو خرييدار المفييوض

أن يكون في مرتب  قرار التفويض، وبينفص قواعيدل وجيكلك، وأن يسيتهد   لرح  قرار خله   التفويض

 دهي ، واال  كي ن قيراراا غيير مجيروع  ريي  التيي يقو امي  ا دو األريل منك الر لح الع م وحسن سيير المنظ

 .إل2 ويجوز اللعن فيك ب  له  

ض بىلهيي   قيييرار التفييويض قبيي ًي ا، علييى اعتبييي ر أن هيياا القييرار هييو مييين وقييد ينتهييي التفييوي

تك تيييوافر عن ريير الوجيييود وعن ريير الريييح ، فييىاا ترلييي  حقيييرار خدار ، يجييترل لوجيييود ريي تييكلبيع

وكميي  قييد ينتهييي التفييويض   لرا ويجييوز اللعيين عليييك ب  لهيي  ،أحييدهم  يكييون القييرار خميي  معييدوم ا أو بيي

فيىن التفيويض  وكمي  تميف ا جي ر  خلييك سي بق ا،تك، من أجلك أو ب نته   مد ب نته   الموبوع الا  أنج 

مييد  زمنييي  معيني ، ينتهييي ررلهيي  يجيا أن يكييون مؤقتي ا بتحديييد مدتييك فيي قييرار التفييويض، أو ب نتهي   

 موبوع التفويض ااتك.

                                                

 .621مرجع س بي، ب ،موسوعة القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة حمد  ي سين، عك ج ،  إل1 

 .223مرجع س بي، ب ،التفويض في االختصاصات اإلدارية ، عيد،مقريل إل2 
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 المطلب الثاني
 الحلول

يكتسيييبه  هييياا األريييير، فىنيييك مييين خليييى ج نيييا التفيييويض، يوجيييد أيبييي ا الحليييول، ونظيييراا لرهميييي  التيييي 

 جرولك.البرور  التلري خلى تعريفك وبي ن 

 :أواًل: مفهوم الحلول في االختصاص

 لديييكيتهيييا ريي حا ا رتريي ب األريييل أو أن يقييوم ديعنييي الحلييول فييي ا رتريي ب أن 

مي نع يحيول دون مم رسييتك  رتر ري تك، فيحيل محلييك فيي مم رسيته  جييرب يعينيك المجيرع، وتكييون 

 .إل1 دك هي نفص سلل ف األريلسلل ت

وتلبيقييييي ا لمييييي  سيييييل  فيييييىاا غييييي ا المحييييي فظ ميييييةرا أو قييييي م بيييييك مييييي نع يحيييييول دون مب جيييييرتك 

 رتر ريييي تك أو جييييهر منرييييبك بسييييبا الوفيييي   أو ا ح ليييي  خلييييى المعيييي  ، حييييل محلييييك فييييي مب جيييير  

 مب جيير ن، حييل محلييك ن ًبييك فييي ارتر ريي تك ن ًييا المحيي فظ، فييىاا قيي م هيياا الميي نع أيبيي ا لمييدير األميي

 سيييير ك فييي  ارتر رييي تك األريييلي  منهييي  وتليييك المح لييي  خلييييك بحكيييم القييي نون، وفيييي هييياا تحقييييي لمبيييدأ

ب نتظيي م والييراد وعييدم تعللهيي  بسييبا قييي م مةييل هييال الموانييع التييي تعتبيير ميين حيي  ف   المرافييي الع ميي

األرييل هيير نيب أو ينحيدر مب جير  ارتري ب بق ا لررول الع م  و لبالتي يسو  معه  و البرور ، 

 .إل2 منه  خلى من يليك

                                                

 .281، بوالتوزيع دار الةق ف  للنجر عم ن:، 1، لالوسيط في القانون اإلداري .إل2615الرريل ، محمد علي   إل1 
للنجيييير، منجيييي   المعيييي ر   د.لإل، ا سييييكندري :  ،العامننننةأصننننول اإلدارة  .إل2664  زعبييييد العزيييييجيييييح ، خبييييراهيم  إل2 

 .283ب
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إل مين 116وقد يرد النب على الحلول في رلا الدسيتور كمي  هيو الجي ن فيي نيب المي د   

والتييي تقبييي ب نييك دفييي ح ليي  اسييتق ل  الييًريص أو عجييزل الييداًم عيين  1964الدسييتور المريير  لسيين  

ةل هيال الح لي  تنتقيل بقيو  ففي م /العمل أو وف تك يتولى الًر س  مؤقت ا الن ًا األول لًريص الجمهوري 

الييينب الدسيييتور  خليييى مييين عينيييك الدسيييتور جمييييع ا رتر رييي ف المقيييرر  لليييًريص فيييي الدسيييتور أو 

التجييييييريع ف الع ديييييي  المنجييييييً   فييييييواله لييييييا أن ييييييرد اليييييينب عليييييى الحلييييييول  ،القيييييوانين أو الليييييواًح

 1979إل لسيين  43إل مين القي نون رقيم  34لررتر ري ف والمنظمي  لكيفيي  مم رسيته ، كينب المي د   

والتي تقبي ب ن ديحل أقدم مس عد  المح فظ وفق ا لترتيا أقدميتهم محل المحي فظ فيي ح لي  غي بيك، 

حل مدير األمن ةم أقدم رؤس   المري لح محيل المحي فظ، ويب جير مين يحيل محيل يوفي ح ل  غي بهم 

 .إل1 المح فظ جميع ارتر ر تكد

إل مين القي نون الليبيي 17علييك المي د   والمة ل األكةر وبوح ا في هياا الرريوب مي  نريف 

م بجيي ن تنظيييم عمييل اللجيي ن الجييعبي ، دوالتييي أجيي زف لرمييين المسيي عد للجنيي  1996لسيين   13رقييم 

الجييعبي  فييي مب جيير  مه مييك فييي ح ليي  غي بييك وقييي م ميي نع لديييك، وميي    الجييعبي  القييي م مقيي م أمييين اللجنيي

وقي  عميل اللجيي ن  لجني  الجيعبي  األعليىل ن نفيص القي نون والتييي أجي زفميإل 21 نريف علييك المي د  

الجعبي  األدنى منه  والت بعي  لهي  فيي الحي  ف التيي أجي رف خليهي ، وتكليي  مين يقيوم بتسييير أعم لهي  

برييف  مؤقتيي د. ويرحييظ هنيي  أنييك   حلييول فييي مزاوليي  ا رتريي ب خ  خاا نظمييك المجييرع، بحيييع خاا 

 .إل2 ق نون ا  أغفل النب عليك رراح ا أربح الحلول مستحيرا 

                                                

 .739ب دار الفكر العربي،الق هر : ، 1، لالقضاء اإلداري "قضاء اإللغاء" .إل2615اللم و ، سليم ن   إل1 
 .158، بمرجع س بي، اإلداري الليبي أصول القانونالحرار ، محمد عبداهلل،  إل2 
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 شروط الحلول: ثانيًا:

اا وجد مةيل هياا السيند القي نوني  يقررل،أن الحلول في ا رتر ب  يتم خ  خاا و جد نب  -1 واال

قرار مين ري حا ا رتري ب األرييل بي لحلول، برير  التفيويض، اليك  فر لزوم لردور

 نوني أن من يحل محل ر حا ا رتر ب األريل يستمد حقك في الحلول من الينب القي

 الا  يقررل مب جر ا.

نولي  مقي م سبا يجعل ر حا ا رتر ب األريل ع جزاا عين مم رسي  ا رتر ري ف ال -2

: ك لنقيل أو ا سيتق ل  أو الوقي  عين العميل بك.. سوا  ك ن الك السبا ن جي  عين الوظيفي  

ي مهمي  ، أو أن يتهيا عن العمل لكونك مج زاا في خج ز  أي ا ك ن نوعه ، أو لكونيك مسي فراا في

رسمي  ر ره البلد أو احيل على التق عيد وليم يعيين بيديرا ليك، أوغيير اليك مين األسيب ا التيي 

 تؤد  خلى عدم وجود ر حا ا رتر ب األريل.

أن الحليول فيي ا رتريي ب  ييدور وجيوداا وعييدم ا ميع سيببك، فيييزول بيزوال سيببك، أ  بعييود   -0

ن سييبا الهييي ا فييي أجيي ز  ريي حا ا رتريي ب األريييل لمزاوليي  مهيي م منرييبك، كيي ن يكييو 

خنه   هيال المهمي ، أو تعييين جيرب وتنتهي مدته ، أو القي م بمهم  رسمي  في الر ره ويتم 

 )1(.أرر بديرا لرريل

 :ًا: التفرقة بين الحلول والتفويض في االختصاصثالث

يرتل  الحلول عن التفويض في أمور كةير  وه م  نجده  تمةيل النظي م القي نوني اليا  يحكيم 

الفروي تتمةل في أن الحليول ييتم بقيو  القي نون، متيى تحقيي جيرل قي ميك مين وجيود الحلول، وأهم تلك 

لردور قرار بك، ويرجيع اليك لللبيعي    ا م نع ح ل دون مب جر  األريل  رتر ر تك، فر يحت ه خان
                                                

 .44-43، عمان: دار وائل للنشر، ص 1،ط2، القانون اإلداري ، ج2616القبيالت ، حمدي ) )1(
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ل يا األرييالق نونيي  الر ري  بي لحلول، واليا  يعتبير حيرا سيريع ا لميل  الفيرا  اليا  يترتيا عليى غيي 

ومم رسيتك  رتر ري تك، وهييو مي  يجيكل ف رقيي ا جوهريي ا بينييك وبيين التفيويض الييا    يقيوم خ  بوجييود 

 .إل1 األريل وبواسلتك

مسييؤولي   روفيي التفيويض للمفيوض سيلل  رق بتيك عليى المفييوض خلييك، حييع تبقيى مسيؤوليتك بجيوا

التعقيييا علييى القييراراف الريي در  عييين المفييوض خليييك، أميي  فييي الحلييول فيير يمليييك الييًريص ا دار  األعلييى 

الجرب الا  ردرف عنك القراراف في أةن   فتر  الحلول، وتعتبر التررف ف كم  لو ردرف مين األرييل 

 .إل2 جرري ا  جرري ا، و  يملك حي له  سوى م  يملكك حي ل القراراف الر در  عنك

إل 84فمييةرا الميي د   كمي  أن الحلييول   يسييودل اللي بع الجررييي فهييو يتحييدد بلريقي  مجييرد ، 

ييص الجمهوريي  أو عجيزل اليداًم عين  تنب من الدستور المرر  عليى أنيك دفيي ح لي  رليو منريا ًر

ييص المحكمي   اا ك ن المجليص مينحرا حيل محليك ًر العمل يتولى الًر س  مؤقت ا ًريص مجلص الجعا واال

يييص مجلييص الجيي يييص المحكميي  الدسييتوري  العلييي د. ففييي هييال الح ليي  يتييولى الًر سيي  مؤقتيي ا، ًر عا أو ًر

 .إل3 الدستوري  في ح ل  حل المجلص أي ا ك ن جرب ج غل المنرا

أ  أنيك   ا بين التفويض والحلول وهيو أن الحليول يكيون داًمي ا كليي وجد ف ري مهم آرري كالكو 

ييي ا، الييك أن لبيعيي  التفييويض و يكيي ن جيي مرا لجميييع ارتر ريي ف األريييل، أميي  التفييويض فيكييون جًز

                                                

 .169–168مرجع س بي، ب ،القضاء اإلداري وعةم ن، حسين عةم ن، ،عبدالوه ا، محمد رفعف إل1 
دار النهبييي    د.لإل، القييي هر :،راسنننة مقارننننة(التفنننويض فننني القنننانون العنننام )د .إل1989بركييي ف، عميييرو فيييؤاد   إل2 

 .166ب العربي ،

 .286مرجع س بي، ب ،أصول اإلدارة العامة خبراهيم عبدالعزيز، ، جيح إل3 
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ييي ا، ب عتبيي رل تفويبييي ا فييي ا رتر ريي ف   فييي السييلل  ااتهيي  عليييى الق نونييي  تفييرض  أن يكييون جًز

 .إل1 عكص الحلول

 المطلب الثالث
 اإلنابة

خلييى ج نييا التفييويض والحلييول توجييد ا ن بيي  وهييي رييور  ميين الرييور التييي يعهييد بمقتبيي ه  خلييى أحييد 

لحيييين عيييود    ا،األسيييبالميييوظفين للقيييي م بمهييي م وظيفييي  معينييي  تهييييا جييي غله  األرييييل لسيييبا مييين 

 .األريل

 :أواًل: المقصود باإلنابة

يقريييد ب  ن بيييي ، أن يتهييييا األريييييل عيييين مم رسييي  ارتر ريييي تك المنوليييي  بيييك لسييييبا ميييين 

األسييييب ا، فترييييدر جهيييي  أرييييرى غييييير األريييييل قييييراراا بتعيييييين جييييرب آريييير ينييييوا عنييييك ويييييزاول 

 ك نيب دسيتور  ارتر ر تك حتى يزول الك السيبا اليا  منعيك مين مم رسيته ، عليى أن يكيون هني

 .إل2 أو ق نوني أو  ًحي يجيز للجه  التي تعين الن ًا خردار مةل هاا القرار

تفتييرض غييي ا ريي حا ا رتريي ب -جيي نه  جيي ن الحلييول -ويتبييح ميين الييك أن ا ن بيي ، 

األريل، خ  أنه  ترتل  عنك في أنك   بد لجه  ا دار  أن تقوم بىريدار قيرار بتكليي  هياا الن ًيا، 

نييب قيي نوني وهييي فييي الييك تتفييي مييع التفييويض، وهييو ميي  ميين أنهيي  يجييا أن تسييتند خلييى علييى الييرغم 

خن م، بقولهييي :  26/5/1957 در بتييي ريخ قررتييك محكمييي  القبيي   ا دار  المريييري  فييي حكمهييي  الريي

ا ن بيي  فيييي القييي نون ا دار    تجيييوز خ  حييييع يييينب القيي نون عليييى اليييك، عندًيييا   تجيييوز خ  فيييي 

                                                

 .287مرجع س بي، ب أصول اإلدارة العامة،، زعبد العزي ، خبراهيم حجي إل1 
للنجييييير،  دار الفرقيييي ن :نعمييييي  ،1، لالتفننننويض فننننني االختصننننناص )دراسنننننة مقارنننننة( .إل1982، بجييييي ر   عبييييد الهيييي د إل2 

 .128ب
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يجيوز األريا فيهيي  يييد    ققيي نون ا ن بي  فيهي ، و  يجييوز القيي ص عليهي ، وألنهي  ماألحيوال التيي ريول ال

ألن القوانين واللواًح قيد عينيف السيلل  المرتري   التم ةل أو التج بك وم  خلى الك؛ القي ص أو بلريي

 .إل1 إلبمب جر  أعم ل الدول ، ونظمف لري خدارته 

رييا نظيي م الردميي  ، حيييع أردنييي ألمملكيي  اوكميي  يللييي علييى ا ن بيي  لفييظ الوك ليي  كميي  فييي ال

المدنيييي  األردنيييي ب لوك لييي  كمريييدر لررترييي ب، واليييا  عرفهييي  ب نهييي : دريييدور قيييرار بتكليييي  أحيييد 

الميييوظفين للقيييي م بمهييي م وظيفييي  جييي غر  بسيييبا غيييي ا األرييييل، خبييي ف  خليييى مهييي م وظيفييي  الوكييييل 

 م بوابل الوك ل  كم  يلي: نظالاألرلي ، وحدد 

  داًيير  ا  وظيفيي  ميين الوظييي ً  القي دييي  وا جييرافي  ميين الفًيي  األوليييى، أو أاا جييهرف فييي ا 

تهييا جيي غله  أل  سييبا فيجييوز اجييه له  ب لوك ليي  مين موظيي  أريير ميين مييوظفي الييداًر  للقييي م 

يجيترل فيي بمه م تلك الوظيف  ب  ب ف  خليى وظيفتيك األريلي  لميد    تزييد عين سين  واحيد ، و 

جتييك وفًتييك عيين الدرجيي  والفًيي  المقييرر  للوظيفيي  الجيي غر  بموجييا الموظيي  الوكيييل أن   تقييل در 

 إل2 .إل...تعليم ف ور  وترني  الوظ ً 

 :ثانيًا: المقارنة بين اإلنابة والتفويض والحلول

 .خن ا ن ب    تكون خ  بقرار، وهي في هاا تجبك التفويض وترتل  عن الحلول 

  يعتك، حيع يجوز خنه ؤل في أ  وقيف وليو ليم ر التفويض، قرار مؤقف بلباوقرار ا ن ب  مةل قر

 .عديكن األريل قد ع د ب

                                                

موسنوعة القنرار اإلداري فني قضناء  عك جي ، حميد  ي سيين، حكم محكم  القب   ا دار  المريري ، أجي ر خلييك: إل1 
 .591مرجع س بي، ب ،مجلس الدولة

 . 16/16/2614وتعديرتك حتى ت ريخ  2613لسن   82نظ م الردم  المدني  األردني رقم  إل2 
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  تنتهي ا ن ب  بقو  الق نون بزوال سببه ، أ  بعود  األريل ودون ح ج  خلى خريدار قيرار آرير

 يلهي ا ن ب ، وهي في هاا تجبك الحلول وترتل  عن التفويض.

 بي  فيي هياا تجيبك الحليول وترتلي  بك في  ارتر ري ف األرييل أةني   غي بيك، وا ن  يقوم الوكييل

 .إل1 عن التفويض

  للمرتبييي  ا لزاميييي  لقيييراراف ييييويكيييون للقيييراراف التيييي تريييدر عييين الحييي ل مرتبييي  خلزاميييي  مواز 

األريل، وقراراف المفوض خليك يكون له  مرتب  خلزاميي  تيواز  المرتبي  ا لزاميي  للقيراراف التيي تريدر 

راف الن ًيا بيااف القيمي  الق نونيي  التيي تتمتيع بهي  قيراراف عن المفيوض خلييك أريرا، وكيالك تتمتيع قيرا

 .إل2 األريل

ألنهيي   ؛القييي ص عليهيي  ميي    يجييوزك ،يتبيح مميي  سييبي أن ا ن بيي    تجييوز خ  بيينب قي نوني

 غي ا األريل. ح ل  مقيد ، وأنه    تكون خ  في

 المبحث الثالث
 الطبيعة القانونية لقواعد االختصاص

رليييور  فكييير  توزييييع ا رتر رييي ف بيييين كيييل فًييي  مييين الفًييي ف أو و أهميييي  بعيييد مييي  تبيييين لنييي  

  ميي  يفربييك الييك عليهيي  ميين بييرور فييي الجييؤون الع ميي ، ب الهيًيي ف التييي منحهيي  القيي نون سييلل  البييف  

 احترام قواعد ا رتر ب والعمل بمقتب ه  والتقيد بنل قه .

أن ارترييي ب  اليييك تحدييييد ا رترييي ب هيييو مييين عميييل المجيييرع؛ن  تي كنتيجييي  لبيعييي  خيييي

السلل  ا داري  يحددل الق نون أو المب دئ الق نوني  الع م ، ومين ةيم فيىن ا رتري ب يتعليي ب لنظي م 

                                                

 .36مرجع س بي، ب ،الخصومة اإلدارية دالحكيم،فودل، عب إل1 
 .249،  د.لإل، عم ن: مكتب  الج مع  األردني ، بدراسات في القرارات اإلداريةجلن و ، علي رل ر  د.فإل،  إل2 
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الع م، وللمحكم  أن تةيرل وتقبيي بيك مين تلقي   نفسيه  خاا ليم يةيرل الرريوم، ويسيتو  فيي اليك جمييع 

فيمي  يتعلييي ، فإل1 مييل ا دار قواعيد ا رتري ب سييوا  المتعلقي  ب لعميل القبيي ًي أو تليك المتعلقي  ب لع

ب لعمل القبي ًي ميةرا، ارتري ب محي كم مجليص الدولي  المرير ، حييع حيددف المي د  الع جير  مين 

ترتب محي كم مجليص الدول  بنره  على أنك  م، ارتر ب مح كم مجلص 1972لسن   47الق نون 

الهيًي ف المحليي ،  فبي اللعيون الر ري  ب نتر  -1 الدول  دون غيره  ب لفرل فيي المسي ًل اآلتيي ...

المن زع ف الر ر  ب لمرتب ف والمع جي ف والمك في ف المسيتحق  للميوظفين العميوميين أو ليورةتهم.  -2

دعييوى الحسييب .  -4األفييراد أو الهيًيي ف بىلهيي   القييراراف ا دارييي  النه ًييي ،  يقييدمه الللبيي ف التييي  -3

 .إل2 إلس ًر المن زع ف ا داري  -5

 2611لسيين   4إل ميين القيي نون رقييم 6  الييك ميي  نرييف عليييك الميي د  وكييالك ميين األمةليي  علييى

علييى للقبيي   دون غيييرل يرييتب المجلييص األ  أنييك القبيي   فييي ليبييي  والتييي تيينب علييى بجيي ن نظيي م

 ب لفرل في الللب ف التي يقدمه  أعب   الهيً ف القب ًي  المتعلق  ب لمس ًل اآلتي :

قي  بي   جيي ن مين الجيؤون الوظيفييي  ألعبي   الهيًي ف القبيي ًي  . خلهي   القيراراف ا داريي  النه ًييي  المتعل1

 فيم  يدرل أررا في ارتر ب القب   ا دار  وبللب ف التعويض المترتب  عليه .

. المن زعيي ف الر ريي  ب لمرتبيي ف والمع جيي ف والمك فيي ف المسييتحق  ألعبيي   الهيًيي ف القبيي ًي  أو 2

 .إل3 إللورةتهم

                                                

 .44، بمنج   المع ر  للنجر ا سكندري : ،1، لإلغاء القرار اإلداري .إل2664المنجي، خبراهيم   إل1 

 وز ل رداراف الق نوني ، دار كن الق هر :  ،1، ل2، هالوسيط في القضاء اإلداري .إل2613عزيز، ه ني   إل2 
 .8ب

 .2، ب6/3/2612بت ريخ ، 1العدد  الجريد  الرسمي  الليبي  ، إل3 
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واليا  بموجبيك تيم  2614لسين   27ا دار  األردني رقم وكالك م  نب عليك ق نون القب   

/أإل منيييك دتريييتب 5حييييع نريييف المييي د    1992لسييين   12خلهييي   قييي نون محكمييي  العيييدل العليييي  رقيييم 

المحكم  ا داري ، دون غيره  ب لنظر في جمييع اللعيون المتعلقي  بي لقراراف ا داريي  النه ًيي  بمي  فيي 

جي لص هيًي ف غرفي  الرين ع  والتجي ر  والنق بي ف والجمعيي ف إل اللعيون فيي نتي ًج انتر بي ف م1الك: 

والنواد  المسجل  في المملك ، وفيي اللعيون ا نتر بيي  التيي تجير  وفيي القيوانين واألنظمي  المعميول 

إل لعييون 4بهي  ميي  لييم ييرد نييب فييي قيي نون آرير علييى خعليي   هيياا ا رتري ب لمحكميي  أرييرى،.... 

إل 7القيراراف النه ًيي  الري در  بحقهيم مين السيلل ف الت ديبيي ،...  الموظفين العموميين المتعلق  بىلهي  

اللعيييون التيييي يقيييدمه  أ  متبيييرر المتعلقييي  بىلهييي   القيييراراف ا داريييي  النه ًيييي  وليييو ك نيييف محرييين  

إل اللعيون التيي تعتبير مين ارتري ب المحكمي  ا داريي  بموجيا أ  9ب لق نون الر در  بمقتبي ل... 

 .إل1 ق نون آررد

الييدفع بعييدم ارتريي ب المحكميي  بنظيير النييزاع هييو ميين الييدفوع المتعلقيي   أن لييكيتبييح ميين ا

ألن رييدورل  ؛لعيي م، وب لتيي لي فييىن أ  رييروه علييى تلييك القواعييد، يييؤد  خلييى بلييرن الحكييماب لنظيي م 

 .إل2 ب لرغم من تلك المر لف ، مف دل انعدام و ي  خردارل من الداًر  التي أردرتك

جيييد أن تحدييييد ارتر رييي ف كيييل فًييي  مييين فًييي ف الوظيفييي  أمييي  فيييي مجييي ل العميييل ا دار  فن

مين جي نك وهياا م ، يعليه  مس ح  من التمرص والدراي  في مم رس  تلك ا رتر ر ف،  ا داري  الع

فييىن وجييود قواعيييد  نفسييك الوقيييف خنجيي ز األعميي ل ا دارييي ، وفييي خت حيي  المجيي ل لهيي   ج دتييك وسيييرع 

                                                

األرنييي   ميين عييدد الجريييد  الرسييمي  4855، المنجييور علييى الرييفح  2614لسيين   27قيي نون القبيي   ا دار  رقييم  إل1 
 .17/8/2614، بت ريخ 5297 رقم

 .8ب س بي، ع، مرج2، هالوسيط في القضاء اإلداري ه ني،عزيز،  إل2 
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علييييى ا تجيييي ل الرييييحيح نحييييو أقسيييي م الجهيييي ز  وابييييح  لررتريييي ب ميييين جيييي نك أن يسيييي عد األفييييراد

 .إل1 الحكومي

فييىن مم رسيي  ا رتريي ب أرييبح واجبيي ا مسيتمداا ميين القيي نون، وليييص حقيي ا مقييرراا لميين  ،وعلييك

أنيل بك مم رستك، ومن ةم فير يجيوز لي دار  أن تتني زل عين ارتري ب ممنيوح لهي  بموجيا القي نون، 

نمي  جيرعف لتبيع فقواعد ا رتر ب ليسف مقرر  لر لح ا دار   حتى تتني زل عنهي  كلمي  جي  ف، واال

 قواعد ق نوني  ملزم  ل دار  تحقيق ا للر لح الع م.

 ي قواعد ا رتر ب ب لنظ م الع م، ينتج عنك عد  نت ًج ه م  وهي:عل  وت  

   ، ويعنييي هياا أنييكا رتريي ب التيي قررهيي  القي نون قواعيدفييي تحيل علييى ا دار  أن تعيدل . أنيك يسي1

الممنوح  لهي  مين تلقي   نفسيه ، كمي   جه  ا دار  أن تعدل أو تلهي في قواعد ا رتر بيجوز ل

   يجوز له  أن تتفي مع األفراد على تعديل تلك القواعد.

بليي   ا. أن وجييود ا سييتعج ل   يعفييي ا دار  ميين مراعيي   قواعييد ا رتريي ب، خ  فييي ح ليي  خا2

 .إل2   الظرو  ا ستةن ًي ا ستعج ل حداا من الجس م  يرل بك خلى ح ل

ا رتريي ب أن يترييدى لعيييا عييدم . للق بييي خاا تبييين لييك رييدور القييرار ميين غييير ريي حا 3

 سبا ل له  .نفسك، ولو لم يةرل رافع الدعوى كا رتر ب من تلق   

.   يمكييين تريييحيح القييييرار المعييييا بعيييدم ا رتريييي ب بيييىجرا   حيييي ميييين السيييلل  ا دارييييي  4

ومن ةم يكيون ا نياار الملعيون ل محكم  القب   ا دار  المرري   وفي الك تقو  ،المرتر 

فيك بردورل من أحد المفتجين قيد ريدر مين غيير الجهي  المرتري  بىريدارل ق نوني ا، و  يهيير 
                                                

 .279مرجع س بي، ب ،الوجيز في القانون اإلداري الرريل ، محمد علي، إل1 

 .583مرجع س بي، ب، موسوعة القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولةعك ج ، حمد  ي سين،  إل2 
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ألن القييرار الب لييل بسييبا عيييا  ؛ميين هيياا الوبييع خح ليي  مييدير المرييلح  بييك أو اعتميي دل لييك

د من ر حا الج ن فييك، بيل يجيا أن يريدر عدم ا رتر ب   يرحح ب  عتم د فيم  بع

. ومعنييى الييك أنييك خاا رييدر قييرار معيييا بعييدم إل1 إلمنييك خنجيي ًي ا بمقتبييى سييللتك المروليي  لييك

فىنييك يجييوز لجهيي  ا دار  خعيي د  خرييدارل   يتعلييي برييح  القييرار موبييوعي ا  ا رتريي ب وهييو

 من السلل  المرتر .

رار المعيييا بعيييا عييدم ا رتريي ب والجييدير ب ليياكر، أن موبييوع عييدم جييواز ترييحيح القيي

كييي ن محيييل رييير  فيييي القبييي   ا دار  المرييير ، ففيييي حيييين سييي رف محكمييي  القبييي   ا دار  فيييي 

قبيي ًه  علييى أسيي ص أن القييرار ا دار  الييا  يرييدر مجييوب ا بعيييا عييدم ا رتريي ب يرييبح بيي لرا 

عتمي د اليا  يريدرل ري حا بلرن ا متعلقي ا ب لنظي م العي م وب لتي لي   تريححك ا جي ز  الرحقي  أو ا 

نجيد أن المحكمي  ا داريي  العليي  قيد سي رف فيي قبي ًه  بعيد اليك عكيص اتجي ل محكمي   ،ا رتر ب

رييي ب ييييتم تالقبييي   ا دار  واليييك عليييى أسييي ص أن القيييرار اليييا  يريييدر معيبييي ا بعييييا عيييدم ا ر

راراا مييين رييي حا ا رترييي ب وب لتييي لي تيييزول عنيييك عيييدم المجيييروعي  وينقليييا قييي لتريييحيحك ب عتمييي د

 .إل2 رحيح ا بعد أن ك ن قراراا خداري ا ب لرا ق برا ل له  

فقيد تبنيف موقي  المحكمي  ا داريي  العليي  المريري ،  الس بق  أم  محكم  العدل العلي  األردني 

فقبيف  ،ز  ترحيح القراراف المجوب  بعييا عيدم ا رتري ب بيىجرا اف  حقي  حيع اهبف خلى خج

كون القرار الر در من قسم المن هج بيىقرار تليك الكتيا قيد ريدر بعيد خق مي  م  في حكم له  بقوله   ا

الييدعوى فيير يهييير ميين الوبييع جيييً ا خا أن المبيي دئ المقييرر  فييي الفقييك ا دار  تجيييز ترييحيح القييرار 

                                                

 .352–351بالجديد ، دار الج مع  : ا سكندري  إل،د.ل  ،اإلدارياء القض .إل2616الحلو، م جد راغا   إل1 

 .235، مرجع س بي، بمبادئ القانون اإلداريأبوسمهدانك، عبدالن رر عبداهلل،  إل2 
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الب لل بىجرا   حي يزيل م  ك ن ينلو  عليك القرار من عيا وعندًا  تريبح اليدعوى بلليا خله ًيك 

 .إل1 إلغير ااف موبوع

وهاا عكص مي  اهبيف خلييك المحكمي  العليي  الليبيي ، حييع قيررف أنيك   يمكين تريحيح القيرار 

الا  ولد مجوب ا بعيا عدم ا رتر ب بيىجرا   حيي مين الجهي  المرتري  بىريدارل، خا يجيا عليى هيال 

هيياا ميي  يسييتف د ، و اا جديييد اا ه  قييرار الجهيي  خاا ميي  أرادف ترييحيح القييرار أن تب جيير ارتر رييه  ابتييدا ا بىرييدار 

أن القيرار اليا  جي   فييك   يإل4/26م فيي اللعين ا دار  رقيم  24/3/1974حكمه  الر در بت ريخ  من

ن جيي ز أن يكييون مبييرراا لرييدور قييرار  -ميي  كق عييد  ع -الب لييل   يجييوز ترييحيحك بيي ةر رجعييي، واال

 .إل2 إلحح   ينتج أةرل خ  من يوم ردورلجديد على الوجك الرحيح، والقرار المر  

                                                

 .253، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريكنع ن، نوا ،  إل1 

 .345، بمرجع س بي ،أحكام ومبادئ القضاء اإلداري الليبي الجهمي، رليف  س لم، إل2 
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 الفصل الثالث

 رقابة القضاء اإلداري لركن االختصاص في دعوى اإللغاء
 )عيب عدم االختصاص(

 :تمهيد

خاا ك ن األرل فيي القيراراف ا داريي  أنهي  تتمتيع بقريني  الريح  والمجيروعي ، حييع يفتيرض 

  أن أن القيرار ا دار  يرييدر رييحيح ا ومجيروع ا لبقيي ا لقواعييد القي نون، وأنييك ريي ل  مين كييل عيييا، خ

هيال القريني  ق بلي   ةبيي ف العكيص، وهني  يقيع عييا  خةبي ف أن القيرار الملليوا خلهيي ؤل، قيد جي بك عيييا 

 .إل1 فع الدعوىايجعلك جديراا ب  له   على من يدعي الك، أ  على ر 

ربيك القي نون ميين كمي  أنيك مين المفتيرض أن ا دار  عنيد خرييداره  القيرار ا دار  تلتيزم بمي  ف

جييييرا اف فييييي ن   ترييييره علييييى القواعييييد جميييييع مراحيييل خرييييدارل، وب لتيييي لي يتعييييين عليهييي  أ جيييرول واال

حتييى يكييون القييرار فييي نه ييي  األميير كميي  أرادل المجييرع، وفييي خليي ر ميين الجييرعي  الدارلييي   الق نونييي ؛

 .إل2 والر رجي  تبمن لك حر ن  ومنع  من أن تمتد لك يد ا له  

ًمي ا، فقيد تريره ا دار  فيي بعيض األحيي ن ل الريور  المبسيل  داغير أن األمور   تسير بها

عين مبييدأ المجيروعي ، والييك خمي  بجييكل غيير متعمييد، لجهيل مرييدر القيرار أو فهمييك الري ل  للحييدود 

ميي   رييرى قليليي  بجييكل متعمييد قرييدف بييك أيكييون فييي حيي  ف أن واألجييك ل المقييرر   رييدار القييرار، واال

نييا قواعييد الجييكل وا جييرا اف فييي ا دار  تحقيييي غييرض مجييروع ولكيين بوسيييل  غييير مجييروع ، لتج

                                                

 .567، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريعبداهلل، عبدالهني بسيوني، إل 1 

: دار الفكيييير  ا سييييكندري ،1، لالقننننرار اإلداري المنعنننندم )دراسننننة مقارنننننة( إل.2614جييييري ، محمييييد عبييييدالكريم   إل2 
 .5ب الج معي، 
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بقواعيد الجيكل وا جيرا ، كمي  خليى ا ريرل  خردار القرار، وفي هال الح ل  يؤد  ا نحيرا  بي  جرا 

قييد يكييون القرييد تجيي وز قواعييد ا رتريي ب، حيييع يتبييمن ا نحييرا  بيي  جرا  رروجيي ا علييى قواعييد 

 .إل1 ا رتر ب قردف بك ا دار  تج وز هاا الع ًي

همييي  الهيرض اليا  أرادف ا دار  تحقيقيك، متجيي وز  حيدود نلي ي ارتر رييه  ك نيف أوأيي ا مي  

والك ألسيب ا عيد  تتمةيل بي ن قواعيد ا رتري ب هيي   نون ا، فر يبرر له  هاا الرروه؛المقرر له  ق

 ل   تبيييرر جفيييىن ح لييي  ا سيييتع لكيجيييوز مر لفتهييي  أو تعيييديله ،و كيييا قواعيييد تتعليييي ب لنظييي م العييي م  

مر لف  قواعد ا رتر ب م  ليم تريل هيال الح لي  خليى مرتبي  الظيرو  ا سيتةن ًي ، ومين ةيم ل دار  

تتحول خلى ح ل  برور  تبرر هال المر لف  تحف رق ب  القب  ، وتلبيقي ا ليالك مي  قبيف بيك محكمي  

لهي   بىلهي   القيرار الري در عين محي فظ الجييز  ب  سيتير  عليى  ي حكم فالقب   ا دار  في مرر 

 ح  أرض مملوك  لةرةي  ميوالنين بيدعوى خق مي  محلي  ميي ل ميك نيكيي  وآبي ر ارتوازيي ، بسيند مين مس

القول فيي حكمهي  بي ن قي نون نيزع الملكيي  للمنفعي  الع مي  يتبيمن الينب عليى أنيك فيمي  عيدا األحيوال 

التيرميم  عمي لأ جيرا  الل ًر  أو المستعجل  التيي تقتبيي ا سيتير  المؤقيف عليى العقي راف الرزمي  

ييص الجمهوريي  وأن ليًريص اليوزرا  تفويبي ا ر ري ا فيي اوالوق ي  وغيره ، يكيون ا سيتير  بقير  ر مين ًر

 .إل2 هاا ا رتر ب وأنك ليص من سلل  المح فظإل

مميي  يكجيي  عيين نييي  المجييرع الريي رم  فييي ا لتييزام بقواعييد ا رتريي ب، والقبيي   علييى أ  

فتًييي ف عليهييي ، والتجيييدد أيبييي ا فيييي جيييرول قبيييول دعيييوى مح ولييي  مييين قبيييل ا دار  للمسييي ص بهييي  أو ا 

                                                

 .17عزيز، ه ني، الوسيل في القب   ا دار ، مرجع س بي، ب إل1 
 . أجييي ر خلييييك19/3/1983ي، جلسييي   24لسييين   268لقبييي   ا دار  المريييري  فيييي اللعييين رقيييم حكيييم محكمييي  ا إل2 

 .697، مرجع س بي، بالقضاء اإلداري قضاء اإللغاء: اللم و ، سليم ن، مؤل 
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حتييى   يفييتح المجيي ل أميي م كييل ميين لديييك غييرض فييي ا سيي    ليي دار  وتعليييل  خلهيي   القييرار ا دار ؛

 .إل1 عمله 

رتري ب التيي واستن داا لم  تقدم، فىن القرار ا دار  يعتبر بي لرا خاا كي ن مر لفي ا لقواعيد ا 

قد يمتيد هياا الحكيم لتقريير انعيدام القيرار محيل اللعين، خاا كي ن قيد ريدر  بل حدده  المجرع ل دار ؛

كييل مقومييي ف وجيييودل  لغرييا السيييلل ، مميي  يفقيييد حيييد ب لمر لفيي  الجسييييم  لقواعييد ا رترييي ب بليي 

ليربح عمرا م دي ا بحت ا، والف ري بين الح لتين أمر يتحكم فيك القب   ا دار  غيير أنيك يمكين القيول 

سييلل  تتمةييل وفقيي ا لتحليييل اله لييا األعييم ميين أحكيي م القبيي   فييي اعتييدا  سييلل  بيي ن أحييوال غرييا ال

ع مي  عليى أعمي ل سيلل  ع مي  أريرى تجيريعي  أو تنفيايي  أو قبي ًي ، وفيي مم رسي  جيرب عيي د  

ليسف لك رف  الموظ  الع م لبعض أعم ل الوظيف  ا داري ، وأرييراا فيي اعتيدا  سيلل  خداريي  عليى 

ررى   عرق  له  به ، وفي مةل هال الحي  ف يتجي وز التعيد  مرتبي  عيدم ارتر ب سلل  خداري  أ

ا رتريييي ب ليبليييي  درجيييي  غرييييا السييييلل ، فتنييييزع ميييين القييييرار رييييفتك ا دارييييي  وتربييييعك ب لتيييي لي 

ين بيي رتريي ب المحيي كم الع دييي ، وقييد يقتريير عييدم ا رتريي ب علييى تجيي وز الحييدود التييي تفرييل 

هييال األحييوال،   يفقييد العمييل رييفتك ا دارييي  ويبقييى للمحيي كم الهيًيي ف ا دارييي  المرتلفيي  وفييي مةييل 

 .إل2 ا داري  و يته  عليك

فيييييي جمييييييع األحيييييوال نحييييين أمييييي م قيييييرار خدار  قيييييد ريييييدر معيبييييي ا لمر لفييييي  ا دار  لقواعيييييد و 

ا رتريي ب فييي خرييدارل، فك نييف النه ييي  اللبيعييي  التييي يييؤول خليهيي  أ  قييرار ب لييل، وقييد كيي ن فييي 

                                                

 .234قب   ا له  ، مرجع س بي، ب –الجر ، لعيم ، رق ب  القب   ا دار  ألعم ل ا دار  الع م   إل1 

 .25ب الق هر : دار النهب  العربي ،دعوى ا له   أم م القب   ا دار ، إل.1996حمد م هر  أبوالعينين، م إل2 
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د  هيياا الجييزا ، ب لتزامهيي  بميي  فربيييك عليهيي  المجييرع ميين قيييود وبييوابل لمم رسييي  خمكيي ن ا دار  تفيي 

 ارتر ره .

 :في هاا الفرل مبحةين على النحو اآلتيعلى بو  م  تقدم سيتن ول الب حع 

طعن األخنرى فني عيب عدم االختصاص، من حيث تعريفه وعالقته بأوجه الالمبحث األول: ماهية 

 ثناءات الواردة عليه.هم االستالقرار اإلداري، وأ

المبحث الثاني: بيان أنواع ودرجات عينب عندم االختصناص بحسنب تقسنيمها فقهنًا وقضناًء، ومنن 

 ثم التمييز بين صورتي عيب عدم االختصاص وأهمية ذلك.
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 المبحث األول

 عيب عدم االختصاصماهية 

لن حيييي  يعيييد عييييا عيييدم ا رترييي ب مييين أهيييم عييييوا القيييرار ا دار  وأقيييدمه  ظهيييوراا مييين ا

الت ريريي  فييي قبيي   مجليص الدوليي  الفرنسييي، خبي ف  خلييى ارتب لييك ب لنظي م العيي م مييع مي  يترتييا علييى 

اليك مين نتي ًج مةيل أن عليى الق بيي ا دار  التريد  لعييا عيدم ا رتري ب فيي كيل وقيف وفييي 

أ  مرحليي  ميين مراحييل الييدعوى ولييو لييم يةييرل المييدعي كسييبا ميين أسييب ا ا لهيي  ، وا رتريي ب ميين 

، وقيد قيررف إل1  م الع م وللمحكم  أن تقبي بك من تلق   نفسه  ولو لم يللا أحيد الرريوم اليكالنظ

رك نيك أحيد أالمحكم  ا داري  العلي  في مرر في هاا الج ن مبدأا ه م ا اكرف فيك أنك  خاا فقيد القيرار 

 دار  التيي هيي رك ن القيرار أو أحيد مقومي ف اتبر ا رتر ب أحد أاألس سي  اعتبر معيب ا، سوا  اع  

ردور القرار من جه  غير منول به  خردارل ق نون ا يعييا ركين ا رتري ب لمي   –ركن من أرك نك 

للمحكمي   –عيا عدم ا رتر ب من النظ م العي م  –افتً ف سلل  على سلل  أررى من في الك 

 .إل2 رح ا الج نإلمن تلق   نفسه  حتى ولو لم يةرل أأن تحكم بك 

بييو  الييك تكييون دعييوى المييدعى بللييا خلهيي    فييينييك م  وميين حيييع خحيييع ورد بيينب الحكيي

حد مكوني ف ا دار ، ر ا رتر ب أحد أرك ن القرار أم أتبوا تف ي منعقد على أنك سوا  اع   –القرار 

فييىن رييدور القييرار مين جهيي  غييير منوليي  بىرييدارل ق نونيي ا يعيييا ركيين  -هييي ركيين ميين أرك نييك -التيي

                                                

 .323، مرجع س بي، بالوجيز في القضاء اإلداريالقبيرف، حمد ،  إل1 
، أجييي ر خلييييك 12/1/1982ي، جلسييي   23لسييين   41دار  رقيييم ا لعييين ال حكيييم المحكمييي  ا داريييي  المريييري  فيييي إل2 

 .528د  ي سين، مرجع س بي، بمؤل : عك ج ، حم
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ررى، كم  أن الفقك والقب   ا دار  متفق ن عليى ً ف على سلل  أ؛ لم  في الك من افتا رتر ب

 أن عيا ا رتر ب هو العيا الوحيد المتعلي ب لنظ م الع مإل.

كمي  أنييك   يجييوز تريحيح القييرار المعيييا بعييا عييدم ا رتريي ب أو خج زتيك بييىجرا   حييي 

ا اف جدييد  تتييوافر فيييك بيل يجييا رييدور قيرار جديييد بييىجر  لل  ا دارييي  المرتري  بييك ق نونيي ا؛مين السيي

جييرول القييرار ا دار  الرييحيح، وفييي هييال الح ليي  فييىن رييدور القييرار الجديييد   يجعلييك ن فييااا خ  ميين 

ت ريخ ريدورل   مين تي ريخ ريدور القيرار األول، وهياا مي  قيررل مجليص الدولي  الفرنسيي فيي أحك ميك، 

ل الرروريييي ، فمحكمييي  عليييى مبيييدأ موحيييد فيييي هيييا كأمييي  مجليييص الدولييي  المرييير  فليييم تتفيييي مح كمييي

القبيي   ا دار  يتفييي قبييي ؤه  مييع قبيي   مجليييص الدوليي  الفرنسيييي، فهييي تقييرر فيييي أحك مهيي  خلهييي   

 القيييرار الرييي در مييين الجهييي  غيييير المرترييي  وليييو تيييم اعتمييي دل ب لتريييديي علييييك مييين الجهييي  ا داريييي 

 المرتر .

ى القيرار الري در مين أم  المحكم  ا داري  العلي  في مرر فىنه  تعتد ب لترديي الرحيي علي

الجه  غير المرتر  بىردارل، وتاها خلى أن مةيل هياا التريديي مين الجهي  المرتري  يزييل عييا 

 .إل1 عدم ا رتر ب الا  ج ا القرار ا دار 

فقيييد تبنيييف الموقييي  السييي بي اليييا  توريييلف خلييييك  السييي بق  أمييي  محكمييي  العيييدل العليييي  األردنيييي 

اهبيييف خليييى خجييي ز  تريييحيح القيييراراف المجيييوب  بعييييا عيييدم  المحكمييي  ا داريييي  العليييي  المريييري  حييييع

 .إل2 ا رتر ب بىجرا اف  حق 

                                                

 د.لإل، القي هر : دار الفكير ،القضاء اإلداري "دعوى اإللغناء ودعنوى التعنويض" إل.1978البن  ، محمود عي ل    إل1 
 .65ب العربي،

 .253، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريكنع ن، نوا ،  إل2 
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وفيييي ليبيييي  فقيييد تبنيييف المحكمييي  العليييي  ا تجييي ل اليييا  سيييلكك مجليييص الدولييي  الفرنسيييي وقبييي   

جيييوب ا بعييييا عييييدم محكمييي  القبييي   ا دار  المريييري ، ب نييييك   يمكييين تريييحيح القيييرار الييييا  وليييد م

ميين الجهيي  المرتريي  بىرييدارل، خاا يجييا علييى هييال الجهيي  خاا ميي  أرادف  حييي ا رتريي ب بييىجرا  

 .إل1 ترحيح القرار أن تب جر ارتر ره  ابتدا ا بىرداره  قرار جديد

 المطلب األول

 القرار اإلداري مفهوم عيب عدم االختصاص في

تعد فكر  ا رتر ب نتيج  من نت ًج مبدأ الفرل بين السلل ف، ف لفرل   يعني تحديد 

م  يتتبع الك من توزيع ا رتر ر ف   رتر ب للسلل ف الع م  الةرع فحسا بل يعني أيب ا

في نل ي السلل  الواحد ، وتوزيع ا رتر ر ف ا داري  في الدول  خم  أن يقوم على أس ص 

 مركز  أو على أس ص   مركز .

 الفرع األول

 تعريف عيب عدم االختصاص

اليركن األول أيبي ا والهي م مين أركي ن القيرار  نلمسيتمد مييعتبر ا رتر ب العنرر األول وا

وابيح فيي توزييع ا رتر ري ف  المج يرع بيك مين اهتمي م بي ل ، وتي ن   ا دار ، ولم يعد ر فيي ا مي  أو ل

مميي  يجعييل  الواسييع المنوليي  ب لهيًيي ف الع ميي  فييي الدوليي ، وأداتييك فييي الييك الدسييتور والقيي نون بمعنيي ل

ر ب من أوبح العيوا التي قد تريا القيرار ررفي ا لبي قي العييوا التعر  على عيا عدم ا رت

 األررى.

                                                

 .345س بي، ب، مرجع أحكام ومبادئ القضاء اإلداري الليبيالجمهي، رليف  س لم،  إل1 
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ميي رص ترييرف ا يكييون رييحيح ا جييرع ا ومنتجيي ا آلةيي رل   أن الهيًيي ف الع ميي    تملييك أن توالق عييد

ألن  ابل المقييرر   رتريي ب هييال الهيًيي ف؛الق نونييي ، ميي  لييم يرييدر هيياا التريير  فييي حييدود البييو 

تقيرر اليررب الق نونيي  للهيًي ف الع مي  لكيي تمي رص نجي ل ا معيني ا عليى قواعد ا رتر ب هي التي 

فييىن مجيي وز  قواعييد ا رترييي ب ،وعلييييك رييور  تبييمن جييرعي  هيياا النجييي ل وتؤكييد رييحتك ق نونيي ا، 

 .إل1 الر در بعيا عدم ا رتر بيورم القرار ا دار  

تعريي  عييا عيدم  ، يمكين-وبمفهيوم المر لفي -فىنيك  إل2 وب لرجوع سيلف ا لتعريي  ا رتري ب

ا رتر ب ب نك دعدم القدر  على مب جر  عمل قي نوني معيين جعليك المجيرع مين سيلل  هيًي  أو فيرد 

 .إل3 آررد

هيًييي    تملييك القيييدر  الق نونييي  عليييى  رفييك اليييبعض ب نييك دريييدور القييرار مييين جييرب أوأو كميي  يع  

 .إل4 ه  من أجهز  مرتلف دعن عر فم   رتر ب الهيً ف الع م  وم  يتخردارل لبق ا للقواعد المنظ  

ر  كالك على أنك دعيدم القيدر  ق نوني ا عليى اتري ا ترير  معييند ويعتبير القيرار ا دار  ويع  

مجييوب ا بعيييا عييدم ا رتريي ب دخاا كيي ن   يييدرل فييي نليي ي ا مك نييي ف الق نونييي  للجييرب الييا  

 .إل5 أردرلد

حييد أفييراد السييلل  ص أعييدم ا رتريي ب يتحقييي خاا ميي ر  ويظهيير جلييي ا ميين هيياا التعرييي  أن

ليك القي نون حيي مم رسيتك، أو خاا ريدر هياا العميل أو الترير  مين فيرد عي د  عا داري  عمرا لم ي
                                                

للنجييير  دار الةق فيي   د.لإل، عمييي ن:،القضننناء اإلداري بنننين النظريننة والتطبينننق إل.2615أبييوالعةم، فهييد عبيييدالكريم   إل1 
 .365ب والتوزيع،

 من هاا البحع. 19يراجع ب إل2 
 .696، مرجع س بي، بالقضاء اإلداري  قضاء اإللغاءاللم و ، سليم ن،  إل3 

 .243، مرجع س بي، بقضاء اإللغاء –ء اإلداري ألعمال اإلدارة العامة رقابة القضاالجر ، لعيم ،  إل4 
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بييي  خليييى اليييك أيبييي ا ح لييي  ريييدور القيييرار أو أليسييف ليييك ريييف  بمب جييير  أعمييي ل السيييلل  ا داريييي ، 

و حتيى الموبيوعي خ  أنيك قيد تجي وز النلي ي الزمنيي أو المكي ني أ،الترر  من ر حا الو يي  بيك 

لهاا ا رتر ب، ف  دار  تتج وز سللته  خاا ر لفف قواعيد ا رتري ب بج نيا بي قي أوجيك اللعين 

والتيي جي  ف مين رينع مجليص الدولي  الفرنسيي، ،من ل  دعوى ا لهي   ،األررى على القرار ا دار  

    تراقيا خ  خ  أن أوله  على ا لري هو عيا عيدم ا رتري ب، حييع ك نيف المحي كم الفرنسيي

ي  الر رجيي ، فوسييل  ا لهي   األكةير أهميي  أ  مر لفي  القي نون لموبيوع عمي  يلليي علييك الفقيك ب لجير 

ي  الدارلي إل للقرار لم يقره  مجلص الدول  الفرنسيي خ  عين لرييي دعيوى وعجر م الأو لمبمون القرار

 .إل1 القب   الك مل

   دفعي  واحيد  واليك نتيجي  تيدرل المجيرع أم  في الق نون المرر  فقيد ظهيرف أسيب ا ا لهي

التييي حرييرف أسييب ا ا لهيي   واليينب رييراح  فييي الميي د  الع جيير  ميين قيي نون مجلييص الدوليي  الحيي لي 

ويجييييترل فييييي للبيييي ف خلهيييي   القييييراراف ا دارييييي  النه ًييييي  أن يكييييون مرجييييع اللعيييين: عييييدم  :بيييي لقول 

ت ويلهي  أو خسي    رلي  فيي تلبيقهي  أو ا رتر ب أو عييا الجيكل أو مر لفي  القيوانين والليواًح أو ال

ييي اسيييتعم ل السيييلل إل، مرييير  فييينب ريييراح  فيييي رع الوفيييي األردن سيييلك المجيييرع نفيييص مسيييلك المج 

عليى عييوا القيرار ا دار  التيي يترتيا  2614لسين   27رقيم  القبي   ا دار  من قي نون /أ8الم د  

كةيير ميين ى علييى سييبا أو أالييدعو ويجييترل أن تسييتند  عليهيي  خلهيي ؤل حيييع نرييف علييى الييك بيي لقول 

مر لفيي  الدسييتور أو القييوانين أو األنظمي  أو الرليي  فييي تلبيقهيي   ،األسيب ا الت لييي : عييدم ا رتري ب

                                                

 .97، مرجع س بي، بتطور قضاء اإللغاءأبوالعينين، محمد م هر،  إل1 
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سيي    اسييتعم ل السييلل  وعيييا  أو ت ويلهيي ، واقتييران القييرار أو خجييرا اف خرييدارل بعيييا فييي الجييكل، واال

 .إل1 إلالسبا

ج ن القب   ا دار  الليبيي خليى أوجيك في  71لسن   88وقد أج رف الم د  الة ني  من ق نون 

ميين  6، 5، 4، 3، 2يجييترل لقبييول الللبيي ف المنرييوب عليهيي  فييي البنييود  اللعيين ب  لهيي   بقولهيي  

دللبيي ف خلهيي   القييراراف ا دارييي د أن يكييون مرجييع اللعيين عييدم ا رتريي ب أو وجييود  الفقيير  السيي بق 

  فييي تلبيقهيي  أو ت ويلهي  أو خسيي    اسييتعم ل عييا فييي الجييكل أو مر لفي  القييوانين أو اللييواًح أو الرلي

 .إل2 إلالسلل 

خةيي ر  عيييا عييدم ا رتريي ب، هييو الوظيفيي  الع ميي  والتييي يييدور  وهييدي ا علييى الييك فييىن منيي ل

معه  هاا العيا وجوداا وعدم ا، فم  قد يردر من ترر  عن جرب   ينلبي عليك هاا الور ، 

اللبيعيييي هيييو ا نعيييدام، فيمييي  عيييدا بعيييض  رترييي ب، حييييع يكيييون مريييرل   يةيي ر بجييي نك مسييي ل  ا

 .إل3 الح  ف التي تمةل رروج ا على هاا المبدأ كح ل  الموظ  الفعلي

وميع اليك، فيىن المجيرع قيد يريره بعييض األميور مين ارتري ب جمييع السيلل ف الع مي  فييي 

 ا الدولييي  بواسيييل  الدسيييتور أو القييي نون، فيييىاا حيييدع انتهييي ك لهيييال الموبيييوع ف فىنيييك   يعتبييير انته كييي

نميي  يييدرل فييي نليي ي مر لفيي  القيي نون، ويتمةييل الييك فييي النرييوب الدسييتوري  التييي  لررتريي ب، واال

 .إل4 تحرم المر در  الع م  لرموال، وتلك التي تحظر خبع د أو تسليم الرجًين السي سيين

                                                

 .247، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريكنع ن، نوا ،  إل1 
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وب ستقرا  التعري  السي بي لعييا عيدم ا رتري ب، فىنيك   يظهير خ  خاا ريدر القيرار مين 

خم  لردورل من غيير مريتب بموبيوع القيرار، أو أنيك قيد أريدرل فيي زمي ن ليسيف ليك غير مرتب، 

 يالمك نيي ، وهيو التعريي  البييو ي  خردارل فيك أو كي ن مكي ن تنفييا القيرار يريره عين حيدود و يتيك 

لعييا عييدم ا رتريي ب لمر لفتييك لقواعييد توزيييع ا رتريي ب، لهيياا يقتريير عييدم ا رتريي ب علييى 

تيك قواعيد دتيك وعين  فيه  القيرار ري دراا مين جيرب آرير، غيير الجيرب اليا  حد  الح  ف التي يكون 

فر يتعلي عيا عدم ا رتر ب بمحل القرار وموبيوعك خا يعتبير هياا  ،توزيع ا رتر ب، وعليك

 .إل1 القرار مجروع ا فيم  لو ك ن ر دراا من الموظ  المرتب ق نون ا 

عيييا عييدم ا رتريي ب، خميي  الجررييي أو وفييي هييال الحيي  ف األربييع يكييون القييرار معيبيي ا ب

 دا داريي اليداًر  دأو الزم ني أو المك ني ويتعين خله ؤل وقيد أجي رف المحكمي  العليي  الليبيي  الموبوعي 

يكيون بيي لرا كيل قيرار خدار  يريدر مجيوب ا بعييا عيدم ا رتريي ب  ااف المعنيى  فيي حكيم لهي  فيي

 .إل2 إلالجرري أو الموبوعي أو الزم ني أو المك ني

خليييى ح لييي  ر رييي  تتعليييي بعييييا عيييدم ا رترييي ب اليييا  قيييد يلحيييي بييي لقرار  كيجيييدر التنويييي

ك، ويمةيييل هييياا السيييكوف قالبيييمني وهييياا النيييوع مييين القيييراراف يييي تي نتيجييي  لسيييكوف ا دار  اليييا  يسيييب

برور  لوجودل، حيع يجد القرار مردرل فيي هياا السيكوف ولكنيك يبقيى   ا األس ص الق نوني لك وجرل

منهمي  القيمي  الق نونيي  مين  والقرار عرق  تبعي  ويكتسيا كيل م م ا، خا توجد بين السكوفمتميزاا عنك ت

هم  هيي المييد  الق نونيي  الممنوحيي  لي دار  للييرد عليى الللييا المقيدم لهيي  دون أن حييدِ ووسييل  تو   ،اآلرير

                                                

 .696 بس بي، ، مرجع 2، هموسوعة القضاء اإلداريانظر: جلن و ، علي رل ر،  إل1 
مؤليي : الجهمييي،  ، أجيي ر خليييك14/6/1985ي. بجلسيي  1/4 دار  رقييما لعيين ال حكييم المحكميي  العلييي  الليبييي  فييي إل2 
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ن كي ن سيكوف ا  دار    يكون السكوف جيكرا مين أجيك ل خريدار القيرار أو جيرل ا  زمي ا لريدورل، واال

 .إل1 يعتبر في كل األحوال قراراا بمني ا 

فحتى يكون هاا السكوف منتج ا لعمل قي نوني فير بيد مين ريدور تريرف ف أو خجيرا اف عين 

خراد  الجيرب ريي حا المرييلح ، تييتم هيال ا جييرا اف بييرد الفعييل السيلبي الييا  يرييدر عيين ا دار ، 

القييرار الرييريح حيييع تتييوافر فيييك كييل  ع هيياا القييرار ليينفص القواعييد التييي يربييع لهيي رِبييوهييو ميي  ي  

لتيزم ا دار  مين حييع المبيدأ تتحكيم خريدارل، فويربع لك ف  القواعد التي ،لرريح رر ًب القرار ا

أو التزامهي  السيكوف الميؤد  للقيرار البيمني  ،سوا ا عند خرداره  القرار الرريح ،في جميع الح  ف

  يمكيين أن تلبييي علييى خلرقهيي  علييى ك فيي   ب لمح فظيي  علييى ااف القواعييد، غييير أن هييال الق عييد 

أرك ن القرار حيع أن منه  م  يتعي رض ميع فلسيف  القيرار البيمني وهيي أنيك مجيرد افتيراض   وجيود 

 .إل2 م د  لك

لاا يظل القرار البمني ر بع ا لرق ب  ق بي ا له   ج نك في الك جي ن القيراراف الريريح  التيي 

رق بي  المجيروعي  الر رجيي ، أ  لقواعيد ا رتري ب والجيكل، وكيالك اكتملف أرك نه ، مين حييع امتيداده  ل

 رق ب  المجروعي  الدارلي  التي تنرا على محل القرار وم  يرتبل بك من أرك ن.

أميي  رق بيي  المجييروعي  الر رجييي ، ففيميي  يتعلييي بعيييا عييدم ا رتريي ب، فقييد انتهييى مجلييص 

داري  غير مرتري ،   يحيول دون خلى جه  خ الدول  الفرنسي خلى أن تقديم الللا على سبيل الرل 

ود القيييرار ا دار  البيييمني حتيييى ليييو ليييم تقيييم تليييك الجهييي  بتحوييييل اللليييا خليييى الجهييي  ا داريييي  وجييي

المرتر  رغم أنه  ملزم  بالك، ورغم أن عدم التحويل يعد في حقيقي  األمير مسي وي ا فيي هيال الح لي  
                                                

 .77ب ار واًل للنجر والتوزيع،د إل، عم ن:1ل ،2ه القانون اإلداري، إل.2616ف، حمد   انظر: القبير إل1 
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لفرنسيي قيد ته بيى عين مسي ل  ا رتري ب فيي لمر لف  قواعد ا رتر ب، خ  أن مجليص الدولي  ا

دم لهي  اللليا بتحوييل هياا واعتبر أن عدم قي م الجه  ا داريي  غيير المرتري  التيي ق ي ،تلك الح  ف

ويحكيييم فيييي هيييال الحييي  ف فيييي ،اللليييا خليييى الجهييي  المرترييي    يمنيييع مييين وجيييود القيييرار البيييمني 

هيد  مين اليك التيسيير عليى المتق بيين ريدر القيرار وييير مسي ل  عيدم ارتري ب م  الموبيوع و  ية  

 .إل1 لرفع الدعوى القب ًي ، بمنع السلل ف ا داري  من التزام الرمف حي ل م  يقدم خليه  من للب ف

م لهيير الجهي  واعتبير أن اليتظل ،الك لبداي  لنقيضأم  مجلص الدول  المرر  فقد اها في ا

لمحييدد ، وب لتييي لي فييىن مةييل هيياا اليييتظلم   د قييراراا بييمني ا بييي لرفض لمبييي المييد  االمرتريي    يول يي

م ن جيرل أ ررف محكم  القب   ا دار  في حكيم لهي   ن ا في هاا ا تج ل ق  عيجد  في قلع المد ، واال

الييتظلم الييا  ينقلييع بييك الميعيي د أن يقييدم للجهيي  ا دارييي  التييي أرييدرف القييرار أو الجهيي  الًر سييي  لهيي  

رييدر ميين بينمي  القييرار ر ترقييي  المييدعي خليى وكيييل الييوزار  ولييص الييك جيي ن اليتظلم الييا  قييدم فيي قييرا

 .إل2 إلالوزير

حكيي م ت لييي  ولبييي فكيير  مريير  قييد عييدل عيين مسييلكك السيي بي فييي أن مجلييص الدوليي  الخ  خ

مجليص الدولي  الفرنسييي فيمي  يتعلييي ب لتظلمي ف المقدميي  بيد قيراراف اللجيي ن القبي ًي  خلييى جهي  غييير 

 .إل3 مرتر 

حك مهي  عدل العليي  األردنيي  السي بق  فيي أ  العلي  الليبي  ومحكم  الوقد سلكف كل من المحكم

مسييلك كييل ميين مجلييص الدوليي  الفرنسييي ومجلييص الدوليي  المريير ، ففييي حكييم للمحكميي  العلييي  الليبييي  
                                                

 القيي هر :،1، لوفقننًا للمنننهج القضننائي ضننوابط مشننروعية القننرارات اإلداريننة إل.2613أبييوالعينين، محمييد ميي هر   إل1 
 .133ب ي ،المركز القومي ل رداراف الق نون

، أجييي ر خلييييك مؤلييي : عك جييي ، 18/1/1961 – 175/61حكيييم محكمييي  القبييي   ا دار  المرييير ، دعيييوى رقيييم  إل2 
 .426، مرجع س بي، بموسوعة القضاء اإلداري في قضاء مجلس الدولةحمد  ي سين، 

 .427، مرجع س بي، بموسوعة القضاء اإلداري في قضاء مجلس الدولةين، عك ج ، حمد  ي س إل3 
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ن رفيع اليدعوى خليى جهي  القواعيد الق نونيي  المسيتقر  أ مينق ليف   م، حييع28/6/1986در في  والر

ولييو ك نييف الجهيي  القبيي ًي  التييي رفعييف خليهيي  الييدعوى أو ا غييير  ،لسييقولقبيي ًي  يقلييع سييري ن مييد  ا

مرتر  متى ك ن الرل  في رفعه  مهتفراا، وينفيتح لل ليا ا لهي   ميعي د جدييد قيدرل سيتون يومي ا يبيدأ 

 .إل1 إلمن ت ريخ الحكم في اللعن األول... أو من ت ريخ خعرنك بك

فيي حكيم لهي  فيي ااف  السي بق  العلي  األردنيي  وتلبيق ا لالك أيب ا م  قبف بك محكم  العدل

من ق نون محكم  العدل العلي  على أنيك خاا ليم يحبير  23... لقد نرف الم د   المعنى حيع ق لف 

المسييتدعي اميي م المحكميي  فييي الموعييد المحييدد للمب جيير  فييي النظيير فييي دعييوال أو ترليي  عيين حبييور 

لجيرب تقيديم امحكم  ردهي  عليى أنيك يحيي ليالك الجلس ف دون عار مجروع تقبلك المحكم  فتقرر ال

دعوى جديد ... والمقرود بهال الم د  كم  استقر على اليك اجتهي د محكمتني  فيي العدييد مين قراراتهي  

خاا  أنييك يحييي للمسييتدعي خق ميي  دعييوى جديييد  فيميي  خاا ك نييف الييدعوى قييد ردف رييرل مييد  اللعيين أميي 

اللعين فتكيون هيال اليدعوى مقدمي  بعيد فيواف الميعي د  ك نف الدعوى الس بق  قيد ردف بعيد انتهي   ميد 

 .إل2 إل  يقلع مد  اللعن....الق نوني ألن خق م  الدعوى ورده  

يبقييى أن نجييير خلييى أنييك علييى الييرغم ميين تعلييي عيييا عييدم ا رتريي ب ب لنظيي م العيي م، فييىن 

هي    سيتون يومي اإل دعوى ا له   المسيتند  لهياا العييا   تعتبير اسيتةن  ا مين جيرل ميعي د اللعين ب  ل

ا دار  وا لهيي   القبيي ًي، ولييو  وا لهيي   فمبييي هيياا الميعيي د يحريين القييرار ا دار ، بييد السييحا

خاا ك نييف مر لفيي  قواعييد ا رتريي ب  ميي  كيي ن القييرار مجييوب ا بعيييا عييدم ا رتريي ب، خ  فييي ح ليي 

                                                

، أجي ر الييك مؤلي : الحيرار ، 28/6/1986ي، بجلسي  17/8دار  رقيم ا لعين ال حكم المحكم  العلي  الليبي  فيي إل1 
 .185، مرجع س بي، بالرقابة على أعمال اإلدارة في القانون الليبيمحمد عبداهلل، 

، أجيي ر خليييك مؤلييي : 16/7/1996، بتيي ريخ 8/96فييي القبييي  رقيييم  17رقييم  األردنيييي ،علييي  العييدل ال حكييم محكميي إل2 
 .246 – 239، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريكنع ن، نوا ، 



 

 

68 

منعييدم بفييواف ميييد  جسيييم ، تهييو  لجسيي مته  بيي لقرار لحييد ا نعييدام، فيير يتحريين مةييل هيياا القييرار ال

د بميعيي د، وهييو ميي  أجيي رف خليييك المحكميي  ا دارييي  يييمعينيي ، ويجييوز اللعيين عليييك فييي أ  وقييف دون تق

 كاكر منه  على سبيل المة ل م  قررتيك مين أنينالعلي  المرري  في أحك مه  الر در  في هاا الج ن، و 

ين عييا عيدم ا رتري ب خاا ك ن القرار ا دار  قد ردر مين غيير مريتب فىنيك يتعيين التفرقي  بي 

ومين ةيم فىنيك  ،القرار بي لبلرن م  ن العيا األول يرِ وعيا عدم ا رتر ب الجسيم؛ حيع خ البسيل

يتحرن بمرور ستين يومي ا عليى ريدورل، أمي  العييا الةي ني فيريم القيرار ب  نعيدام ممي  يسيو  سيحبك 

حييد المريي نع بترقييي  أحييد رييدور قييرار ميين مييدير أ –فييي أ  وقييف دون التييزام ب لمييد  المجيي ر خليهيي  

الع ملين ب لمرنع ودون عرض األمر على المؤسسي  التيي يتبعهي  المرينع ودون عربيك عليى لجني  

المعنييى  ااف ررف فيييكميي  ق يي .إل1 إلجييؤون العيي ملين بهيي  يعتبيير قييراراا منعييدم ا يجييوز سييحبك فييي أ  وقييف

تقر عليهيي  الفقيك والقبيي   أنييك   ميين القواعييد التيي اسيي محكمي  العييدل العلييي  األردنيي  السيي بق  خلييى أنيك 

يجوز سحا القراراف ا داري  الفردي  بعد انقب   ميع د اللعن، م  ليم تكين تليك القيراراف منعدمي  أو 

 .إل2 إلر در  بن  ا على سلل  مقيد 

الييك ميي  جيي   فييي حكمهيي  الريي در  الليبييي ، ميينميي  اسييتقر عليييك قبيي   المحكميي  العلييي   وهييو

قبيي   هييال المحكميي  جييرى علييى أن  ي بيي ن 76/51ن ا دار  رقييم فييي اللعيي 25/6/2666بتيي ريخ 

                                                

، أجي ر خلييك مؤلي : الحلييو، 24/5/1981ي، جلسيي  26لسين   826حكيم المحكمي  ا داريي  العليي  فييي اللعين رقيم  إل1 
 .359 ، مرجع س بي، بم جد راغا، القب   ا دار 

القيييرار  إل.1999مؤلييي : الزعبيييي، ر ليييد سيييم ر    ، أجييي ر خلييييك89للسييين   41/86دل العليييي  رقيييم حكيييم محكمييي  العييي إل2 
 .232، بعم ن: در الةق ف  للنجروالتوزيع ،2ا دار  بين النظري  والتلبيي، ل
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ميين العيييوا التييي تجعييل القييرار ا دار  بيي لرا   يتقيييد اللعيين فيييك عيييا عييدم ا رتريي ب الجسيييم 

 .إل1 إلب  له   بميع د الستين يوم ا 

 الفرع الثاني

 عالقة عيب عدم االختصاص بغيره من عيوب القرار اإلداري

، خ  أنيك -أوبيحن  ومنعي ا للتكيرار كمي -ا رتري بالر ري  لعييا عيدم ب لرغم من األهمي  

  يرييره عيين كونييك عيبيي ا بييمن عيييوا أرييرى قييد تلحييي بيي لقرار ا دار ، وتكييون سييبب ا لللعيين عليييك 

 مجتمع  لوجود أكةر من عيا قد لحي بك. حد ، أومنفرد  كرا على  ،ب  له  

عود لللبيع  الر ر  بك لتعلقيك ب لنظي م العي م، وتمييز هاا العيا عن غيرل من العيوا خنم  ي

و  يعنيي اسيتقرليتك عين بيي قي العييوا، بيل خنهي  جميعيي ا بمي  فيهي  عييا عييدم ا رتري ب تيدرل فييي 

، أ  أن القيرار ا دار  خاا ريدر عيين غيير مريتب فهييو إل2 نلي ي فكير  واحييد ، وهيي مر لفي  القيي نون

د ن القيي نون هيو الييا  حييد  ي بقواعيد ا رتريي ب، خا خفيميي  يتعلييبهياا يكييون قيد رييدر مر لفيي ا للقي نون 

اا لييم تتبييع فييي خرييدارل ا جييرا اف واألجييك ل المقييرر   رييدارل فهييو أيبيي ا يكييون قييد  تلييك القواعييد، واال

اا بنييي علييى سييبا غييير مجييروع، أو كيي ن محلييك مر لفيي ا للقيي نون أو اسييتهد   غ ييي  ريي ل  القيي نون، واال

معنيي ل الواسييع هنيي ، يعييد الجييي مع بأن مر لفييي  القيي نون  رييرى غييير المرييلح  الع ميي  كيي ن كييالك، أ أ

 .إل3 المجترك والمرلح  المب جر  بين تلك العيوا جميع ا 

                                                

حكيي م ك المؤليي : الجهمييي، رليفيي  سيي لم، أأجيي ر خلييي، 76/51المحكميي  العلييي  الليبييي  فييي اللعيين ا دار  رقييم حكييم  إل1 
 .351ومب دئ القب   ا دار  اللبيبي، مرجع س بي، ب

 .14، مرجع س بي،ب 1عزيز، ه ني، الوسيل في القب   ا دار ، ه إل2 

 .235، مرجع س بي، برقابة القضاء ألعمال اإلدارة العامةالجر ، لعيم ،  إل3 
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مين العييوا  عييا عيدم ا رتري ب ييرتبل ميع غييرل هاا من ن حي ، ومن ن حي  أريرى فيىن

 ر؛قييك والقبيي   سييوا  فييي فرنسيي  أو مرييفييي تقسيييم أوجييك اللعيين ب  لهيي  ، والتييي ارتلفييف بحسييا الف

للقييرار رق بيي  المجييروعي  الر رجييي  م ف ألوجييك اللعيين، منهيي  ميي  اسييتند خلييى حيييع ظهييرف عييد  تقسييي

عيدم ا رتري ب والجيكل، ورق بي  المجيروعي  الدارليي  واليا  جيمل عييا مر لفي   والا  جمل عيبي  

، وهني  م هال العييوا بحسيا تعلقهي  ب لج نيا الجيكلي للقيرارالق نون وا نحرا  ب لسلل ، ومنه  م  قس  

الج نييا الموبيوعي علييى  اجتميع أيبي ا عيييا عيدم ا رتريي ب ميع عيييا الجيكل، فيي حييين احتيوى

بيي قي العيييوا األرييرى، خلييى غيرهيي  ميين التقسيييم ف التييي تبن هيي  الفقييك، مميي  يجييير فييي مجموعهيي  خلييى 

 .إل1 وجود ارتب ل وةيي بين عيا عدم ا رتر ب وب قي العيوا األررى

ا رتري ب بمعني ل الواسيع والبييي، نجيد أن هني ك تيداررا  وبي لنظر خليى مفهيوم عييا عيدم

ا عدم ا رتر ب بمعني ل البييي هيو وابح ا بينك وبين عيوا القرار ا دار  األررى، ويقرد بعي

أن يرييدر القييرار ميين جييرب غييير الييك الجييرب الييا  ييينب القيي نون علييى ارتر رييك بىرييدار 

بحيع يمكين اعتبي رل مجيروع ا عنيدم   المبمون؛ون القرار رحيح ا من حيع القرار، وبهاا المعنى يك

يردر مين الجيرب المريتب ق نوني ا، ويكيون القيرار غيير مجيروع ومجيوا بعييا عيدم ا رتري ب 

الواسييع فيجييمل فقييل، عنييدم  يرييدر ميين جييرب غييير مرييتب ق نونيي ا، أميي  عييدم ا رتريي ب بمعنيي ل 

محتيوال، ومين اليك أن مبمونك و  خلى ج نا الرور  الس بق  ح  ف يكون فيه  القرار معيب ا من حيع

حييع كي ن يتعيين عليهي  الترير ،  وتقي  موقفي ا سيلبي ا ،تتنكر السلل  المرتري  أريرا  رتر ريه  

السيلل  فيي اتري ا  وهال الح  ف تت رجح بين عيا عدم ا رتر ب وعيا السبا اليا  تسيتند خلييك

اعد التيي تحيدد أسيلوا ولريقي  ن هن ك ح  ف تتنكر فيه  السلل ف المرتر  للقو موق  سلبي، ةم خ
                                                

منجييي    إل، ا سيييكندري :د.ل  ،اإلدارةينننة القضننناء اإلداري علنننى أعمنننال وال إل.1983عبيييداهلل، عبيييدالهني بسييييوني   إل1 
 .16ب المع ر ،
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مم رس  السلل ، ك ن تدعي السلل ف برور   استج ر  هيً  معيني  وهيي غيير ملزمي  بيالك أو تعليي 

تررفه  على موافق  أو تدرل هيً  أررى دون سيند قي نوني لهياا التعلييي وهيال الحي  ف تتي رجح بيين 

سييييلل  علييييى قواعييييد عيييييا عييييدم ا رتريييي ب وعيييييا ا جييييرا اف، خلييييى ج نييييا الييييك قييييد ترييييره ال

 .إل1 أةر مستقبل  ب من حيع الزم ن، ب تر ا قرار ا  أةر رجعي أو ا ا رتر

كل تحدييداا، ويظهير اليك جيوفي بعض األحي ن يتدارل عييا عيدم ا رتري ب ميع عييا ال

 في ح لتين:

 عندم  يوجا الق نون ردور ا قتراح ب تر ا القرار من جه  معين . األولى:

 را رأ  جه  معين  قبل خردارل.أ عندم  يجترل الثانية:

ففي ه تين الح لتين تكون ا دار  مقيد  في عمليي  اتري ا القيرار ويجيا عليهي  ا نتظي ر حتيى 

 .إل2 تب در الجه  التي منحه  الق نون حي ا قتراح أو الرأ  قبل خردارل

يعليي ا رتري ب  -في بعض األحيي ن -عند تحديدل لعنرر ا رتر ب، ب نك رع ف لمج  

 ،موبوع معين ألكةر من جه  أو عبو، وفيي هيال الح لي  يتعيين لريح  القيرار التيزام ا دار  بيالكب

ليرأ  فيي حيد قراره  ب لرا لعدم استيف ًك الجكل الا  يتللبك الق نون، حتى ولو لم يكين هياا ا د  واال  ع  

ون قييد نييب عليييك ن الييك وحييدل   يبييرر خغفيي ل هيياا ا جييرا  ل لميي  كيي ن القيي نااتييك ملزميي ا لهيي ، خا خ

ألغييراض تتعلييي ب لمرييلح  الع ميي ، فييىاا ر لفييف ا دار  هيياا الجييرل ورييدر القييرار كيي ن معيبيي ا بعيييا 

جهي  التيي اجيترله  الالجكل ولييص عييا عيدم ا رتري ب، فعليى اليرغم مين أن تمريير القيرار عليى 

                                                

 د.لإل، ا سييييكندري  : دار الملبوعيييي ف الكتيييي ا الةيييي ني،القضنننناء اإلداري،  إل.2666عبييييدالوه ا، محمييييد رفعييييف   إل1 
 .556ب الج معي ،

 .344، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريالحلو، م جد راغا،  إل2 
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يي يكيين رأيهيي   ولييو لييم عملييي  ا رييدار حتييى فيييرع ألرييا الييرأ  قبييل خرييدارل يعليهيي  ارتر ريي ا المج 

رييا الييرأ  فييي حييد ااتهيي  تمةييل خجييرا ا جييكلي ا يترتييا علييى ترلفييك تعيييا القييرار وجوبييي ا، خ  خن عملييي  أ

 .إل1 بعيا الجكل   في ا رتر ب

ولمجلص الدولي  المرير  قبي   غنيي فيي هياا الريدد، نياكر منيك عليى سيبيل المةي ل حكميك 

ن كييي... خنيييك و  يقيييول فييييك  واليييا  1996فبرايييير  19الرييي در فيييي   ن رأ  لجنييي  جيييؤون الميييوظفين اال

استجي ري ا يمليك اليوزير األريا بيك أو لرحيك ج نبي ا غييير أنيك يليزم لريح  القيرار اليا  يتريال الييوزير... 

خليهييي   جيييرا  المف بيييل  بيييين الملعيييون عليهمييي  وبيييين الميييدعى وزميليييك قبيييل خريييدار القيييرار الرجيييوع 

لبييم ن ف التييي كفلهيي  القيي نون، ميين خيجيي د الملعييون... فلييالك أميير  زم يترتييا علييى خغف لييك خهييدار ا

اللجنيي  الميياكور  بج نييا الييوزير ليسييتعين برأيهيي  ومجييورته  فييي تعرييي  أحييوال المييوظفين، وهيياا مميي  

 .إل2 إليعيا القرار ويبللك

وميييين تلبيقيييي ف الييييك أيبيييي ا ميييي  جيييي   فييييي قييييرار المحكميييي  العلييييي  الليبييييي  الريييي در بتيييي ريخ 

نيك يجيوز للمجيرع بيد ا مين أن ومن حييع خ ي بقوله : 39/23في اللعن ا دار  رقم  17/3/1977

در القييرار أن يسييتللع رأيهيي ، قبييل ِريييعهييد خلييى لجنيي  بىرييدار القييرار أن ينجيي  لجنيي  ويوجييا علييى م  

در القيرار ِريخردار القرار، وقد يجعل المجرع رأ  هال اللجن  ملزم ا، وفي هال الح لي  يتعيين عليى م  

على مر لف  رأيه  بلرن القرار، وياها رأ  آرير خليى انعداميك، ومين أن يتقيد برأ  اللجن ، ويترتا 

حيييع أنيييك سيييوا  اعتبيييرف لجنييي  البييف فيييي للبييي ف خعييي د  قييييد المحيي مين نفييي ااا ألحكييي م  القييي نون رقيييم 

بىعيي د  تنظيييم مهنيي  المح ميي   هييي ريي حب  القييرار ا دار  ب لقيييد فييي الجييداول، أو اعتبيير  82/1972

                                                

 .371، مرجع س بي، بأحكام ومبادئ القضاء اإلداري الليبيرليف  س لم،  الجهمي، إل1 

النظريننة مؤليي : اللميي و ، سييليم ن،  خليييك رأجيي  ي،5لسيين   667فييي القبييي  رقييم مجلييص الدوليي  المريير  حكييم  إل2 
 .276، مرجع س بي، بالعامة للقرارات اإلدارية
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فييىن القبيي   ا دار  مسييتقر علييى أن مر لفيي  رأ  اللجنيي  يييؤد  حتميي ا خلييى قرارهيي  مجييرد رأ  ملييزم، 

 .إل1 إلبلرن القرار

رع مين وراًييك خليى تحقيييي درجيي  تريي ا القييرار يهيد  المج ييونيرى أن أستجيي ر  جهي  أرييرى قبيل ا

اا رأيني  غيير اليك فربمي  يكيون قييداا دالجه  الي تستج ر هي أدرى بمدى ج الموا م ؛ ألن يي  القيرار واال

 ليده . وغرا ِبع على جه  ا دار  و  

العيييدل العليييي  األردنيييي  السييي بق  عليييى اليييك فيييي حكمهييي  الرييي در بتييي ريخ   كمييي  أكيييدف محكمييي

قيرارل المجيكو منيك، دون تنسييا، فيكيون  خن وزيير الدارليي  قيد أريدر والا  ج   فيك  12/1/1983

رار معين استجي ر  فيرد أو هيًي  قد ر ل  الق نون، خا خنك خاا فرض المجرع على ا دار  قبل خردار ق

من الهيً ف، يتعيين عليهي  القيي م بهيال الجيكلي  قبيل خريدار القيرار، حتيى ليو أن اليرأ  فيي ااتيك غيير 

ن خغف لييك خهييدار لبييم ن ف كفلهيي  القيي نون ميين خيجيي د رأ  ليسييتعين بييك كبييم ن  ميين  ملييزم ليي دار ، واال

ليى اليك بليرن القيرار ا دار  اليا  ليم ييراع رع لري لح األفيراد، ينبنيي عالبم ن ف التي قرره  المج ي

 .إل2 إلكرم  ا  

خ  أنك   يجوز الرليل بيين مر لفي  قواعيد ا رتري ب ومر لفي  قواعيد الجيكل، حييع يكيون 

ن أرييا رأ  جهيي  ريدر القييرار، فكمي  سييبي القيول خمعيي ر التفرقيي  فيي مةييل الحي  ف السيي بق  بتحديييد م  

ن كي ن خجيرا ا   زمي ا يترتيا عليى ترلفيك عييا فيي جيكل القيرار، فير يقي   معين  قبل خريدار القيرار واال

األمر عند هاا الحد بل يلزم النظر خلى رأ  هال الجه  فيم  خاا ك ن استج ري ا أو ملزم ا، وفيي الح لي  

األرير  تربح تلك الجهي  ممين أعل هي  القي نون ا رتري ب فيي خريدار القيرار ب  جيتراك ميع جهي  
                                                

 .24، ب4، ع13مجل  المحكم  العلي  الليبي ، ص إل1 

مؤلي : جيلن و ، عليي رلي ر، موسيوع  القبي    أج ر خلييك 12/1/1983العلي  األردني  في  كم محكم  العدلح إل2 
 .776، مرجع س بي، ب2ا دار ، ه
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عيييييا القيييييرار، عييييرو  عليييييى عيييييا الجيييييكل بعيييييا عيييييدم يأرييييا رأيهييييي   ا دار ، مميييي  يعنييييي أن عيييييدم

 .إل1 ا رتر ب

مسي عد  فىنهي   فىن الهيً ف ا ستج ري  على الرغم من كونه  أجهز  خداريي  مع وني  أو ،وعليك

توجيد لتب جير ارتر ري ا معيني ا، ومب جير  هياا ا رتري ب يظهير خمي  فيي ريور  استجي ر  أو اقتيراح، 

ريي ب ريي حا تم يتعييين البحييع فييي عرقيي  ا ستجيي ر  وا قتييراح الملييزم ب روعلييى بييو  هيياا المفهييو 

 الحي في خردار القرار.

فىن التجي   السيلل  ري حب  الحيي لهيال الهيًي  فيي هيال الح لي     فب لنسب  لرستج ر  الملزم 

نم  يعد دعو  منه  لمب جر  ارتر ب الهيًي  ا ستجي  ؛عد دعو  منه  لرجتراك في ارتر ره ي   ري  واال

والتي ك نيف متوقفي  ومجيرول  بهيال اليدعوى، ومين ةيم فىنيك عنيدم  تريدر استجي رته  تكيون بيالك قيد 

قييد  ق مييف بعمييل ألزمهيي  القيي نون القييي م بييك، بريير  النظيير عميي  خاا ك نييف السييلل  ل لبيي  ا ستجيي ر 

ن اليييك يتعليييي بييي ألةر المترتيييا عليييى القيييرار مييين حييييع ريييحتك أو التزميييف بهييي  أم ر لفتهييي ، حييييع خ

 بلرنك.

ويعير  ا قتيراح ب نيك مجيرد مبي در  مين ج نيا الهيًي  ا ستجي ري   أم  ب لنسب  لرقتيراح المليزم

ليدعو  السيلل  ري حب  ا رتري ب  ريدار قيرار معيين بي  قتراح الري در منهي ، أمي  التيزام السيلل  

ليى هياا ا قتيراح، ومي  عيد أةيراا مترتبي ا عا داري  بمبمون ا قتراح الملزم فيي الحي  ف التيي تليزم بيك ي  

أبف ل عليك النب المستمد منك، دونم  ارترل بين ارتر ره  وارتري ب الهيًي  ا ستجي ري  التيي 

 بدأف ا قتراح.

                                                

 .115ب  د.لإل، الق هر  : دار الفكر العربي،،2، همبادئ القانون اإلداري إل.1973اللم و ، سليم ن   إل1 
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فىن ارتر ب كل من الهيً  ا ستج ري  والسلل  ا داري  المرتري  بىريدار القيرار  ،وعليك

أ  ا ستجييي ر  والقيييرار ا دار ، كيييل   يرتللييي ن ببعبيييهم  و  يقتسيييم ن سيييلل  خريييدار القيييرار فييي لر 

ن ك ن  يردران لتحقيي هد  واحد  .إل1 منهم  عمل مستقل عن اآلرر، واال

وأرييراا فقييد يظهيير التييدارل بيين مر لفيي  قواعييد ا رتريي ب ومر لفي  قواعييد الجييكل فييي ح ليي  

اا م  ك ن الك يعيد مر لفي  لقواعيد ا رتري ب أم مر ل رلو   في  لقواعيد القرار من التوقيع المج ور، واال

، فقيييد أجييي ر الدسيييتور األردنيييي وبجيييكل ريييريح لق عيييد  التوقييييع المجييي ور حييييع إل2 الجيييكل وا جيييرا اف

الملك يم رص ررحي تك بىراد  ملكي  وتكون ا راد  الملكيي  موقعي   إل منك على أن 46 نرف الم د  

يييص الييوزرا  والييوزير أو الييوزرا  المرترييين يبييد  الملييك موافقتييك بتةبيييف تو  قيعييك فييوي التواقيييع ميين ًر

بيي ن جرليي  الملييك مرييون ميين كييل تبعييي   إل ميين الدسييتور األردنييي 36كميي  نرييف الميي د    إلالميياكور 

 .إل3 إلومسؤولي 

ممي  يمكين القيول بيي ن غيي ا التوقييع المجي ور للييوزير المريتب أو اليوزرا  المرتريين يجييكل 

التوقيييع المجيي ور جييكرا ميين ي عييد  لقواعييد الجييكل علييى الييرغم ميين أنييكمر لفيي  لقواعييد ا رتريي ب،   

 األجك ل الجوهري  للقرار.

                                                

 .256، ببيروف : المؤسس  الحدية  للكت ا ،1، لاريالقضاء اإلد إل.2613رابي، م زن ليلو   إل1 

، مرجيع سي بي، النظرينة العامنة للقنرارات اإلدارينة فني التشنريع اإلداري الكنويتيرزي، ل ري عبيدالرؤو  ري لح،  إل2 
 .428ب

 .1952لسن  اله جمي  دستور المملك  األردني   إل3 
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 المطلب الثاني

 االستثناءات الواردة على عيب عدم االختصاص في القرار اإلداري

رع يي  تريرف ا جعليك المج ير يتحقي عيا عيدم ا رتري ب، عنيدم  يتيولى جيرب أو هيًي  خدا

كييون هنيي ك مر لفيي  لقواعييد ميين ارتريي ب جييرب أو هيًيي  خدارييي  أرييرى، أو بعبيي ر  أرييرى عنييدم  ت

ا رتري ب، وهيياا كق عييد  ع ميي ، خ  أنيك فييي بعييض األحييي ن   ترليو الق عييد  ميين ا سييتةن  ، وفييي 

هاا الريدد فيىن ا سيتةن  اف التيي   تيؤةر عليى ريح  القيرار ا دار  رغيم ريدورل مين سيلل  غيير 

ا سيييتةن ًي   الفيييرع  مرترييي ، تتمةيييل فيييي: نظريييي  الموظييي  الفعليييي  الفيييرع األولإل ونظريييي  الظيييرو 

 الة نيإل، وهاا م  سيتم بي نك ب لتفريل المبين أدن ل.

 الفرع األول  

 نظرية الموظف الفعلي أو الواقعي

ييي ر  عنهييي  بنظريييي  الموظييي  الظييي هر، وهيييي ح لييي  اسيييتةن ًي  وريييور  مييين ريييور أو كمييي  ع 

قي ا، لتظيل القيراراف الري در  نظ مي ا ق نونيي ا دقي   ق نوني ا، واليا  أف يرد لهي مم رس  ا رتري ب المجيروع

في ظله  رحيح  وسليم  وقد نجف من قبب  ق بي ا له  ، وتؤد  لنفي رف  الهريا عين تليك 

 .إل1 القراراف

ي ، أو اليا  ليم ين تعييني ا معيبي ا والموظ  الفعلي كم  يعرفك العميد اللمي و  دهيو الفيرد اليا  ع 

 .إل2 سليم دخلرق ا، ومع الك تعتبر قراراتك  يردر بتعيينك قرار  

                                                

 الحقيييوي، المهيييرا،فييي ص: منجيييوراف كليييي   ،2، لنظرينننة المرافنننق العامنننة الكبنننرى إل.1992الريييروخ، م ليكييي    إل1 
 .136ب

 .318، مرجع س بي، بالنظرية العامة للقرارات اإلداريةاللم و ، سليم ن،  إل2 
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دون تيوافر الريف  ويعرفك الدكتور محمد م هر أبوالعينين ب نك دالجرب الا  يجهل الوظيف  

لعيييدم وجيييودل مييين األريييل، واليييك فيييي ظيييرو  معينييي   أةيييرل، أوأو انتهييي    ،الرزمييي ، ليييبلرن تعيينيييك

، كمي  ليو ك نييف ري در  مين الموظي  العيي م ،تسيتوجا خبيف   الجيرعي  عليى الترييرف ف الري در  منيك

 .إل1 وتتمةل تلك الظرو  في توافر الظ هر أو الظرو  ا ستةن ًي د

 وب قي التعريف ف الفقهي  لفكر  الموظ  الفعلي   ترره عن مبمون التعريفين الس بقين.

حك ميك دون أن يجييير هيال النظرييي  بيمن ا فييي العدييد ميين أوقيد أريا مجلييص الدولي  الفرنسييي ب

التييييي تجييير  عليييى بعيييض الحييي  ف دون تيييوافر الرييييف   ا ريييح  التريييرف فخليهييي  ريييراح ، خا رت ييي

 Marriages)الرزمي   ريداره ، وكمي  أريا بهيي  القبي   الميدني الفرنسيي فيي قبييي  زواه متيروه 

De Montrouge)   وتتعليييي واقع تهييي  بعقيييود زواه أجراهييي  أحيييد أعبييي   المجليييص المحليييي نتيجييي

بييف فييي البداييي  المحكميي  بىلهيي   تفييويض غييير مجييروع ميين العمييد ، ولميي  لعيين علييى هييال العقييود ق

، خ  أن محكمي  الينقض الفرنسيي  ألهيف 23/2/1883ةرة  من هيال العقيود فيي حكمهي  الري در فيي 

 .إل2 هال األحك م وقبف برح  هال العقود

فكر  الموظ  الفعلي نج ف في كن  مجلص الدول  الفرنسي، نقلهي  عنيك القبي    وعليك، فىن

حيييداع الموا مييي  والتيييوازن بيييين مريييلح  ا دار  وحقيييوي وحريييي ف عيييف البيييرور   دالمرييير  حينمييي  

المتع ملين معه  حسيني النيي ، والياين تقيرر لهيم بموجيا القيرار ا دار  وبيع ا أو مركيزاا ق نونيي ا، مين 

، وأن يفقيد الةقيي  فيي ا دار ، ممةليي  فييي مفيي العيي بيك أن يحييدع ابيلراب ا فييي سييير المر جي ن المسيي ص 

                                                

 .36، مرجع س بي، ب3، هتطور قضاء اإللغاءأبوالعينين، محمد م هر،  إل1 

القضننننناء فإل، -،  دمؤلييييي : أبيييييوراص، محميييييد الجييييي فعي ، أجييييي ر خلييييييك1883كيييييم محكمييييي  الييييينقض  الفرنسيييييي  ح إل2 
 .336ع لم الكتا، ب  د.لإل ،  د.مإل :،اإلداري
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فييييهم وبحكيييم الظييي هر ريييرحيتهم الق نونيييي  لجيييهل وظييي ًفهم التيييي منحيييتهم موظفيهييي  الييياين يفتيييرض 

 .إل1 ا رتر ب بىردار القراراف

ن مبدأ سير المرافي الع م  هيو ري حا الفبيل فيي خقيرار هيال النظريي ، ودفيع القبي   خااا فى

 لرعترا  ب لرف  الجرعي  لرعم ل والتررف ف الر در  عن الموظ  الفعلي.

ميين القبيي ًين الفرنسييي والمريير  فييي األرييا بهييال النظرييي ، خ  أن  كييل   وبيي لرغم ميين اتفيي ي

القب   المرر  قد رفض تلبيقهي  وا سيتن د عليهي  فيي جمييع ا حيوال، ففيي الوقيف اليا  لبيي فييك 

 ، حيييع قبييى مجلييص القبيي   الفرنسييي هييال النظرييي  فييي األوقيي ف الع دييي  وا سييتةن ًي  علييى السييوا

سداد الا  تم لجرب ك ن ج لس ا في المك ن المرريب للتحرييل، وكي ن برح  الالدول  الفرنسي  

. كم  قبى في حكم آرر لك حين هي جر المجليص وحي ب نك الموظ  المرتب ب لتحريلإلالظ هر ي

، حييييع تعربيييف الحيييي   ا داريييي  1946البليييد  ألحيييد القيييرى الفرنسيييي ، نتيجييي  الهيييزو أللمييي ني عييي م 

بلراب ف والتوق ، فق م الموالنون بتجكيل لجني  مينهم توليف خدار  والمرافي الع م  في هال القري  لر

مرافي القري  والسهر على تزويد الموالنين ب لردم ف والمؤن التي يحت جونه ، وقد أقر مجلص الدولي  

له  الموالنييون والتييي حلييف محييل الهيًيي ف المحلييي ، رغييم أنهيي  سييلل  الفرنسيي أعميي ل اللجنيي  التييي جييك  

وني ، مم  يؤكد أن مجلص الدول  الفرنسي قد أريا بتلبييي نظريي  الميوظفين الفعلييين فعلي  وليسف ق ن

 .إل2 في األوق ف الع دي  وا ستةن ًي  على السوا 

ر ريراح  خليى رفيض تلبييي نظريي  مرير تجيي يحكمي  ا داريي  العليي  فيحكي م المونجيد أن أ

ألحيوال الع ديي ، ورفيض ترتييا أييي  الظي هر خ  فيي ح لي  الظيرو  ا سيتةن ًي ، رافبي  تلبيقهيي  فيي ا

                                                

 .72، مرجع س بي، بالقضاء اإلداري دعوى اإللغاء ودعوى التعويضالبن ، محمود ع ل ،  إل1 

 .246، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريرابي، م زن ليلو،  إل2 
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آة ر ق نوني  ر ر  ب لوظيف  الع م  لر لح من يجهل الوظيف  قبيل ريدور قيرار التعييين، حييع جي   

ن الا  تسترلرك المحكم  مم  تقدم خنك ليص ةم  رابل  وظيفي  قيد ق ميف ومن حيع خ في حكم له  

والجيي مع األزهيير، و  يمكيين أن يعتبيير للتييدريص بمعهييد البحييوع ا سييرمي   عبييين المييدعى وهييو متلييو 

ق نون ا معين ا في ردم  الحكوم  على وظيف  داًم  أو مؤقت ، ولم ييتم تعيينيك فيي هيال الوظيفي  بي ألدا  

الق نوني  ممن يملك التعيين ومن ةم فير ينجي  ليك مركيز قي نوني يتريل ب لوظيفي  الع مي  كموظي ، و  

ل من ردم ف... و  يردي في حقك القول ب نك يعتبير موظفي ا م  عس ل أن يكون قد أدايستحي مرتب ا لِ 

ألن نظرييي  الموظيي  الفعليي   تقييوم خ  فييي األحيوال ا سييةن ًي  البحتيي  وتحيف خلحيي ح الح جيي   فعليي ا؛

خلييى ا سييتع ن  بميين ينهبييون بتسيييير دو ا العمييل فييي بعييض الوظيي ً ، بييم ن ا  نتظيي م المرافييي 

. وهياا تريريح   يحتي ه إل1 إل ته  للمنتفعيين بهي  ب بيلراد دون توقي الع م ، وحرر ا على ت دي  ردم

لتوبيييح ميين ج نييا المحكميي  ا دارييي  العلييي  المرييري  ب سييتبع د فكيير  الموظيي  الفعلييي فييي الظييرو  

 الع دي .

ويؤكيد هيياا ا تجيي ل تعييرض المجييرع الجنيي ًي المرير  لهيياا النييوع ميين األفييراد اليياين ينتحلييون 

أنفسيهم عليى الوظيفيي  ويب جيرون تبع تهي  ألغيراض جرريي ، واليك فييي  جرريي  الموظي  ويقحميون

إل 155 إل من الب ا الع جر من ق نون العقوب ف المرر ، حيع نرف المي د  156و 155الم دتين  

كييل مين تييدرل فييي وظيفي  ميين الوظيي ً  العموميي ، ملكييي  ك نييف أو عسيكري  ميين غييير أن ) عليى أن

ن منهيي  بييالك أو أجييرى عمييرا ميين مقتبييي ف خحييدى هييال تكييون لييك رييف  رسييمي  ميين الحكوميي  أو خا

ييي (جنيهييي ا  26الوظييي ً ، يع قيييا بييي لحبص والهرامييي    تتجييي وز  رع خ  أن التيييدرل اليييا  يقريييدل المج 

لجيي ني قييد قيي م ب  بيي ف  خلييى انتحيي ل رييف  الموظيي  العيي م ب عميي ل خيج بييي  ميين ايتللييا أن يكييون 
                                                

 : أبيييوالعينين، مؤليي ، أجيي ر خلييييك28/6/1964، جلسييي  1396حكييم المحكميي  العليييي  المرييري ، فيييي ا للعيين رقييم  إل1 
 .33ب مي ل رداراف الق نوني ،المركز القو   د.لإل، الق هر  :تلور قب   ا له  ، إل.2615محمد م هر  
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لريف    يعتبيير بااتييك دلييرا علييى اقتح مييك للوظيفيي ، أعمي ل الوظيفيي  التييي اغتريبه ، فمجييرد انتحيي ل ا

غييير أن يكييون حيي ًزاا للرتبيي  ن دكييل ميين لييبص عرنييي  كسييو  رسييمي  ميين إل علييى أ156وتينب الميي د   

التي ترول لك الك أو حمل العرم  الممييز  لعميل أو لوظيفي  مين غيير حيي، يع قيا بي لحبص ميد    

 .إل1 د ا هجني 26تزيد على سن  أو بهرام    تتج وز 

نعيدام تليك التريرف ف ريي  العليي  فيي مرير خليى بليرن أو آر المحكمي  ا داجِ ومع الك فلم ت  

الرييي در  عييين الموظييي  فيييي هيييال الفتييير ، بيييل عليييى العكيييص مييين اليييك وفيييي حكيييم آرييير لهييي ، قبيييف 

ب سييتحق قك لرجيير مق بييل ميي  قيي م بييك ميين أعميي ل، وهييو األميير الييا    يمكيين تفسيييرل خ  وفقيي ا لنظرييي  

ومين حييع خنيك ترتيبي ا عليى مي  تقيدم فىنيك  موظ  الفعلي، حيع ج   هاا الحكيم عليى النحيو التي لي ال

لل عن   يعد من أعب   السيلك الدبلوم سيي وأنيك ليم يريدر قيرار اولًن ك ن الة بف من األوراي أن 

يييص البعةيي  الدبلوم سييي  ببهييداد وب لتيي لي عييدم تييوافر جييرل أس سييي ميين جييرو  ل نييدا بجييهلك وظيفيي  ًر

قيتييك فييي رييرفه  دبييدل ا ن بيي  وبييدل الرييراف د خ  أن الة بييف ميين حريير  البييدلين الليياين يل لييا ب 

يييص البعةيي  الدبلوم سييي  المرييري  فييي بهييداد  األوراي أنييك قييد ب جيير جميييع ارتر ريي ف ومسييؤولي ف ًر

كميي  كييي ن يقيييوم  13/3/1993وحتيييى  19/2/1992ورع ييي  جمييييع المريي لح المريييري  ريييرل المييد  

األعمييييي ل المتعلقيييييي  ب لجيييييؤون الم ليييييي  وميييييين بينهييييي  عمليييييي ف الرييييييراف  ريييييرل الميييييد  ميييييين بجمييييييع 

والك في ظل ظرو  استةن ًي  تمةلف في حرا الرليج وقلع  4/16/1993وحتى  19/12/1992

العرق ف الدبلوم سي  بين مرر والعراي، ومن ةم فىنك يسيتحي تعويبي ا مق بيل مي  قي م بيك مين أعمي ل 

                                                

 .424ب  د.لإل، الق هر  : دار النهب  العربي ،الق نون ا دار ،  إل.2666بدو ، ةروف   إل1 
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ك م  يعي دل قيمي  بيدلي ا ن بي  والريراف  المقيررين ق نوني ا لمين تتيوافر فييك جيرول ررل تلك المد  وال

 .إل1 إلوالك لتوافر جرول الموظ  الفعلي في حقك؛استحق قه  

ويةيير كةييراا مين مم  يحيل موق  المحكم  ا داري  العلي  المرري  ب لهموض في هاا الج ن 

حييوال أرييرى مييع اتف قهيي  أحييوال واسييتبع ده  فييي ألنظرييي  فييي نييك   وجييك لتلبيييي االتسيي ؤ ف، حيييع خ

ن ك نييف فيي الظييرو   جميعي ا فيي علتهيي ، واسيتمرار األسييب ا التيي دعييف خليى ظهورهي  واألرييا بهي ، واال

بسييرم   ا عتييرا ميي  تسييتدعيك تلييك الظييرو  ميين كةيير أهمييي  لِ تةن ًي  تلعييا هييال النظرييي  دوراا أا سيي

بف   ريف  الموظي  الفعليي علييهم، ومي   ا جرا اف والتررف ف الر در  عن أفراد غير مرترين واال

 .إل2 دامف هال ا جرا اف والتررف ف ك نف تهد   ستمرار سير المرافي الع م  ب نتظ م والراد

وهيياا الموقيي  ميين القبيي   المريير  كيي ن منتقييداا ميين ج نييا الفقييك ودعييى للمنيي دا  ببييرور  

ريلح  ا دار  ااتهي  فيي خبيف   الجيرعي  عليى تلبيقه  في جميع األحوال، تحقيق ا لمرلح  األفراد وم

التررف ف الب لل  التي نسبف خليه ، ومن الراجح في الفقك أنك فيي ح لي  تعي رض مريلح  ا دار  ميع 

مرلح  األفراد فىن الهلب    بد وأن تكون لررير ، تمجي ا ميع األسي ص اليا  وبيعف مين أجليك وهيو 

دار  وهيي المكلفي  بمراعي   أحكي م القي نون، يجيا عليهي  حم يي  الهيير حسيني النيي ، عيرو  عليى أن ا 

الوبع الظ هر أم م الجمهيور، فيىن ليم تفعيل فير تجيوز  لأن تب در في اتر ا كل م  من ج نك أن يزي

لهيي  الحم ييي ، ور ريي  أنهيي  تملييك السييلل ف وا متييي زاف التييي   تبييرر ادع  هيي  بحسيين النييي  والجهييل 

 .إل3 بحقيق  المركز الظ هر

                                                

 ، أجييي ر خلييييك 15/1/2612ي، جلسييي  48  لسييين 7277لعييين رقيييم ال في  داريييي  العليييي  المريييري ،المحكمييي  احكيييم  إل1 
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القب   ا دار  األردنيي فقيد سي ر عليى نهيج قريني  القبي   ا دار  الفرنسيي فياها خليى أم  

تلبيييي نظرييي  الموظيي  الفعلييي سييوا  فييي األوقيي ف الع دييي  أو ا سييتةن ًي ، فلجيي  خليهيي   بييف   رييف  

المجروعي  على قراراف خداري  ر در  عن أجر ب أو هيًي ف خداريي ، ليم تعيد مؤهلي  ق نوني ا لمم رسي  

القراراف الر در  عن المجي لص المحليي ، التيي  الس بق  رتر ب، فقد اعتبرف محكم  العدل العلي ا 

خاا ك نيييف ميييد   قيييراراف مجيييروع ، اسيييتن داا لنظريييي  الموظييي  الفعليييي  يانتهيييف ميييد  ت هيلهييي  القييي نون

اراا لقيرار المجلص القرو  عند خردار قرار ا سيتمرك قيد انتهيف، خ  أنيك كي ن يقيوم بمسيؤولي تك اسيتمر 

تجييكليك القيي نوني، بحيييع   يسييتليع الترلييي عيين مسييؤولي تك، ميي  دام لييم يرييدر قييرار بتعيييين مجلييص 

ستمرك أنك ر در عن موظ  فعلي، فهو مجيروع بمقتبيى  قرو  آرر، فىن م  يلبي على قرار ا

 .إل1 إل ر مب دئ الفقك ا دا

لريي در  عيين جهيي ف حكييم القبيي   القييراراف ا السيي بق  واعتبييرف محكميي  العييدل العلييي  األردنييي 

خن القيول بي ن اللجني  المجيكل   ا دار  بىله   ت هيله  الق نوني قراراف مجروع ، فقبف في حكم لهي  

ن قرارهيي   للتحقيييي فييي الجييكوى المقدميي  بييد أحييد مييوظفي البلدييي ، هييي لجنيي  غييير ق ًميي  ق نونيي ا، واال

اليك أن الحكيم الري در عين محكمي   غيير وارد؛هو قول  ب لنسب  لالك يعتبر منعدم ا وحقيق ا ب  له  ،

العييدل العلييي  الق بييي بيي ن تعيييين هييال اللجنيي  كيي ن غييير قيي نوني قييد رييدر بعييد رييدور قييرار اللجنيي  

ن ا جييرا اف التييي قيي م بهيي  الموظيي  التييي اسييتقر عليهيي  الفقييك ا دار  أالملعييون بييك، وميين المبيي دئ 

 .إل2 إلعيينك ك ن ب لرا الفعلي تعتبر رحيح ، ولو ةبف بعد الك أن قرار ت

                                                

الننوجيز فنني القضنناء : القبيييرف، حمييد ، مؤليي  ، أجيي ر خليييك161/72رقييم    األردنييي ،حكميي  العييدل العليييمحكييم  إل1 
 .341، مرجع س بي، باإلداري
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فيي  ، بي لرغم مين وجيود أحكي مأم  موق  القب   ا دار  الليبيي مين نظريي  الموظي  الفعليي

الليبيي تجير خليى هيال النظريي ، كمي  أن هني ك تلبيقي ف لهي  فيي ا دار  الجيعبي ، خ   القب   ا دار 

وحيار فيمي   ،قب   ميتحفظ جيداا لليبي  في هاا الرروب يجد أنك اأن المتتبع لقب   المحكم  العلي  

خليى أرياه  بهيال النظريي   –حسيا رأ  الب حيع  –، فهي لم تجر فيي أحك مهي  يتعلي بنظري  الظ هر

رراح ا، بل يمكن القول أنه  أراف به  بمن ا، ومن أبيرز أحك مهي  فيي هياا الريدد حكمهي  الري در 

فيهي  والري در  بوقي  اللي عنين خن القراراف ا داريي  الملعيون   ، حيع تقول 22/2/1976بت ريخ 

عن العمل، هي فيي حقيقتهي  قيراراف نه ًيي  بفريلهم مين الردمي ، خا خن ا دار  أفريحف فيي دف عهي  

أنهي  لجي ف خليى اليك بسيبا اعتيراض وزار  الم ليي  عليى تعييينهم لريدورل ررفي ا لقيرار مجليص اليوزرا  

عيين التي ردرف ك نف ر لًي  فعميدف وك نه  قد علمف أن قراراف الت،الا  قبى بوق  التعيين ف 

خلى سحبه  ف نهف بالك ردم  الل عنين بعد أن ب جروا عملهيم نحيو عي م، ومي  مين جيك فيي أن هيال 

 .إل1 إلف مركزاا ق نوني ا لكل من المدعين مم  تتوافر معك المرلح  الجرري  المب جر القراراف مس  

ب جييروا أعميي لهم لمييد  سيين  ةييم ويتبييح ميين الييك أن المحكميي  رأف أن المييوظفين المفرييولين 

ردر القرار الا  بموجبك تم خنه   أعم لهم، وب لت لي فىن هاا القرار قد مص المراكيز الق نونيي  لهيؤ   

الموظفين، أ  اعترفف لهم بمراكز ق نوني  على الرغم مين أن قيراراف تعييينهم ك نيف ب للي  لمر لفتهي  

أن المحكمي  العليي  الليبيي  قيد أرياف بيمن ا بتلبييي  لقرار مجلص الوزرا ، ومع وجود هياا الحكيم نيرى

 نظري  الموظ  الفعلي في الظرو  الع دي .

بي  مين نظريي  الموظي  ومع الك فىن موق  دواًر القب   ا دار  بمح كم ا ستًن   في لي

بمحكميي  رف داًيير  القبيي   ا دار  كةيير وبييوح ا ميين موقيي  المحكميي  العلييي ، حيييع قيير  الفعلييي جيي   أ

                                                

أحكننام ومبننادئ القضننناء : الجهمييي، رليفيي  سيي لم، مؤلييي  ي، أجيي ر خليييك57/43رقييم  المحكميي  العلييي  الليبييي  حكييمإل1 
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....  بقولهيي :  22/12/1998 قبي ًي  بتي ريخ 24سين  ل 19ن   مريراتك فيي اليدعوى ا دارييي  رقيم اسيتً

هو الجرب الا  يعهيد خلييك بعميل داًيم، فيي ردمي  مرفيي  فف المحكم  العلي  الموظ  الع م ب نكعر  

فيهي   ع م تديرل الدول  وتجر  علييك، ومين ةيم تسير  علييك جمييع القيوانين وليواًح الردمي  المدنيي  بمي 

من حقوي وواجبي ف...، وبيالك   يعيد موظفي ا ع مي ا مين تقليد وظيفي  ع مي ، وكي ن تعيينيك فيهي  تعييني ا 

 –حك ا دار  بجهل وظيف  ع م  وتعهد خليك بمم رسته ، ويم رسيه  فعيرا جمعيب ا، وكالك األمر لمن تر 

ن حييييع خ ....، و انتظييي راا لريييدور قيييرار بييي لتعيين مييين الجهييي  المرترييي –كمييي  هيييو جييي ن الل عنييي ف 

الل عنيي ف قييد تييم التحيي قهن ب لعمييل بموجييا رسيي ل  ميين عبييو التعليييم والبحييع العلمييي  بييزلتينإل ولييم 

يردر قرار من الجه  المرتر  ب لتعيين حتى اآلن، والك كم  ج   في رسي ل  عبيو التعلييم بمحلي  

 ، بيي ن 14/8/1997يخ زلتيين المرفقي  بيي ألوراي، والموجهي  ألمييين اللجني  الجييعبي  لمحلي  زلتييين بتي ر 

ك ف  المستنداف الر ر  ب لل عن ف والمتعلق  بموبيوع التعييين قيد تميف خح لتهي  خليى اللجني  الجيعبي  

الع م  للتعليم والبحع العلمي، حيع وعد األميين المسي عد بىتمي م خجيرا اف التعييين، ولمي  كي ن األمير 

ي مجيييي ل تلبيييييي القيييي نون مفهييييوم الموظيييي  العمييييومي فيييي نكييييالك فييييىن الل عنيييي ف   يرييييدي عليييييه

 .إل1 إلا دار 

نيك وفقي ا ي بي  الع مي  فيي هيال القبيي ، حييع خومن المفيد في هاا الريدد ا جي ر  خليى رأ  الن

بجي ن القبي   ا دار  وتعديرتيك، تنجي  بكيل محكمي   1971لسين   88ولى من الق نون رقيم للم د  األ

دار  وتجييكل الييداًر  ميين الجمعييي  العمومييي  كةيير للقبيي   ا  كم ا سييتًن   المدنييي  داًيير  أو أميين محيي

 للمحكم  من ةرع مستج رين، على أن يحبر جلس ته  أحد أعب   الني ب  الع م .

                                                

، بجلسيييييييي  19/24دارييييييييي  رقيييييييم ا دعوى الييييييي حكيييييييم داًييييييير  القبيييييييي   ا دار  بمحكمييييييي  اسيييييييتًن   مرييييييييرات  فيييييييي إل1 
، مرجيييع اري الليبنننيأحكنننام ومبنننادئ القضننناء اإلد: الجهميييي، سييي لم رليفييي ، مؤلييي   ، أجييي ر خلييييك22/12/1998

 .362س بي، ب
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ن كي ن  بيدا  رأيهي  حتيى واال وبالك يكون حبور الني بي  الع مي  أميراا واجبي ا لجلسي ف المحكمي  واال

ييي ا كيي ن علييى ج نييا كبييير مييين غييير ملييزم للمحكميي ، وفييي القبييي  المنظييور  أبييدف الني بيي  الع ميي  رأ

خن ميين ألنهيي  أفرييحف وبجييكل رييريح عيين نظرييي  الموظيي  الفعلييي، ومميي  أوردتييك الني بيي  د ؛األهمييي 

يتيييولى القيييي م بوظيفييي  ع مييي  دون أن يريييدر قيييرار بتعيينيييك ابتداًيييك العميييل القييي نوني الواجيييا تعيينيييك 

نميي  يكييون ميين المييوظفين الفعلييي ؛بمقتبيي ل،   يعتبيير موظفيي ا ع ميي ا  ين أو الييواقعيين، فمييةرا قييد ترجييح واال

حييد األجيير ب لجييهل وظيفيي  ع ميي ، وتعهييد خليييك فعييرا قبييل تعيينييك رسييمي ا القييي م بهيي  انتظيي راا أا دار  

ك األحيييوال   يجيييوز اعتبييي ر مةيييل هيييؤ   األجييير ب مييين الميييوظفين ليييلريييدور أدا  تعيينيييك، وفيييي ت

رسيي ل  تنسيييبهن خليى العمييل بموجيا العميوميين، وهيياا األمير ينلبييي عليى وبييع الل عني ف حيييع تيم 

عبييو اللجنيي  الجييعبي  الع ميي  للتعليييم والبحييع العلمييي زليييتن قبييل رييدور قييرار التعيييين ميين السييلل  

 المرول  بالك، وهو أمين اللجن  الجعبي  الع م  للتعليم والبحع العلمي...د.

هيي تلرقيف  مي  التيير فيي اتجي ل المحكويبدو جلي ا أن رأ  الني ب  الع م  ك ن ليك األةير الكبيي

لنظري  الموظ  الفعلي بلريق  بيمني ، غيير أنيك حتيى ميع التسيليم بي ن داًير  القبي   ا دار  أيب ا 

بمحكمي  اسيتًن   مريراتك قيد أريياف ريراح ا بنظريي  الموظي  الفعليي، فييىن هيال النظريي  لين تظهيير 

والييك  كميي  العلييي  رييراح ا؛ؤكييد عليهيي  المحخلييى حيييز الوجييود فييي القيي نون ا دار  الليبييي خ  بعييد أن ت

ه  ملزم  لك ف  الجهي ف ا داريي  وجمييع المحي كم ص الهرم القب ًي في ليبي ، ومب دؤ ألنه  محكم  تترأ

 مك نه  بعد في القب   ا دار  الليبي. ت رابنب الق نون، وبالك تكون نظري  الموظ  الفعلي لم 

عيييد  فييروض، منهييي  أن يعيييين  يتبييين ممييي  تقييدم أنيييك يفتيييرض لتحقيييي ح لييي  الموظيي  الفعليييي

جيرب فيي وظيفي  ةيم يتبيح بليرن هياا التعييين، أو أن يقيوم موظي  بعميل ييدرل فيي ارتريي ب 

موظيي  آريير اعتقيي داا منييك علييى ريير  الحقيقيي  أن الييك العمييل يييدرل فييي ارتر رييك، كييالك لييو أن 
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 ؛تيك ب لوظيفي ين، أو بعيد ريدور قيرار ب نتهي   عرقييموظف ا م رص مه م وظيفتك قبل ريدور قيرار التع

  ستق لتك أو  ح لتك للمع  .

ف  نظريي  الموظي  الفعليي فيي األوقي نلي ي فيي  قيد توسيع نونرى أن الفقك والقبي   ا دارييي  

، ر ريي  فيميي  يتعلييي بىلهيي   الرييف  غييير المجييروع ، ف لقبيي   يقيير برييح  الترييرف ف التييي الع دييي 

خلهي   سيند يجيهل الوظيفي ، دونمي  تفرقي   أجريف قبل ردور الحكم بىله   الرف  غير المجيروع ، أ 

بيين حسيين نييي  الهييير أو سييو  نيتييك أو وجييود رلي  أو تقرييير ميين ج نبييك أو أن قييرار التعيييين الب لييل 

 ك ن معقو ا أو غير معقول.

دا   لي  الينب عليى اسيتمرار الموظي  فيي أوأس ص رح  هال التريرف ف فيمي  نعتقيد، فيي ح

وهيال ا راد  هييي  هلك الوظيفي  هييو خراد  المجيرع الرييريح ،عمليك رغيم اللعييون الموجهي  بييد سيند جيي

و  يجيوز بعيد اليك تلميص سيند فقهيي أو قبي ًي لتبريير اليك، أمي  فيي ح لي  عيدم مردر المجيروعي ،

رع ييرى غيير اليك لمي  رع البمني ، خا لو كي ن المج يفيمكن أيب ا ا ستن د خلى خراد  المج   ،وجود نب

ل  الجوهريي  كةيير  الوقيوع مين الن حيي  العمليي ، واسيتن د ا دار  خليى اعتورل النب على مةل هال المسي 

القييراراف الريي در  ميين الموظيي  فييي هييال الح ليي  ليسييف محييل جييك سييوا  فييي عرق تهيي  بموظفيهيي  أو 

ولييى لييو لييم يكيين لهيي  مكنيي  ا سييتن د خليهيي  لترتييا علييى الييك بلييرن سيي ًر بيي لهير، خا فييي الح ليي  األ

فيرف سيي ًر الميوظفين ميين أ  علي فالتريرف ف التيي ترتبيي ى القييراراف التيي أرييدره  هياا الموظيي ، واال

وعلييى أ   ؟جييزا  تيي ديبي وقييع عليييهم، أميي  فييي عرقتهميي  بيي لهير فكييي    يتيي تى لهيي  ا سييتن د خليهيي 

وهييال القييراراف فييي األغلييا األعييم يتعلييي تنفييياه  ب لمرييلح  الع ميي ، وحم ييي   ؟أسيي ص تحييرم ميين الييك

 ر القيم  الق نوني  لهال التررف ف.األفراد   تعني خهدا
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 الفرع الثاني

 

 نظرية الظروف االستثنائية

أنج  مجلص الدول  الفرنسي هال النظري  لتواجك به  ا دار  ظروف ا غيير ع ديي  ف بيفى ريف  

الجييرعي  علييى بعييض القييراراف ا دارييي  التييي تعييد غييير مجييروع  فييي الظييرو  الع دييي  والييك تحقيقيي ا 

 وم به  الدول  وهي انتظ م سير المرافي الع م .للمهم  التي تق

تتقيييد بييك ا دار  فييي الظييرو  وبهييال النظرييي  رييره مجلييص الدوليي  عيين مبييدأ الجييرعي  الييا  

ا ك نيب فيي القي نون، واليا  حيد  بتحلله  مين هياا القييد وأريبح لهي  ارتري ب واسيع ليم ييرد بيالع دي

ي  عيين حفييظ األميين والنظيي م فييي الظييرو  بيي لمجلص خلييى ابتييداع هييال النظرييي  قرييور قواعييد الجييرع

ا ستةن ًي  فلم يكن بد مين أن تتحيرر ا دار  مين تليك القواعيد وبيالك يسيتند أسي ص هيال النظريي  خليى 

 .إل1 الواجا الا  يفربك الق نون على الدول  في أداًه  لسللته  ا داري 

سع من سيلل  ا دار  تو له  في النروب الق نوني  التي  ويمكن أن تجد هال النظري  مردراا 

فييي ظييرو  األزميي ف و  سيييم  الحييرا، وميين الييك نرييوب قيي نون األحكيي م العرفييي  وح ليي  البييرور  

والقييوانين الر ريي  ب لتعبًيي  لمواجهيي  أرليي ر الحييرا وغييير الييك ميين القييوانين، خ  أن هييال السييلل ف 

لتيي دفعيف القبي   خليى هيي ا ،غير الع دي  تجد مردراا له  من نب الج رع والفكر  التي تقيوم عليهي 

                                                

 د.لإل، بنهيييي ز : ،مسننننلولية اإلدارة عننننن أعمننننال وقننننرارات الضننننبط اإلداري إل.1997جييييوايل، ع جييييور سييييليم ن   إل1 
 .265، بمنجوراف ج مع  ق ريونص
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ريع ف ا سيتةن ًي  وتسي عد فهيي نظريي  قبي ًي  تكميل نقيب التجي ،خنج   نظري  الظيرو  ا سيتةن ًي 

 .إل1   في مهمته ا دار 

حكيي م مجلييص الدوليي  الفرنسييي علييى أنييك يلييزم لتلبيييي هييال النظرييي  تييوفر جييرول واسييتقرف أ

  عليى ا دار  أن تترير  ًي  يسيتحيل معهي ا أ  ح لي  جي ا  ل ر معين  وهي أن يكون الظر  استةن ًي

الترير  المجيروع وأن تكييون هني ك مريلح  ع ميي  تحيتم ا لتجيي   خليى هياا ا جييرا  والتبيحي  بمبييدأ 

المجيروعي ، والنتيجي  التيي تترتييا عليى هيال النظرييي  مجيروعي  ا جيرا اف التييي   غنيى عنهي  لسييير 

ن كيي ن المجلييص مييع الييك قييد عمييد خليي ى فييرض قيييود علييى ا دار  حم ييي ا لرفييراد المريي لح العمومييي  واال

 .إل2 ف ربع مم رسته  لهال النظري  لرق بتك فتتعرض بالك للحكم عليه  ب لتعويب ف

وكيي ن أول تلبيييي لهييال النظرييي  فييي حكييم مجلييص الدوليي  الفرنسييي فييي قبييي   غيي ز بييوردوإل 

 36امتيي ز لميد   ليف بموجيا عقيدكوملرره : أن بلدي  مدين  بوردو قيد أو  1916م رص  36بت ريخ 

 ، فتعهيدف الجيرك  بموجيا اليك العقيد لتوزييع الهي ز والكهربي   فيي المدينيسن  خليى جيرك  مرفقي ا ع مي ا 

وملحقيك بتجهييز الهيي ز لرفيراد وبييع المتيير المكعيا منيك بسييعر معيين، غيير أن الييا  حيدع بعيد الييك 

ز حيدود التوقيع، ممي  أدى خليى هو نجوا الحرا الع لمي  األولى ف رتفعف، أسع ر الفحم ارتف ع ا تج و 

تجي وز كلفي  ا نتي ه للمتير المكعيا مين الهي ز للسيعر اليا  يبي ع بيك بموجيا العقيد، األمير اليا  دفيع 

الجرك  خلى أن تللا مين بلديي  مديني  بيوردو بي لترريب لهي  بزيي د  سيعر المتير المكعيا مين الهي ز، 

الجييرك  بعيد الييك  ع قييدين، ف بيلرفخ  أن مديني  بيوردو رفبييف اللليا بحجيي  أن العقيد جيريع  المت

ليييى المحكمييي  ا داريييي  المرترييي ، وهيييي مجليييص المح فظييي  اليييا  قبيييى بيييرفض خليييى رفيييع القبيييي  خ

                                                

المريييييري  الع مييييي   الهيًييييي  القييييي هر  : لإل،،  د.نظرينننننة الظنننننروف االسنننننتثنائية إل. 1978عليييييي، أحميييييد ميييييدحف   إل1 
 .29ب للكت ا،

 .35، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريرابي، م زن ليلو،  إل2 
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الللييا، ف سييت نفف الجييرك  الحكييم أميي م مجلييص الدوليي  برييفتك المحكميي  ا دارييي  العلييي ، وللبييف منييك 

ألبيرار بي لتعويض عين ا مين جهي ، والحكيم لهي تعديل جرول العقد والك بمب عف  سيعر بييع الهي ز 

التيي تكبيدته  نتيجي  لعييدم اسيتج ب  مديني  بيوردو لللبهيي  مين جهي  أريرى، فكيي ن موقي  مجليص الدوليي  

ألن الق بييي   يسييتليع تعييديل العقييد كميي  رفييض الللييا الةيي ني ،هييو رفييض الللييا األول للجييرك  

قييد حكييم للجييرك  ألن مدينيي  بييرودو لييم ترتكيا أ  رليي ، ومييع الييك ف ؛دالتعيويض علييى أسيي ص الرليي د

ي ت دييي  بيي لتعويض علييى أسيي ص أن تجهيييز الهيي ز للسييك ن خنميي  هييو مرفييي عيي م يتللييا ا سييتمراري  فيي

لمجييروع وب لتيي لي قييد تييؤد  خلييى توقفييك ميزانييي  ا سييع ر الفحييم سييتؤةر علييىردم تييك، وبميي  أن ارتفيي ع أ

لريع ا الن جمي  وتوق  ردم تك، ارت ى أن المريلح  الع مي  تقتبيي مسي عد  الجيرك  للتهليا عليى ا

عين ارتفيي ع أسييع ر الفحييم، فقبييى تبعيي ا لييالك بي لتعويض كلميي  تجيي وزف كلفيي  ا نتيي ه أعلييى ميي  يمكيين 

توقعك عقرا وقف خمب   العقيد، فتتحميل الجيرك  الرسي ر  المتوقعي  وقيف العقيد مبي ف ا خليهي  جيز  مين 

التعيويض هني  لييص العقييد ى، ويرحيظ أن األسي ص فييي الرسي ر  غيير المتوقعي  وتتحميل ا دار  ميي  تبق ي

ليى اعتبي راف ؛و  الرل  و  الق نون  نم  يستند خلى برور  سيير المرفيي ب نتظي م واليراد مين جهي  واال واال

 .إل1 العدل وا نر   من جه  أررى

وقد اتجهف أحك م مجليص الدولي  المرير  خليى األريا بنظريي  الظيرو  ا سيتةن ًي ، واهبيف 

ترييياه  السيييلل  الق ًمييي  عليييى خجيييرا  األحكييي م العرفيييي    تيييزال خليييى أن التيييدابير وا جيييرا اف التيييي ت

ن ك نف هال الجرعي  فيي ظيل األحكي م العرفيي  ليسيف هيي  محكوم  بمبدأ الجرعي  وسي د  الق نون، واال

ولكنهيي  جييرعي  اسييتةن ًي  يترتييا  عميي ل ا دار  فييي الظييرو  الم لوفيي ؛الجييرعي  الع دييي  التييي تحكييم أ

مين السيلل  التقديريي  أوسيع ممي  توافييك بهي  القيوانين والليواًح فيي الظيرو  عليه  تمتع الحكومي  بقيدر 

                                                

 .141–146، مرجع س بي، بدراسة مقارنة –نظرية المرافق العامة الكبرى الرروخ، م ليك ،  إل1 
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ي ن  الع دي  الم لوف ، ألنك خاا كي ن للحكومي  بريفته  المسيؤول  عين حفيظ األرض وسيرم  اليبرد وري

الع ميي ، فييىن هيياا الحييي    علييى حرييي  األفييرادد  تييميي رص خجييرا اف البييوليص ا دار  فتعاألرواح، أن ت

ن لهيي  عنييدم  تواجييك ظروفيي ا اسييتةن ًي  رلييير  تعمييل علييى دفييع رليير محييدي اقتبيي ه  ميي  يكييو  أوسييع

 .إل1 خعرن األحك م العرفي 

ولبقي ا ليالك ينبهييي التفرقي  فيي جيي ن مسيؤولي  الدولي  بييين مي  يريدر ميين السيلل  الع مي  ميين 

مين أوامر وتررف ف، وهيي تعميل فيي ظيرو  ع ديي  مسيتقر ، فتقيوم مسيؤولي  الدولي  متيى وقيع رلي  

ي  خا يقيدر الرلي  بمعيي ر آرير وب لمةيل تقيدر  ،ج نبه ، وبين م  تبلر خلى اتب عك لقي م حي  ف ل ًر

فميي  يعيد رليي  فييي األوقي ف الع دييي ، قييد يكيون مب حيي ا فيي أحييوال البييرور  ومين ةييم تتييدره  ،المسيؤولي 

لرلي  الظي هر وتر  في ح ل  ا ،فهي ك مل  في ح ل  الرل  الجسيم المقترن بسو  القرد ؛المسؤولي 

 غير الم لو  الا  يج وز الرل  الع د .

النروب التجيريعي  خنمي   ن  خ دتك أيب ا  المحكم  ا داري  العلي  المرري  بقوله : وهاا م  أك  

وبيييعف ليييتحكم الظيييرو  الع ديييي ، فيييىاا ليييرأف ظيييرو  اسيييتةن ًي  ةيييم أجبرنييي  ا دار  عليييى تلبييييي 

ى نتيي ًج غييير مستسيي غ  تتعيي رض ونييي  وابييعي تلييك النرييوب الع دييي ، فييىن الييك يييؤد  حتميي ا خليي

ليييص ميين جييك فييي أن للحكوميي  فييي مةييل هييال الح ليي   يييك فوفييي حكييم آريير لهيي  جيي    ،إل2 إلالنرييوب

ا ستةن ًي  سلل  تقديري  واسع  لتترا من التيدابير السيريع  الح سيم  مي  تواجيك بيك الموقي  الرليير، 

در مي  تلليي حريتهي  فيي تقيدير مي  يجيا اتري ال مين خا يقدر الرلر اليا  يهيدد األمين واللم نيني  بقي

                                                

 .94ب الق هر  : دار النهب  العربي ، ل إل،،  د.دروس في دعوى اإللغاء إل.1986الجرق و ، سع د   إل1 

المؤلي : اللمي و ،  ، أجي ر خلييك14/4/1962، الري در بتي ريخ 661 رقم المرري ، العلي  المحكم  ا داري حكم  إل2 
 .128، مرجع س بي، بالنظرية العامة للقرارات اإلداريةسليم ن، 



 

 

91 

خجرا اف وتدابير لرون األمن والنظ م، وليص م  يتلليا مين ا دار  فيي مةيل هيال الظيرو  الرلير  

 .إل1 إلم  يتللا منه  في الظرو  الع دي  من الحيل  والدق  والحار حتى   يفلف الزم م من يده 

رييي   الظيييرو  ا سيييتةن ًي  فىنييك   يتيييردد فيييي أميي  موقييي  القبييي   ا دار  فييي ليبيييي  مييين نظ

ا عترا  بمجروعي  القراراف ا داري  الر در  في ظل الظيرو  ا سيتةن ًي  لمواجهتهي  ب لقيدر اليرزم 

والتي تتبمن عيب ا من العيوا التيي تجعلهي  مر لفي  للقي نون بي   ريور  مين الريور، ويعتير  بحيي 

أم قي نوني يمينح لي دار  هياا الحيي أو     وجيد نيب دسيتور ل هال القيراراف سيواةا دار  في خردار م

لم يمنحه ، فلو ردرف هال القراراف فيي ظيل ظيرو  لبيعيي  أو اعتي ديي   عتبرهي  القبي   ا دار  

قييراراف مر لفيي  للقيي نون وعمييد خلييى خله ًهيي ، كميي  أن الق بييي ا دار  يملييك سييلل  واسييع  أيبيي ا فييي 

مييين أن ا دار  أريييدرف قراراتهييي  لمواجهييي  ظييير  مييين الظيييرو   الرق بييي  عليييى هيييال القيييراراف للت كيييد

ا ستةن ًي ، كمي  أنيك يراقيا مر مي  القيرار ا دار  الري در لجسي م  الح لي  ا سيتةن ًي  التيي تواجههي  

 .إل2 ا دار 

فيي  8/3/1976وقد جسدف المحكم  العلي  الليبي  هيال المعي ني فيي حكمهي  الري در بتي ريخ 

 لحرا كيأستقر الفقك والقب   على أنك حتى عند قي م ح ل  رلير  ي بقوله  1/3اللعن ا دار  رقم 

أو قيي م الحيرا فعييرا، األمير الييا  يبييح خعييرن األحكي م العرفيي ، فييىن القيراراف التييي يريدره  الحيي كم 

                                                

النظريننة اللمي و ، سييليم ن،  مؤليي :ي، أجيي ر خليييك  2لسيين   1517 المرييري ، رقيم حكيم المحكميي  ا دارييي  العلييي  إل1 
 .126، مرجع س بي، بداريةالعامة للقرارات اإل

، مرجيع سي بي، دراسنة مقارننة –مسلولية اإلدارينة عنن أعمنال وقنرارات الضنبط اإلداري جوايل، ع جور سليم ن،  إل2 
 .263ب
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العسيييكر ، بمييي  ليييك مييين سيييلل  تقديريييي ، يجيييا أن تربيييع لرق بييي  القبييي  ، رجيييي  أن يتهيييول عليييى 

 .إل1 إلدون سبا واقعي يدعو لالكالحري ف الع م  ب

أم  ب لنسب  للق نون األردني فقيد وردف ا جي ر  خليى الظيرو  ا سيتةن ًي  كسيبا لمينح ا دار  

، ومين 1952ردنيي لسين  سلل ف واسع     تمنح له  في الظرو  الع دي  في نريوب الدسيتور األ

خاا حدع م  يستدعي  إل: 124إل منك، حيع تنب الم د   125و 124لنروب الم دت ن  أمةل  هال ا

الدف ع عن الولن في ح ل  وقوع لوارئ، فيردر ق نون ب سم الدف ع، تعلى بموجبك الريرحي  خليى 

الجرب الا  يعينك الق نون  تر ا التدابير وا جرا اف البروري ، بم  في الك ررحي  وق  قوانين 

ف ع ن فيا المفعيول عنيدم  يعلين عين اليك الدول  الع دي ، لتي مين اليدف ع عين اليولن، ويكيون قي نون اليد

ح لي  حييدوع  فيييإل:  125. وتينب المي د   إلبيىراد  ملكيي  ترييدر بني  ا عليى قييرار مين مجليص الييوزرا 

أن التيدابير وا جيرا اف بمقتبيى المي د  السي بق  مين الدسيتور غيير ك فيي   لوارئ رلير  يعتبير معهي 

فيي وزرا  أن يعلين بيىراد  ملكيي  األحكي م العرفيي  للدف ع عن المملك ، فللملك بن  ا على قرار مجلص الي

عنييد خعييرن  اإل عيين الميي د  نفسييه    بييي  الفقيير . وتأنحيي   المملكيي  أو فييي أ  جييز  منهيي إلجميييع 

حك م العرفي  للملك أن يردر بمقتبى خراد  ملكي  أي  تعليم ف قد تقبيي البيرور  بهي  ألغيراض األ

 .إل2 إلمعمول بك   ق نونالدف ع عن المملك  بقلع النظر عن أحك م أ

لييًريص الج معيي  أن  كميي  قييررف فييي ااف المعنييى محكميي  العييدل العلييي  األردنييي  السيي بق  أنييك 

يتييولى ارتر ريي ف لجنيي  الت ديييا فييي الج معيي  المنرييوب عليهيي  فييي هيياا النظيي م فييي ح ليي  حييدوع 

بيالك، ح ل  تهيدد ابلراا، أو خررل ب لنظ م في الج مع  يتسبا عنك عدم انتظ م الدراس  أو وقوع 

                                                

 .64، ب1، م.م.ع. العدد 8/3/1976ي، بت ريخ 1/3حكم المحكم  العلي  الليبي  في اللعن ا دار ، رقم  إل1 

 .54–53، مرجع س بي، باريالقضاء اإلدكنع ن، نوا ،  إل2 
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يييص الج معيي  قييرارل الييا  يرييدرل خلييى مجلييص العمييدا ... ميين  مميي  يسييتدعي البييف السييريع، ويبليي  ًر

األردنييي   عميي ل الترريبييي  فيي حييرم الج معيي اليدعوى وقييوع حييوادع العنيي  وبعيض األالة بيف فييي هييال 

يييص الج معيي  ارتر ريي ف لجنيي  الت ديييا فييي الج  5/4/1995بتيي ريخ  يكييون معيي  لهيياا فييىن تييولي ًر

   .إل1 إلموافق ا للق نون

يتبين مم  تقيدم أن سيلل  ا دار  فيي مجي ل الظيرو  ا سيتةن ًي  تربيع ألريول وبيوابل: 

أن يتعيار دفيع هياا الرلير  ا:نيهنوثاأن يكون هن ك رلر جسيم مف ج  يهدد األمن والنظ م،  أولها:

أن  ا:وثالثهننن  الوحييييد  لدفعيييك، الجسيييم ب لوسييي ًل الق نونييي  الع ديييي  فيكيييون فعييل البيييرور  هيييو الوسيييل

هيييال البيييرور  فعيييرا و  يزييييد علييييك، يكيييون عميييل البيييرور  ميييع مييي  تقتبييييك  يتن سيييا ا جيييرا  اليييا 

ريييدر عميييل البيييرور  مييين الموظييي  المريييتب وفيييي نلييي ي مييي  يقيييوم بيييك مييين أعمييي ل أن ي ورابعهنننا:

ل الظييييرو  أن يكييييون هييييد  ا دار  ابتهيييي   المرييييلح  الع ميييي  وأن تظييييل هييييا وخامسننننها:وظيفتييييك، 

 المترا من قبل ا دار . القرار ا ستةن ًي  مستمر  حتى ت ريخ

ن ك ن هاا   يمنع من التزام ا دار  بتعيويض المبيرور مين خجرا اتهي  التيي تترياه  عليى  واال

وحتى لو حكيم القبي   بسيرم  تليك ا جيرا اف اسيتن داا لقواعيد المسيؤولي  المبنيي  عليى  ،هاا األس ص

تبعيييي ، وهيييو مييي  أريييا بيييك القبييي   الفرنسيييي، أ  أن القيييرار المعييييا بعييييا عيييدم المرييي لر وتحميييل ال

ا رتر ب، يهدو رحيح ا خاا تم فيي ظيرو  اسيتةن ًي  فهيال الظيرو  مين جي نه  أن تهليي مي  قيد 

 يريا القرار من عيا عدم ا رتر ب.

                                                

، أجيي ر 29/11/1995، الري در بتي ريخ 226/95قبيي  رقيم ال فيي ،42رقيم  حكمي  العيدل العليي  األردنيي ،محكيم  إل1 
 .162، مرجع س بي، ب1، هموسوعة القضاء اإلداريخليك مؤل : جلن و ، علي رل ر، 
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لي  بج نيا   العلي  المرري  أس سه  بنظري  البرور  وسيرم  الدو يحك م ا دار األوقد أرجعف 

 ق عد  سير المرافي الع م  والتي اكتفى به  مجلص الدول  الفرنسي ك س ص لتلبيقه .

 المبحث الثاني

 صور عيب عدم االختصاص

ليا  يقيوم عليى أس سي ف خن مك ن  قواعد ا رتري ب ب لنسيب  للقيرار ا دار ، أجيبك ب لبني   ا

عليى كيي ن البني   وجيكلك، ربمي  يمتيد هياا نقبف أو اعتوره  رلل م ، ك ن لك أكبير األةير وأعمد  خاا 

 الت ةير ليعر  ب لبن   ك مرا فيربح أنق ب ا   وجود و  قيم  لك.

وب لرجوع سلف ا لتعري  عيا عدم ا رتر ب، واليا  يعنيي عيدم القيدر  ق نوني ا عليى مب جير  

تمليك حيي  رع يحدد قواعد ا رتر ب والجه ف أو األجر ب التيعمل خدار  معين، الك أن المج  

أن يمي رص تريرف ا، خ  خاا كي ن داريرا فير يجيوز لهيير ا  ا رتري ب  وحيدودل، وب لتي ليالترر  

 في ارتر رك، والق عد  أن توزيع قواعد ا رتر ب في مج ل الق نون الع م يتم على أس سين:

تلفي  فيي دستور  يردر عن مبدأ الفرل بين السلل ف، وم  يقررل هاا المبدأ من حلول مر :أحدهما

ج ن توزيع أعم ل وظيف  الحكم بين الهيً ف الع م  التقليدي  وهي  الهيً  التجيريعي  والهيًي  

 التنفياي  والهيً  القب ًي إل.

تجريعي يردر عن القوانين والليواًح ومي  تقيررل مين بيوابل مرتلفي  فيي جي ن توزييع أعمي ل  ثانيهما:

ق نونيي  المرتلي  التيي تتفيرع جير ب الكل هيً  من هال الهيً ف بين مجموع  األجهيز  واأل

  .خليه
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وهكييياا يعيييد  الدسيييتور المريييدر األول للقواعيييد التيييي تحكيييم توزييييع ا رترييي ب بيييين الهيًييي ف 

لي  لقواعيد ا رتري ب ومحيدد  مالع م ، ةم ي تي الق نون من بعدل ةيم الرًحي  بعيد اليك كمري در مك

 .إل1 دارل كل هيً  على حد  كلبوابل

حيد الميوظفين فيي منلقي  معيني  قيراراا أب قد يكون خقليميي ا كي ن يريدر وعيا عدم ا رتر 

 .إل2 خداري ا هو من ارتر ب موظ  آرر في منلق  أررى

وقد يكيون عييا عيدم ا رتري ب زمنيي ا كي ن يقيوم موظي  بىريدار قيرار خدار  بعيد خح لتيك 

يي  لمب جير  عمليك، كمي  ليو أو قبل ختمي م ا جيرا اف الق نونخلى المع   أو بعد نقلك خلى وظيف  أررى، 

أوجا الق نون على الموظ  أدا  اليميين الق نونيي  قبيل مب جير  العميل ف سيتعجل فيي القيي م بتريرف ف 

خداري  قبيل ختمي م واجيا أدا  اليميين الق نونيي  فيكيون تريرفك معيبي ا بعييا عيدم ا رتري ب الزمنيي، 

دار  مين موظي  غيير الموظي  كم  قيد يكيون عيدم ا رتري ب موبيوعي ا كمي  ليو ريدر القيرار ا 

المريتب ق نونيي ا، كيي ن يريدر القييرار ميين المييدير فيي حييين أن القيي نون أوجييا ريدور هيياا القييرار ميين 

 .إل3 الوزير

ن عيا عدم ا رتر ب بسيل ا عند تجي وز أحيد الميوظفين عليى ارتر ري ف و هاا وقد يك

م ا كيي ن يرييدر وقييد يكيون عيييا عيدم ا رتريي ب جسييجيي وزاا لررتري ب، موظي  آريير، فيسيمى ت

جرب ليص لك ريف  بىريدار هياا القيرار أريرا، ويسيمى اليك اغتري ب ا للسيلل ، وتيرتبل القرار من 

                                                

 .241، مرجع س بي، بإللغاءقضاء ا –رقابة القضاء ألعمال اإلدارة العامة الجر ، لعيم ،  إل1 

 عميييي ن : دار الةق فيييي  للنجيييير والتوزيييييع، ،1، لالوسننننيط فنننني القننننانون اإلداري إل.2615الرريليييي ، محمييييد علييييي   إل2 
 .283ب

 .277، مرجع س بي، ب دراسة مقارنة –القضاء اإلداري الجوبكي، عمر محمد،  إل3 
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يعييد العيييا الوحيييد ميين عيييوا ا لهيي   الييا  يترييل ب لنظيي م  العيي م؛ خاقواعييد ا رتريي ب ب لنظيي م 

 الع م.

ا حتييى اليييوم وهياا ميي  أكدتييك محكميي  القبيي   ا دار  فييي مرير بقولهيي :  و  يييزال هيياا العييي

 .إل1 هو الوجك الوحيد من أوجك ا له   الا  يتعلي ب لنظ م الع مإل

 ويترتا على ارتب ل عيا عدم ا رتر ب ب لنظ م الع م النت ًج اله م  الت لي :

يجوز الدفع بعدم ا رتر ب في أ  مرحل  مين مراحيل دعيوى ا لهي  ، و  يسيقل اليدفع بعيدم  –أوالً 

الر ب بعدم ا رتر ب وليو ليم  ويكون للق بي ا دار  خة ر  الدفع خبداًك في مراحل معين ،

 ر من أحد الرروم، وكل الك ألنك من الدفوع المتعلق  ب لنظ م الع م.ي ة

  يجييوز ليي دار  أن تتفييي مييع األفييراد علييى تعييديل قواعييد ا رتريي ب المقييرر  فييي نرييوب  –ثانينناً 

ألن قواعد ا رتر ب ليسيف مقيرر  لري لح  هم؛وبين القوانين في عقد من العقود المبرم  بينه 

وألن الق عييد  الع ميي  تقييرر أنييك   يجييوز ا تفيي ي علييى أميير  ،ا دار  فتتنيي زل عنهيي  كلميي  جيي  ف

 أو ،ير ل  النظ م العي م، وكمي    يجيوز لي دار  أن تتني زل عين ارتر ريه  المقيرر لهي  ق نوني ا 

 أن تفوض فيك خ  خاا أج ز له  المجرع الك.

لهيييرل مين األعيياار خ  فييي  ا سييتعج ل، أو  يجييوز ليي دار  مر لفي  قواعييد ا رتريي ب بعيار  –اً ثالثن

 ح ل  الظرو  ا ستةن ًي  التي تبرر تلك المر لف  تحف رق ب  القب  .

يتعين على الق بي ا دار  خاا تبين لك ردور القرار ا دار  من غير ر حا ا رتري ب  –رابعاً 

رل رافييع الييدعوى ِةيي  نفسييك ولييو لييم ي  رتريي ب وأن يحكييم بييك ميين تلقيي أن يترييدى لعيييا عييدم ا 

                                                

الخصننننومة مؤليييي : فييييودل، عبييييدالحكيم،  خليييييك، أجيييي ر 15/1954رقييييم  حكييييم محكميييي  القبيييي   ا دار  المرييييري   إل1 
 .39، مرجع س بي، باإلدارية
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يلليييا الرريييوم سييبا ل لهييي  ، خ  أنيييك   يجييوز للمحكمييي  أن تقبيييي بىلهييي   قييرار خدار  ليييم ك

حتيييى ولييو كيي ن معيبييي ا بعيييا عييدم ا رترييي ب، أميي  خاا للييا رافيييع الييدعوى خلهييي    ،ل أرييرا خلهيي  

مةييل هيييال الح لييي  أن  لمحكميي  فييييرتريي ب فيييىن ل القييرار ألسيييب ا ليييص مييين بينهيي  عييييا عيييدم ا

تترييدى لييك بعييد ميي  تتبييين أن القييرار ب لفعييل معيييا بييالك العيييا، وتقبييي بىلهيي   القييرار بسييببك 

 .إل1 حتى خاا لم تتبمن رحيف  الدعوى اكر هاا السبا من أسب ا ا له  

 حييي مييين  ا   يجييوز تريييحيح القييرار المعيييا بعييييا عييدم ا رتريي ب أو خج زتيييك بييىجر  –خامسنناً 

خا يجا على هال السيلل  خاا مي  أرادف تريحيح القيرار أن تب جير  السلل  المرتر  بىردارل؛

  .إل2 اا جديد اا ارتر ره  ابتدا ا بىرداره  قرار 

 رتر ب، أ  وهي عيا عدم ا رتر ب البسييل عيا عدم ا وسنتن ول ب لجرح رورتي  

 ا الة نيإل. المللا األولإل وعيا عدم ا رتر ب الجسيم  الملل

 المطلب األول

 عيب عدم االختصاص البسيط

تقييوم السييلل  التنفيايييي  بمب جيير  ارتر رييي ته  عيين لريييي توزيعهييي  علييى الهيًييي ف وا داراف 

المرتلف  الت بع  لهي ، فيىاا مي  وقيع تجي وز مين هيًي  أو خدار  أو موظي  للحيدود المقيرر  بي لقوانين فيىن 

مجييوب  بعيييا عييدم ا رتريي ب، وميين الوابييح أن عيييا  القييراراف الريي در  فييي هييال الح ليي  تكييون

عييدم ا رتريي ب البسيييل يقييع دارييل السييلل  التنفياييي  وبييين خدارتهيي  وموظفيهيي ، ويييؤد  عيييا عييدم 

                                                

 .252، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريكنع ن، نوا ،  إل1 

 .345، مرجع س بي، بأحكام ومبادئ القضاء اإلداري الليبيالجهمي، رليف  س لم،  إل2 



 

 

98 

وبريور  ع مي   .إل1 و  يريل بيك خليى درجي  ا نعيدام البسييل خليى بليرن القيرار ا دار ،ا رتري ب 

ا دار   البسييل، فقيد أظهيرف احكي م القبيي    بيد لني  مين التعيرض لريور عييا عيدم ا رتري ب 

ا رتريي ب الموبييوعي وعيييا عيدم عييا عييدم ا رتريي ب البسييل فييي ةييرع ريور هييي  عيييا 

  نيإل. ا رتر ب الزمعدم ا رتر ب المك ني وعيا عدم 

 الفرع األول

 االختصاص الموضوعيعدم عيب 

ييدرل فيي  خريدارل؛ ألنيك جه  خداري  قراره  في موبوع   تملك ق نون ا ويقرد بك أن تردر 

ني المترتيا عليى القيرار ممي    ارتر ب جه  خداريي  أريرى، يتحقيي اليك عنيدم  يكيون األةير القي نو 

در القرار بترتيبك ق نون ا، وهاا م  يسيمى بعييا عيدم ا رتري ب ا يجي بي، وهني ك عييا رِ ب م  ير

سييييلل ته  أو  سيييي مم ر  خدارييييي  عيييينعييييدم ا رتريييي ب السييييلبي والييييا  يحييييدع عنييييد امتنيييي ع سييييلل  

 .إل2 معتقد  أن هاا ا رتر ب مرهون بسلل  خداري  أررى ؛ارتر ر ته 

 ويتحقي عيا عدم ا رتر ب الموبوعي في عد  ح  ف يمكن خجم له  في اآلتي:

 أواًل: اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى موازية لها.

ل جهيي  خدارييي  ارتر رييه  ونجيي له  فييي ميي  تقييررل قواعييد ا رتريي ب، أن تب جيير كييولبقيي ا لِ 

رييرى   دارييي  ميي  علييى ارتريي ب جهيي  خدارييي  أالنليي ي الموكييول لهيي ، فيير يجييوز أن تعتييد  جهيي  خ

                                                

 .222، مرجع س بي، ببيقالنظرية والتط القرار اإلداري بينأبوسمهدان ، عبدالن رر عبداهلل،  إل1 

 .696، مرجع س بي، ب2، هموسوعة القضاء اإلداريجلن و ، علي رل ر،  إل2 
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فييي منهمي  عين األريرى  سي و  هيي تين الجهتيين واسيتقرل كيل  تيرتبل معهي  بعرقي  ًر سيي  أو رق بيي ، لت

 .إل1 مم رس  نج له 

كييم المحكميي  ا دارييي  العلييي  المرييري  فييي اللعيين وميين تلبيقيي ف القبيي   فييي هيياا الجيي ن ح

نك وقد أربح الملعون في والا  ج   فيك  حيع خ 16/6/1956  يإل جلس1889/38ا دار  رقم  

فم  ك ن يجيوز أن تجيمل حركي  الترقيي ف  1952ترقيتك في عداد موظفي الديوان منا أول يوليو سن  

بحسييب نك ت بعيي ا لييك، ويكييون القييرار الريي در ميين  1953لبحيير  فييي أبريييل سيين    السييرح االتييي أجراهيي

بترقي الملعون في ترقيتك خلى الدرجي  الر مسي  المررري   1953أبريل سن   29وزير الحربي  في 

 ،لموظفي السرح البحر  قد ج بك عيا عدم ا رتر ب ومن ةم يكيون بي لرا لفقدانيك أحيد مقوم تيك

 .إل2 مراإلويتعين من أجل الك القب   بىله ًك خله  اا ك 

اعتيدا  خدار  عليى  –وفي ليبي  استقر قب   المحكم  العلي  على اعتب ر أن مةل هيال الح لي  

يرتيييا اليييبلرن، حييييع قبيييف فيييي حكمهييي  الرييي در بتييي ريخ  –ريييرى موازيييي  لهييي  أخدار   ارترييي ب

ولييييص -... أن المجيييرع ريييب  اللجنييي  الجيييعبي  الع مييي  ل سيييك ن والمرافيييي،    بقولهييي  6/4/2663

بتقرير المنفع  الع م  لمجروع ف المرافيي والمني فع الع مي ، كمي  ريب  اللجني  الجيعبي  الع مي   -ه أمين

  1972لسين   116رقيم  دبرفيع الريبه  الزراعيي  ويسيتف د هياا مين القي نون -وليص أمينهي -للزراع  

وحييع   دحم يي  األرابيي الزراعييم بجي ن 1425لسن   1بتنظيم التلوير العمراني، ومن الق نون رقم 

ةبيييف فيييي مدون تيييك أن المحكمييي  التيييي أريييدرتك اللعيييف عليييى القيييرارين خن الحكيييم الملعيييون فييييك قيييد أ

ن  ا داريييين الملعييون فيهميي  ووجييدف أن األول رييدر ميين أمييين اللجنيي  الجييعبي  الع ميي  للزراعيي ، واال

                                                

 .114، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريعبدالوه ا، أحمد رفعف وعةم ن، حسين عةم ن،  إل1 

، ، أجيييي ر خليييييك مؤليييي : عك جيييي ، حمييييد  ي سييييين16/6/1956بجلسيييي   المرييييري  حكييييم المحكميييي  ا دارييييي  العلييييي  إل2 
 .655، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداري
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اين ا علييى الييك بلييرن هييالةيي ني رييدر ميين أمييين اللجنيي  الجييعبي  الع ميي  ل سييك ن والمرافييي، ورت يي

لردورهم  من غير اللجن  الجعبي  الع م  المرتر ...، ولم  كي ن عييا عيدم ا رتري ب  ؛القرارين

ين الملعيون فيهمي ، وفيي مي  ن ا داري يالا  انتهى خليك الحكم الملعون فيك يكفي لوحدل  له   القيراري  

لعين وتيرفض وجيك الةي ني مين السل  من بي ن، وهو م  يجعيل هيال المحكمي  فيي حيل مين من قجي  ال

 .إل1 إلاللعن

 در بتي ريخ ، حيع قبيف فيي حكمهي  الريفي حكم آرر له  كم  أكدف المحكم  العلي  الليبي 

.... لميي  كيي ن القييرار ا دار  الملعييون فيييك بنييزع ملكييي  بعييض العقيي راف   بقولهيي   26/12/2664

القييرار بيي لبلرن للمنفعيي  الع ميي  قييد رييدر ميين أمييين اللجنيي  الجييعبي  للجييعبي ، فييىن النعييي علييى هيياا 

رتريي ب هييي اللجنيي  ني ل بهيي  المجييرع هيياا ا ألريدورل مميين   يملكييك رييحيح ق نونيي ا، ف لجهيي  التييي 

 .إل2 إل الجعبي  للجعبي

وعليييك فييىن المحكميي  العلييي  الليبييي  تييرى فييي ح ليي  اعتييدا  جهيي  خدارييي  علييى ارتريي ب جهيي  

سيييل، الييا    يييؤد  خلييى خدارييي  أرييرى موازييي  لهيي  ميين بييمن حيي  ف عيييا عييدم ا رتريي ب الب

 ا نعدام.

 74/2611فييي قرارهيي  رقييم  السيي بق  وفييي ااف المعنييى قييررف محكميي  العييدل العلييي  األردنييي 

 خن وزار  التعليييم العيي لي هييي الجهيي  الوحيييد  المروليي  بيي  عترا  بمؤسسيي ف التعليييم  والييا  جيي   فيييك

ن وزار  التعلييم العي لي والبحيع العلميي جه داف الر در  عنه ، وعليك وحيع خغير األردني  ومع دل  ال

                                                

 ، م.م.ع، السييين  السييي بع  6/4/2663ي، بجلسييي  96/46دار  رقيييم ا لعييين ال حكيييم المحكمييي  العليييي  الليبيييي  فييييإل1 
 .82والةرةون والة من  والةرةون، ب

.ع، السين  األربعيون، ، م.م26/12/2664ي، بجلسي  37/48داريي  رقيم ا لعين ال حكم المحكم  العلي  الليبي  فيي إل2 
 .45العدد األول، ب
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ع دلييف جييه د  الدراسيي  الة نوييي  الع ميي  وجييه د  البكيي لوريوص فييي الهندسيي  البيولوجييي  الح رييل  عليهيي  

  يييب لدرجيي  الج مع 2666ييي  نيويييورك فييي الو ييي ف المتحييد  عيي م  المسييتدعي  ميين ج معيي  كورنيل/و 

حيويي ، كمي  أن اليوزار  ااتهي  ع دليف الجيه دتين السي بقتين فيي الهندسي  البيًيي  ال دالبك لوريوصداألولى 

ميين ج معيي  كورنيييل / و ييي  نيويييورك فييي  دالهندسيي  المدنييي  والبيًييي دوجييه د  الم جسييتير فييي الهندسيي  

، فييي الهندسيي  البيًييي  ب لدرجيي  الج معييي  الة نييي  دالم جسييتيرد 2666 الو ييي ف المتحييد  األمريكييي  عيي م

فب لتي لي   تمليك الجهي  المسيتدعى بيده   ًي  فرع من فيروع الهندسي  المدنيي ،ين الهندس  البوحيع خ

ه  ويكيون القيرار الملعيون التعقيا على قرار الوزار  بعيد أن ع دليف جيه دتي   دمجلص نق ب  المهندسيند

 .إل1 إلللق نون والنظ م ومستوجا ا له  فيك مر لف ا 

مجي  ف التيي يتيدارل فيهي  ارتري ب و اليجا التنويك خلى أن هن ك بعض األميور أ كخ  أن

كةر من جه  خداري ، ك ن تجترك أكةر من وزار  في ا جرا  على مجروع م ، فيكون تجي وز قواعيد أ

ووجيييك الوقيوع، وتييدليرا عليى الييك أيبي ا فقييد أوبييح  اا وارد اا ا رتري ب المحييدد لكيل جهيي  منهي  أميير 

 أن الجهيييي  رييييه  وملر 14/1/1964ي فيييي د28درقييييم الدوليييي  المريييير  فييييي فتييييوال الريييي در  مجلييييص 

وليييص  دمرييلح  األمييوال المقييرر دا عفيي   ميين بييريب  المرهييي هييي وزار  الرزانيي  المرتريي  بتقرييير 

للمح فظ أ  ارتر ب في هاا الج ن فقي نون ا دار  المحليي  ليم يريول للمحي فظ سيلل ف موبيوعي  

ن كيي ن فييي مب جيير  ميي  يييدرل فييي ارتريي ب الييوزاراف، وميي  يقييوم بييك موظفوهيي   ميين أعميي ل فنييي ، واال

بيير  الييوزاراف المرتريي  بمرحظ تييك علييى السييير الفنييي لنجيي ل  للمحيي فظ ا جييرا  ا دار  عليييهم، واال

                                                

 .21، ب2612لسن   3–2–1، العدد مجلة نقابة المحامين، 74/2611محكم  العدل العلي  األردني  رقم  حكم   إل1 
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الرسيوم الوزار  في نل ي المح فظ ، ولم يسند الق نون للمح فظ أ  ارتر ب في فرض البيراًا أو 

 .إل1 إلأو ا عف   من هال أو تلك

 ختصاص رئيسه.ثانيًا: اعتداء المرلوس على ا

م التيييدره لض قيي ًم ولييك عييد  تلبيقيي ف محييدود ، يرجييع السييبا فييي الييك خلييى أن سيير  وهييو ف يي

الييوظيفي ميين الوبييوح بمكيي ن، بحيييع يعلييم كييل موظيي  فييي الهيكييل ا دار  حقيقيي  وبييعك ومك نتييك، 

ي من كونك مرؤوس ا لمن هم في الدرج ف األعلى، وكونك ًريس ا لمن هم أدنى درج  منيك خليى أن ينتهي

هاا الهيكل بوجود ًريص أعلى   ًريص عليك ومرؤوص أدنى   مرؤوص لك، فىاا تجي وز موظي  فيي 

هاا الهيكل ا دار  ارتر ر تك الموكل  خلييك، متعيدي ا بيالك عليى ارتر ري ف ًريسيك لحيي بتريرفك 

ن كيييي ن عيبيييي ا بسيييييل ا، ويرييييره ميييين نليييي ي هييييال الح ليييي  ميييين يميييي رص  عيييييا عييييدم ا رتريييي ب، واال

ييدرل فيي  اا ًيسك بن  ا على تفويض رحيح، ويتفرع عن الك أنك خاا أريدر وزيير قيرار ارتر ر ف ر 

 .إل2 عن غير مرتب اا نل ي ارتر ب مجلص الوزرا  يربح القرار ر در 

وفييك ق ليف المحكميي  ا داريي  العليي  المرييري   ... و  يجيوز ق نوني ا تعليييل قيرار ري در عيين 

العلييي  فييي الييبرد و  يجييوز أل  سييلل  أرييرى أدنييى  ريي حا السييلل  ا دارييي  الييوزرا ؛ ألنييكمجلييص 

 .إل3 وبهير تفويض ر ب بالك أن توق  تنفيا قراراتك أو تعليله إل ،منك

رف المحكم  ا داريي  العليي  المريري  أيبي ا فيي حكيم آرير نيب عليى  ومين المبي دئ وقد قر  

ريي  عليي ، ليالك مي  كي ن يجيوز المقرر  أنك ليص لسلل  خداري  دني  أن تلهي قراراا ر دراا من سيلل  خدا

لييوزير العييدل أن يرييدر قييراراا بمنييع الجمييع بييين الم اونييي  والتييدريص، بييل لييم يكيين بييد ميين الرجييوع خلييى 

                                                

 .91، مرجع س بي، بتطور قضاء اإللغاءأبوالعينين، محمد م هر،   إل1 

 .347ي،ب ، مرجع س بالوجيز في القضاء اإلداريالقبيرف، حمد ،   إل2 

، أجي ر خلييك 4/12/1949ي، بجلسي  2819/35، فيي اللعين ا دار  رقيم المريري  حكم المحكم  ا داريي  العليي  إل3 
 .718، مرجع س بي، بالقضاء اإلداري قضاء اإللغاءمؤل : اللم و ، سليم ن، 
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 ،ين ليوزير العيدلي الاكر، و  يهير من الك كون الم اونون ر بيع  س لف   كي  مجلص الوزرا   له   قرار 

أعميي ل التنظيييم التييي يملكهيي  بموجييا  ًحيي   عيين كونييك عمييرا ميينوأن القييرار الملعييون فيييك لييم يرييره 

اليك ألن مني ل هياا النظير  ال الرًحي ؛الم اونين وأن سيللتك فيي فريل المي اونين مقيرر  بمقتبيى هي

أ  يكون هن ك ق عد  مقرر  من قبل في هاا الج ن من سلل  أعليى مين سيللتك، وعليى األريب خاا 

جلص الوزرا  لتقرير خب ح  الجمع بيين الم اونيي  لوحظ أن وزار  العدل هي التي أج رف ب لرجوع خلى م

 .إل1 والتدريصإل

مي  اهبيف خلييك فييي  السي بق  ومين أمةلي  هيال الريور  فيي قبي   محكمي  العييدل العليي  األردنيي 

 ... خن رييي حا ا رتريي ب فييي خلهيي   قييرار بييييع خا ق لييف  2/11/1975لريي در بتيي ريخ حكمهيي  ا

سلل  تنحرر في وزير اليدف ع وبني  ا عليى لوهال ا ،ي البيعاللوازم هي السلل  التي روله  الق نون ح

ك ألنيي ؛در عيين الق ًييد العيي م للقييواف المسييلح  بىلهيي   قييرار البيييع حقيييي ب  لهيي   فييىن القييرار الريي ،الييك

 .إل2 إلردر ممن   يملك حي خردارل....

واليا   11/5/1966بتي ريخ  السي بق  وكالك القرار الر در من محكم  العيدل العليي  األردنيي 

ن رييرحي  رفييض خعليي   األردنيييين جييوازاف سييفر أردنييي  هييي ميين حقييوي جرليي   وحيييع خجيي   فيييك 

مين قي نون جيوازاف السيفر المجي ر خلييك، فيىن قيرار  3الملك المعظم بمقتبى الفقر  األوليى مين المي د  

                                                

، أجيي ر خليييك 16/11/1998ي، بجلسيي  369/2فييي اللعيين ا دار  رقييم  المرييري  حكييم المحكميي  ا دارييي  العلييي  إل1 
 .657، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداريمؤل : عك ج ، حمد  ي سين، 

قضننناء إل. 1988، أجييي ر خلييييك: الهيييوير ، أحميييد موسيييى  61/75حكيييم محكمييي  العيييدل العليييي  األردنيييي   فيييي القبيييي  رقيييم  إل2 
 .294 هر ،مرر، ب،  ألروح  دكتورال غير منجور إل، ج مع  القدراسة مقارنة –اإللغاء في األردن 



 

 

164 

وزيييييير الدارليييييي  بيييييرفض خعلييييي   المسيييييتدعين جيييييوازاف سيييييفر أردنيييييي  يكيييييون حقيقييييي ا ب  لهييييي   لعيييييدم 

 .إل1 رتر بإلا 

كمي  أكييدف المحكمي  العلييي  الليبيي  علييى مةيل هيياا ا تجي ل، حيييع قبيف فييي حكمهي  الريي در 

ع ... ولميي  كيي ن قييرار نييز جيي   فيييك   حيييع 21/12/2666ي بتيي ريخ 37/48فييي اللعيين ا دار  رقييم 

بعييض  الملكيي  للمنفعي  الع مي  مين بيين تليك القيراراف، وكي ن القيرار ا دار  الملعيون فييك بنيزع ملكيي 

العق راف للمنفع  الع م  قد ريدر مين أميين اللجني  الجيعبي  لجيعبي  الجبيل األربير فيىن النعيي عليى 

جيييرع هييياا منييي ل بهييي  الأهييياا القيييرار بييي لبلرن لريييدورل ممييين   يملكيييك ريييحيح ق نونييي ا، ف لجهييي  التيييي 

جنييي  و  يهيييير ميين هييياا ميي  ورد فييي محبييير اجتميي ع الل رتريي ب هييي اللجنييي  الجييعبي  للجييعبي ،ا 

خيجي د حيل لمجيكل  التعيد  دالجعبي  للجعبي  قبل ردور القرار الملعيون فييك مين تفيويض أمينهي  فيي 

 ،على مرلل ف المدين  وحرر ك ف  األرابي التي يمكن تيولين المجي ريع ا سيك ني  الع مي  عليهي 

اتريي ا القييرار  ويض فييي، فهيياا   يعتبيير ميين قبيييل التفييدواتريي ا القييراراف التنظيمييي  والتنفياييي  الرزميي 

ألن التفييويض فييي ا رتر ريي ف يتعييين أن يكييون رييريح ا ووابييح ا وغييير مفتييرض،  الملعييون فيييك؛

وأن يحييدد الجهيي  المفييوض خليهيي ، وا رتر ريي ف التييي يجييمله  التفييويض، فيير يبييين ميين المحبيير 

 ؛فييك الماكور بجكل وابح ورريح تفويض أميين اللجني  الجيعبي  ب تري ا قيرار نيزع الملكيي  الملعيون

بييل اقتريير علييى خيجيي د حييل لمجييكل  التعييد  علييى مرلليي ف المدينيي  وحريير ك فيي  األرابييي التييي 

                                                

، أجييي ر خليييييك مؤلييي : جييييلن و ، عليييي رليييي ر، 159/66فيييي القبييييي  رقيييم  محكمييي  العييييدل العليييي  األردنييييي  حكيييم إل1 
 .711، ب، مرجع س بيموسوعة القضاء اإلداري
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يمكيين خق ميي  المجيي ريع ا سييك ني  عليهيي  واتريي ا القييراراف التنظيمييي  والتنفياييي  الرزميي  لييالك.... وعليييك 

 .إل1 ن فيكإلو حكمف المحكم  بىله   القرار ا دار  الملع

 دئ التييي أقرتهيي  المحيي كم ا دارييي  العلييي  فييي كييل ميين مريير ويرحييظ هنيي  وميين رييرل المبيي

أن تسيب  عليى مةيل هياا ا عتيدا  عليى ا رتري ب،  وليبي ، أنه  تللفف بعض الجيي  فيي واألردن

لمي  يترتيا عليى تجي بك العميل  فف ب عتب رل عيا عدم ارتري ب بسييل؛ور  غرا السلل  واكت

التيييي قيييد ت فييير  بعيييض القيييراراف المر لفييي  رييي ف، ا دار  وتجيييعبك مييين تيييدارل وانيييدم ه فيييي ا رتر 

 وقد ردرف عن غير عمد أو علم بم  لحقه  من عيا. ،للق نون

 ه.الرئيس على اختصاصات مرلوس اعتداءثالثًا: 

وهي الح ل  العكسيي  للح لي  السي بق ، فقيد يحيدد القي نون لجهي  خداريي  ارتر ري ف   تملكهي  

جه  ور ر  ب لنسب  للهيً ف التي تتمتع بقيدر مين ا سيتقرل فيي الجه  ا داري  التي تتبع له  تلك ال

عملهييي  ك لج معييي ف، فيييىن ب جيييرف الجهييي  ا داريييي  العليييي  تليييك ا رتر رييي ف كييي ن تريييرفه  مجيييوب ا 

 ب لبلرن.

معينيي  قييد يحرييل أن يعتيييد  الييًريص علييى ارتريي ب مرؤوسييييك،  خداريييي  وفييي خليي ر جهيي 

خ  أنييك وفيييي حيي  ف معينيي  قييد يريييول  ،ى أعميي ل المييرؤوصف لق عييد  الع ميي  أن للييًريص الهيمنيي  علييي

المجرع المرؤوص ارتر ر ا معين ا دون أن يكون للًريص التعقييا عليهي ، ومين ةيم خاا فعيل اليك فيىن 

  هيللج ع معيبي ا، وقيد يتسي  ل اليبعض هيلتررفك هاا يعد اعتدا  منيك عليى ارتري ب الميرؤوص فيقي

 ظ  أو على الجه  األدنى  السلل  المرؤوسي إل؟ا داري  العلي  سلل  ًر سي  على المو 

                                                

، م.م.ع، السيين  الت سييع  21/12/2666ي، بجلسيي  37/48حكييم المحكميي  العلييي  الليبييي  فييي اللعيين ا دار  رقييم  إل1 
 .369، بوالةرةون
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فييي لجواا عليييى هييياا التسييي ؤل هيييو خنيييك خاا كييي ن القييي نون قيييد أعليييى للجهييي  األدنيييى ريييرحي  

 ويربع هياا ا رتري ب لرق بي  السيلل  ،خردار هاا القرار، ك ن يكون للمرؤوص ارتر ب محدد

 السلل  ا دنيىلي  ا نتظ ر حتى تب جر ففي مةل هال الح ل  يتعين على السلل  ا داري  الع الًر سي 

القيرار أو تعديليك  فيي حينهي  سيحا الًر سيي ، ولهي ومن ةم تعقا عليه  وتراقبه  السيلل   ،ارتر ره 

حك م الرق ب  الًر سي ، أم  قبل الك فللق بي ا دار  الحي في خلهي   قيرار السيلل  حسا م  تقبيك أ

 .إل1 الًر سي 

  مجليص الدولي  الفرنسيي تلبيقي ا لهيال الريور ، حكميك الري در ومن األمةل  التي قيدمه  قبي 

ييص اليوزرا  منجيوراا يحيدد فييك سي ع ف وأيي م 1983يوليو  22بت ريخ  ، وكي ن اليك بمن سيب  خريدار ًر

العمييل األسييبوعي  ب لنسييب  للمييوظفين العيي ملين فييي الدوليي ، وقييد اهييا فييي هيياا الحكييم خلييى  خن تحديييد 

  يتريل مب جير  بي لتنظيم اليدارلي للمرفيي العي م، وأن المنجيور الري در س ع ف وأي م العمل األسبوعي

 .إل2 عن ًريص الوزرا  مجوا بعيا عدم ا رتر بإل

وميين تلبيقيي ف مجلييص الدوليي  المريير  لهييال الرييور  ميي  قبييف بييك محكميي  القبيي   ا دار  

لنقيل  لليا امين خن  16/11/1954ي، بتي ريخ 6ن  لسي 1254في حكمه  الري در فيي القبيي  رقيم 

ميين ق ًميي  حريي  جييي ر  معينيي  خلييى حريي  أرييرى ميين ارتر ريي ف لجنيي  قوامهيي  مجيي ًخ الحرييب 

بًر سي  العميد ، فلييص لوكييل اليوزار  أن يقيوم بمهمتهي  مييع ا كتفي   بتريديي العميد  لمي  فيي اليك ميين 

                                                

دار النهبيييي   بيييييروف: د.لإل، ، دراسننننة مقارنننننة –القضنننناء اإلداري اللبننننناني  إل.1982ن  انظيييير: رليييييل، محسيييي إل1 
 .488ب العربي ،

نظرينننة االعتنننداء المنننادي فننني القنننانون  إل.1964كسييبر ، مريييلفى   خلييييك: الفرنسيييي، أجيي رحكييم مجليييص الدوليي   إل2 
 .57ب مرر، لق هر ،ا ج مع إل، غير منجور  ألروح  دكتورال ، اإلداري
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 ميد خن لجن  الجي ر ف وفق ا لقي نون العويقول أيب ا  إل1 إلؤوص في ارتر ركاعتدا  للًريص على المر 

  لنظر في للب ف خنج   مجير  جديد  ومن ةم فىن المديري   هي المرتر  ب 1947إل لسن  4رقم  

 .إل2 إلتملك رفض عرض األمر على اللجن 

قبيي   فييي مجيي ل عيييا عييدم ا رتريي ب المتعلييي  السيي بق  ولمحكميي  العييدل العلييي  األردنييي 

 ريخ بتي اا القب   حكمهي  الري درب عتدا  السلل  الًر سي  على ارتر ب السلل  المرؤوس ، من ه

من ق نون هيً  تنظيم النقل البر  رقيم د 7، 6، 5 يستف د من الموادد، والا  قررف فيك 21/3/2612

بييي ن تلبييييي أ  وسييييل  أو خدرييي ل أ  نظييي م لبيييبل عميييل النقيييل البييير  هيييو مييين  2611إل لسييين  4 

وتحدييد  ،عي م بتقريير آليي  جدييد وعليك فىن قرار الميدير ال ،ارتر ب مجلص هيً  تنظيم النقل البر 

هيً  تنظيم  عدد رحرف سي راف الجحن بتلبيي نظ م خلكتروني جديد هو قرار من ارتر ب مجلص

ررحي تك، مم  يجعل  وليص من ارتر ر ف المدير الع م منفرداا ويكون بالك قد تعدى ،النقل البر 

 .إل3 تر  بىردارلإلالقرار الملعون فيك مستوجا ا له   لردورل عن جه  غير مر

 يستف د من نب الم د  نك ، انتهف خلى أالس بق  وفي حكم آرر لمحكم  العدل العلي  األردني 

أن ريرحي ف مينح ررري  مزاولي  مهني   1998لسين   26من ق نون الجم رك وتعديرتيك رقيم  د166د

ن القييرار فييى وعليييك وحيييع ،الترليييب الجمركييي هييي لييوزير الم لييي  بتنسيييا ميين مييدير عيي م الجميي رك

الملعون فيك الر در عن مجلص الوزرا  والمتبمن السم ح ألهي لي منلقي  جي بر السيرح ن بتسيجيل 

                                                

دعننوى اإللغنناء  إل.1996خليييك مؤليي : أبييوالعينين، محمييد ميي هر   المرييري ، أجيي رحكييم محكميي  القبيي   ا دار   إل1 
 .33ب  د.لإل، الق هر  : دار النهب  العربي ،،أمام القضاء اإلداري

: عك جيي ، حمييد  ي، أجيي ر خليييك مؤليي 8لسيين   9734فييي القبييي  رقييم  المرييري  حكييم محكميي  القبيي   ا دار  إل2 
 .668، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداريي سين، 

العيدد السي بع والةي من والت سيع، لسين   مجلنة نقابنة المحنامين، 261/2612حكم محكم  العدل العلي  األردني  رقم  إل3 
 .936، ب2612
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زاولي  مهني  الترليييب فيي مركييز جمعيي  وت سييص جييرك  تملكهي  الجمعيي  وميينح هيال الجيرك  ررريي  م

 .إل1 إلا له   ن جه  غير مرتر  ومستوجاهو قرار ر در ع دداًر  الجم ركج بر د

اعتدا   –أيب ا استقر قب   المحكم  العلي  الليبي  على اعتب ر أن مةل هال الح ل   وفي الك

 –يرتيا اليبلرن  –على ا رتر ر ف التي منحه  الق نون للجه ف ا داري  الت بع  له    جه  خداري

 .إل2 الق نون ك ن تردر ًر س  ج مع  بنه ز  قراراا خداري ا هو من ارتر ب ًر س  كلي 

ب نيييك يتعيييين عليييى الق بيييي  –ونحييين نؤييييدهم فيييي اليييك  –رض بعض فيييي هييياا الف يييويقيييرر الييي

يييا دار  البحيييع عييين الم   الحقيقيييي للقيييرار ا دار  وعيييدم ا كتفييي   ب لمظييي هر الر رجيييي  للقيييرار  درِ ر 

ك لتوقيع والك في ح ل  اللعن علييك، ويعيد القيرار مجيوب ا بعييا عيدم ا رتري ب خاا تبيين للق بيي 

فيك بن  ا على أمر ر در ليك مين سيلل  عليي  غيير قد اترا القرار الملعون  رتر ب أن ر حا ا

مرتريي ، وقييد قبييى مجلييص الدوليي  الفرنسييي فييي هيياا الجيي ن  يتبييين ميين الظييرو  المحيليي  ب تريي ا 

القرار أن دور ر حا ا رتر ب قد اقترر على تنفيا التعليم ف التي تلق هي  مين المحي فظ، والتيي 

والتيي اعتقيد ب نيك مليزم بهي ... وبياا يعتبير ك نيك ترير   27/6/1958فيي تبمنته  رسي لتك المؤرري  

 .إل3 ب سم المح فظ وتحف رق بتك في مج ل ر ره نل ي ارتر ركإل

يييك أغلييا األنظميي  ا دارييي  علييى ميي  تع ن ا فييي خةيي ر  هييال النقليي  اله ميي ، خلييىويرجييع السييب

ا داريي ، واليا  يقتبيي أن يكيون  عين مفهيوم التبعيي  توي ته  مين أفكي ر راسير  ومتوارةي رتر  مسا

الموظيي  مرتبليي ا بيي لًريص ا دار  األعلييى، ومسييؤو ا أم مييك عيين تنفيييا المهميي ف والواجبيي ف الوظيفييي  
                                                

 .468، ب2612لسن   6، 5، 4، العدد مجلة نقابة المحامين، 459/2611حكم محكم  العدل العلي  األردني  رقم  إل1 

. 26/4/1982قب ًي  بجلس   6لسن   35حكم داًر  القب   ا دار  بمحكم  استًن   بنه ز  في الدعوى رقم  إل2 
، مرجع س بي، الرقابة على أعمال اإلدارة في القانون الليبيأج ر خليك مؤل : الحرار ، محمد عبداهلل، 

 .199ب

 .189، مرجع س بي، بر اإلداريإلغاء القراالمنجي، خبراهيم،  إل3 
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المنول به ، بم  يمليك عليك األرير من تعليم ف وأوامر تجعيل مين الريعا عليى الميرؤوص أن ينفيرد 

فيريدر القيرار المتريا  ن الق نون مب جر ،بمب جر  بعض الررحي ف وا رتر ر ف التي يستمده  م

حتيى وليو كي ن القيرار موقعي ا  ،مر من سيلل  خداريي  أعليى مجيوب ا بعييا عيدم ا رتري ببن  ا على أ

 من ر حا ا رتر ب األريل، وهي خحدى رور عيا عدم ا رتر ب الرفي.

 ف كميي  يسيير  الييك القيييد أيبيي ا علييى الييًريص فييي ح ليي  مم رسيي  المييرؤوص لييبعض ارتر ريي

يسييييك فييييي  نييييك   يجييييوز للمفييييوض مب جيييير  ا رتريييي ببنيييي  ا علييييى تفييييويض سيييي بي رييييحيح، خا خ ًر

ن الك الوبع يفر  التفويض من مبيمونك ويعيد تزييداا أو تجيتيت ا الموبوع ف المفوض فيه ، حيع خ

 1 ويبعدن  عن الني  الحقيقي  للمجرع من ورا  تجريع التفويض ،ي لكعللمسؤولي    دا

أو حليول مري ل  للقي نون يعييد  ،اليك فيىن ريدور قييرار بني  ا عليى تفيويضوعليى العكيص مين 

رع لرريا بنظي م الجرول والبيوابل التيي وبيعه  المج ي ا لم تراع  من قبيل عدم ا رتر ب، والك خا

وكييالك لوجييوا الحلييول والييا  يييتم بقييو  القيي نون، مميي  يجعييل أ  قيييرار  ،التفييويض فييي ا رتريي ب

نيي عليى ب ليل فهيو نيي علييك القيرار، فمي  ب  را ببلرن األسي ص اليا  ب  يردر ب  ستن د أل  منه  ب ل

تفرييلك سييل. وهياا مي  سيبي ويجوز اللعين علييك ب  لهي   لتعيبيك بعييا عيدم ا رتري ب الب ،ب لل

 الحديع عن التفويض. عند

                                                

، غيييير منجيييور إل ألروحييي  دكتيييورال . التفنننويض فننني القنننانون اإلداري إل.1996جيير ، حسييين حسيييين عبيييداله د    إل1 
 .59بمرر،كلي  الدراس ف العلي ، الق هر ، أك ديمي  الجرل  
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 : اعتداء السلطة المركزية على اختصاص الهيئات الالمركزية وبالعكس.رابعاً 

رمركزيي  يقريد منيك وزيع الوظيف  ا داري  بين السلل  المركزيي  والهيًي ف المن المعلوم أن ت

لمهييي م والريييرحي ف داريييل تنظييييم خدار  معيييين وعيييدم الريييروه عليييى ارتر رييي ف اليييبعض ل توزييييع  

 .إل1 للبعض اآلرر

لكيين خاا كيي ن للهيًيي ف الرمركزييي  مب جيير  ارتر ريي ته  المروليي  لهيي  ق نونيي ا علييى نحييو ميين 

ألنه  تستمد ارتر ره  من الق نون وليص من السيلل  المركزيي إل، خ  أن هياا ا سيتقرل ا ستقرل  

نم  ل دار  المركزي  نيوع مين الرق بي   الوري ي إل عليى أعمي ل ا دار  الرمركزيي ، واليك  ؛ليص مللق ا  واال

   بموجيا ميي  يعليهي  القيي نون مين ا رتر ريي ف المحييدد  كي  ان السيي بي والتريديي الرحييي وا لهيي

ب لنسييب  لييبعض القييراراف خاا ك نييف غييير مجييروع ، وب لتيي لي ليييص لهيي  أن تحييل نفسييه  محييل ا داراف 

الرمركزييي  لمب جيير  بعييض ارتر ريي ته  خ  خاا تييوافرف جييرول الحلييول والتييي هييي  نييب القيي نون، 

ن  اإل أو امتني ع ا داراف الرمركزييي  عيين اتريي ا قييرار رغييم تنبيههي  فتحييل السييلل  المركزييي  محلهيي  اسييتة

لرمركزي  فيي حيين أن القي نون   يرولهي  سيوى القراراف التي تردره  ا دار  ا أن تقوم بتعديل بعض

كمي  هيي دون أن يكيون لهي  حيي التعيديل فيي هيال  ،الترديي عليه  كم  هي أو عدم الترديي عليه 

 .إل2 القراراف

 ... رريوب خا تقيول المريري  فيي هياا ال م  القبي   ا دار كحك م محم  ج   في أ وهاا

ن كيخ جي وز ا جيرا  عليى ت ن اليًريص األعليى للج معي ، خ  أن سيللتك   تن وزير التربي  والتعلييم واال

ا دار  التييي يتو هيي  المييدير والمجلييص، والييك فييي الحييدود البيييق  التييي نييب عليهيي  القيي نون رييراح ، 

                                                

فنني القننرار  موقننف القضنناء اإلداري فنني العننراق مننن عيننب االختصنناص . د.فإل العيي ملي، سييرى ريي حا محسيين إل1 
 .1رنفإل، ب، بحع منجور على الموقع ا لكتروني  ا نتاإلداري

 .363، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريالحلو، م جد راغا،  إل2 
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ق هر  في التق بيي ينليو  عليى مر لفي  ومن ةم فىن مب جر  وزار  التربي  والتعليم بدا   لحي ج مع  ال

رريح  لق نون الج مع ، تجي وز مين ج نبهي  فيي اسيتعم ل حقهي  فيي ا جيرا  عليى الج معي  خليى حيد 

 .إل1 إلال األرير  على وجك ا ستقرل...مب جر  الحقوي التي تملكه  ه

وفييي حكييم آريير لهيي  قبييف محكميي  القبيي   ا دار  المرييري  فييي حكمهيي  الريي در بتيي ريخ 

 بييي ن تبعيييي  الهيًييي  الع مييي  لتنميييي  بحيييير  السيييد العييي لي ليييوزير التعميييير والمجتمعييي ف  36/11/1985

ن لهيي  بهيي  المجييرع، وأسيي ص الييك أن هييال أالجديييد    تييؤةر علييى مب جيير  الهيًيي   رتر ريي ته  التييي 

 ،ا  عليهي التبعي  مرده  السلل  الور ًي  التي تقررف للوزير ب لنسب  للهيً  سوا  فيم  يتعليي ب  جير 

أو اعتميي د قييراراف خدارتهيي  دون أن يكييون للييوزير الميياكور أن يحييل محييل مجلييص ا دار  فييي مم رسيي  

ارتر ر تك، من الك ردور قرار من الوزير بتفويض مح فظ أسوان فيي مب جير  ك في  ارتر ري تك 

ح فظ خ  مي  كي ن ب لنسب  خلى أعم ل الهيً  والع ملين فيه ، وأس ص الك أن قرار التفويض   ينقل للم

دارييرا فيييي ارتر ريي ف اليييوزير ب لنسييب  للهيًييي  الميياكور ، هيييال ا رتر ريي ف تيييدور حييول السيييلل  

 .إل2 و  تمتد لتسلا مجلص خدار  الهيً  ارتر ره  األريلإل ،الور ًي  المقرر  للوزير

علييى مةييل هيياا ا تجيي ل، حيييع قبييف فييي  السيي بق  كميي  أكييدف محكميي  العييدل العلييي  األردنييي 

 د73دميين قيي نون تنظيييم مهنيي  المح سييب  الق نونييي  رقييم  د5دم لهيي  بقولهيي   يسييتف د ميين أحكيي م الميي د  حكيي

ييي 2663لسييين   كل  وفقييي ا لقييي نون تنظييييم مهنييي  المح سيييب  الق نونيييي  هيييي المرجيييع أن الهيًييي  الع مييي  المج 

اا األعلييى للنظيير فييي القييراراف الريي در  عيين مجلييص الجمعييي  بحيييع يجييوز للمتبييرر ميين قييراراف هيي

                                                

ي، أجييي ر خلييييك مؤلييي : اللمييي و ، 18لسييين   6232حكيييم المحكمييي  ا داريييي  العليييي  المريييري ، فيييي القبيييي  رقيييم  إل1 
 .351، مرجع س بي، بيةالنظرية العامة للقرارات اإلدار سليم ن، 

ي، أجييي ر خلييييك 28لسييين   2424ورقييم  2313حكييم المحكمييي  ا داريييي  العلييي  المريييري ، فيييي اللعيين ا داريييي  رقيييم  إل2 
 .352، مرجع س بي، بالنظرية العامة للقرارات اإلداريةمؤل : اللم و ، سليم ن، 
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دم قبيييول ن المسيييتدعي اعتييرض عليييى قييرار المجليييص بعيي، وعلييييك وحيييع خالمجلييص ا عتيييراض للهيًيي 

ن الهيًيي  العلييي  أرييدرف قرارهيي  ب لموافقيي  علييى قييرار لجنيي  التييرريب عبييويتك فييي الجمعييي  ،وحيييع خ

ن مين حقيك ا نتسي ا للجمعيي  فقيد  ،بمنح المستدعي خجي ز  المزاولي   سيتكم لك متللبي ف التيرريب واال

كيي ن علييى مجلييص الجمعييي  ا اعيي ن لقييرار الهيًيي  وعييدم البحييع فييي مييدى ق نونيتييك ميي  دام أن الهيًيي  

قيييرارل  ن مجلييص الجمعيييي  أرييدر، وحييييع خالعلييي  هييي الجهييي  التييي مييين حقهيي  التعقييييا علييى قراراتهيي 

 .إل1 إلللق نون ومستوجا ا له   برفض عبوي  المستدعي فىن قرارل يكون مر لف ا 

القب   ا دار  الليبي في هاا الجي ن حكيم داًير  القبي   ا دار  بمحكمي   ومن أحك م دواًر

 وحيييع خن  ، بقولهيي  26/12/2664 ي بتيي ريخ48/48اسييتًن   الجبييل األربيير فييي الييدعوى رقييم 

وهيو غيير مرييتب  –النعيي بيبلرن القيرار الملعيون فييك لريدورل ميين أميين اللجني  الجيعبي  للجيعبي  

الواقع في الدعوى أن الل عنين كي نوا مين بيين المنتفعيين بقليع أراض  الك أن في محلك؛ –بىردارل 

رابييي فرفعييوا دعييواهم ردمييي  بمدينيي  البيبيي  ، وأن الملعييون بييدل أرييدر قييراراا بنييزع ملكييي  تلييك األ

 5ك أن القييرار رقييم د ح رييل  بللييا خلهيي   الييك القييرار نيي عين عليييك بعيييا اغتريي ا السييلل  علييى سيين  

وحيييدده   ،علييى ارتر ريي ف اللجيي ن الجييعبي  للجييعبي ف –الحريير نييب علييى سييبيل  1429لسيين  

وليييم ييييرد بيييين هيييال ا رتر رييي ف مييينح أميييين اللجنييي  الجيييعبي  للجيييعبي  ارترييي ب خريييدار  ،حرييراا 

 .إل2 إلالملكي  للمنفع  الع م  منفرداا  قراراف نزع

   

 
                                                

، 2612لسييين   6، 5، 4العيييدد  لمحنننامينمجلنننة نقابنننة ا، 468/2611حكيييم محكمييي  العيييدل العليييي  األردنيييي ، رقيييم  إل1 
 .547ب

، 2664 .م.م.ع، السيين  26/4/2664ي، بجلسيي  48/49حكييم المحكميي  العلييي  الليبييي  فييي اللعيين ا دار  رقييم  إل2 
 .376ب
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                                      الثاني الفرع                                          

 عدم االختصاص الزماني

، فييي تحديييد النليي ي الزمنييي الواجييا مم رسيي  ا رتريي ب فيييك، ابتييدا ا يتمةييل هيياا العنريير

وانته  ا، فىاا ردر القرار ا دار  متج وزاا هاا النل ي سوا ا قبل بدايتك، أو بعيد انتهي   مدتيك، أريبح 

منيي، وتلبيييي هيياا العنرير يعلييي الهلبيي  لعنريير القيرار الريي در معيبيي ا بعييا عييدم ا رتريي ب الز 

ا رتريي ب علييى سيي ًر العن ريير األرييرى فييي القييرار ا دار ، حيييع وجييدف حيي  ف كةييير  ظهييرف 

على أنه  رور من ا رتري ب الزمنيي وهيي فيي الحقيقي  ليسيف خ  أجيك  ا أو خجيرا اف فيي القيرار 

هييو ارييتر  الفقييك والقبيي   فييي تبنييي ا دار ، أو حيي  ف تتعلييي بعنريير  السييبا واله ييي ، مرجعييك 

 .إل1 المعنى البيي أو التوسع في األرا بفكر  ا رتر ب

وعليييك فييىن عييدم ا رتريي ب الزميي ني يعنييي  أن يييزاول أحييد رجيي ل ا دار  ارتر رييك دون 

، ، ويتحييدد العنرير الزمنييي لررتري ب بعييد  أميور ه ميي إل2 مراعي   القيييود الزمنيي  الموبييوع  ليالكإل

مجييرع احي نيي ا مييد  معينيي   تريي ا قييرار معييين، والجييزا  المترتييا علييى انقبيي   المييد  دون قييد يحييدد الف

مم رس  ا رتر ب، يرتل  بحسا م  اتجهف خليك ني  المجيرع عنيد تحدييدل لهيال الميد ، فقيد يكيون 

  يييؤد  انقبيي    رع فييي سييرع  تنفيييا القيي نون، وهييااهيياا التحديييد هييو مجييرد خفريي ح عيين رغبيي  المج يي

م  خاا كج  المجرع رراح  عن نيتك الق لع  فيي اليك، أو لبرور  خلى زوال ا رتر ب، أد  ب الم

ك نف المد  مجيرول  لمريلح  األفيراد، فيىن مر لفي  الميد  هني  تيؤد  حتمي ا خليى الحكيم بىبلي ل القيرار 

فيي حيدود  – خن الجي رع ليم يرتيا لمحكم  ا داري  العلي  المرري  الر در، مة ل الك م  قبف بك ا

                                                

 .56، مرجع س بي، بإلغاء القرار اإلداريالمنجي، خبراهيم،  إل1 

 .282جع س بي، ب، مر دراسة مقارنة –القضاء اإلداري الجوبكي، عمر محمد،  إل2 
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أ  بلييرن علييى  – 6/4/1955الييتظلم المقييدم خعميي  ا لنرييوب قييرار مجلييص الييوزرا  الريي در فييي 

يسيي  ريرل ةرةيين يومي ا مين تي ريخ تقديميك... ومي   عدم عرض أوراي اليتظلم ا دار  عليى الهيًي  الًر

 .إل1 إلك لتعجيل البف في مةل هاا التظلمتحديد هاا الميع د خ  من قبيل التنظيم والتوجي

عكص الك فىن هن ك ح  ف أررى، يكون فيه  ا لتيزام ب لنلي ي الزمنيي حتميي ا وواجبي ا  وعلى

لمجرد يستوجا مةرا بليرن القيرار الري در عين اف لمنلي دون ح ج  للرجوع بحة ا عن ني  المجرع، 

ي أو نقييل منهي ، أو مي رص أعمي ل الوظيفيي  بعيد انتهي   رابليي  ق يموظي  مي رص أعمي ل الوظيفيي  التيي ر  

ألنيك بيالك يكيون  ني  أو ب لفرل أو تقديم اسيتق لتك؛توظي ، ك  ح ل  خلى المع   لبلو  السن الق نو ال

 ،إل2 ك، مميي  يعيييا ترييرفك بعيييا عييدم  ا رتريي ب الزمنيييمتجيي وزاا ارتر رييك خلييى ارتريي ب رلِفيي

يييو   ي الدولييي  الفرنسيييي والمرييير ،مييين أهيييم المبييي دئ الق نونيييي  المسيييتقر  فيييي هييياا الجييي ن لقبييي   مجلس 

والمتمةيييل فيييي أن مبيييدأ ا رترييي ب مييين حييييع الزمييي ن   يجيييوز ا تفييي ي عليييى مر لفتيييك، وأن جيييزا  

ا له   آيتك أ  يب جر الموظ  ارتر ب وظيفتك بعد األجل الا  يجوز ليك فييك اليك، وينتهيي اليك 

برغيك القيرار الريي ب بيالك، واال  تجي وز ارتر رييك  األجيل خمي  بنقييل الموظي  أو ترقيتيك أو فرييلك واال

 .إل3 ال خلى ارتر ب رلفكتعد  و 

ميين نظييي م  د/أ56دالميي د  وتلبيقيي ا لييالك قبييف محكميي  العييدل العلييي  األردنييي  السيي بق  بيي ن  

مييد  و يي  المجليص التيي ديبي لميد  سيين  واحيد  ق بلي  للتجديييد وبني  ا علييى  حيددف ميوظفي ج معي  مؤتيي 

يرد في البيني ف مي  يفييد  ولم-و يتكا بتداًي بعد انته    الت ديبيالك فىن ردور القرار عن المجلص 

                                                

، أجيي ر خليييك 423، المجموعيي  السيين  الت سييع ، ب21/3/1955جلسيي  بمحكميي  القبيي   ا دار  المرييري ، حكييم  إل1 
 .628، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداريمؤل : عك ج ، حمد  ي سين، 

 .589، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريعبداهلل، عبدالهني بسيوني،  إل2 

 .366، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريغا، الحلو، م جد را إل3 
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قييد رييدر عيين جهيي  غييير مرترييي   دالملعييون فيييكدالقييرار الريي در عيين  يجعييل-الميي د تجديييد هييال 

الفقيك والقبيي   فيي مجي ل عيييا ا رتري ب الزمنييي   اسيتقر. وفيي حكييم آرير لهي  تقييول إل1 إلبىريدارل

ريك ررلهي    ييؤد  خليى زوال عليى أن انقبي   الميد  المحيدد  ب لقي نون لمزاولي  رجيل ا دار  ارتر 

خا   يعتبير القيرار الري در بعيد  ،ارتر رك أو اعتب رل منتهي ا خاا م  انقبف المد  المحدد   ردارل

نمي  يعتبير مجيوب ا ب لعييا البسييل وقي برا ل بلي ل وا لهي   قبي ًي ا  ؛انقبي   هيال الميد  قيررا منعيدم ا  واال

 .إل2 إلقدم اللعن ررل المد  الق نوني  خاا

ومييين تلبيقييي ف القبيييي   ا دار  الليبيييي فيييي هيييياا المجييي ل، مييي  قبييييف بيييك اليييداًر  ا دارييييي  

 وفقيي ا  أنيك ، وقيد جي   فييي قرارهي  27/11/2611 بتيي ريخ دي93/56دب لمحكمي  العليي  فييي القبيي  رقيم 

يعتبيير دأنييكبجيي ن األميين والجييرل  وقييد نرييف علييى  د16/1992دميين القيي نون رقييم  د65دليينب الميي د  

لجيرل  ه ربي ا عين العميل خاا تهييا عيين عمليك ميد  تزييد عليى رمسي  عجير يومي ا بييدون عبيو هيًي  ا

عييار مقبييول، ولييو كيي ن الهييي ا عقييا خجيي ز  مييررب لييك بهيي . ويعتبيير الهييي ا بييدون عييار خاا مبييف 

اا زادف مييد  الهيي ا عيين الردميي   ةرةيون يوميي ا مين انقبيي   المييد  المجي ر خليهيي  فييي الفقير  السيي بق ، واال

فيي الفقيير  الة نيي  يفرييل عبيو هيًيي  الجيرل ، دون الح جيي  خليى اتريي ا أ  خجيرا  آريير  المجي ر خليهيي 

 .دن الًريصويردر قرار الفرل م

ن مف د هاا النب أنك خاا تهيا عبو هيً  الجيرل  عين عمليك ميد  تزييد عين الميد  وحيع خ

ي القيي نون المنرييوب عليهيي  ق نونيي ا، هييي رمسيي  عجيير يوميي ا مبيي ف ا خليهيي  المييد  المنرييوب عليهيي  فيي

نفسك، وهي ةرةون يوم ا، أ  مد  رمس  وأربعون يوم ا، فىنك في هيال الح لي  يفريل مين العميل بقيرار 

                                                

، أج ر خلييك مؤلي : القبييرف، حميد ، 36/3/2666، جلس  488/2665حكم محكم  العدل العلي  األردني ، رقم  إل1 
 .356، مرجع س بي، بالوجيز في القضاء اإلداري

 .24، ب4، هعدل العلياالمبادئ القانونية لمحكمة ال، محمد ررد، 167/87حكم محكم  العدل العلي  رقم  إل2 
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من الًريص ا دار  دون ح جي  خليى اتري ا أ  خجيرا  مين ا جيرا اف الت ديبيي  المنريوب عليهي  فيي 

 ق نون األمن والجرل  المج ر خليه  سلف ا.

ن فيك قد أورد أن الل عن قد تهيا عن عملك من تي ريخ ومتى ك ن الك وك ن الحكم الملعو 

، وهو م  لم يج دل بج نه  الل عن، وتم عرض أمرل على الًريص 26/5/2666م وحتى 4/4/2666

وفييي الة بييف ميين ديب جيي  القييرار اللعييين، وبنيي  ا عليييك رييدر القييرار الملعييون فيييك لبقيي ا لحكييم الفقيير  

بجيي ن األميين والجييرل  فىنييك يكييون بييالك قييد  دم16/1992د ميين القيي نون رقييم د65داألرييير  ميين الميي د  

 .إل1 لبي رحيح الق نون مم  يتعين معك رفض اللعنإل

لزمنييي فييي هييال الح ليي  يييرتبل وجييوداا وعييدم ا بىسييب   رييف  وعليييك فييىن تحديييد النليي ي ا

 ،الموظ  الع م على من يرتب بىردار القرار الدارل في مه م وظيفتك، وأبعيد مين اليك ح لي 

رض المجرع أجرا معين ا لمب جير  ارتري ب معيين مين بيمن مهي م الموظي ، فعليى اليرغم خاا ف

ن اسييتمرف  ميين كونييك موظفيي ا، خ  أنييك   يرييتب بهيياا العمييل قبييل حلييول األجييل أو بعييد انته ًييك، واال

 رفتك كموظ .

 رتري ب عليى لفقييك الفرنسيي  أوبيىإل بي ن تحدييد ميد  معيني  لمب جير  اوهيو مي  عبير عنيك ا

ام، يعنييي أن المجييرع أراد تقييييد هيياا ا رتريي ب وجييوداا وعييدم ا بهييال المييد  وأ  تريير  ز لييسييبيل ا 

قبلهي  أو بعييده  يعييا القييرار بعيدم ا رتريي ب، وهياا تلبيييي ريريح للمعنييى البييي لفكيير  العنريير 

 .إل2 الزمني في ا رتر ب

                                                

 .27/11/2611ي، بجلس  93/56قبي  رقم في ال حكم الداًر  ا داري  ب لمحكم  العلي  الليبي ، إل1 

رسييي ل  م جسيييتير فيييي القييي نون العييي م، غيييير  . ركنننن االختصننناص منننن القنننرار اإلداري إل.2611كنتييي و ، عبيييداهلل   إل2 
 .163الجزاًر، ب –، ج مع  تلمس ن إلمنجور 



 

 

117 

أو رفبيه ، فمين وتجدر ا ج ر  هن  خلى ح ل  من يتقدم ب ستق لتك وحتى ردور قيررا بقبولهي  

المب دئ المسلم بهي  فيي الفقيك ا دار ، أن مجيرد تقيديم ا سيتق ل  مين الوظيفي  الع مي    ينهيي عرقي  

الموظ  به  و  يرفع عنك تبع ته  بل يظل ملزم ا ب لبق   فيه  متمتع ا بسللتك وارتر ريك حتيى قبيول 

الييوزير بعييد تقييديم اسييتق لتك وقبييل  اسييتق لتك، فييىاا كيي ن الة بييف أن القييرار الملعييون فيييك قييد رييدر ميين

 .إل1 قبوله  فىنك يكون ر دراا من مرتب

وميييي  يسيييير  علييييى الموظيييي  ا دار  هنيييي ، يسيييير  أيبيييي ا علييييى المجيييي لص واللجيييي ن الجييييعبي  

أو أييي  لجيي ن خدارييي  أرييرى، حيييع   يجييوز لهيي  مم رسيي  رييرحي ته  أةنيي   فتيير  وقفهيي  عيين  ،المنتربيي 

، ومن ةم فىن القيرار الري در مين الموظي  أو مين اللجني  ريرل هيال العمل أو بعد حله  أو خسق له 

الفتييييراف يكييييون قييييراراا مجييييوب ا بعيييييا عييييدم عييييدم ا رتريييي ب الزمنييييي وب لتيييي لي قيييي برا ل لهيييي   لعييييدم 

 .إل2 مجروعيتك

وجبيك بتلك الح ل ، ح ل  القراراف الر در  عن موظ  بعد انتهي   ميد  وظيفتيك وقبيل اسيترم 

منك، فقد اعتبر مجلص الدول  الفرنسي تلك القيراراف ريحيح  وري در  عين مريتب  رلفك العمل بد ا 

تحقيق ا لااف المبدأ، كمة ل اليوزير اليا  اسيتبعد عين عمليك وظيل يمي رص مه ميك لحيين اسيترم اليوزير 

الجديد أعب   الوزار ، وفيي أحيوال أريرى يفريح المجيرع فيهي  عين نيتيك الريريح  فيي بيرور  ا لتيزام 

فتكون أ  مر لف  لهاا الحظير ميبلرا لقيراراف ا دار ، كي ن نرر الزمن أو المد  المحدد ، الر رم بع

                                                

 .256، مرجع س بي، برقابة القضاء ألعمال اإلدارة العامة، لعيم ، الجر  إل1 

 .166، مرجع س بي، بأصول القانون اإلداري الليبيالحرار ، محمد عبداهلل،  إل2 
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خدار  مي  فيي عللي  رسيمي  يكيون المجيرع قيد حظير مب جير  ا رتري ب بىريدارل أةني    اريردر قير 

 .إل1 العلرف الرسمي ، وهن  يعد القرار ب لرا و  يعتد بك

ترييدره  الحكوميي  المسييتقيل  رييرل الفتيير  الف رييل   وميين تلبيقيي ف هيياا الجييرل القييراراف التييي

بين استق لته  وتجكيل الحكوم  الجديد ، حيع استقر الفقك والقب   ا دارييين عليى أن القيراراف التيي 

تردر عن الوزرا  في الحكوم  المستقيل  في أمور ه م  وجوهريي  تجيكل اعتيدا  عليى ارتر ري ف 

يييين مييوظفين أو تييرفيعهم أو ميينحهم عييرواف، وتكييون مجييوب  الحكوميي  الجديييد ، كىرييدار قييراراف بتع

بعيييا عييدم ا رتريي ب الزمنييي، خ  خاا اقترييرف القييراراف التييي ي رييدره  الييوزرا  المسييتقيلون علييى 

تريري  األمييور الج رييي  أو الع جلي  التييي   تحتمييل التي رير، ففييي مةييل هيال الحيي  ف   تعتبيير هييال 

 .إل2 ب الزمنيالقراراف معيب  بعيا عدم ا رتر 

أن فكير  تحديييد ميد  زمنيي  لمب جير  ا رتريي ب ررلهي  وتعزيزهي  مين قبييل  مين اليك ويتبيح

يرتا البلرن على مر لفي  الميد  التيي قررهي  لمب جير  ا رتري ب، أو أن يقير بريح  المجرع، ب ن 

 امنييوميي  عييرض علييى القبيي   ا دار   هيياا القييرار علييى الييرغم ميين تجيي وزل المييد  المقييرر  لرييدورل،

خنجييي  ل حتيييى اآلن مييين حييي  ف، حيييدا بيييك خليييى اسيييتنب ل المبيييدأ العييي م فيييي تحدييييد العنرييير الزمنيييي، 

وا عرن عن بعيض الحي  ف التيي تمةيل رروجي ا علييك، توجيا بليرن القيرار اليا  ريدر فيي كني  

 أ  منه  على النحو الت لي:

 المبدأ العام: –أوالً 

 مني توفر جرلين أس سيين هم :خا يجترل ك رل ع م لسرم  عنرر ا رتر ب الز 

                                                

 .589، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريعبداهلل، عبدالهني بسيوني،  إل1 

 .49، مرجع س بي، ب2، هالقانون اإلداريالقبيرف، حمد ،  إل2 
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 در القرار مرتر ا ق نون ا.رِ ررل الفتر  التي يكون فيه  م  . ردور القرار 1

 . ردور القرار بمن المد  ا لزامي  المحدد  ق نون ا  ردارل.2

 حاالت الخروج على المبدأ العام: –ثانياً 

اليييييا  حيييييددل لمب جييييير  . خاا نيييييب المجيييييرع ريييييراح  عليييييى اليييييبلرن كجيييييزا  لمر لفييييي  الميعييييي د 1

 ا رتر ب.

الج ن قيراراا  . خاا اعتبر الق نون أن فواف المد  المحدد  حرراا دون خج ب  ا دار  على للا او 2

لح ليي  ترييبح ا دار  مجييرد  ميين هيياا ا رتريي ب، وليييص لهيي  أن تعيي ود بيي لقبول، وفييي هييال ا

 خردار قرار آرر يمص ب لقرار البمني المفترض ردورل ب لنب.

ارتريي ب ميي  خ  بعييد مييرور مييد  معينيي ، فييىن كييل قييرار  خاا نييب المجييرع علييى عييدم مزاوليي . 3

 يردر قبل حلول هاا األجل يعد ب لرا.

م بهي  فيي هياا الجي ن أنيك بمجيرد قبيول . وأريراا، فيي ح لي  قبيول اسيتق ل  الحكومي ، ف لق عيد  المسيل  4

الييوزرا  المسييتقيلون خ  ترييري   اسيتق ل  الييوزرا ، وحتييى تعيييين حكوميي  أريرى ترلفهيي ،   يملييك

األميييور الج ريييي ، وأ  قيييرار يريييدر برييير  اليييك يعيييد اعتيييدا  عليييى سيييلل ف الرلييي ، مر لفييي ا 

 للق نون حري ا ب  له  .

وجدير ب لاكر في النه ي  أن كل هال البوابل التي تحكيم عييا عيدم ا رتري ب كةييراا مي  

ميين بييرور  التحلييل ميين كةييير أو قليييل ميين  وميي  تفربييك أحي نيي ا  ،تتعييدل بفعييل الظييرو  ا سييتةن ًي 

بييوابل المجييروعي  الع دييي ، وميين أبييرز األمةليي  علييى الييك ميي  تقييرر فييي القبيي   ا دار  بررييوب 
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لي  نظري  الموظفين الفعليين وم  يمكن أن تؤد  خليك هال النظري  من اعتبي ر بعيض التريرف ف الب ل

 .إل1 ظرو  وأحوال ر ر لعيا عدم ا رتر ب مجروع  في 

 الفرع الثالث

 عدم االختصاص المكاني

يعتبيير عيييا عييدم ا رتريي ب المكيي ني الرييور  الة لةيي  ميين رييور عيييا عييدم ا رتريي ب 

ألن الحييدود المك نييي  لمزاوليي  ا رتر ريي ف  ملييي؛البسيييل، وهييو أقييل الرييور حييدوة ا فييي الواقييع الع

دارل ا رتر ري ف بيين مم  يقلل مين احتمي  ف تي ،ا داري  تكون في اله لا وابح  خلى حد كبير

الجهيي ف ا دارييي ، وألن كييل عبييو ميين أعبيي   السييلل  ا دارييي  يحييرب فييي العيي د  علييى مم رسيي  

 .إل2 نج لك في النل ي ا قليمي أو الجهرافي الا  حددل لك الق نون

ويقريييد بعييييا ا رترييي ب المكييي ني مب جييير  الجهييي  ا داريييي  ا رترييي ب رييي ره النلييي ي 

ورتك أن يرييدر موظيي  أو هيًيي  خدارييي  قييراراا يمتييد أةييرل خلييى ريي ره الييداًر  ا قليمييي المحييدد لهيي ، وريي

بليد  أو مجليص قيرو  كي ن يقيوم مجليص المح فظي  أو مجليص  ،ا قليمي  المقيرر  لمزاولي  ارتر ريه 

 .إل3 غير نل ي ارتر رك ا قليمي بىردار قرار في

ر ،   سيييم  وأن ن: أولهميي  نليي ي جيي مل، والةيي ني نليي ي حرييولررتريي ب المكيي ني نل قيي 

مييوظفي ا دار  اليياين يملكييون سييلل  اتريي ا القييراراف ا دارييي ، ليسييوا فييي مسييتوى وظيفييي واحييد، مميي  

 يتهم ا قليمي  في خردار هال القراراف.و   يستتبع ارتر

                                                

 .256، مرجع س بي، برقابة القضاء ألعمال اإلدارة العامةالجر ، لعيم ،  إل1 

 .271، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريكنع ن، نوا ،  إل2 

 .349، مرجع س بي، بحكام ومبادئ القضاء اإلداري الليبيأالجمهي، رليف  س لم،  إل3 
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ييص  ييص الجمهوريي  وًر فمنهم من يمتيد نلي ي و يتيك ليجيمل ك ميل خقلييم الدولي ، مةي ل اليك ًر

مةيي ل الييك المحيي فظ ورؤسيي    ،وميينهم ميين تنحريير و يتييك فييي نليي ي خقليمييي محييددالييوزرا  ونوابييك، 

الوحييداف المحلييي ، وهييؤ     يجييوز لهييم تجيي وز هيياا النليي ي فيميي  يرييدرونك ميين قييراراف، واال  ك نييف 

مجييوب  بعيييا عييدم ا رتريي ب المكيي ني، أييي ا ك نييف األسييب ا الدافعيي  ورا  تلييك القييراراف، وحتييى لييو 

بي ن  -وكم  سبي الت كيد مراراا -ألنك  ردر القرار؛ل وم  ير حا ا رتر ب األرك نف ب تف ي بين 

لنظيي م العيي م خ  خاا حييل لتعلقهيي  ب  ؛يله  أو ا تفيي ي علييى مر لفتهيي دقواعييد ا رتريي ب   يجييوز تعيي

حييل ريي حا ا رتريي ب، جييرل أن يكييون هيياا الحلييول فييي ح ليي  غي بييك، وبتحقييي جييرول األرييير م

 .إل1 دن ل س بق ا في نظ م الحلول كرور  من رور مم رس  ا رتر بقي مك على نحو م  أور 

وقيييد أكيييدف محكمييي  القبييي   ا دار  المريييري  عليييى وجيييود العنرييير المكييي ني وأهميتيييك فيييي 

 خن ا رتريي ب ، حييع ق لييف 28/11/1968در بتيي ريخ مجيروعي  القييرار ا دار  فييي حكمهي  الريي 

ن ةييم   يجييوز أل  موظيي  ترلييي حييدود هيياا وميي ،لكييل موظيي  خنميي  هييو منييول ب لمكيي ن المبييين لييك

ا رتريي ب خ  بتكلييي  ميين الجهيي  الق ًميي  علييى جييؤون المرفييي، وبجييرل أن يكييون حلييول الموظيي  

ن عمليييك، وأن تعييين هيييال الجهيي  ميين يقيييوم ب لعمييل مكييي ن يلييك المريييتب فييي ح لييي  غي بييك عييمحييل زم

 .إل2 الموظ  األولإل

 

                                                

 د.لإل، القيي هر  : دار النهبييي  ، قابننة القضنننائيةالر  –الرقابنننة علننى اعمنننال اإلدارة  إل.1967ليلييك، محمييد ك مييل   إل1 
 .182ب العربي ،

، أجييي ر خلييييك مؤلييي : عك جييي ، حميييد  ي سيييين، 28/11/1968، جلسييي  المريييري  حكيييم محكمييي  القبييي   ا دار  إل2 
 .631–636، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداري
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الررييوب هيياا  فييي األردنييي  السيي بق  ييي ريياف بهيي  محكميي  العييدل العلوميين المبيي دئ التييي أ

حددف الم د  الس دس  من ق نون تنظييم الميدن والقيرى ارتر ري ف مجليص التنظييم األعليى، ولييص  

من بيمن ارتر ري تك خقيرار فيتح دريرف تريل خليى بييوف أفيراد معينيين مين الميوظفين تقيع أراض 

 .إل1 ر ره حدود التنظيمإل

ن ارتر ب ًريص بلديي  بنهي ز  هاا ا تج ل بقوله   خ لليبي  علىكم  أكدف المحكم  العلي  ا

بتقريييير المنفعييي  الع مييي  لمجيييروع ف المرافيييي والمنييي فع الع مييي  يتحيييدد مك نيييي ا بيييداًر  الحيييدود الجهرافيييي  

و  يمتييييد خلييييى غيرهيييي  ميييين البلييييدي ف األرييييرى وفقيييي ا لقييييرار ًر سيييي  الييييوزرا  الريييي در بتيييي ريخ  ،للبلدييييي 

 .إل2 تلوير العمرانيإلوالر ب بتنظيم ال 13/16/1972

تجييدر ا جيي ر  خلييى نقليي  أرييير  بجيي ن النليي ي ا قليمييي لررتريي ب تتعلييي فيميي  لييو اترييا 

ة بتي   ليميي لجيرب آرير خاا كي ن ليك أميوال  ر ري  بيك تقيع فيي نلي ي خق بي موالالموظ  قراراا يتعليي 

حي لهي  مي  يجي   مين ر ريدِ وي   ،في مح فظ  أررى غير التي يقع فيه ، هن  ج ز ليك خدار  هيال األميوال

اعتبر مجلص الدول  الفرنسيي قيرار لالك  ،قراراف و  يعتبر الك تعدي ا على مبدأ ا رتر ب المك ني

كنك يقع جهرافيي ا فيي داًير  ول ،العمد  الر در بج ن حظر بيع الكحولي ف دارل معسكر ر ب بقريتك

 .إل3 ررى، قراراا سليم ا، ور دراا عن سلل  مرتر قري  أ

                                                

، مجلنة المبنادئ القانونينة لمحكمنة العندل العلينا، ، محميد ريرد ، 171/1989األردنيي   رقيم  محكمي  العيدل العليي  حكيم  إل1 
 .33، ب3ه

أحكنام ومبنادئ القضناء ، أج ر خلييك مؤلي : الجهميي، رليفي  سي لم، 116/1972حكم المحكم   العلي  الليبي  رقم  إل2 
 .356، مرجع س بي، باإلداري الليبي

 .59، مرجع س بي، بيقاف تنفيذهدعوى إلغاء القرار اإلداري وطلبات إرليف ، عبدالعزيز عبدالمنعم،  إل3 
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نليي ي السيلل  القبيي ًي ، فيىن ارتري ب المحكميي  يكيون مقيييداا مك نيي ا ب لمريي لح  وحتيى فيي

اليدعوى  رواال  حكمف بعدم ارتر ره  مك نيي ا بنظي ،الموجود  في دارل النل ي ا قليمي المحدد له 

ح لته  للمحكم  المرتر  التي يقع في نل قه  النزاع  .إل1 واال

 المطلب الثاني

 ب اغتصاب السلطة(عيب عدم االختصاص الجسيم )عي

عدم ا رتر ب البسيل فيي أ  مين ح  تيك السي بق  عيا خاا ك ن األةر المترتا على 

واليك خاا مي   ،ل له     القرار للحكم عليك ب  له  ، بمعنى خنك يعتبر قراراا ب لرا وق برا ي بلهو ق

ل قبي ًي ا    أو خلهي ؤ وز سيحبك مين قبيل ا دار عن عليك ررل المد  المقرر  ق نون ا، حيع   يجيل  

ميي  أرادل بعييد فييواف المييد  الق نونييي  دون اللعيين عليييك علييى الييرغم ميين بلرنييك، والييك تحقيقيي ا لِ 

ع من استقرار للمراكيز الق نونيي ، وتيوفير البيم ن ف الك فيي  لرفيراد المتعي ملين ميع ا دار  المجر  

ون لعيين أو تظلييم، خا يرييبح يوميي اإل د 66بتقرييير نه ًييي  القييراراف الريي در  عنهيي  بمييرور مييد   

 .إل2 وتنفيال   يرتا مسؤولي  ا دار  بل أن عدم تنفيال هو الا  يرتا مسؤوليته  ،القرار حرين ا 

خ  أن هن ك من الح  ف التي يكون فيه  تج وز ا رتر ب من الجسي م  بحييع يجيكل مي  

مجييرداا خييي ل ميين كييل  هييال الجسيي م  وهيياا التجيي وز كفيييل بيي ن يهييو  بيي لقرار ،يعيير  بهرييا السييلل 

مقومي ف وجييودل حتيى يرييل بيك خلييى درجي  ا نعييدام، ليرييبح هيو والعييدم سيوا ا بسييوا  فير يتمتييع ب ييي  

حري ن  كيي لتي تتمتيع بهيي  القييراراف المعيبي  بعيييا بسيييل، والتيي تظييل محتفظيي  بكي نهي  القيي نوني علييى 

ب لي ا وةيقي ا بفكير  انعيدام الرغم مين وجيود عييا قيد اعتورهي ، وأن فكير  غريا السيلل  قيد ارتبليف ارت
                                                

 دار النهبي  العربييي ،  القي هر :د.لإل،   ،الدولنةضنمانات تنفيننذ أحكنام قضناء مجلننس  إل.2612درويي ، أحميد الحسييني   إل1 
 .111ب

 .13عزيز، ه ني الوسيل في القب   ا دار ، مرجع س بي، ب إل2 
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ن لتقريير ه لبيي  مين الفقيك والقبي   ا داريييوأربحف تمةل المعي ر األس سي لدى ال ،القراراف ا داري 

انعييدام القييرار فييي الحيي  ف جييديد  الوبييوح، ب  بيي ف  خلييى الحيي  ف التييي أبيي فه  القبيي   مميي  أدى 

 .إل1 لتوسيع نل ي فكر  الهرا

ن حول تحديد ح  ف عييا عيدم ا رتري ب الجسييم، خ  أن داري ارتل  الفقك والقب   ا 

هن ك حداا أدنى من ا تف ي بينهم على حي  ف عيد ، ومين هني  سييتم التليري فيي  الفيرع األولإل خليى 

الحي  ف المتفيي عليهيي  فقهي ا وقبيي  ا، وفيي  الفييرع الةي نيإل نعيرض الحيي  ف التيي توسييع فيهي  القبيي   

 سيم.في عيا عدم ا رتر ب الج

 الفرع األول

 حاالت عيب عدم االختصاص الجسيم

لسلل  خاا م  كي ن القيرار ا دار  ري دراا ا رتر ب من قبيل اغتر ا ا عدم بح عياير

ميين فيييرد عييي د    ريييل  ليييك بييي  دار  خلرقييي ا أوميين موظييي  زاليييف عنيييك ريييفتك فيييي مزاولييي  األعمييي ل 

عي  أو السييلل  القبي ًي . وهيياا مي  سيييتم ا داريي ، وح لي  ا عتييدا  عليى ارتر ريي ف السيلل  التجيري

 التلري خليك في هاا الفرع.

أواًل: حالة صدور القرار من فرد عادي ال صلة لنه بناإلدارة إطالقنًا، أو منن موظنف زالنت عننه هنذه 

 الصفة.

فيي لوجود القيي نوني أل  موظيي  أو مكليي  بردميي  ع ميي  يرجييع خلييى رييدور قييرار بتعيينييك أو 

الييا  يسيييب  عليييى هييياا الجييرب ريييف  العبيييو ا دار  أو الهيًييي  الت بعييي   بتكليفييك، وهييياا القيييرار هيييو

                                                

  د.لإل، بيييييروف: دار النهبييي  العربييييي ،،رننننةدراسننننة مقا –القضنننناء اإلداري اللبننننناني  إل.1982رلييييل، محسييين   إل1 
 .487ب
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أو عدم وجود سند قي نوني فيىن الجيرب اللبيعيي   يمكين  ،وفي ح ل  عدم وجود هاا القرار ،للدول 

اا فعييل يعييد مهترييب ا، وميين ةييم تكييون قراراتييك منعدميي  و  أةيير لهيي  خ  خاا  أن يعبيير عيين خراد  الدوليي  واال

 .إل1 ترحيح النت ًج تلك نيك ور  الموظ  الفعلي ومن ةم يمكك ن مم  يردي عل

هاا م  اها خليك القب   ا دار  الفرنسي حينم  قبى ب ن المجليص البليد  قيد تيولى لوعي ا 

دي عليهيي  ن ريي در  ميين سييلل  فعلييي  وميين ةييم يرييفييىن قراراتييك بهيياا الجيي ن تكييو  ،خدار  المرافيي الع ميي 

ة رهيي ، وهياا الحكيم نفسييك أو الوري  ينلبييي عليى الترييرف ف أو وري  القيراراف ا دارييي  المنتجي  آل

سيين    القيراراف الري در  مين لجيي ن التحير  التيي ظهيرف عقييا ا نيزال اليا  قي م بييك الحلفي   فيي فرنسي

ن كل هاا يعد استةن   مين عييا ا رتري ب الجسييم، هياا ا سيتةن   أميرل مبيدأ بيرور  1944 ، واال

ليجييكل لنيي  ميي  يعيير  بنظرييي   الظيي هرإل، ويعييد وبييع المييوظفين  سييير المرفييي العيي م ب نتظيي م والييراد

، خا ينتفيييي ورييي  عييييا  ف نظريييي  الظييي هرالفعلييييين فيييي مقدمييي  هيييال ا سيييتةن  اف أو أول تلبيقييي

ا رتري ب الجسييم فيي ح لي  األجيير ب الياين يتوليون الوظيفي  الع ميي  دون تعييينهم فيهي  فيي ح ليي  

وهياا سيبي  .إل2 ريلي عين عمليك وتهيدد المرافيي بي لتوق وجود حرا أو ةور  انقلع معه  الموظي  األ

 وأن اكرن ل في بحع هال النظري .

ومين قبييل القيراراف المنعدمي  القيراراف الري در  مين جيرب زاليف عنيك الريف  الوظيفييي  أل  

ك لعزل أو بجكل مؤقف  الوقي  ا حتيي لي عين العميلإل، سبا من األسب ا سوا  ك ن بجكل نه ًي 

خا يعيد القيرار معيدوم ا خا  اراف،سيلل  خريدار القير  ار مين لجني  أو مجليص لييص ليكر القير وكالك ردو 

 داري .ردر من جه    تملك سلل  خردار القراراف ا 

                                                

عييي لم الكتيييا،   د.مإل :،5، لمجلنننس الدولنننة ورقابنننة القضننناء ألعمنننال اإلدارة إل.1962عةمييي ن، عةمييي ن رلييييل   إل1 
 .346ب

 .117ب دار الةق ف ، بيروف:د.لإل،   ،وفرنساالقضاء اإلداري في لبنان   د.فإل. يكن، زهد  إل2 
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 خن العميل ا دار    يفقيد دار  المرري  في المبدأ الق ًيل محكم  القب   ا  ككدتوهاا م  أ

ومين ريوره  أن يريدر القيرار  ،بمر لف  جسيم  وم ا خ  خاا ك ن مجوب ا دو  يكون مع ،رفتك ا داري 

ارتر ب سيلل  أريرى كي ن تتيولى السيلل   أن يردر القرار من سلل  في ج ن أو ،من فرد ع د 

 .إل1 التنفياي  عمرا من أعم ل السلل  القب ًي  أو السلل  التجريعي إل

 .... خن العميل    تلبيقي ا لهيال الح لي  حييع ق ليفكالك نجد في قبي   المحكمي  العليي  الليبيي

و  يكييون ب لتي لي معيدوم ا خ  خاا كي ن مجييوب ا بمر لفي  جسييم  تييود   ،ا دار    يفقيد ريفتك ا داريي 

، أن يريدر القيرار مين -مجي ل عييا عيدم ا رتري ب وفيي-اليكبركن أو أكةر من أرك نك، بردد 

لسيبا مين األسيب ا، أو  أو تكيون قيد انتفيف عنيك هيال الريف  ،فرد ع د    رل  لك بي  دار  خلرقي ا 

. وفييي حكييم آريير لهيي  إل2 إلرل ب ييي  رييل     تييرتبل ب لجهيي  المرتريي  بىرييدايييخاا رييدر ميين جهيي  خدار 

 خن القراراف ا داري  المجوب  بعيا عدم ا رتر ب الجسيم الميؤد  خليى انعيدامه  تتمةيل فيي تقول 

 .إل3 إلمن جرب   يتمتع برف  الموظ ... ردور قرار

القيرار ا دار    عليى أن السي بق  تقر قبي   محكمي  العيدل العليي  األردنيي وفي الك أيب ا اسي

اللعن بك بميع د هو القرار الا  تكون فييك المر لفي  ري رر  خليى حيد يفقدمعيك المنعدم الا    يتقيد 

                                                

أجييي ر خلييييك مؤلييي : عك جييي ،  ،16/12/1953، جلسييي  ي1113/5رقيييم  المريييري  ار حكيييم محكمييي  القبييي   ا د إل1 
 .633، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداريحمد  ي سين، 

ي، م.م.ع، السييين  الت سيييع  عجييير، العيييدد الةييي ني، 42/25حكيييم المحكمييي  العليييي  الليبيييي  فيييي اللعييين ا دار  رقيييم  إل2 
 .25 ، ب1983

، م.م.ع، السين  الت سيع  عجير، 29/4/1974ي، بتي ريخ 9/2بيي  فيي اللعين ا دار  رقيم حكم المحكم  العليي  اللي إل3 
 .56 ، ب1983العدد الة ني، 
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القرار لبيعتك وتررجك من داًر  تلبيي األحك م الع م  للقراراف ا داري  ، كم  خاا ردر من جيرب 

 إل1 إلرف  أررا في خردارل أو ليسف لك رف  الموظ  العمومي.. ليص لك

 ثانيًا: اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية.

لكونيك يمةيل خرير ا جسييم ا  ؛هال الح ل  من أوبح الح  ف التي يكون فيه  ا عتيدا  ظي هراا 

ةييي ، وعليييك   يجيييوز للسييلل  التنفيايييي  بمبييدأ الفرييل بيييين السييلل ف، واليييا  تقييوم علييييك الدوليي  الحدي

خحرل نفسه  محل المجرع في مم رس  وظيف  التجيريع واليا  يمير ب لعدييد مين المراحيل ليكيون معبيراا 

التنفيايي  عليى  عن خراد  األم  من ررل ممةليهي  فيي المجليص التجيريعي، حييع يقترير دور السيلل 

ون تجيي وز لهييياا الييدور معتديييي  علييى ارترييي ب د تنفيييا التجييريع بمييي  تملكييك مييين أدواف الييك التنفييييا

 .إل2 السلل  التجريعي 

فيه  ا دار  نفسه  مبلر  للتدرل في عميل السيلل  التجيريعي ،  خ  أن هن ك ح  ف قد تجد

واليييك فيييي ح لييي  حيييدوع ظيييرو  اسيييتةن ًي  والتيييي تسيييتوجا تيييدابير بيييروري  واسيييتةن ًي    تحتميييل 

ل ا بعن ي  المجرع وحم يتك، وفي نل ي محدد بقيدر البيرور  الت رير، على أن يكون هاا التدرل مح 

إل منك، حييع أجي ز للسيلل  94التي أب حتك، وتلبيق ا لالك م  نب عليك الدستور األردني في الم د   

التنفياييي  الحلييول محييل السييلل  التجييريعي  بىرييدار قييوانين مؤقتيي  فييي الحيي  ف التييي تسييتوجا تييدابير 

مجلييص النييواا ميينحرا، وعلييى مجلييص النييواا فييي حيي ل عييرض هييال  عنييدم  يكييون ،والييك،بييروري  

                                                

مرجيييع  ا دار ،القبييي    نييوا ، أشنننار إلينننه مللنننف: كنعنننان،، 48/76محكمييي  العييدل العليييي  األردنيييي  رقييم  حكييم إل1 
 .255، ب س بي

 .66، مرجع س بي، بالقرار اإلداري وطلبات إيقاف تنفيذهدعوى إلغاء ، معبد المنع زعبد العزيرليف ،  إل2 
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ه  يوقي  العميل بهي  فيوراا وعنيد بقي   العميل بيالقوانين المؤقت  أن يبد  رأيك في هال القوانين وعنيد رف

 .إل1 به  يربح الك اعتدا  من السلل  التنفياي  على ررحي ف السلل  التجريعي 

ل السيلل  التجيريعي  فيي الظيرو  الع ديي  نياكر مةي  ا وتلبيق ا لح ل  تعد  ا دار  على أعمي 

معييدوم ا لمر لفتييك ألحكيي م  يع ييد لييالك  القييرار الريي در عيين وزييير الم لييي  بتوزيييع أرابييي لييرح النهيير

 .إل2 الدستور التي تقبي بعدم جواز الترر  في أموال الدول  خ  بن  ا على خان س بي من البرلم نإل

لمرييري  هبييف خليييك محكميي  القبيي   ا دار  االرييدد، ميي  ا وميين التلبيقيي ف الحديةيي  فييي هيياا

من أن  المجيرع فيي  15/9/2665ي، بت ريخ 85لسن   31137في حكمه  الر در في الدعوى رقم 

غرامي ف أيي ا كي ن  يً  الع م  لسوي الم ل في فيرضق نون سوي رأص الم ل لم يفوض مجلص خدار  اله

جيييل دار  الميياكور بتقريييرل مق بييل الت فييىن مجلييص ا  نوعهيي  أو مقييداره  أو تحييف أ  مسييمى، وميين ةييم

و  ينييدره فييي المسيي ًل المنييول بييك  حكميي ا جديييداا لييم يكيين موسييداا خليييك، يكييون قييد اسييتحدع بيير ريييا

ارتر ر ا غير مقرر لك، األمر الا  يهدو معك القرار الملعيون فييك  اتنظيمه ، وبالك يكون قد سل

مجيوب ا بعييا عيدم ا رتري ب الجسييم، وينليو  بير   لنسيامق بل التي رير بفيم  تبمنك من فرض 

جك على غرا لسلل  المجرع بم  يجعلك يهو  خلى ا نعدام ومن ةم   تلحقك ةم  حري ن  بمبيي 

 .إل3 من ق نون سوي رأص الم لإل 51و  تسر  بج نك أحك م التظلم الوجوبي الوارد  في الم د   ،المد 

مييين اعتيييدا   ييييي  القييي نونييبيييين ريييراح ا موقفيييك مييين التكليييم فاألردنيييي  أمييي  القبييي   ا دار 

السييلل  التنفياييي  علييى ارتريي ب البرلميي ن، خا اكتفييى بيي لقول، بيي ن األنظميي  المسييتقل  التييي تبييعه  
                                                

 .164، مرجع س بي، بالمبادئ العامة للقرار اإلداريالعب د ، محمد حميد الرريف ن،  إل1 

، أج ر خليك مؤل : عك جي ، حميد  ي سيين، 1957ين ير  22حكم محكم  القب   ا دار  المرري  الر در في  إل2 
 .634ع س بي، ب، مرجموسوعة القرار اإلداري

أجي ر خلييك:  15/9/2665ي، بتي ريخ  85لسين   31137حكم محكم  القبي   ا دار  المريري  فيي اليدعوى رقيم  إل3 
 .766، مرجع س بي، بالقضاء اإلداري قضاء اإللغاءاللم و ، سليم ن، 
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فقييد قبيف محكميي   تنيدره بييمن ارتري ب البرلمي ن مر لفيي  للدسيتور،الحكومي  لتنظييم موبييوع ف 

ف األميييور التيييي يجيييوز خريييدار أنظمييي  فيهييي ، وهيييي خن هيييال المييي د  قيييد حيييدد  السييي بق  العيييدل العليييي 

التقسيييم ف ا داريييي  فيييي المملكييي  األردنيييي  اله جيييمي  وتجيييكيرف دواًييير الحكومييي ، وحييييع خن األميييور 

المتعلقيي  بيي لمبعوةين الملتييزمين ب لردميي  فييي الحكومييي  بمقتبييى نظيي م البعةيي ف،   تييدرل فييي عيييداد 

المجي ر خلييك  1981لسين   74فيىن خريدار النظي م رقيم سي لف  الياكر.  126األمور المبين  فيي المي د  

آنفيي ا بمقتبييى هييال الميي د ،   يكييون رييحيح ا هيياا ميين جهيي ، وميين جهيي  أرييرى فييىن المسييتدعي حييين 

إل. وي را القب   النظي مي األردنيي ب  جتهي د ااتيك، فقيد ن الملعون بهم  لم يكن موظف ا اري  أردر القر 

عييييين المحكميي  المرترييي  التييي لهييي  رييرحي  مح كمييي   وحييييع خن مسيي ل  ت :قبييف محكمييي  التمييييز

خنمي  هيي مين المسي ًل الر ري  اًم فيي مفهيوم المسي ًل المياكور ، الموظفين على م  يرتكبونيك مين جير 

بتعيييين درجيي ف المحيي كم وتحديييد ارتر ريي ته ، فييىن أميير تنظيمهيي  يييدرل بييمن ارتريي ب السييلل  

 م الميوظفين اليا  أني ل بمحكمي  ا سيتًن   حيي مين نظي 62، ويكون حكم الم د  دالق نوندالتجريعي  

مح كم  الموظفين كمحكم  من الدرج  األولى، مر لفي ا ألحكي م الدسيتور، و  يجيوز ا سيتن د خلييك فيي 

 .إل1 مح كم  المتهم أم م محكم  ا ستًن  إل

ليى أم  في ليبي  فقد لبي القب   ا دار  هاا المبدأ  في ح لي  اعتيدا  ا دار  أو الحكومي  ع

ارتر ب السلل  التجريعي  فىن هاا ا عتدا  يجا أن يترتا عليك ا نعيدامإل، فقيد قبيف المحكمي  

ي واليا  جي   فييك 45/44ميدني رقيم فيي اللعين ال 12/11/2661العلي  في حكمهي  الري در بتي ريخ 

مي  فيي أن المؤتمراف الجعبي  األس سيي  ري حب  الو يي  التجيريعي  عنيدم  تفيوض اللجني  الجيعبي  الع  

                                                

، مجلي  6/11/1958. وتميييز حقيوي أردنيي 289م، ب1985 مجلنة نقابنة المحنامين، 12/2/1984عدل عليي   إل1 
، 2، هموسننوعة القضنناء اإلداري. أجيي ر خليييك مؤليي : جييلن و ، علييي رليي ر، 167، ب1958نق بيي  المحيي مين 
 .745–744مرجع س بي، ب
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خريدار قييرار يتبيمن قواعييد تنظيميي  لقيي نون معيين فييىن اليك يكييون جي ًزاا فييي هيال الحييدود، ولكيين   

يجييوز أن يترييا هيياا التفييويض سييبيرا لنقييل هييال الو ييي  ميين المييؤتمراف الجييعبي  األس سييي  خلييى اللجنيي  

بعيد  28/1971رقيم يي  األريرى، ولمي  كي ن القي نون اأو خلى غيره  من الجهي ف التنفي ،الجعبي  الع م 

لبدنيييي  مييين حيييوادع بجييي ن التييي مين مييين المسيييؤولي  عييين األبيييرار اد 4/1369تعديليييك ب لقييي نون رقيييم 

لم يفوض اللجن  الجعبي  الع م  خ  في تحديد أسص وبوابل تقدير التعيويض، فيىن  دالمركب ف اآللي 

ييد يعتبير تجي وزاا لحيدود من تحدييد بدايي  لسيري ن أحكي م القي نون الجد 196/1369م  ورد بقراره  رقم 

 .إل1 إلتد بك ق نون ا هاا التفويض و  يع

 ثالثًا: اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية.

ميير ميين ارتريي ب السييلل  القبيي ًي ، فييىن اعتييدا  ا دار  ب لتييدرل فييي أ وفييي ااف السييي ي،

وسيلب ا لو يي  القبي   فيي األميور  ،لمبدأ الفرل بيين السيلل ف  ا يعد من قبيل غرا السلل ، وانته ك

ألن السييلل  ا دارييي  غييير  ميين جهيي  ا دار  فييي هيياا الجيي ن؛ويوجييا انعييدام أ  قييرار  ،المح ليي  خليييك

مؤهل  أررا لربلرع بيدور خن لي  المجيرع للسيلل  القبي ًي ، مي  دام أن وظيفي  السيلل  القبي ًي  

 .إل2 الق نون هي الفرل في النزاع ف المعروب  أم مه ، والك بتلبيي

وفيي قبي   مجليص الدولي  الفرنسيي نجيد كةييراا مين األحكي م التيي تقيرر انعيدام القيرار ا دار  

 لكونييك يجييكل اعتييدا  علييى ارتر ريي ف السييلل  القبيي ًي ، منهيي  الحكييم الريي در فييي قبييي  الييدكتور

 فيييك خليييى  خن القييرار الريي در مييين المحيي فظ والييا  أبليييل حييييع اهييا 1957ميي يو  31جيييرارد فييي 

                                                

، منجيور بمجلي  المحي مي، 12/11/2661ي، بجلسي  45/44حكم المحكم  العلي  الليبي  في الدعوى المدنيي  رقيم  إل1 
 .132ب  ،2664–56–55السن  الر مس  عجر، العددان 

 .585، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريعبداهلل، عبدالهني بسيوني،  إل2 
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الميدير تيدرل فيي مسي ل  يريتب ب لفريل فيهي   معيدوم؛ ألن 1953أبرييل  27العملي  ا نتر بي  فيي 

 .إل1 القب   ا دار  وحدل....إل

 داريي  العليي  المريري  تلبيقي ا  نعيدام القيراراف ا داريي  خاا اوكالك نجد في قب   المحكم  

لهيي   خن ارتريي ب وزييير  ميي  اعتييدف علييى ارتر ريي ف السييلل  القبيي ًي ، حيييع قبييف فييي حكييم

رض زراعييي  يقيي  عنييد حييد خزاليي  أسييب ا المر لفيي  دون خزاليي  اعيي  ب لنسييب  لمر لفيي  البنيي   علييى أالزر 

أن ريدور قيرار خزالي  المب ني خداري ا ب عتب ر أن ا رتري ب منيول ب لمحكمي  الجن ًيي ، وميؤدى اليك 

 .إل2 م ا رتر ب الجسيمإلالمب ني على األرض الزراعي  من وزير الزراع  يكون مجوب ا بعد

الرييي در بتيييي ريخ  حكمهييي ، فييييي هييياا الريييدد فييييي أيبييي ا  المحكمييي  العلييييي  الليبيييي  كمييي  قيييررف

 خاا أريييدرف الجهييي  ا داريييي  قيييراراا بيييبلرن عقيييد بييييع أرض الملعيييون بيييدل بقولهييي   15/5/1971

غريا لسيلل  قيرار ينليو  عليى ه  فىن هاا الوم  عليه  من مب ن تنفيااا لقرار  واستولف على األرض

ريدرف قرارهيي  أتبيي لرحيك عليى القبيي   الميدني للفريل بيك، فيىاا هيي قاليك ألن النيزاع ي القبي  ؛

 ،الملعون فيك ببلرن العقد وق مف بتنفيال تنفيااا مب جراا على رر  القي نون، واسيتولف عليى العقي ر

بمي  يجعليك بمة بي  فىن تررفه  ينلو  على غرا لسلل  القب   ينحدر ب لقرار خلى درجي  ا نعيدام 

 .إل3 عمل م د  عديم األةر الق نونيإل

                                                

ومييي   97ب د.لإل، القييي هر  : دار النهبييي  العربيييي ،،تننندرج النننبطالن فننني القنننرارات اإلدارينننة إل.1968الجييي عر، رميييز    إل1 
 بعده .

، أجي ر 26/2/2666جلسي   ي،41لسين   5265، فيى اللعين ا دار  رقيم المريري  حكم المحكم  ا داري  العليي  إل2 
 .641، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداريخليك مؤل : عك ج ، حمد  ي سين، 

ي، م.م.ع، السييين  الت سيييع  عجييير، العيييدد 16/12حكيييم المحكمييي  العليييي  الليبيييي ، اليييداًر  ا داريييي  فيييي اللعييين رقيييم  إل3 
 .83، ب1983الة ني، 
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فييي بعييض أحك مهيي   السيي بق  اعتبييرف محكميي  العييدل العلييي  فقييد أميي  القبيي   ا دار  األردنييي

 خن قييرار مييدير عيي م بيي ًي  مجييكرا لرنعييدام، فقييد قبييف اعتييدا  ا دار  علييى ارتريي ب السييلل  الق

الحكييم القبيي ًي الريي در عيين محكميي  رييلح الكييرك  داًيير  األرابييي والمسيي ح  الق بييي بعييدم تنفيييا

ألن الحكيم موبيوع  ؛والمكتسا الدرج  القلعي  بداعي أن هاا الحكم مر ل  للق نون، واجا ا له  

وهييو واجييا  ،اللعيين رييدر عيين محكميي  مرتريي  ارتر ريي ا نوعييي ا وحيي ز قييو  الجييي  المحكييوم بييك

خا ليسييف هييال  ؛ييال بييداعي أنييك مري ل  للقيي نونمتلييك أييي  سيلل  خدارييي  ا متنيي ع عيين تنفتو   ،التنفييا

ميين حقييك أن  ا لمةييل هييال القيراراف سييوا  ك نييف رلي  أو رييواب ا والمرجييع اليا  يالسيلل  مرجعيي ا اسيتًن ف

ألريول. كمي  أن القيول بي ن الحكيم اليا  بيالك حسيا ا ندم  يقدم خليه  لعن  يقرر الك هو المح كم ع

لنظر فيك من قبل محكم  اسيتًن   عمي ن بعيد خق مي  هيال امتنع المستدعى بدل عن تنفيال قد أعيد ا

ألن دعوى ا له   هال منرب  على مر رم   ؛وأنك   يبي ةم  قرار ق بل للتنفيا فهير وارد ،الدعوى

القييرار ا دار  ااتييك وتنحريير مهمتهيي  فييي تقرييير فيميي  خاا كيي ن القييرار عنييد رييدورل مجييروع ا أو غييير 

وهييو الوبييع القيي ًم عنييد خق ميي  هييال الييدعوى وأن العبيير  فييي المركييز  ،مجييروع ب ألسييب ا الق ًميي  عليييك

 .إل1 إلخجرا اف وليص م  يتم بعد الك من للمستدعي وقف ردور القرار يالق نون

                                                

، مجلنة المبنادئ القانونينة لمحكمنة العندل العلينا ريرد ،محميد.، 142/86قرار محكم  العدل العلي  األردنيي  رقيم  إل1 
 .21–26، ب1996، 1987، لسن  3ه



 

 

133 

 الفرع الثاني

 ق فكرة غصب السلطةيتوسع القضاء في تطب

ر  ربمييي  نجيييد الحييي  ف السييي بق  جميعهييي  وابيييح  وبيييوح ا   ليييبص فييييك مييين ن حيييي  قيييي م ا دا

ب لتجييي وز الجسييييم  رتر ريييه  واعتيييداًه  عليييى ارترييي ب سيييلل ف أريييرى يجيييرد قرارهييي  مييين كيييل 

 عن رر وجودل ويؤد  خلى انعدامك.

ن ك نيف ا دار  ليم  خ  أن هن ك ح  ف أررى اهيا فيهي  القبي   خليى تقريير ا نعيدام فيهي  واال

وزف ا رتر ب للفريل فيي ترره فيه  عن ا رتر ر ف المرول  للسلل  ا داري ، خ  أنه  قد ج 

مس ل  ترتب فيه  جه  خداري  أررى مستقل  عنه ، مم  يعني توسع القب   في األرا بفكير  غريا 

سب غه  على بعض التلبيق ف القب ًي  التي عربف عليك  .إل1 السلل  واال

 :للحاالت التي اعتبرها القضاء من قبيل حاالت الغصبوفيما يلي عرض 

 .خرى مستقلة ال تمت لها بصلةعلى اختصاص جهة إدارية أ ة إداريةاعتداء جه أواًل:

نمي   وهن    يقترر العيا الا  يحيل بعمل ا دار  على عييا عيدم ا رتري ب البسييل، واال

حيع أن المعتد  على ارتر ره  هن  هيي جهي  خداريي  مسيتقل  تتمتيع  ؛يتج وز لحد غرا السلل 

 .إل2 و سلبه  من قبل جه  خداري  أررىأ ،بسلل  تقرير مستقل    يجوز ا فتً ف عليه 

                                                

، مرجيييع سييي بي، النظرينننة العامنننة للقنننرارات اإلدارينننة فننني التشنننريع الكنننويتيرييي لح،   عبيييد اليييرؤو رزي، لييي ري  إل1 
 .268ب

 .642، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداريعك ج ، حمد  ي سين،  إل2 
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 .إل1 يردر وزير الم لي  قراراا بتعيين موظ  في وزار  التربي  والتعليم ومن قبيل الك أن

ومين المبيي دئ التييي قررتهيي  المحكميي  ا دارييي  العليي  المرييري  فييي هيياا الجيي ن  رييدور القييرار 

دم ا رتريي ب ومر لفيي  القيي نون ا دار  عيين جهيي  غييير منييول بهيي  خرييدارل ق نونيي ا يعيبييك بعيييا عيي

 .إل2 ل لم  ك ن في الك افتً ف على سلل  أررى له  جرريته  المستقل إل

بيواكير أحك مهي  خا  اارل المحكمي  ا داريي  المريري  منيعلى خقير  فوهو ااف المبدأ الا  تواتر 

زل بييك خلييى حييد تقييول  خاا فقييد القييرار ا دار  أحييد أرك نييك األس سييي  فىنييك يعتبيير معيبيي ا برلييل جسيييم ينيي

العدم، وا تف ي المنعقد على أنك سوا  اعتبر ا رتر ب أحد ارك ن القيرار ا دار  أم أحيد مقومي ف 

 ،أرك نك، فىن ردور القرار ا دار  من جه  غير منول به  خريدارل ق نوني ا  من ا راد  التي هي ركن

لهي   عليى سيلل  جهي  أريرى فالعدم، ل لم  ك ن فيي اليك افتًي  يعيبك بعيا جسيم ينحدر بك خلى حد

ن هال المحكمي  سيبي وأن قبيف ب نيك خاا كي ن العييا اليا  يجيوا جرريته  المستقل ، ومن حيع خ

فىنك ينحدر ب لقرار خلى مجرد فعل مي د  معيدوم األةير ق نوني ا  ،القرار ينزل بك خلى حد غرا السلل 

م يكون الدفع بعيدم قبيول اليدعوى   تلحقك أ  حر ن  و  يزيل عيبك فواف ميع د اللعن عليك ومن ة

                                                

، وقبيييف محكمييي  القبييي   (Bloch)فيييي قبيييي   1938اكتيييوبر  19حكيييم مجليييص الدولييي  الفرنسيييي الرييي در فيييي  إل1 
ا دار  ب لق هر  ب ن  عيا عدم ا رتر ب الجسييم مين العييوا التيي تنحيدر بي لقرار خليى درجي  ا نعيدام، واليا  

 نون مجليص الدولي ، اليك أن عييا من ق 24من أةرل عدم تقيد اللعن عليك ب لمواعيد المنروب عليه  في الم د  
عدم ا رتر ب الجسيم   يكون خ  في ح ل  اغتري ا مريدر القيرار، ارتري ب سيلل  أريرى رولهي  المجيرع 
سلل  خردارل، فهن  نكون امي م نيوع مين أنيواع اغتري ا السيلل  كي ن تريدر السيلل  التنفيايي  قيراراا فيي جي ن مين 

، أجي ر خليييك 26/12/2669ي جلسي  62لسيين   13567لعين رقيم جيؤون وزار  أريرى   ييدرل فييي ارتر ريه إل ال
 .711، مرجع س بي، بالقضاء اإلداري قضاء اإللغاءمؤل : اللم و ، سليم ن، 

 القي هر  : ،8، لإجراءات الدعوى اإلدارية والدفوع أمام محناكم مجلنس الدولنة إل.2616أبوالعينين، محمد م هر   إل2 
 .733ب ،مي ل رداراف الق نوني المركز القو 
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بتنظيييم مجليص الدوليي  مةلييك مةييل  1959لسيين   55جيكرا لرفعهيي  بعييد الميعي د المقييرر فييي القيي نون رقيم 

 .إل1 س بقيك على غير أس ص سليم من الق نونإل

قد اتبح كي  أن المحكم  العلي  ودواًر القب   ا دار  قد رتبيف ا نعيدام عليى وفي ليبي  ف

اري  على ارتر ب جه  خداري  أريرى   رابلي  تبعيي  بينهمي ، وجعليف هياا ا عتيدا  اعتدا  جه  خد

من ح  ف اغتر ا السلل  الا  ينحدر معك القرار خلى درج  الفعيل المي د ، ففيي حكمهي  الري در 

يييص اللجنيي  الجييعبي  لمح فظيي  1/7/1978بتيي ريخ    اعتبييرف المحكميي  العلييي  القييرار الريي در ميين ًر

 جيه ل ع مي ، بمة بي  اغتري ا السيلل ؛ك ف   خنج ز العمل قبل الموعد في جي ن عقيد أبنه ز  بمنح م

 ،ألن المرييتب بىرييدار مةييل هيياا القييرار هييو أمييين الزراعيي   مميي  ينحييدر بيي لقرار خلييى درجيي  ا نعييدام

 .إل2 ومن ةم   يكتسا حر ن  مهم  ل ل الزمنإل

مين قي نون  39 – 7ف د مين الميواد ب نك  يسيت الس بق  وقد قبف محكم  العدل العلي  األردني 

المعميول بيك  2664لسين   25برييهته  المعدلي  ب لقي نون رقيم  1959لسين   33التق عد العسكر  رقم 

التيي أجي زف ليوزير اليدف ع خح لي  أ  فيرد مين القيواف المسيلح  عليى التق عيد،  1/1/2663من تي ريخ 

 م بوظي ً  الق ًيد العي م للقيواف المسيلح  ويقوم وزير الدارلي  بوظي ً  وزيير اليدف ع وميدير األمين العي

بيي ن القييرار المجييكو منييك والريي در عيين المييدير العيي م للييدف ع فيميي  يرييب بييب ل وأفييراد األميين العيي م 

 ؛منعيدم   يتقييد اللعين فييك بميعي د المدني بىح ل  المستدعي وهو برتب  وكيل عليى التق عيد هيو قيرار

  خ  وهيو ريدورل عين الميدير اليا  لييص مين ر داألنك مجوا بعيا جسيم أفقدل رر ًب القيرار ا 

  استقر عليك ا جتهي د هيو القيرار ألن القرار المنعدم كم ؛ردارل الكررحي تك أو واجب تك الوظيفي  خ
                                                

، أجيييي ر خليييييك مؤليييي : عك جيييي ، حمييييد  ي سييييين، 29/11/1969، جلسيييي  1365/122حكييييم م.أ.ع، اللعيييين رقييييم  إل1 
 .643، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداري

 ، أجي ر خلييك مؤلي : الحيرار ، 1/7/1978، بجلسي  31/23دار  رقم ا  اللعنفي حكم المحكم  العلي  الليبي   إل2 
 .263، مرجع س بي، ببة على أعمال اإلدارة في القانون الليبيالرقا، عبد اهللمحمد 
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المجوا بعيا جسيم بحيع يفقدل رر ًب القرار ا دار  وينحدر بك خلى درج  ا نعدام ك ن يكيون 

سيلل  فيي أميور هييي بىريدارل أو أن يرييدر عين ري  أريرا ري دراا عين فيرد عي د  أو هيًيي  غيير مرت

 ،أو عييين موظيي  لييييص ميين ريييرحي تك أو ميين واجب تيييك الوظيفييي  خريييدارل ،رييرىميين ارتريي ب سيييلل  أ

قرار اللعين عن مدير ع م الدف ع المدني وليص عين ميدير األمين العي م فيكيون ري دراا عين الوحيع ردر 

                                                                             .إل1 خله  لإل جه  غير مرتر  مم  يستوجا

 ثانيًا: اعتداء سلطة تأديبية على اختصاص سلطة تأديبية أخرى. 

حيع اتجك مسلك القب   ا دار  األردني والليبيي مسيلك القبي   ا دار  المرير  فيي هياا 

ريرى معتدي  على ارتر ب سلل  ت ديبيي  أديبي  الج ن، خلى اعتب ر أن القرار الر در من سلل  ت 

ك المحكم  ا داريي  المريري  فيي حكمهي  الري در فيي فحسا، ومن الك م  قررت   منعدم ا وليص ب لرا 

مجليص الت دييا الملعيون فيي   ومن حيع خنك يتبيين ممي  تقيدم أن :والا  تقول فيك 1956ين ير  14

نسا خلييك هيو فيي في مح كم  ع لم من علم   األزهر، لفعل قرارل قد انتزع و ي  جم ع  كب ر العلم   

حقيقتك وجوهرل ممي  تمليك هيال الجم عي  وحيده  و يي  الحكيم فيهي ، وهياا العييا اليا  جي ا القيرار   يجعليك 

قيي برا ل لهيي   مييع اعتبيي رل ق ًميي ا ق نونيي ا، خلييى أن يقبييي بىله ًييك بييل هييو عيييا ييينهض خلييى حييد اغتريي ا 

 .إل2 ق نون اإل  لقرار خلى جعلك مجرد فعل م د  عديم األةرالسلل  الا  ينزل ب

 يسيتف د مين نيب فيي هياا الجي ن أنيك  السي بق  وأيب ا مي  قررتيك محكمي  العيدل العليي  األردنيي 

بييي ن عقوبييي   د2667لسييين   168دمييين نظييي م ميييوظفي البليييدي ف وتعديرتيييك رقيييم  د44، 43دالمييي دتين 

ون خميي  ميين المجلييص التيي ديبي بعييد خجييرا  التحقيقيي ف ا سييتهن   عيين ردميي  الموظيي  فييي البلدييي  تكيي
                                                

، اجيي ر خلييك مؤلي : القبييرف، حمييد ، 27/2/2666، بجلسي  41/2666حكيم محكمي  العيدل العلييي  األردنيي  رقيم  إل1 
 .344، مرجع س بي، بالوجيز في القضاء اإلداري

دار النهبييييي  العربيييييي ،  د.لإل، القييييي هر :  ،مقارننننننةدراسنننننة  –القنننننرار اإلداري  إل.1985حييييي فظ، محميييييود محميييييد   إل2 
 .267ب
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أو بقيرار مين اليوزير بني  ا عليى تنسييا  ،من النظي م المياكور أعيرل د32/9دالرزم  وفق ا لنب الم د  

 من ااف النظ م. د6/أ/44دالمجلص البلد  وفق ا لنب الم د  

لمجليييص التييي ديبي اليييا  حقيييي ميييع المسيييتدعي  سييي  تك لليييًريص ولميييدير ن احييييع خوعلييييك و 

البلييد  بتوقيييع عقوبيي  ا سييتهن   البلدييي ، دون أن يسييتمع أل  بينيي  ف رييدر قييرارل ب لتنسيييا للمجلييص 

عيين الردميي  بحييي المسييتدعي وبييدورل رفييع المجلييص البلييد  األميير للييوزير حيييع وافييي علييى العقوبيي . 

عقوبي  بحيي المسيتدعي هيو المجليص البليد  وأن دور اليوزير كي ن الموافقي  فيكون ب لت لي الا  أوقع ال

عليييى هيييال العقوبييي  ممييي  يجعيييل القيييرار الملعيييون فييييك رييي دراا عييين جهييي  غيييير مرترييي  ومسيييتوجا 

 .إل1 ا له  إل

ومييين أحكييي م دواًييير القبييي   ا دار  الليبيييي فييييي هييياا الجييي ن، حكيييم داًييير  القبيييي   ا دار  

  بقولهي   خن 25/2/1973قب ًي  بت ريخ  72لسن   17لدعوى رقم بمحكم  استًن   لرابلص في ا

 ت ديبيي المدير الع م لقو  األمن عندم  وقع عقوب  الررم من المرتا لميد  جيهر ليم يسيتحدع عقوبي  

الجيرل  لفعيل بل انتزع و ي  مجلص الت ديا في مح كم  أحيد بيب ل  لم ينب عليه  الق نون فحسا؛

عنيك خ  مجليص الت دييا المريتب، وهياا العييا اليا  جي ا القيرار ا دار     نسا خليك   يمكن مسي  لتك

ييي مك بمجيييرد عييييا عييي د  مييين عييييوا عيييدم ا رترييي ب، بيييل هيييو عييييا يييينهض خليييى حيييد اغترييي ا ير 

 .إل2 الق نونيإل السلل   الا  ينزل ب لقرار خلى مجرد عمل م د  عديم األةر

بييين حيي لتين ميين ا نعييدام نتيجيي   ويظهيير ميين العييرض السيي بي أن القبيي   ا دار  قييد سيي وى

ا عتييدا  سييلل  ت ديبيييي  علييى سييلل  أريييرى، ح ليي  اعتيييدا  مجلييص ت ديييا عليييى ارتريي ب مجليييص 
                                                

 .443، ب2612لسن   6، 5، 4، العدد مجلة نقابة المحامين، 544/2616حكم محكم  العدل العلي  رقم  إل1 

، 25/2/1973ي، بجلسي  17/72دعوى ا داريي  رقيم حكم داًر  القب   ا دار  بمحكم  استًن   لرابلص في الي إل2 
دراسنننننة  –القنننننرار اإلداري المعنننندوم فننننني القننننانون الليبننننني  إل.2667، محمييييد عةميييي ن  دأجيييي ر خليييييك: عبييييد السيييييي

 .188ب ليبي ،كلي  الدراس ف العلي  للعلوم األمني ، لرابلص،غير منجور إل، رس ل  م جستير ،مقارنة
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ت ديا آرر، وح ل  أن يعتد  ًريص خدار  على ارتر ب مجلص ت دييا، وفيي كلتي  الحي لتين يكيون 

 القرار مجوب ا بعيا جوهر  انحدر بك خلى درج  ا نعدام.

 المرلوس على اختصاص رئيسه. ثالثًا: اعتداء

ميدى توسيع القبي   فيي خسيب   فكير  الهريا، فبعيد أن ك نيف  ويظهر جليي ا فيي هياا الفيرض  

هييال الرييور  تنييدره فييي حيي  ف تجيي وز ا رتريي ب البسيييل ظهييرف أحكيي م لمجلييص الدوليي  المريير  

حكميف بي ن  اعتبر فيه  اعتدا  المرؤوص على ارتر ب ًريسيك مين قبييل الهريا لسيلل  اليًريص، حييع

وعليييك  ،القيي نون قييد جعييل  .... نقييل مييوظفي المرييلح  له ييي  الدرجيي  الة نييي  ميين ارتريي ب المييدير وحييدل

مين موظي  غيير مريتب،  اا فىن قرار نقل المدعي وقد ردر مين السيكرتير العي م للمريلح  يكيون ري در 

 .إل1  إلوهو بهال المة ب  مجوا بعيا اغتر ا السلل  مم  يجعلك معدوم ا   أةر لك

هني  خليى أنيك  يعتبير قي نون تليوير واد  األردن  الس بق  ل العلي  األردني دواهبف محكم  الع

هو الواجا التلبيي لردور القرار الملعون فييك فيي ظليك وقبيل ريدور تعيديل  1988لسن   19رقم 

، وتكيييون سيييلل  واد  األردن بقرارهيي  الملعيييون فييييك قيييد 2661لسييين   36هيياا القييي نون ب لقييي نون رقييم 

غترييا سييلل  مجلييص الييوزرا  فيميي  يتعلييي بتسييليم المجيي ريع المنفييا  والتييي ميين بينهيي  مبنييى اتحيي د ا

ممي  يجعيل قرارهي  مجيوب ا بعييا جسييم  ،بمن مجمع دواًر بلدي  دير عير عالواقين المزارعين األردني

ن لرييدورل عيين جهيي  خدارييي  غييير منييول بهيي  خرييدارل ق نونيي ا وبييالك يمكيي مانحييدر بييك خلييى درجيي  العييد

 .إل2 التقيد بميع د ويكون القرار مستوجب ا ا له  إلاللعن فيك دون 

                                                

 .358، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريالحلو، م جد راغا،  إل1 

مؤلييي : العتبيييي، جهييي د  ، أجييي ر خلييييك16/7/2667تييي ريخ ب 238/2667رقيييم األردنيييي  عليييي  العيييدل حكيييم محكمييي  ال إل2 
، 1، لالقواعند القضنائية فني شنرو شنروط قبنول الندعوى اإلدارينة –موسوعة القضاء اإلداري  إل.2615ري لح  

 .26، بعم ن :دار الةق ف  للنجر والتوزيع
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كم  أن داًر  القبي   ا دار  الليبيي بمحكمي  اسيتًن   ليرابلص قيد سي رف عليى هياا المنيوال 

 ... خن ع ق لييف   حييي27/6/2666قبيي ًي  بتيي ريخ  28لسين   99أيبي ا فييي الييدعوى ا دارييي  رقييم 

فير يسيو  لهييرل أن يقيرر نقيل أحيد مين الميوظفين أليي  جهي  خ   ،ع سلل  النقل منول  بًريص الج م

يييص الج معيي ، وحييع خبني   عيين قيي ن الة بييف بيي ألوراي أن قييرار النقيل قييد رييدر ميين رار ري در عيين ًر

ن يكييييون مفوبيييي ا فييييي الييييك ميييين ريييي حا ا دارييييي  والم لييييي  ب لج معيييي  دون خمييييدير عيييي م الجييييؤون 

وم ا، و  يرتييا أ  أةير فيي حيي ميين ريدر بيدل ويترتييا ا رتري ب األرييل فىنيك يكييون قيراراا معيد

عليى القييرار المعييدوم بليرن ك فيي  ا جييرا اف المسييتند  علييك تلبيقيي ا لق عييد  ميي  بنيي علييى ب لييل فهييو 

 .إل1 ب لل...إل

 طل.ارابعًا: التفويض الب

سييبي وأن أوبيييحن  عنيييد الحيييديع عيين أحكييي م التفيييويض، أنيييك خاا ارتليي  جيييرل مييين جيييرول 

ييد هيياا التفييويض بيي لرا وجييودل القيي نوني وب لتيي لي فييىن ميي  قييد يرييدر ميين قييراراف بنيي  ا علييى هيياا  ،، ع 

التفويض الب لل، تعد ب للي  هيي األريرى، والتفيويض الب ليل أو الهيير مجيروع يعنيي اليك التفيويض 

 الا  يتم على رر  الق نون.

ب لييل، خلييى خ  أن الفقييك انقسييم بجيي ن بلييرن أو انعييدام القييرار الريي در بنيي  ا علييى تفييويض 

   على النحو اآلتي:ماتج هين نورده

أو خاا ليييم  ،اعتبييير أن القيييرار الرييي در مييين المفيييوض خلييييك بنييي  ا عليييى تفيييويض ب ليييل االتجننناه األول:

يرييدر بجيي ن التفييويض قييرار، بمة بيي  اغتريي ا السييلل ، وب لتيي لي يكييون قييراراا منعييدم ا، وكييالك يكييون 

غييل يييد المفييوض عيين مم رسيي  ا رتر ريي ف التييي  القييرار منعييدم ا خاا رييدر ميين المفييوض خليييك بعييد
                                                

ي، جلسيييييييي  99/28قييييييييم دار  ر ا لعيييييييين ال حكييييييييم داًيييييييير  القبيييييييي   ا دار  بمحكميييييييي  اسييييييييتًن   لييييييييرابلص فييييييييي إل1 
 .82 ، م.م.ع، السن  الس بع  والةرةون والة من  والةرةون، ب27/6/2666
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ك نييف محييل التفييويض، أو بعييد انتهيي   مييد  التفييويض، أميي  القييرار الريي در بنيي  ا علييى مر لفيي  مبيي دئ 

التفييويض فييي القيي نون ا دار ، كيي ن يفييوض فييي كييل ا رتر ريي ف فىنييك يييؤد  خلييى بلييرن القييرار 

 ا دار  وليص انعدامك.

ا تج ل من الفقك خلى برور  التميييز بيين حي لتين للتفيويض الب ليل:  حيع اها هاا االتجاه الثاني:

والح ل  الة ني : كون المفوض خلييك   يمكنيك  لمفوض خليك   يملك سلل  التقرير،األولى: ح ل  كون ا

تمةيييل السييلل  ا دارييي ، ففييي الح ليي  األولييى، فييىن القييرار الريي در بنيي  ا علييى تفييويض ب لييل يعتبيير 

ردر القرار   يستليع أن يمةل الجه  ا داري  بن  ا على تفويض ب لل، وعليك فيىن م   منعدم ا، لكون

 ريييدر القيييرار ممييين يريييتبالقيييرار الرييي در منيييك يعتبييير اغترييي ب ا للسيييلل  ا داريييي ، وأمييي  خاا كييي ن م  

ن ردر قرارل بهيير تفيويض، فيكيون مين قبييل ا عتيدا  عليى ارتري ب  بىردار القراراف ا داري  واال

 .إل1 أو من قبيل عيا عدم ا رتر ب البسيل، وعليك فىن قرارل يكون ب لرا وليص منعدم ا الًريص 

ن ا تجي ل الةيي ني هيو أقيرا للرييواا كونيك يتم جييى ميين ريرل مي  تقييدم بي نيك أ الب حيع رىييو 

مع منلي اغتر ا السلل  وعيا عدم ا رتر ب البسيل، حيع مين المسيتقر علييك فقهي ا وقبي  ا 

ر الريي در ميين موظيي  ليييص لييك سييلل  التقرييير منعييدم ا. وب لتيي لي ف لقيي نون   يجيييز هييو اعتبيي ر القييرا

 تفويبك أيب ا.

يني ير سيين   5ومين تلبيقي ف مجليص الدوليي  المرير  فيي هيياا الريدد حكميك الريي در بتي ريخ 

أعلييى ارتر ريي ف معينيي  لمييدير  1931لسيين   35أن المرسييوم بقيي نون رقييم  وقييد جيي   فيييك  1954

و  يجيييوز ق نونييي ا التفيييويض فيييي هييياا  ،الحديديييي  ب لنسيييب  لل ًفييي  مييين موظفيهييي عييي م مريييلح  السيييك  

وميين ةييم يكييون القيييرار  ،ينيي  القيي نون ب ليياافا رتريي ب، بييل يتعييين أن يب جيير ا رتريي ب ميين ع  
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الملعيون فيييك الريي در مين سييكرتير عيي م مرييلح  السيك  الحديدييي  بفرييل الميدعي ينلييو  علييى نييوع 

 .إل1 إلعدوم   أةر لكمن اغتر ا السلل  فهو قرار م

فييي  السيي بق  وميين التلبيقيي ف القبيي ًي  أيبيي ا ميي  اهبييف خليييك محكميي  العييدل العلييي  األردنييي 

... يعتبيير مجلييص خدار  سييلل  واد  األردن هييو الجهيي  ا دارييي  المرتريي  حكمهيي  والييا  جيي   فيييك  

 19واد  األردن رقيم بىردار قراراف تفويض الوحداف السكني  والزراعي  و  يوجد في ق نون تليوير 

العيي م أو أ  جهيي  خدارييي   أ  نييب يجيييز لييك تفييويض رييرحيتك بيي لتفويض خلييى األمييين 1988لسيين  

 .إل2 إلأررى...

ولقييد لبييي القبيي   ا دار  الليبييي هيياا المبييدأ حيييع قييررف داًيير  القبيي   ا دار  بمحكميي  

ي  لجييعبي  الجبييل األربييرإل الجبييل األربيير، انعييدام القييرار الريي در ميين ا دار   أمييين اللجنيي  الجييعب

ألنييك فرييل فييي مسيي ل  تييدرل فييي النليي ي المررييب لًر سيي  الييوزرا   اللجنيي  الجييعبي  الع ميي إل بنيي  ا 

 .إل3 على تفويض ب لل

يتبيين مين ا سييتعراض السي بي للتلبيقي ف القبيي ًي  فيي هيياا المجي ل أنهي  تجييير بوبيوح تيي م 

يعدم القرار بم  يجمل ح  ف تمةيل فيي خلى التوسع في ح  ف عيا عدم ا رتر ب الجسيم الا  

حقيقتهي  تجي وزاا بسييل ا لررتريي ب فقيل، وعليى النقيييض مين اليك يعتبير فييي بعيض األحيي ن العيييا 

الييا  قييد يريييا القييرار اللعييين عيبيي ا بسيييل ا رغييم وجييود تجيي وز وابييح وجسيييم لررتريي ب، وهيياا 

                                                

 .712، مرجع س بي، بالقضاء اإلداري قضاء اإللغاءاللم و ، سليم ن،  إل1 
: العتيبييي، جهيي د مؤليي  ، أجيي ر خليييك13/1/1993، جلسيي  144/1992رقييم األردنييي  عييدل العلييي  محكميي  ال حكييم إل2 

القواعيييد القبييي ًي  فيييي جيييرح جيييرول قبيييول اليييدعوى ا داريييي ، مرجيييع سييي بي،  –رييي لح، موسيييوع  القبييي   ا دار  
 .32ب

ي، جلسيييي  35/48حكييييم محكميييي  داًيييير  القبيييي   ا دار  بمحكميييي  الجبييييل األربيييير فييييي الييييدعوى ا دارييييي  رقييييم  إل3 
 .365، ب2664، م.م.ع، لسن  21/12/2666
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محيدد للفي ري الف ريل بيين عيدم  التاباا في أحك م القب   ييؤد  بني  خليى عيدم التعير  عليى معيي ر

 ا رتر ب البسيل والجسيم.

 المطلب الثالث

  ي عيب عدم االختصاصالتمييز بين صورت  

لميي  كيي ن عيييا عييدم ا رتريي ب علييى أنييواع، منهيي  البسيييل ومنهيي  الجسيييم، فهيياا يييؤد  بنيي  

جياري ا عين  ب لبرور  خلى أن نميز بين كر النوعين، فعيا عدم ا رتر ب الجسيم يرتل  ارترف ا 

 وثانينًا:التميييز بيين هي تين الريورتين  أواًل:اليك نعيرض  ا عيدم ا رتري ب البسييل، ولتوبييحعيي

 بي ن األهمي  المترتب  على الك.

 الفرع األول

 ي عيب عدم االختصاصالتمييز بين صورت  

ارتل  الفقك حول معي ر التمييز بين عدم ا رتري ب الجسييم وعيدم ا رتري ب البسييل، 

عيدم وجيود معيي ر وابيح، وجليي  خليىفيي حقيقي  ا مير  ويرجع الكفيه  اآلرا  بجكل كبير،  ينفوتب 

في هاا الج ن، وكالك الرلل بين المفهومين الس بقين، والتوسع في داًر  ا نعيدام عليى حسي ا داًير  

عدم ا رتر ب البسيل، ودون الدرول في تف ريل قد تبعدن  عين موبيوع البحيع، فىنني  سينتلري 

نمييييز بييين ريييورت ي عيييا عيييدم والتييي مييين ررلهيي  يمكيين أن  ،لييى أهييم المعييي يير الفقهييي  والقبييي ًي خ

 ا رتر ب.

 المعيار األول: معيار اغتصاب السلطة.

يعد معي ر اغتر ا السلل  أقدم المع يير التي قبل بهي ، للتميييز بيين القيرار المنعيدم والقيرار 

الا  ييرى بيرور  التميييز بيين عيدم  (Laferriere)ألست ا الب لل، ولعل أول الق ًلين بهاا المعي ر ا
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ا رتر ب البسيل الا  يؤد  خلى بلرن القيرار الري در وبيين اغتري ا السيلل  التيي تيؤد  خليى 

انعييدام القييرار، ويتمةييل اغتريي ا السييلل  فييي رييدور القييرار ا دار  ميين فييرد مجييرد ميين أ  ت هيييل 

هكييياا يتمةيييل و دى السيييللتين التجيييريعي  والقبييي ًي ، قييي نوني، أو اعتيييدا  ا دار  عليييى ارترييي ب خحييي

فحيوى معييي ر اغتريي ا السيلل  فييي التمييييز بييين درجي ف عييدم ا رتريي ب، وقيد جيي يع ج نييا كبييير 

ميييين الفقييييك الفرنسييييي معييييي ر اغتريييي ا السييييلل  رغييييم ارييييترفهم فييييي حيييي  ف ا نعييييدام بييييين البيييييي 

 .إل1 وا تس ع

 المعيار الثاني: معيار الوظيفة اإلدارية.

وجييد ج نييا ميين الفقييك معييي ر الوظيفيي  ا دارييي ، لتمييييز القييرار المعييدوم عيين القييرار الب لييل، أ

والا  يعتبير القيرار ا دار  منعيدم ا حينمي  يريره عين حيدود الوظيفي  ا داريي ، أمي  خاا ظيل الترير  

درجيي  دارييل الوظيفيي  ا دارييي  فييىن مر لفتييك لمبييدأ المجييروعي    يترتييا عليهيي  ا نعييدام مهميي  ك نييف 

 .إل2 المر لف  جسيم 

ي عدم ا رتر ب وبتلبيي هاا المعي ر على عيا عدم ا رتر ب، نجد أنك يجمل ح لت  

مير هياا المعيي ر ليويرا فيي ا جتهي د البسيل والجسيم، ولكنك   يجيمل بي قي عييوا القيرار، لياا ليم يع  

 وب لت لي   يرلح كمعي ر ج مل لنظري  ا نعدام. ،القب ًي

 ثالث: معيار الظاهر.المعيار ال

خليك الن ص في تع ملهم يبقى فيي حم يي  القي نون  في أن الظ هر المستقر الا  المًنويتمةل 

الحقيقي  ااتهي ، في لقراراف ا داريي  رلي ا مين السيلل   فحتى ولو ر ل  الحقيقي ، ويقيوم كمي  ليو ك ني

                                                

 .746، مرجع س بي،ب موسوعة القضاء اإلداريجلن و ، علي رل ر،  إل1 
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رييدر القييرار ميين ى أسيي ص ميي  لم  الع ميي  خلييى األفييراد، لييي تمروا بييك وينزلييوا عليييك جبييراا عيينهم، والييك عليي

رييدورل ميين سييلل  ع ميي ، فييىاا اسييتب ن   لييا  يعلييي القييرار ا دار  قوتييك هييسيلل ن علييى األفييراد، ف

لرفراد أن جكل القرار ومظهرل يدل على ريدورل مين تليك السيلل  كي ن علييهم أن ينفياول، ولييص لهيم 

الوابيح لهيم أنيك ليم يريدر مين  ويكيون مين ،ا متن ع عين اليك، أمي  خاا كي ن مظهيرل ينفيي عنيك اليك

، وهييو األسييي ص اليييا  ق مييف علييييك فكييير  الموظييي  إل1 السييلل  المرترييي  ب ترييي ال كيي ن القيييرار معيييدوم ا 

 الفعلي.

 المعيار الرابع: معيار تخلف األركان.

لتميييز  اا حيد أركي ن القيرار ا دار  يريلح ألن يكيون معيي ر رى ج نيا مين الفقيك أن معيي ر ترلي  أي

حيد أرك نيك، ويعيد خاا ليم يسيتوِ  القيرار ا دار  أ حيع يعيد القيرار منعيدم ا  ن القرار المنعدم؛القرار الب لل ع

بييي لرا خاا اكتمليييف أركييي ن القييييرار ا دار ، ولكييين ميييص القييييرار فيييي أحيييد أرك نيييك عيييييا مييين عييييوا عييييدم 

ن ك ن الفقه   قد ارتلفوا في تحديد أرك ن القرار وعن رر رحتك  .إل2 المجروعي ، واال

 الخامس: معيار جسامة مخالفة القاعدة القانونية.المعيار 

يمييل الفقيك ا دار  برييور  ع مي  خلييى تبنيي هيياا المعيي ر ك سيي ص للتميييز بييين القيرار الب لييل 

والقيييرار المنعيييدم، فجسييي م  مر لفييي  الق عيييد  الق نونيييي  وفظ عتهييي  التيييي جييي بف القيييرار تجعيييل منيييك قيييراراا 

خلى مبدأ سمو الدستور ب عتبي رل الق عيد   ل له   فحسا، استن داا  منعدم ا ق نون ا وليص مجرد قرار ق بل

الق نونييي  العلييي  فييي الدوليي ، والييا  يلييزم ا دار  ب حترامييك فييي ترييرف ته ، وب لتيي لي فييىن المر لفيي  لهييال 

                                                

 .283 – 282، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريعبداهلل، عبدالهني بسيوني،  إل1 
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وأمييي  خاا مييي  ر لفيييف ا دار   تيييؤد  خليييى انعيييدام القيييرار ا دار ، الق عيييد  الق نونيييي  العليييي  فيييي الدولييي 

 .إل1 رته  القوانين الع دي  فتكون تررف ته  ب لل  اف والجرول التي قر  ا جرا

ين للتميييز بيين القيراراف الب لليي  السيي بق  معيي رين مرتلفي تبنيف محكمي  العيدل العليي  األردنيي و 

دم المجيروعي  التيي جيي بف حك مهيي ، فقيد تبنيف معيي ر ميدى جسيي م  عيأوالقيراراف المنعدمي  فيي بعيض 

والقييرار  ،يعتبيير القييرار منعييدم ا خاا كيي ن مجييوب ا بعيييا جسيييم  :أحييد أحك مهيي  حيييع جيي   فيييالقييرار، 

وقبيف فيي ، إلوهيو عيديم األةير ق نوني ا  ،المجوا بعيا جسييم هيو قيرار ف قيد لرر ًريك كقيرار خدار 

حسيبم  اسييتقر علييك الفقيك والقبيي    القيرار المنعيدم الييا    يتقييد اللعين فيييك بميعي د،لهيي   حكيم آرير 

وتررجيك مين  ،و القرار الا  تكون المر لف  فيك ري رر  خليى حيد يفقيد معيك القيرار لبيعتيكا داري ن ه

 .إلداًر  تلبيي األحك م الع م  للقراراف ا داري 

أن القيرار ا دار   وج يع القب   النظ مي األردني هاا المعي ر، فقد قبيف محكمي  التميييز 

ي ردل مين ريفتك ا داريي  ويجعليك معيدوم ا، فيىن الفرد  الا  يكون فييك العييا بي ل  الجسي م  بحييع يج 

المحيي كم الع دييي  فييي هييال الح ليي  تسييترد ك مييل ارتر رييه  فييي مواجهتييك ومع ملتييك مع مليي  ا عتييدا  

 .إل2 إلالم د 

فييي بعيييض أحك مهييي  معييي ر ترلييي  أحيييد السييي بق  وكميي  تبنيييف محكميي  العيييدل العليييي  األردنييي  

منعييدم واللعيين بييك    ي بيي ن القييرار الملعييون فيييكل المسييتدعميي  ادعيي   وكيييأ األركيي ن، حيييع قبييف 

ألن قبيييول اسيييتق ل  المسيييتدعي تيييدرل فيييي ريييرحي  مجليييص  تقييييد بميعييي د، فييير يسيييتند خليييى أسييي ص؛ي

بيل  الوزرا ، فىاا ر ل  المجلص الق نون عند خريدارل القيرار بقبيول ا سيتق ل  فير يكيون قيرارل منعيدم ا،

                                                

 .66، مرجع س بي، بدراسة مقارنة –القرار المنعدم جري ، محمد عبدالكريم،  إل1 
، 2، هموسنوعة القضناء اإلداريجيلن و ، عليي رلي ر،  أحك م محكم  العدل العلي  األردنيي ، أجي ر خليهي  مؤلي :إل2 
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رييييي بيييين القيييرار الب ليييل والقيييرار المنعيييدم أن النيييوع األول مييين ألن التف يكيييون بييي لرا وقييي برا ل لهييي  ؛

القراراف هو اليا  يفقيد أحيد عن رير القيرار ا دار  مين حييع الجيكل أو السيبا أو المحيل أو اله يي  

وقبييف محكميي  العييدل العلييي   إلأو ا رتريي ب، ويكييون القييرار فييي هييال الح ليي  بيي لرا وقيي برا ل لهيي  

ن التنفيا قد تم بدون وجك حي، عليى فهيم أن يتيوافر فييك جيرل انقبي   ميد  يتبين من األوراي أ ب نك 

ا دان  التيي ليم تينقض بعيد، فيىاا مي  ريدر عين اليداًر  مين أعمي ل بقريد تنفييا السيند سي ل  الياكر، 

الييا  تنبنييي  ، ومجييرد  مين األسيي ص القيي نونيتكيون ف قييد  لييركن النييي  المجيترل  فييي القييراراف ا دارييي 

منلويي  عليى عييا جسييم يجردهي   ،و مجيرد عميل عي د ،   يترتيا علييك أةير قي نونيعلييك، و  تعيد

 .إل1 إلمن ل بع القرار ا دار  على وجك ينحدر به  خلى درج  ا نعدام

جي ر خليييك فييي ار  فييي ليبيي  فييي هياا الررييوب بميي  أيمكين اسييتررب موقي  القبيي   ا دو 

لى معي ر واحد يمكن التعويل علييك، فقيد ظهير ع  ا حك مك، ب نك لم يكن في جميع األحوال ة بتأبعض 

لسين   19معي ر غرا السلل  في حكم لمحكم  استًن   ليرابلص اليداًر  ا داريي  فيي اليدعوى رقيم 

وزيييير وحييييع خن القيييرار الملعيييون فييييك حيييين ريييدر مييين  م واليييا  جييي   فييييك 11/5/75م بجلسييي  74

رييرى لهيي  بييالك سييلل  جهيي  خدارييي  أ  ا، مترلييي ا سيك ن قييد رييدر ميين سييلل    تملييك خرييدارل ق نونيي

جرريته  المعنوي  المستقل  وهي وزار  الدارلي  التي أن ل الق نون بوزيره  سلل  خردار القرار، ومن 

 .إل2 إلا نعدام ةم فهو مجوا بعيا عدم ا رتر ب الجسيم الا  ينحدر بك خلى درج 

ي والرييي در بتييي ريخ 4/26وفييي حكيييم آرييير للمحكميي  العليييي  الليبيييي  فيييي اللعيين ا دار  رقيييم 

جه  ا دار  لم تسلك اللريي اليا  رسيمك القي نون، فليم تستريدر  والا  ج   فيك ب ن  14/3/1974

                                                

 .742، مرجع س بي، ب2، هموسوعة القضاء اإلداريجلن و ، علي رل ر،  إل1 
 .263، مرجع س بي، بالرقابة على أعمال اإلدارة في القانون الليبيالحرار ، محمد عبداهلل،  إل2 
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بكتيي ا  28/7/1976وبعةيف خلييى اللي عن بتيي ريخ  ،قيراراا ميين مجليص الييوزرا  ب  سيتير  علييى العقيي ر

هله  والك ًنييي  رلييي  ميين آمييير البيييبل العسييكر  يلليييا منيييك فييييك خريير  المبييي ني والمسييي كن التييي يجييي

ن اآلمير ب لبييبل تقتبييك المرييلح  الع مي ، ومين حيييع خالمعسيكر فيي مييد  أقري ه  جيهر واحييد لمي  

ومن ةيم فيىن قيرارل يعتبير اغتري ب ا لسيلل  مجليص اليوزرا  فيي  ،غير مرتب بىردار مةل هاا القرار

تنحيدر بي لقرار  هاا الج ن مم  يعيا القيرار بعييا عيدم ا رتري ب وهيو مين العييوا الجسييم  التيي

 .إل1 إلخلى درج  ا نعدام

ومن الوابيح أن القبي   ا دار  الليبيي ليم يسيتقر عليى مبيدأ واحيد فيمي  يتعليي ب لتفرقي  بيين 

 ر محييدد ييينييوعي الييبلرن وا نعييدام، وبنيي  ا عليييك   يمكيين الوقييو  جلييي ا علييى قبيي   مسييتقر، ومع

علييى حييد  ودراسييتك بجييكل منفريييل  مميي  يسييتتبع بييرور  تحليييل قبيي ًك فيييي كييل ميير  ،بهيياا الرييدد

 ومستقل.

 الفرع الثاني

 ي عيب عدم االختصاصأهمية التمييز بين صورت  

مر لفييي  قواعيييد ا رترييي ب ييييؤد  خليييى بليييرن أو انعيييدام القيييرار  خن األةييير المترتيييا عليييى

الييبلرن  :ا دار ، ممي  يؤكييد علييى أن درجيي ف اليبلرن فييي القييرار ا دار  تكييون عليى درجتييين هميي 

ن القرار الب ليل وا  نعدام، والقرار المنعدم هو القرار الا  يجوبك عيا جسيم من عدم المجروعي ، واال

هو القيرار اليا  يجيوبك عييا بسييل مين عيدم المجيروعي ، خ  أن األمير   ينتهيي عنيد هياا الحيد بيل 

                                                

 .355، مرجع س بي، بأحكام ومبادئ القضاء اإلداري الليبيالجهمي، رليف  س لم،  إل1 
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قييرار تبقييى خجييك لي  خيجيي د الحييدود الف رييل  بييين ا ةنييين، ومعرفيي  متييى يكييون العيييا الييا  يريييا ال

 .إل1 بسيل ا ومتى يكون جسيم ا 

و   التزامي ، ا وعليك فىن القرار المعدوم ليص لك وجود ق نوني، ومن ةم   ينج  حق ا و  يرتيا 

و قييرار موجييود ومنييتج آلةيي رل الق نونييي ، هيييجبيير األفييراد علييى احترامييك أو تنفيييال، أميي  القييرار الب لييل ف

ك، والقرار المعدوم يجوز لجه  ا دار  سحبك دون التقييد ويجا احترامك ل لم  لم يتقرر خله ؤل أو سحب

بمييد  السييحا المقييرر  لسييحا القييراراف ا دارييي  الب لليي ، أميي  القييرار الب لييل فيير يجييوز لجهيي  ا دار  

 .إل2 سحبك خ  ررل مد  اللعن القب ًي ومدته  ستون يوم ا 

 القرار ا دار  يترتا عليك عد  نت ًج أهمه : موتقرير انعدا

. انفتيي ح مواعيييد السييحا وا لهيي  ، فيي حوال غرييا السييلل  ميين جيي نه  أن تجعييل القييرار منعييدم ا   1

يتحرين بميعي د محيدد، وقيد أكيدف كيل ميين المحكمي  العليي  الليبيي  ومحكمي  العيدل العليي  ا ردنييي  

على الك ميع وجيوا التفرقي  بيين عييا عيدم ا رتري ب البسييل والجسييم حييع قبيف األريير  

ار المنعدم الا    يتقيد اللعن فيك بميع د، حسبم  استقر عليك الفقيك والقبي   ا داريي ن القر   ب ن

وتررجيك مين داًير   ،هو القرار الا  تكون المر لف  فييك ري رر  خليى حيد يفقيد معيك القيرار لبيعتيك

 .إل3 إلتلبيي األحك م الع م  للقراراف ا داري 

ن ا نعيدام هيو والك أل دوم، ولهم أن يمتنعوا عن تنفيال؛عن األفراد   يلزمون بىل ع  القرار الم. خ2

ركيي ن التريير  القيي نوني الييا    يترييور لييك وجييود بدونييك، وب لتيي لي فقييد جييزا  ترليي  ركيين ميين أ

                                                

 .49، مرجع س بي، دراسة مقارنة –القرار اإلداري المنعدم د عبدالكريم، جري ، محم إل1 
، مرجيييع سييي بي، النظرينننة العامنننة للقنننرارات اإلدارينننة فننني التشنننريع اإلداري الكنننويتيرزي، لييي ري عبيييدالرؤو ،  إل2 

 .263ب
 .741، مرجع س بي، ب2، هموسوعة القضاء اإلداريجلن و ، علي رل ر،  إل3 
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و  تترتييا علييييك أييي  آةييي ر ق نونييي  ب لنسيييب   وريي  الفقييك القيييرار المنعييدم ب نيييك قييرار   وجيييود لييك،

 .إل1 للمر لبين بك

  القييرار المعييدوم فييىن جميييع خجييرا اف التنفيييا تعييد ميين قبيييل أعميي ل الهرييا أو . خاا نفيياف ا دار 3

العيييدوان المييي د  وهيييي األعمييي ل التيييي تمةيييل اغترييي ب ا لقواعيييد المجيييروعي  وبيييوابله  فيييي نلييي ي 

 .إل2 النج ل الم د  ل دار 

حرى أو بي أل ،. اجتراك القب   العي د  ميع القبي   ا دار  فيي ا رتري ب بنظير اليدعوى بىلهي  4

زاليي  جييبه  قي مييك ب عتبيي رل عمييرا م دييي ا عييديم  تقرييير انعييدام القييرار المجييوا ب غتريي ا السييلل  واال

 .إل3 األةر ق نون ا 

                                                

 .12، مرجع س بي، بالقرار اإلداري المنعدمكريم، جري ، محمد عبدال إل1 

 .243، مرجع س بي، برقابة القضاء ألعمال اإلدارة العامةالجر ، لعيم ،  إل2 

 .355، مرجع س بي، باحكام ومبادئ القضاء اإلداري الليبيالجهمي، رليف  س لم،  إل3 
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 الفصل الرابع

 زوال عيب عدم االختصاص

 :تمهيد

 دار  ومنا لحظ  ريدورل كي ني ا ق نونيي ا مسيتقرا وق ًمي ا بااتيك، هياا الكيي ن وكمي  ايمةل القرار 

ر بيد وأن تكييون لييك نه يي ، مةلييك فييي اليك مةييل كييل الظيواهر الق نونييي  األرييرى، والقييرار أن ليك بداييي  فيي

بعيييف بجييي ن خريييدارل يريييدر ريييحيح ا خاا ات   ريييتر  ريييورل ودرج تيييك وكيفيييي  ريييدورلا دار  عليييى ا

القواعد وا جرا اف التي رسمه  لك الق نون، أو أنك يريدر معيبي ا بعييا يبلليك أو يعدميك، وفيي جمييع 

ن ك نييف هييال النه ييي  ترتليي  وتتعييدد فييي أسيي ليبه  ولرقهيي  األحييوا ل فيير بييد وأن ينتهييي هيياا القييرار، واال

د القيرار منيا لحظي  ريدورل وحتيى و والميد  التيي ميرف عليى وجي ،بحسا نوع القيرار وميدى مجيروعيتك

مييير ريييره مييين مييي  ترتلييي  بحسيييا ميييدى سيييلل  ا دار  فيييي خنهييي   القيييرار، أو أن األ،كلحظييي  خنه ًيييك 

 ل.مج ل للقب   للفرل في مس ل  خنه  رك الت  سللته  و 

يهي ، في لقرار وقبل الك، فقد ينتهي القرار ا دار  نه يي  لبيعيي    دريل لي دار  و  للقبي   ف

دون تدرل خدار  أو تجريعي أو قب ًي، ك ن يكون القرار في ااتك مؤقت ا بمد   يسقل من تلق   نفسك

دارييل الييبرد  كميي  هييو الحيي ل فييي  ألجنبييي ل ق ميي  ي علييى رريب الييا معينيي  ينتهييي ب نته ًهيي ، كيي لت

األردنإل أو ك لقرار الا  يربح تنفيال مستحيرا لظرو  استجدف، ك ن يردر قرار ب  ستير  عليى 

عقي ر ةييم يتهيدم، وقييد ينتهييي القيرار ب نتهيي   موبيوع القييرار سييوا  بميوف الجييرب اليا  رييدر القييرار 

لجييي ، وينتهييي أيبيي ا ب سييتنف ا الهييرض منييك كقييرار التفييويض لمرييلحتك، أو بسييبا الهييرك الميي د  ل
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، فييي كيل هيال األحيوال   يةييير القيرار ا دار  أ  غميوض أو تسي ؤ ف حييول إل1  مي الري در فيي أمير

 مس ل  انته ًك.

وأم  النه ي  التي تتم عن لريي القب  ، فوسيل  الك دعوى ا له   التي تق م بمن سب  وجيود 

د العيييوا التييي قييد تريييبك، ومييع الييك فقييد   يحكييم القبيي   فييي كييل األحييوال قييرار خدار  معيييا ب حيي

نم  يفسح المج ل قلييرا لتيدارك ا دار  لرلًهي  ف جي ز التريحيح الرحيي للعييا اليا   ؛بىله   القرار واال

 .إل2 لحي بقراره 

لي  وأريراا فيىن النه يي  التيي تيتم بواسيل  ا دار  فهيي ترتلي  مي  بيين السيحا وا لهي  ، وترت

أيبيي ا فيميي  يتعلييي بيي لقرار السييليم والقييرار المعيييا، مميي  يتعييين التعيير  ولييو بجييكل ميين ا يجيي ز علييى 

األحك م الع م  للسحا وا له   ا دار  للقرار السليم والمعييا بعييا عيدم ا رتري ب ب لقيدر اليا  

بي ًي ا، وموقي  يكون مدررا ننفا من ررلك لبحع خمك ني  الترحيح الرحي أو تهليي  هياا العييا ق

الفقك والقب   في كل من األردن وليبي  والق نون المق رن في هاا الجي ن، وميدى ريرحي  عييا عيدم 

 ا رتر ب ك س ص للمل لب  ب لتعويض.

                                                

 د.لإل، لييرابلص ، دراسننة مقارنننة –راتهننا حريننة اإلدارة فنني سننحب قرا إل.2666ظيير: الكبيسييي، رحيييم سييليم ن  ان إل1 
 .3، ب:منجوراف ج مع  لرابلص

 .176ب الق هر : ملبع  الجبرو ،، 2، لدراسة مقارنة –القضاء اإلداري  إل.1997البدو ، خسم عيل   إل2 
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 المبحث األول

 السحب واإللغاء اإلداري

  خاا ك ن القرار ا دار  مين أنجيع الوسي ًل التيي تسيتردمه  ا دار  لمم رسي  نجي له  فيي خدار 

ا دار  خلييى تحقيييي غ ي تهيي  فييي ردميي   و الوسيييل  اله ميي  التييي تسييعى ميين ررلهيي هييالمرافييي الع ميي ، ف

فيي الحيي   الق نونيي  لييص الموالنين، والقرار ا دار  بهال المة ب    ينج  مين فيرا ، كمي  أن اسيتمرارل 

ب ا فيي رروجييك خليى حيييز هييو خليى زوال ونه يتييك قيد تييتم بريور  لبيعييي ، أو بيىراد  ميين كي ن سييبر ليداا ف

 الوجود.

 ومن ررل م  تقدم فىن دراس  هاا المبحع تقتبي التعرض للموبوع ف اآلتي :

 المطلب األول: السحب اإلداري للقرارات السليمة.

 المطلب الثاني: اإللغاء اإلداري للقرارات السليمة.

 المطلب الثالث: سحب القرار المعيب.

 عيب بعدم االختصاص.المطلب الرابع: سحب القرار الم

 المطلب األول
 السحب اإلداري للقرارات السليمة

،وتعييد هيييال الوسيييل  مييين أرليير وسييي ًل خنهييي   القييرار ا دار   ؛ ألنيييك   يرييدر عييين ق بيييى 

و  يييتم ب لتبعيي  لقيي نون ريدر  نه ًييك، فيسييتف د أيبي ا ميين بييم ن تك،  ،فيسيتف د ميين بيم ن ف القبيي  

  يجييوز المسيي ص بهيي  أو  ،علييى القييرار ميين حقييوي مكتسييب  لرفييرادوترجييع هييال الرلييور  لميي  يترتييا 

خهييداره ، وهييي مرييلح  ر ريي  بهييؤ   األفييراد، ويق بلهيي  فييي ا تجيي ل المييواز  مرييلح  ع ميي    تقييل 
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أو أنيك مجيروع ولكين غيير  يتك،مجيروع قتبيي خنهي   القيرار سيوا ا لعيدموهي التي ت ،أهمي  و  رلور 

فقيد أجي ز المجيرع لي دار  حيي الرجيوع فيي قراراتهي  غيير  دد ، وابتيدا ا فيي بيو  الظيرو  المتجي مرًم

 المجروع ، بل خن ا دار  ملزم  بىله   وسحا هال القراراف.

ففيييي مق بيييل السيييلل  التقديريييي  التيييي منحهييي  المجيييرع لييي دار  عنيييد خريييدار قراراتهييي  ب عتب رهييي  

ا بعيض مي  تريدرل مين تليك القيراراف األمين  على المرلح  الع م  فقد أعل ه  أيب ا الحي في سح

أو أن هنيي ك ظروفي ا جديييد  تييدعوه   عي د  النظيير فييي قراراتهيي   ،خاا وجيدف أنهيي  غييير مجيروع  ق نونيي ا 

الس بق  التي غدف غير مجروع  أو غير مرًم ، وكالك للترفيي  عين ك هيل القبي  ، فمينح ا دار  

ويمكيين الييتظلم ميين القييراراف لعن عليهيي ، سييلل  سييحا القييراراف يقلييل ميين حيي  ف اللجييو  للقبيي   بيي ل

المعيب  للسلل  التي أريدرته  أو السيلل  الًر سيي  لهي ، هياا مين جهي ، ومين جهي  أريرى فيىن سيحا 

نفسييه  قبييل أن يوقعييك القبيي    ا دار  للقييرار يعييد نوعيي ا ميين العقيي ا الييااتي الييا  توقعييك ا دار  علييى

مولن العيا الا  يجوا القرار فتعميل عليى  على أنه  أقدر من غيره  على التعر ب عتب ر ، عليه 

ترييحيحك، وهييي تميي رص هييال المهميي  بمن سييب  خعم لهيي  للرق بيي  الااتييي  علييى نفسييه  لمراقبيي  أعم لهييي  

 .إل1 والتحقي من مدى مل بقته  للق نون أو للظرو  المحيل  به 

لقيراراف ا داريي  وقد أجمع الفقك عليى تعريي  السيحا ا دار  ب نيك دخلهي   أو خنهي   وتجرييد ا

 إل2 د.من قوته  الق نوني  ب لنسب  للم بي والمستقبل  األةر الرجعيإل

                                                

لكتييا دار ا بنهي ز :، 1، لالقضناء اإلداري الليبني والرقابننة علنى أعمنال اإلدارة إل.2665لجبرانيي، رليفي  عليي  ا إل1 
 .133ب الولني ،

، دراسنننة مقارننننة –القنننرار اإلداري عنننن غينننر طرينننق القضننناء  نهاينننة إل.2668عبدالحمييييد، حسيييني درويييي     إل2 
 .278دار أبوالمجد الحدية ، ب ا سكندري  :،2ل
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منهيي  ينهييي آةيي ر القييرار  القبيي ًي فييي أن كييلا تجيي بك السييحا ا دار  مييع ا لهيي   وميين هنيي  ي

واليييك ألن  ن ا لهيي   ا دار ؛ا دار  بيي ةر رجعيييي، وميين ن حيييي  أرييرى يرتلييي  السييحا ا دار  عييي

 ار  تقترر آة رل على المستقبل فقل، ودون أن يرجع ب ةرل على الم بي.ا له   ا د

 آلرير؛م بك أن حي ا دار  في خنه   القيرار ب لسيحا أو ا لهي   يتفي وف مين قيرار ومن المسل  

والقداسيي ، الييك أن القييراراف ا دارييي    تتمتييع جميعهيي  و  يجييا أن تتمتييع بييااف القييدر ميين ا حتييرام 

 وعلييىالفييرد ؛ والقييرار التنظيمييي يعلييو علييى القييرار  ،كبيير ميين القييرار المعييياقداسيي  أفللقييرار السييليم 

ينج  حقوق ا لرفراد سوا  ك ن فردي ا أو تنظيمي ا ين ل احترام ا أكبير مين اليك  كل ح ل فىن القرار الا 

 .إل1 الا    يرتا لهم أ  حي

منهي  والمعيبي ، خ  أنيك فيي سيليم  لوهال المب دئ يجا أن تراعى في جميع حي  ف القيراراف ا

لمي     حقهي  فيي السيحا وا لهي   حي لهي ؛تجيدد الرق بي  عليى ا دار  فيي مم رسي  السيليم افح ل  القرار 

قييد يمسييك هيياا الحييي ميين حقييوي اكتسييبه  األفييراد ميين القييرار السييليم الييا  رييدر، وهييو األرييل العيي م 

نيزو ا عليى مبيدأ عيدم رجعييي   كوالي واألردن،والمسيلم بيك فيي كيل مين فرنسي  ومرير وكييالك فيي ليبيي  

 القراراف ا داري .

 ألن ميين جيي ن هيياا السييحا خهييدار عييدم جييواز سييحا القييراراف ا دارييي ؛ ف لق عييد  خااا، هييي

م رجعي  القراراف ا داري  من جهي  أريرى، خ  لمبدأ عد  ا وررق ،به  األفراد من جه الحقوي التي اكتس

القيييراراف ا دارييييي  غييييير   السيييليم ، أمييييلقيييراراف ا دارييييي  أن هيييال الق عييييد    تسييير  خ  بررييييوب ا

                                                

 .1686، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداري عك ج ، حمد  ي سين، إل1 
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عدامه  مين تي ريخ  ألنهي    تنجي   ريدوره ؛المجروع ، ف لق عد  بج نه  هي جواز بل وجوا سحبه  واال

 .إل1 المجروعي  مر تقتبيك بروراف احترام مبدأأحقوق ا، كم  أن سحبه  

همهييي  حكميييك ك ميييك، مييين أحأوقيييد أفريييح مجليييص الدولييي  الفرنسيييي عييين اليييك فيييي العدييييد مييين 

لمي  فيي الييك  ؛أنيك   يجييوز لي دار  سيحا القيرار السيليم واليا  جي   فييك  23/4/1948الري در فيي 

مجليص الدولي  الفرنسييي  . وليم يسييتةنِ إل2 إلمين خريرل بي لمركز القيي نوني والحيي المكتسيا المترتييا علييك

لفقهيي   بيي ن هيياا القبيي     أجيي ز سييحبه ، ويعتيير  ا  عييد  خ  قييراراف فرييل المييوظفين خاميين هييال الق

 .إل3 يمكن تبريرل خ  على أس ص العدال  والجفق  من مجلص الدول  الفرنسي ب لنسب  لل ًف  الموظفين

منيا أواًيل  ي مرير ال المحكم  ا داريي  العليي وهاا م  أعلنتك كل من محكم  القب   ا دار  و 

قيد ريدر ريحيح ا ومتفقي ا ميع أحكي م  ن القيرار المسيحواأ أحك مه  بهاا الج ن، حيع قيررف األوليى 

مين المسيلم ف أن القيرار  عليى اليك بقولهي  وأكيدف الة نيي   إلالق نون، األمر الا    يسو  معك سيحبك

 .إل4 إلا دار  متى ردر رحيح ا امتنع سحبك كلي ا 

وقد س ر قب   محكم  العدل العلي  األردني  الس بق  بااف ا تج ل الا  سيلكك مجليص الدولي  

  يجوز سيحا القيرار ا دار  السيليم اليا  يرتيا  سي والمرر ، فقد استقر اجته ده  على أنك الفرن

                                                

 .263، مرجع س بي، بون اإلداري الليبيأصول القانالحرار ، محمد عبداهلل،  إل1 
 .655، مرجع س بي، بالنظرية العامة للقرارات اإلداريةاللم و ، سليم ن،  إل2 
 .868ب  د.لإل،الق هر :دار الفكر العربي،، دراسة مقارنة –مبادئ القانون اإلداري  إل.2667اللم و ، سليم ن   إل3 
ي، وحكيم م.أ.ع  8لسين   8646. فيي القبيي  رقيم 1957يونييك  26فيي  المريري   حكم محكم  القب   ا دار  إل4 

، مرجييع سيي بي، النظريننة العامننة للقننرارات اإلداريننةمؤليي : اللميي و ، سييليم ن،  أجيي ر خليييك، 1969يونيييك  21فييي 
 .656–655ب
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وفيي حكيم آريير لهي  قيررف فييك  أنييك    .إل1 إلحقوقي ا لياو  الجي ن فىنيك   تملييك ا دار  خلهي  ل أو سيحبك

تقر عليييك يجيوز سيحا القيرار ا دار  الفييرد  السيليم متيى أنجي  حقيي ا مكتسيب ا لياو  الجي ن وفييي مي  اسي

 .إل2 ا جته د، فعليك   يجوز أن يكون ل له   أةر رجعيإل

خن تعيييين الليي عنين   :وهياا ميي  أجي رف خليييك المحكمي  العلييي  الليبيي  فييي أحيد قراراتهيي  خا تقيول

ومب جرتهم أعم لهم في وظ ًفهم وقع رحيح ا في وقف لم يكن التعيين في وظي ً  الدولي  موقوفي ا و  

ميل   ، وقيرر وقي  التعييني ف ومنيع  ج   مجلص الوزرا  بعد الك بم  لك من سلل محظوراا... فىاا م

الوظيي ً  والييدرج ف الر لييي  فيير ينسييحا هيياا القييرار علييى الم بييي و  يمييص الحقييوي المكتسييب  لميين 

 .إل3 إلوا قبل ردورل.....ين  ع  

ز فيهي  هاا، ولقد استةنى القب   ا دار  في كل من فرنس  ومرر بعض الح  ف التي أجي 

 سحا القرار ا دار  السليم على رر  األرل، ويمكن حرره  فيم  يلي:

ولييم يكيين محييرا ألييي   ،جييواز سييحا القييرار التنظيمييي السييليم ل لميي    يكتسييا بااتييك حقيي ا ألحييد أواًل:

تلبيق ف فردي ، فيىاا ترتيا لرفيراد لبقي ا للقيرار التنظيميي أيي  حقيوي جرريي  أو مراكيز سيليم  

ألن هيياا السييحا لييو تييم  ؛وب لتيي لي   يجييوز سييحا القييرار التنظيمييي ،لمسيي ص بهيي فيير يجييوز ا

 .إل4 يحتم أيب ا سحا القراراف الفردي  التي ردرف تلبيق ا لك وهو م    يجوز  فسو 

                                                

، أجيي ر خليييك مؤليي : 36/1/2614، الريي در بتيي ريخ 388/2613و 387رقييم  األردنييي  علييي العييدل حكييم محكميي  ال إل1 
 .319، مرجع س بي، بموسوعة القضاء اإلداريعتيبي، ر لح جه د، ال

 .856، ب2666لسن   3، منجور في مجل  المح مين، عدد 266/99حكم محكم  العدل العلي  األردني  رقم  إل2 
، قبيي ًي ، م.م.ع، السين  الس دسيي ، العييدد األول 16لسين   8حكيم المحكميي  العليي  الليبييي  فيي اللعيين ا دار  رقييم  إل3 

 .66ب
 .775ب  د.لإل، الق هر  : دار النهب  العربي ،،اإلدارية القانونيةاألعم ل  إل.2612عبدالب سل، محمد فؤاد   إل4 
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ولقيد فيري الفقهيي   فيي جي ن سييحا القيراراف التنظيمييي  بيين القيرار التنظيمييي المجيروع والقييرار 

سييب  للقييرار التنظيمييي المجييروع يوجييد خجميي ع بييين الفقهيي   علييى أنييك   التنظيمييي غييير المجييروع، فب لن

يكيييون ب لنسيييب  ألن التنظييييم خنمييي   اف التنظيميييي  المجيييروع  بييي ةر رجعيييي؛يجيييوز لييي دار  سيييحا القيييرار 

ن كيي ن يجييوز ليي دار  خلهيي   اللييواًح المجييروع  أو تعييديله  ب لنسييب   ،للمسييتقبل،   ب لنسييب  للم بييي واال

ن الم بيي، وأمي  ب لنسيب  للقيرار التنظيميي غيير المجيروع، فىنيك يجيوز لي دار  أن لمستقبل فحسا دو ل

تقوم بسحبك ب ةر رجعي في ررل مدد التق بي، أم  خاا انقبف تلك المدد ولبقف اللواًح تلبيقي ف 

حيييع جييواز خله ًهيي  ب لنسييب  للمسييتقبل  فردييي ، فىنييك يسيير  عليهيي  ميي  يسيير  علييى اللييواًح السييليم  ميين

 .إل1 ن الم بي، وفي أ  وقف حتى بعد انقب   مدد التق بيفحسا دو 

 21/2/1919ومييين تلبيقييي ف مجليييص الدولييي  الفرنسيييي فيييي هييياا الجييي ن حكميييك الرييي در فيييي 

والريي ب بميينح  5/12/1968الريي در بتيي ريخ  Tarnخن القييرار الرًحييي لمحيي فظ  والييا  جيي   فيييك 

ر يوميي ا للمحييرف التج رييي  الواقعيي  علليي  أسييبوعي  بعييد ظهيير كييل يييوم أحييد، ويييوم ك مييل كييل رمسيي  عجيي

داريييل المح فظييي  المييياكور ، هييياا القيييرار   يمكييين الرجيييوع فييييك دون نيييب قييي نوني يريييول اليييك، وبمييي  أن 

جيييدير ب  لهييي  ، فييي لقرار  فيييىن قيييرار الرجيييوع هييياا 11/12/1911المحييي فظ رجيييع فيييي قيييرارل أعيييرل بتييي ريخ 

 .إل2 إلن هن ك خج ز  تجريعي التنظيمي ك ن سليم ا والرجوع فيك محظور ل لم  لم تك

وقييد اسييتقرف أحكيي م القبيي   ا دار  المريير  علييى جييواز سييحا القييراراف التنظيمييي  سييوا  

ب  له   أو التعديل في أ  وقف حسبم  تقتبيك المرلح  الع مي ، وهياا مي  اهيا خلييك مجليص الدولي  

                                                

–243ا سيييرا  لللب عييي ، ب  د.لإل، د.مإل:،دراسنننة مقارننننة –القنننرارات اإلدارينننة نفييي ا  السييين ر ، محميييد  د.فإل. إل1 
244. 

، مرجيع حرينة اإلدارة فني حسنب قراراتهنا: الكبيسي، رحييم سيليم ن، مؤل  حكم مجلص الدول  الفرنسي، أج ر خليك إل2 
 .112س بي، ب
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، ففي حكمك الر در فيي المرر  في أحك م عديد  أللي فيه  ل دار  الحري  في سحا هال القراراف

أن قب   هال المحكم  قد استقر على التفرقي  بيين القيراراف ا داريي   والا  ج   فيك  1949م يو  4

التنظيميي  الع مي  وبييين القيراراف ا داريي  الفردييي  وأنيك يجييوز لي دار  سيحا القييراراف التنظيميي  الع ميي  

 .إل1 إلالمرلح  الع م ....سوا ا ب  له   أو التعديل في أ  وقف حسبم  تقتبيك 

وفي ليبي  فىاا أردر وزير النفل الليبي قراراا بتقرير راتيا خبي في ليبعض الميوظفين أو برفيع 

، يكسيا -رغيم كونيك قيراراا تنظيميي ا -ألنيك  ؛قيم  راتا خب في ق ًم، فر يجيوز بعيد اليك سيحا القيرار

 .إل2 الراتا في ااتك حقوق ا للموظفين الاين تتوافر فيهم جرول استحق ي هاا

وهاا م  استقر عليك اجته د محكم  العدل العليي  األردنيي  السي بق ، فيي جيواز سيحا القيراراف 

ا دارييي  التنظيمييي  حسييبم  تقتبيييك المرييلح  الع ميي ، جييرل أن   تكييون هييال القييراراف التنظيمييي  قييد 

  ا دار  عليييى أن اسييتقر الفقيييك والقبيي  رتبييف حقوقيي ا ومزايييي  لرفييراد، وفيييي أحييد أحك مهييي  جيي   فييييك 

التعيييديل فيييي أ  وقيييف حسيييبم  تقبييييك  وألييي دار  سيييحا القيييراراف التنظيميييي  الع مييي  سيييوا  ب  لهييي   

 .إل3 إلالمرلح  الع م 

لرفيراد يجيوز  ي مكتسيا  حيهيومن هن  نجد أن القراراف ا داري  التنظيمي  التيي ليم يتوليد عن

ألن السييحا    يم  ودون التقيييد بميعيي د؛و ك نييف سييلوليي ،فييي أ  وقييف تجيي   واله  هيي  ليي دار  سييحبه 

 يمص مركزاا ق نوني ا اكتسبك من يتعلي بك القرار.

                                                

 .662، مرجع س بي،ب النظرية العامة للقرارات اإلداريةاللم و ، سليم ن،  إل1 
 .168، مرجع س بي، بمسلولية اإلدارة عن أعمال وقرارات الضبط اإلداريجوايل، ع جور سليم ن،  إل2 
 ، منجوراف مركز عدال .183/2666لي  األردني  رقم محكم  العدل الع حكم إل3 
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جييواز سييحا القييرار الفييرد  السييليم خاا لييم يكيين فييي هيياا السييحا مسيي ص بحييي مكتسييا وقييد  ثانيننًا:

القيرار ا دار  اليا  يريدي علييك هياا الوري  ا داري  العلي  المرري  أن   المحكم  بحفأو 

. وتلبيقيي ا لييالك تقييرر محكميي  إل1 إلنجيي  مركييزاا ااتييي ا يتعلييي بييك حييي او  الجيي ن فيييكهييو الييا  ي

خن القيييراراف  القبييي   ا دار  المريييري  بكيييل وبيييوح فيييي حكيييم لهييي  هيييال الح لييي  حييييع تقيييول 

ا داري  الفردي  التي   تنجي  مزايي  أو مراكيز أو أوبي ع ا ق نونيي  ب لنسيب  للهيير، هيال القيراراف 

ن القيود التيي تفيرض عليى جهي  ا دار  فيي ا دار  سحبه  في أ  وقف؛ أل يكون من حي جه 

سيحا القييراراف الفردييي ، خنمي  تكييون فييي ح لي  ميي  خاا أنجيي ف هيال القييراراف مزاييي  أو أوبيي ع ا أو 

مراكز ق نوني  لمرلح  فرد من األفيراد   يكيون مين المن سيا حرمي نهم منهي ، و  جيبه  فيي أن 

الجزا  على الموظ  لم تتعلي بك مرلح  ب حد األفراد، كم  أنك لم يتوليد  القرار الر در بتوقيع

عنيك لجهيي  ا دار  مركييز ااتييي يمتنييع عليهي  بوجييودل سييحبك خاا رأف عييدم مجييروعيتك، ورأف ميين 

المرييلح  عييدم خقييرار ميي  وقييع علييى الموظيي  ميين ظلييم، خا ليييص بسيي ً  القييول بيي ن جهيي  ا دار  

وقعف بهيير سيبا قي نوني، ومين ةيم يجيوز لي دار    على عقوب  مركز ااتي في ا بق ترتا له  

. وقد لبي القبي   الفرنسيي هياا ا سيتةن   إل2 إلسحا هاا القرار في أ  وقف دون التقيد بميع د

 ،أيبي ا بجييكل كبييير فيميي  يتعلييي بسييحا القيراراف التييي تتبييمن عقوبيي ف وقعييف علييى المييوظفين

ص هني ك مي  يمنيع وكييل اليوزار  مين أن لييب، خا اراف السيلبي  بيرفض التيراريوكالك سحا القير 

                                                

القضناء اإلداري ، أجي ر خلييك مؤلي : اللمي و ، سيليم ن، 28/12/1957حكم المحكم ا داري العلي  المرري  فيي  إل1 
 .639، مرجع س بي، بقضاء اإللغاء

ي. أجيي ر خليييك  8ن  لسيي 4392قبييي  رقييم فييي ال، 16/4/1955، بتيي ريخ المرييري  حكييم محكميي  القبيي   ا دار  إل2 
 .287–286، مرجع س بي، ببطالن وانعدام وسحب القرار اإلداريمؤل : فودل، عبدالحكيم، 
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ك عليييى موظيي  ب لرريييم مييين الراتيييا، وفييي المق بيييل   يجيييوز سيييحا قيييرار وقع ييييسييحا جيييزا ا أ

 .إل1 لم  لك من ت ةير على غيرل ؛مجروع بتعيين أو ترقي  أحد الموظفين

فرنسي   فيي وفي ليبي  فقد استقر الفقك والقب   ا داري ن على تبني اتج هي ف القبي   ا دار 

ي بين القراراف الفردي  التي تولد حقوق ا وتلك القراراف غير المولد  للحقوي، ف لح لي  ومرر، حيع فر  

األولييى تتعلييي بيي لقراراف ا دارييي  الفردييي  التييي تولييد حقوقيي ا جررييي  للمريي لبين ب حك مهيي ، وهيياا هييو 

حقوقي ا ومراكيز ق نونيي  جررييي  األريل فيي القيراراف ا داريي  الفردييي  السيليم  حييع أن جلهي  يكسييا 

راراف   يجيوز لجهي  لرفراد، مةل قراراف التعيين والترقي  ومينح التيراريب المهنيي ...، فمةيل هيال القي

ألن مييين جييي ن اليييك خهيييدار مبيييدأ عيييدم المسييي ص ب آلةييي ر الفرديييي   ؛هييي  ب لنسيييب  للمسيييتقبلا دار  خله  

 للقراراف ا داري ، أ  مبدأ الحقوي المكتسب .

 ن تجييدر ا جيي ر  خلييى أن هيياا المبييدأ   يعنييي تحرييين القييراراف ا دارييي  الفردييي  السييليم ولكيي

خا تسييتليع هييال األرييير  تعييديله  أو  فييي مواجهيي  ا دار  وبق  هيي  مفروبيي  عليهيي  خلييى ميي    نه ييي ؛

داريييي  خله ًهييي  للمسيييتقبل ولكييين ب تبييي ع ا جيييرا اف والبيييوابل الق نونيييي  المتعلقييي  بىريييدار القيييراراف ا 

لهي     المب د إل، فيجيوز لهي  ميةرا خلهي   قيرار التعييين بىريدار قيرار آرير يقبيي بفريل الموظي ، واال

نييزال ترقيتييك أو خلهيي   قييرار التييرريب بىرييدار  قييرار الترقييي  بىرييدار قييرار آريير بت ديييا الموظيي  واال

 القراراف. لمةل ها والبوابل المقرر  ق نون ا  ردارقرار آرر ب لعدول عنك، والك كلك ب لجرول 

مةلتهييي  ؛ وميين أوالح ليي  الة نييي  تتعلييي بيي لقراراف ا دارييي  الفردييي  التييي   تولييد حقوقيي ا لرفييراد

قراراف منح ا ج زاف في غير الح  ف التي يحتم الق نون منحه ، فهي قراراف ترول الموظ  مجيرد 

 در  بني  ا عليى تيدليص مين والقيراراف الري ،ررر    ترقى خليى مرتبي  الحيي، وكيالك القيراراف الوقتيي 

                                                

 .318، مرجع س بي، بنهاية القرار اإلداري عن طريق القضاء، حسني دروي ، دعبد الحميانظر:  إل1 
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قبييل المسييتفيدين ميين أحك مهيي ، وأريييراا القييراراف السييلبي  لييرفض التييراريب بمزاوليي  مهنيي  أو بمم رسيي  

عمييل معييين، فجميييع هييال القييراراف اعتبرهيي  الفقييك والقبيي   قييراراف فردييي  غييير مؤكييد  للحقييوي تجيي ل 

 .إل1 في أ  وقفه  أو سحبه  بحري  د ومن ةم أج ز لجه  ا دار  خله  األفرا

رف فيي العدييد مين السي بق ، حييع قير   األردنيي  وهاا م  س ر عليك قب   محكم  العدل العليي 

  يجيوز سيحا  أحك مه ، عدم جواز سحا القراراف الفردي  المولد  للحقوي، ففي قرار له  جي   فييك 

 .إل2 إل...ل متى أنج  حق ا مكتسب ا لاو  الج نأو خله ؤ القرار ا دار  الفرد  السليم 

يجييوز ليي دار   الفردييي  التييي لييم يتولييد عنهيي  حييي مكتسييا وميين هنيي  نجييد أن القييراراف ا دارييي 

ألن السيحا   يميص مركيزاا ق نونيي ا  ؛سحبه  في أ  وقف تج   وليو ك نيف سيليم  ودون التقييد بميعي د

رجعييي  اكتسييبك ميين يتعلييي بييك القييرار، وكييالك   يمييص حقييوي اآلرييرين و  يتعيي رض مييع مبييدأ عييدم 

 وب لت لي   يترك أ  أةر سلبي على العرق ف الق نوني . ،القراراف ا داري 

ثالثنًا: جننواز سنحب قننرار الفصننل منن الخدمننة حتننى ولنو كننان سنليمًا، وفنني هننذه الحالنة يسننتند قننرار 

 السحب العتبارات إنسانية بحتة.

الموظيي   رقيي وهييو ميي  جييرى عليييك قبيي   مجلييص الدوليي  فييي فرنسيي ، خا أن ميين المفييروض أن ع

قيييرار أن يريييدر قيييرار جدييييد بتعيينيييك واليييك ألن ويجيييا  ع دتيييك للردميي   ،تنقلييع ب لوظيفييي  بمجيييرد فريييلك

ن كيي ن مجلييص الدولي  الفرنسييي قييد  سيحا قييرار الفريل   يجييد جييرعيتك خ  عليى أسيي ص العداليي  والجيفق ، واال

                                                

 .262، مرجع س بي، بأصول القانون اإلداري الليبيالحرار ، محمد عبداهلل،  إل1 
العتيبيييي، جهييي د  مؤلييي : . أجييي ر خلييييك15/4/2663، بتييي ريخ 36/2663حكيييم محكمييي  العيييدل العليييي  األردنيييي  رقيييم  إل2 

 .337، مرجع س بي، بموسوعة القضاء اإلدارير لح، 
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لمفرييول موظفي ا آريير جيواز سييحا قيرار الفرييل السيليم بيي   تكيون ا دار  قييد عينيف فييي وظيفي  ا قييد

 .إل1 تعيين ا سليم ا لم  في الك من مس ص بمركز الموظ  المعين حدية ا أو بحقوقك المكتسب 

وسلل  ا دار  في سحا مةيل تليك القيراراف جوازيي ، بحييع يكيون متروكي ا لهي  تقيدير مرًمي  

تةن   مين األريل خنم  ورد عليى سيبيل ا سي ،سحا ا دار  لقراره  المجروع بفرل الع مل من الردم 

العيي م الييا  يحظيير علييى ا دار  سييحا قراراتهيي  المجيييروع ، فىنييك   يجييوز ليي دار  قي سيي ا علييى اليييك 

 سحا قراره  الر در بىنه   الردم  لرستق ل  الرريح  أو البمني .

  ا دار  هي  يسو  لج حيع اهبف المحكم  ا داري  العلي  المرري  في هاا الردد خلى أنك 

ألن سيحا قييرار  ليى ا سييتق ل  الريريح  أو البييمني ؛ار الريي در بىنهي   الردميي  اسيتن داا خسيحا القير 

لبييوابل والجييرول التييي فربييه  المجييرع الح ليي  ينلييو  علييى خهييدار ا دار  لخنهيي   الردميي  فييي هييال 

وحسي ا الميد  التيي قبي ه  ري ره الوظيفي ، و  يجيوز فيي هيال  ،عليه  عند خع د  الع مل خلى الردم 

 ليي  القييي ص علييى ميي  هييو مقييرر ب لنسييب  للقييراراف الريي در  ب لفرييل، ألنييك ولييًن كيي ن األرييل فييي الح

 ،السحا أو الرجوع في القراراف ا داري  أ  يقع أيهمي  خعمي  ا لسيلل  تقديريي  أو  عتبي راف المرًمي 

سيوا   ،خ  أن قب   هال المحكم  قد جيرى عليى جيواز خعي د  النظير فيي قيراراف الفريل مين الردمي 

اعتبيير قييرار الفرييل رييحيح ا أو غييير رييحيح، فسييحبك جيي    عتبيي راف خنسيي ني  تقييوم علييى العداليي  

ويجيييا  ع دتيييك للردمييي   ،والجيييفق ، خا المفيييروض أن تنفريييم ريييل  الع ميييل ب لوظيفييي  بمجيييرد فريييلك

ريدور قيرار جديييد بي لتعيين كمي  يجييا حسي ا الميد  التييي قبي ه  ري ره الوظيفيي  بيمن أقدميتييك وأن 

 .إل2 إلكل الك وفق ا لروب ع التي فربه  الق نون....يتم 

                                                

 .666، مرجع س بي، بالنظرية العامة للقرارات اإلداريةاللم و ، سليم ن،  إل1 
 ، أجي ر خلييك21/3/1976ي، جلسي   13لسين  914،436رقيم  اللعينفيي  ،المرري حكم المحكم  ا داري  العلي   إل2 

 .275، مرجع س بي، باألسس العامة للقرارات اإلدارية، معبد المنع زعبد العزي: رليف ، مؤل 
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ر  لقييرار الفرييل وقييد اسييتلردف المحكميي  ا دارييي  العلييي  فييي مريير فييي تبريرهيي  لسييحا ا دا

جيرول الريرحي  للتعييين وقيد يهيدو قيد يحيدع ريرل فتير  الفريل أن تتهيير  ....المجروع خلى أنيك  

يراا سيً ا في مد  ردمي  الموظي  أو أقدميتيك، ومين جهي  مر التعيين مستحيرا، أو قد يؤةر الفرل ت ةأ

أررى قد تتهير الجه  التي ترتب ب لتعيين فتربح غيير تليك التيي فريلف الموظي ، وقيد   يتيوافر 

لموظيي  بفرييلك، أو غييير الييك ميين اعتبيي راف العداليي  رييرح األاى الييا  أريي ا اليديه  ا سييتعداد  

 .إل1 إلالتي توجا عره هال النت ًج الب ر ...

قيرار وفي رفض المحكم  ا داريي  العليي  المريري  لقيي ص قيرار خنهي   الردمي  لرسيتق ل  عليى 

... خعيييي د  الموظيييي   خنه ًهيييي  للفرييييل فيميييي  يتعلييييي بىجيييي ز  سييييحا ا دار  لقرارهيييي  اهبييييف خلييييى أن 

 فير يجييوز التوسيع فييك وقييي ص ا سيتق ل  علييك، هيياا ،المفريول للردمي  خنميي  هيو اسيتةن   ميين األريل

 ب  بييي ف  خليييى وبيييوح الفييي ري بيييين ا سيييتق ل  والفريييل، ف  سيييتق ل  ريييريح  ك نيييف أو بيييمني  خنمييي 

 تسيييتند خليييى خراد  الموظييي  الريييريح  أو البيييمني  والقيييرار ا دار  الرييي در بىنهييي   ردمييي  الموظييي 

استن داا خلى ا ستق ل  الرريح ، خنم  يريدر بني  ا عليى لليا ريريح مين الموظي  برغبتيك فيي خنهي   

 .إل2 إلدمتكر

وهياا عكييص ميي  اسييتقرف علييك أحكيي م القبيي   ا دار  فييي األردن فيمي  يتعلييي بقييراراف فرييل 

 م القبي   ا دار  فيي مرير وفرنسي ؛ حييع الموظفين، فقد ج  ف مه ير  تم م ا لم  استقر علييك أحكي

دار  ميين ن األنظميي  والقييوانين المتعلقيي  بتنظيييم جييؤون الوظيفيي  الع ميي  قييد أوردف نروريي ا تمنييع ا خ

                                                

 . أجييي ر خلييييك23/5/1959ي، جلسييي   4لسييين   587لعييين رقيييم فيييي الالمحكمييي  ا داريييي  العليييي  المريييري ، حكيييم   إل1 
 .1696، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداريي سين،  : عك ج ، حمد مؤل 

 . أجييي ر خلييييك29/3/1994ي، جلسييي   36لسييين   777رقيييم  اللعييينفيييي  المريييري ،المحكمييي  ا داريييي  العليييي  حكيييم  إل2 
 .661، مرجع س بي، بالنظرية العامة للقرارات اإلدارية: اللم و ، سليم ن، مؤل 
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وك نييف سييلل   ،للقيي نون  ا خ  خاا كيي ن قييرار الفرييل مر لفيي ،سييحا قييرار فرييل الموظيي  ميين الردميي 

ا دار  في الك مقيد    تقديري ؛ ففي هال الح  ف تستليع الرجيوع فيي قرارهي  ريرل ميعي د اللعين، 

دار  وفيي أم  خاا تم فريل موظي  وكي ن هياا القيرار ريحيح ا ومبيف ميد  السيحا فىنيك   يجيوز لي 

مين نظي م الردمي  المدنيي  /د 169انظم  الردمي  المدنيي  أن تسيحا قيرار الفريل. فقيد نريف المي د  

للموظيي  الييا  اعتبيير ف قييداا لوظيفتييك بمقتبييى  علييى أنييك وتعديرتييك  2663لسيين   82األردنييي رقييم 

وفق ا ألحك م هياا أحك م هال الم د  التقدم بللا تعيين له ي ف التن فص  جه ل وظيف  الردم  المدني  

يييص تييلوظيفسيينتين علييى األقييل علييى قييرار فقييدل  النظيي م جييريل  انقبيي     وحرييولك علييى قييرار ميين ًر

ميين نفييص القيي نون  176ونرييف الميي د   إلالييديوان ب لموافقيي  لييك علييى التقييدم للعمييل فييي الردميي  المدنييي 

ي الدرجي  خاا وقعيف يتم ا ستهن   عن الموظ  بقرار من المرجع المرتب بتعيين مةيليك في  أن على

تعيين له يي ف التني فص  جيه ل و  يجوز لك السم ح بتقديم للا عليك ةرع عقوب ف ت ديبي  مرتلف ، 

وظيفي  الردمي  المدنيي  وفقي ا ألحكي م هياا النظي م جيريل  انقبي   ةيرع سينواف عليى ألقيل عليى قيرار 

يييص الييديوان ب لموافقيي  لييك ع لييى التقييدم للعمييل فييي الردميي  ا سييتهن   عنييك وحرييولك علييى قييرار ميين ًر

 .إلالمدني 

وتلبيقييي ا ليييالك قبيييف محكمييي  العيييدل العليييي  األردنيييي  السييي بق  فيييي حكمهييي  الرييي در بتييي ريخ 

الردميي  المدنييي  خ  بعيد مييرور ةييرع سيينواف    يجييوز خعيي د  الموظي  خلييى عليى أنييك  18/3/2664

يي ص الييوزرا  ب لموافقي  علييى عليى األقيل ميين ريدور قييرار ا سيتهن   عنيك، وحرييولك عليى قييرار مين ًر

خع د  تعيينك في الردم  المدني ، وقد جرى اجتهي د محكمي  العيدل العليي  عليى أنيك خاا أرلي ف ا دار  

ن عليم ا دار  كي ن معيبي ا يجيوز ، أو ةبف فيم  بعيد أفي تلبيي الق نون عند مم رسته  سللته  المقيد 
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لسيييحا القيييراراف  لتقييييد ب لميعييي د القييي نونيلهييي  سيييحا قرارهييي  الرييي ل  أو خلهييي ؤل فيييي أ  وقيييف دون ا

 .إل1 إله ا داري  أو خله ً

ميي  برريييوب قيييرار ا سيييتق ل  ففيييي قيييرار لمحكمييي  العيييدل العليييي  األردنيييي  السييي بق  جييي   فييييك أ

وحييع خن المسيتدعي  قيدمف اسيتق لته  ميين وظيفتهي  وتيم قبيول اسييتق لته ، فيىن ريدمته  تعتبير منتهييي   

 36من نظ م الردمي  المدنيي  رقيم  د/ا167دق  عليه  وفي أحك م الم د  من ت ريخ ردور قرار المواف

مين نظي م الردمي   د55دوبن  ا عليك فىن خع دته  للعمل يجا أن تتم وفي أحكي م المي د  ، 2667لسن  

ن المسييتدعى بييدل أعيي د المسييتدعي  للعمييل دون التييزام ييي  والييك بتقييديم للييا توظييي ، وحيييع خالمدن

لهيي ؤلب حكيي م النظيي م فييىن قيي ألن رييرحيتك  ؛رارل يكييون مر لفيي ا للنظيي م، ويجييوز لييك سييحا هيياا القييرار واال

 .إل2 إلمقيد  ب تب ع الق نون

أميييي  القبيييي   ا دار  الليبييييي قييييد اهييييا بييييااف ا تجيييي ل الييييا  اهييييا خليييييك القبيييي   الفرنسييييي 

والمرييير ، فيييي السيييم ح لييي دار  بييي لرجوع فيييي قيييراراف الفريييل السيييليم  الرييي در  فيييي جييي ن موظفيهييي  

عتبييي راف تتعليييي ب لجيييفق  والعدالييي ، ولكييين بجيييرل أ  تكيييون ا دار  قيييد عينيييف فيييي وظيفييي  الموظييي   

قيرار الفريل فيي هيال الح لي  خهيدار لحيي  يترتيا عليى سيحا ين ا سيليم ، خاالمفرول موظف ا آرر تعي

ألنيك يتعي رض ميع مبيدأ احتيرام الحقيوي المكتسيب  لرفيراد  سا للموظ  المعين وهيو مي    يجيوز؛مكت

 .إل3 من جرا  قراراف خداري  مجروع 

                                                

والتوزيييع، دار الةق في  للنجير  عمي ن:د.لإل،   ،اإلدارينفناذ القننرار  إل.2613محمييد   معبيد الحلييم ف، ن رير السير إل1 
 .276ب

 ، منجوراف مركز عدال .27/11/2612، بت ريخ 321/2612حكم محكم  العدل العلي  األردني  رقم  إل2 
 .264، مرجع س بي، بأصول القانون اإلداري الليبيالحرار ، محمد عبداهلل،  إل3 
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فلقيد رأيني   هياا النيوع؛ ا داري  مينسع في سحا القراراف   فىنن    نحبا التو نونحن من ج نبي

خن فكيير  عييدم رجعييي  القييراراف ا دارييي    تسييتند خلييى مجييرد فكيير  احتييرام الحقييوي المكتسييب  والمراكييز 

رس  ا رتر ر ف ا داري  فيي حيدود القي نون، ررى تتعلي بمم م على اعتب راف أالجرري ، بل تقو 

 لالك   يجوز ا ستن د  عتب راف العدال  وا نس ني  لتبرير الرروه على قواعد المجروعي .

 المطلب الثاني

 رات السليمةاإللغاء اإلداري للقرا

   مي  أم  ا له   ا دار  للقرار فهيو تجرييدل مين قوتيك الق نونيي  ب لنسيب  للمسيتقبل فقيل ميع بقي

  مييين آةييي ر فيييي الم بيييي، واليييك بواسيييل  السيييلل  ا داريييي  المرترييي ، وقيييد يتنييي ول ا لهييي   أو رل ييي

ي ا يريا بعب ا من هاا القيرار فيي الحي  ف التيي يقبيل  السحا القرار ا دار  ب كملك، وقد يكون جًز

يي ، كسييحا أو خلهيي   قييرار تعيييين موظيي  مميين جييملهم قييرار التعيييين ل مجموعيي  ميين فيهيي  القييرار التجًز

 .إل1 الموظفين

وعليك فىن خله   القيرار ا دار  يكيون أري  ولي   مين السيحا، اليك أن تي ةيرل يقترير عليى 

المسييتقبل فقييل، و  يمتييد للم بييي وميي  ترتييا علييى القييرار ميين حقييوي وآةيي ر وهييو فييي حكمييك يرتليي  

 أيب ا فيم  خاا ك ن القرار المراد خله ؤل تنظيمي ا أو فردي ا.

 ر التنظيمي:القرا –أوالً 

والق عيد  المسييتقر  فييي هيياا الجيي ن فييي كييل ميين فرنسيي  ومريير أنييك يجييوز خلهيي ؤل فييي أ  وقييف 

ودون التقيد بميع د محدد لم  يتبمنك هاا القرار من قواعيد   يتريور أن تكيون أبديي ، بيل يجيا أن 
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فيييي يكييون فيييي وسييع ا دار  داًمييي ا تلويرهيي  بحسيييا المسييتجداف، حييييع   يوجييد أبيييداا حييي مكتسيييا 

ريدرتك أو السيلل  الًر سيي  ر مق بيل يريدر عين ااف الجهي  التيي أاستبق    ًحي ، وييتم ا لهي   بقيرا

 .إل1 له  م  لم يوجد نب يحدد الجه  المرتر  بىله   القرار

القواعييد التنظيمييي  الع ميي     العلييي  فييي مريير بيي ن يييوفييي هيياا المعنييى قييررف المحكميي  ا دار 

العيي م للمرييلح  متسييم  بليي بع العمومييي  والتجريييد، تكييون بمة بيي   التييي ترييدر مميين يملكهيي  ك لمييدير

الرًحييي  أو الق عيييد  الق نونيييي  الواجبيييي  ا تبييي ع فيييي حيييدود ميييي  ريييدرف بجييي نك، فيلتيييزم بمراع تهيييي    

 كالك في التلبييي عليى الحي  ف الفرديي  ل لمي  ليم يريدر منيك ،المرؤوسون وحدهم بل الًريص نفسك

 .إل2 إلعليك أ  بقرار تنظيمي ع م مم ةل   في تلبيي فرد  قرراا  ،ا دار تعديل أو خله   له  بنفص 

كم  أريا القبي   ا دار  الليبيي بهياا ا تجي ل حييع يجيوز لجهي  ا دار  أن تعيدل فيي أحكي م 

هييال القييراراف أو تلهيهيي  ب لنسييب  للمسييتقبل أو تسييتبدله  بهيرهيي  وفقيي ا لمقتبييي ف الريي لح العيي م، ومييرد 

نييوع ميين القييراراف يسييتو  مييع التجييريع ميين حيييع كونييك يتعلييي بمراكييز ق نونييي  ع ميي  الييك أن هيياا ال

ومجييرد ، وهييي مراكييز تربييع داًميي ا  مك نييي  التعييديل والتبييديل فييي أ  وقييف دون أن يسييتليع أحييد 

 .إل3 ا حتج ه بحي مكتسا تج هه 

القيييراراف وتيييرى محكمييي  العيييدل العليييي  األردنيييي  السييي بق  خن لييي دار  وفيييي كيييل وقيييف أن تعيييدل 

ون فيي تريرفه  هي  أو تسيتبدله  بهيرهي  حسيبم  تقتبييك المريلح  الع مي  دون أن يكييالتنظيمي  أو تله

لللعن من قبل األفراد، ولكن خاا اكتسا الفرد مركزاا ق نوني ا جيرا  تلبييي قواعيد  في هال الح ل  محل  
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ييينب رييراح  خ  بقيي نون  تنظيمييي  معينيي  فىنييك   يجييوز المسيي ص بييك فييي ظييل قواعييد تنظيمييي  جديييد 

والييك ألن المراكييز التنظيمييي  الع ميي  التييي تولييده  القييوانين واألنظميي     علييى سييري نه  بيي ةر رجعييي؛

تعدو أن تكون مراكز مؤقت  وق بلي  للتعيديل وا لهي   فيي أ  وقيف وفقي ا لمقتبيي ف المريلح  الع مي ، 

ديييد أن يتمسييك بيي لتنظيم القييديم، وميين وب لتيي لي ليييص لفييرد لييم يكتسييا مركييزاا ااتييي ا فييي ظييل تنظيييم ج

واليا  جي   فييك  183/2666تلبيق ف محكمي  العيدل العليي  األردنيي  السي بق  بهياا الريدد قرارهي  رقيم 

أن عرق  الموظ  ب لدول  هي عرق  تنظيمي  تحكمه  القوانين واألنظمي  الري در  بهياا الجي ن، وأن  

  هو خجرا  ع م متى ك نيف المريلح  الع مي  تقبيي تعديل هال العرق  والتهيير فيه  بحسا الظرو 

عليى النحيو اليا  تحيددل القيوانين واألنظمي ، وكيل مي   تكالك، وعلى الموظ  أن يؤد  واجب ف وظيف

 .إل1 إلللموظ  هو أن يحتفظ ب لمركز الق نوني من حيع الدرج  والراتا

ىن الوسييل  الق نونييي  مي  تقييدم خاا ليم تكين هييال القيراراف التنظيميي  قييد لبقيف بعيد، فييمويتبيح 

ى تةيور ألنهي  ليم تنيتج آةي راا فيي الم بيي حتي ؛ولييص السيحا ،لريي ا دار  هي ا لهي  عن  نه ًه  

نهيي   آة رهيي  ن  مجييكل  سييحبه  واال نميي  يتعلييي األميير فقييل بعييدم تلبيقهيي  ب لنسييب  للمسييتقبل، واال رجعييي ا، واال

ن ك نييف   ترتييا ألحييد مب جيير ا ك نييف قييد ل   حقوقيي ا مكتسييب  بحكييم عمييوم تلبيقهيي   بقييف فعييرا فىنهيي  واال

وتجريدل، خ  أن القراراف الفردي  التي تردر تلبيق ا لهي  تكسيا األفيراد مب جير  حقوقي ا يمتنيع المسي ص 

لمر لفيي  الييك  ؛علييى ا دار  سييحبه  يمتنييع سييبف برييحيح سييند قيي نوني، وميين ةييمبهيي  ميي  دامييف قييد اكت  

بيي لحقوي المكتسييب ، ولكيين ا دار  تسييتليع خلهيي   أو لمبييدأ عييدم رجعييي  القييرار ا دار  وعييدم المسيي ص 

 تعديل هال القراراف في أ  وقف ب لنسب  للمستقبل.
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 :القرار الفردي –ثانياً 

د  المقيييرر  بهييياا الريييدد أن ا دار    تمليييك بحسيييا األريييل خلهييي   القيييراراف ا داريييي  عيييالق 

ص ميين اليك خاا ليم يتولييد عنهي  ةميي  الفرديي  خاا توليد عنهيي  حيي مكتسيا لفييرد مين األفييراد، وعليى العكي

 عتبيي راف المرييلح  الع ميي  أو  عتبيي راف اجتم عييي ، والقييرار  ؛حييي مكتسييا فيجييوز ليي دار  خله ؤهيي 

ن المراكييز التييي تنجيي  عيين  ،محييددين بيياواتهم   برييف تهم اا أو أفييراد اا الفييرد  هييو الييا  ر لييا فييرد واال

وكيل مح ولي   لهي    ،لري حا الجي ن  ا مكتسيب  ا القراراف الفرديي  هيي مراكيز ااتيي  وب لتي لي يريبح حقي

 .إل1 تررفه  ب لمعيا يور  هال القراراف من قبل ا دار 

خ  أن هييال الق عييد    يمكيين األرييا بهيي  علييى خلرقهيي ، خا يلييزم التفرقيي  فييي هيياا الجيي ن بييين 

 القراراف الفردي  التي ترتا حقوق ا لرفراد وتلك التي   تولد حقوق ا.

 التي ترتب حقوقًا لألفراد: . القرارات2

مسييتوفي  للجييرول التييي يتللبهيي   ،األريل أن القييراراف ا دارييي  الفردييي  خاا ميي  ريدرف سييليم 

ا عليهييي  حيييي جرريييي أو مركيييز رييي ب فيييىن ا دار    تمليييك المسييي ص بهييي  خ  فيييي القييي نون وترت ييي

 الح  ف التي يجيزه  الق نون.

القييراراف ا دارييي  الفردييي ، يعتبيير مةلييك فييي الييك  وأن احتييرام المراكييز الر ريي  التييي تنجيي  عيين

خ  أن هياا األريل   يجير  عليى خلرقيك، في  دار   ،مةل مبدأ المجروعي  من أسيص الدولي  الق نونيي 

 فييمكتسيب ، ومين اليك القيرار الري در بتعييين جيرب  أن تلهي قراراا ترت ا علييك حقيوي تملك أحي ن ا 
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ن أوظيفييي  ع مييي ، فهييياا القيييرار  ا هييياا الجيييرب حقييي ا فيييي تقليييدل الوظيفييي  الع مييي ، فيييىن ا دار  كسيييواال

 .إل1 تستليع فرل الموظ  في ح ل  ارتك بك رل ا يبرر هاا الجزا 

ىن ا دار  تمليك أن تلهييك أو أم  خاا ك ن القرار الفرد  المنج  لحقوي مكتسيب  غيير سيليم، في

له ؤ تعد ار    تسيتليع أن تجير  هياا ا لهي   هي  ليك يمةيل جيزا  لعيدم مجيروعيتك، خ  أن ا دل فييك، واال

أو التعييديل فييي أ  وقييف، فقييد اسييتقرف أحكيي م القبيي   ا دار  فييي كييل ميين فرنسيي  ومريير علييى أن 

د  ق نوني ا، المحيدالقرار ا دار  غير المجروع يتحرن بد رق ب  ا له   القب ًي  بفواف ميد  اللعين 

 دار  ميي    يبيي ح للقبيي  ، مميي  يتعييين معييك وهييي مييد  السييتون يوميي ا، خا ليييص ميين المقبييول أن يبيي ح ليي

 .إل2 حرم ن ا دار  من سلل  خله ًك بفواف مد  اللعن اعتب راا من ت ريخ ردورل

م بهي  مين قبيل للحقيوي مسي ل  مسيل   دوامتن ع ا دار  من الرجوع في القرار الفرد  السليم المول

ففييي فرنسي  أكييد مجلييص    واألردن؛ي ليبييمجليص الدوليي  الفرنسيي والمريير  وكيالك القبيي   ا دار  فيي

أميي  وأن قييرار  حيييع قبييى  17/11/1971الدوليي  الفرنسييي هيياا المبييدأ فييي حكمييك الريي در بتيي ريخ 

 .إل3 إلالتعيين لم يكن غير مجروع فىن قرار الرجوع فيك يكون معيب ا 

 3/3/1949لقد تبنف المحكم  ا داري  العلي  في مرر هاا ا تج ل بحكمه  الر در بت ريخ 

خن القرار ا دار  الر در من وزار  الم ليي  فيي حيدود ارتر ريه  وظيل ن فيااا مرعيي ا  يع ج   فيك ح

أ   1948حتى أحيل المدعي خليى المعي   فيي سين   1946أغسلص سن   7من ت ريخ ردورل في 
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 ،المتني زع فيهي  خليى المعي   وقد ترتا علييك حيي للميدعي وهيو بيم ميد  ردمتيك ،زه   ةم ني  سنواف

 .إل1 إلةم فر يجوز لوزار  الم لي  سحبك أو العدول عنك أل  سبا ك نومن 

م  ب لنسب  للقب   ا دار  في األردن فقد أراف محكم  العدل العلي  األردني  الس بق  بمبيدأ أ

فقهيي ا  عليييك ميين المسييتقر عييدم جييواز المسيي ص بيي لحقوي الفردييي  المكتسييب ، ففييي قييرار لهيي  جيي   فيييك 

وبميي  أن القييرار السيي بي المسييحوا قييد  ، دار  خاا رييدر سييليم ا   يجييوز سييحبكوقبيي  ا بيي ن القييرار ا

أحييدع مراكييز ق نونييي   خبيي ف  خلييى أنييك ،رييدر وفييي التجييريع ف السيي ًد  والمعمييول بهيي  وقييف رييدورل

كسيبهم حقي ا منيا نفي ال... وميص القيرار الملعيون فييك الحقيوي المكتسيب  للمسيتدعين فيىن للمستدعين وأ 

تيم خلهي ؤل قيد ريدر ريحيح ا وفيي خ  بقي نون، وحييع خن القيرار اليا  حقوي   يكيون المس ص بهال ال

 .إل2 إلالتجريع ف واألنظم  الس ًد  وقف ردرول، لالك يكون القرار الملعون فيك مر لف ا للق نون

 ،ولقيد اسييتقر ا جتهي د القبيي ًي فيي ليبييي  عليى مبييدأ عيدم جييواز المسي ص بيي لحقوي المكتسييب 

  يجييوز المسيي ص  يييد ميين أحك مييك التييي تبييمنف نريي ا رييريح ا علييى القييول ب نييك حييع جيي   فييي العد

بهال الحقوي الفردي  المكتسب  خ  بمقتبى ق نون ينب على األةر الرجعي، وحرر ا عليى المريلح  

فقد أقر مبيدأ عيدم  ،الع م  التي تقبي الحرب على المًن ن األفراد على استمرار حقوقهم المكتسب 

 .إل3 إلراف ا داري الرجعي  للقرا
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 ب حقوقًا لألفراد.رت  . القرارات اإلدارية التي ال ت  1

استقر قب   مجلص الدولي  الفرنسيي والمرير  عليى عيدم جيواز خلهي   القيرار ا دار  السيليم 

اليا  رتييا حقوقي ا لريي لح األفييراد، خ  بموجيا قييرار عكسيي أو مبيي د يربييع للجيرول التييي يتللبهيي  

ولكن المنلي الق نوني يقبي بىمك ني  سيحا القيرار ا دار  الفيرد   ،األرلالق نون، هاا من حيع 

 .إل1 السليم الاين   يتولد عنك حقوي للهير

نج  حقوق ا مين مبيدأ عيدم جيواز سيحا ويرى الفقك ا دار  استةن   القراراف الفردي  التي   ت  

سيي  لتحيريم السيحا هيي عيدم القراراف المجروع ، ويرى خمك ن سحبه  في أ  وقف، ف ألسيب ا األس 

خمكي ن خريدار قييراراف رجعيي ، وق عييد  عيدم الرجعييي  تسيتند خلييى احتيرام الحقييوي المكتسيب  أو المراكييز 

لهي   أو سيحا القييراراف األفييراد فيي ظيل قواعييد ق نونيي  سي بق ، ليالك يجييوز خ  الجرريي  التيي يكتسيبه

 .إل2 مولد  للحقويالغير ا داري  

القبييييي   ا دار  المريييييري  فيييييي حكمهييييي  الرييييي در بتييييي ريخ  وتلبيقييييي ا ليييييالك قبيييييف محكمييييي 

خن القراراف ا داري  الفردي  التي   تنج  مزاي  أو مراكز أو أوبي ع ا  والا  ج   فيك  16/4/1955

ألن القييود التيي  ؛ق نوني  ب لنسب  للهير، هال القراراف يكون من حي جه  ا دار  سحبه  في أ  وقف

خنمي  تكيون فيي ح لي  مي  خاا أنجي ف هيال القيراراف سحا القراراف الفردي   دار  في تفرض على جه  ا

 .إل3 إلمزاي  أو مراكز ق نوني  لمرلح  فرد من األفراد   يكون من المن سا حرم نهم منه 

                                                

 د.لإل،الهييرم : ، تغيننر الظننروف فنني القننرارات اإلداريننة والطعننن فيننهأةيير  إل.2611عليي ، محمييود حمييد  عبيي ص   إل1 
 .429، بلللب ع دار أبوالمجد 

 .179ع س بي، ب، مرج1، هالوسيط في القضاء اإلداريعزيز، ه ني،  إل2 
: مؤلي  ي. أجي ر خلييك 8لسين   4395، قبيي  رقيم 16/4/1955حكم محكم  القب   ا دار  المريري ، بتي ريخ  إل3 

 .287–286، مرجع س بي، ببطالن وانعدام وسحب القرار اإلداريفودل، عبدالحكيم، 



 

 

173 

وأم  القب   ا دار  في كل من ليبي  واألردن فقد س ر عليى رليى محكمي  القبي   ا دار  

 حا القيرار ا دار  المجيروع خاا ليم يترتيا علييك حقيوي مكتسيب خليى خمك نيي  سي حييع اهيا المرري 

فيرض عليى جهي  ا دار  فيي سيحا هيال القيراراف أو خله ًهي  خنمي  تكيون فيي واليك ألن القييود التيي ت   للهيير؛

 .إل1 منه  فر يكون من المن سا حرم نهم ،لمرلح  األفراد  ا خاا أنج ف مزاي  أو أوب ع م  ح ل 

كةيير ميين من سييب ، ففييي حكمهيي  الريي در بتيي ريخ كميي  العلييي  الليبييي  فييي أدتييك المحوهيياا ميي  أك

جيي ن  جيي نك-التقييييد، سييلل  ر ا دار  الييا  تهلييا علييى عن رييرل  .... خن القييرا :تقييول 1/6/1978

بييد السييحا بفييواف ميعيي د السييتين يوميي ا اسييتقراراا  يتحريين-التقييديرالقييرار الييا  تهلييا عليييك سييلل  

 .إل2 لروب ع الق نوني ....إل

ا دارييي  غييير المولييد  للحقييوي    حرييي  سييحا أو خلهيي   القييرارافوررريي  القييول، خن ليي دار 

والك ب  ستن د خليى فكير  المريلح  الع مي  وتهيير الظيرو ، ولي دار  الحيي فيي أن  ،المكتسب  لرفراد

 ن سيييحا أو خلهييي   فيييتجعيييل أعم لهييي  مترًمييي  ميييع الواقيييع والظيييرو  المسيييتجد  ب  بييي ف  خليييى اليييك 

و  يتعيي رض مييع مبيدأ عييدم رجعييي  القييراراف  ،غييير المولييد  للحقيوي   يمييص حقييوي اآلريرين لقيرارافا

 وب لت لي   يترك أ  أةر سلبي على العرق ف الق نوني . ،ا داري 

                                                

العتيبييي، جهيي د  مؤليي : خليييك . أجيي ر5/11/2663، بتيي ريخ 432/2663حكييم محكميي  العييدل العلييي  األردنييي ، رقييم  إل1 
 .337، مرجع س بي، بموسوعة القضاء اإلدارير لح، 

ي، م.م.ع، السييين  الر مسيي  عجيير، العييدد الةييي ني،  31/23حكييم المحكميي  العلييي  الليبيييي  فييي اللعيين ا دار  رقييم  إل2 
 .19ب
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 سحب القرار اإلداري المعيب

للعين علييك قبي  ا، وهاا السحا   يكون رحيح ا خ  خاا وقيع فيي الميد  الق نونيي  المحيدد  ل

ا أو ا لهيي   وهييي مييد  تحريين هيياا األرييير ميين السييح ،فييىاا انتهييف هييال المييد  دون سييحا القييرار

 ،من تي ريخ ريدورل، حييع   يجيا أن تظيل األوبي ع الق نونيي  معلقي  خليى مي    نه يي  الستون يوم ا 

ز أن تكيون ا دار  دف هيال األوبي ع، عيرو  عليى أنيك   يجيو بحج  عدم مجروعي  القراراف التي ول ي

 .إل1 في وبع أفبل أو أقوى من مركز الق بي

بمعنى آرر فىن ل دار  الحي في سحا قراره  قبل انقب   مواعيد اللعين القبي ًي أو قبيل 

حكم الق بي الا  ينظر هاا اللعن، فل لم  لم ينقض هاا الميع د أو ل لم  لم يحكيم الق بيي بعيد، 

نه ًي ا بعد، ولكن بمجرد انقبي   الميد   فسبار غير المجروع قد اكت    تكون الحقوي التي أنج ه  القر 

وقييف غييدو الحقييوي التييي  بييك، وفييي اافأو رييدور حكييم الق بييي يرييبح القييرار غييير ق بييل للمسيي ص 

 أنج ه  نه ًي .

المحكميي  ا دارييي  العلييي  المرييري  فييي حكمهيي  الريي در بتيي ريخ  وتلبيقيي ا لييااف المبييدأ قبييف

  يجيييوز سيييحبه   أنيييك القيييراراف ا داريييي  الفرديييي  المر لفييي  للقييي نون ل فيييياألرييي بييي ن  36/4/1983

، ورييرل بمعرفيي  ا دار  خ  رييرل الميعيي د المقييرر ق نونيي ا لللعيين فيهيي  ب  لهيي   أميي م القبيي   ا دار 

ل خن رفعيف بمراعي   ا جيرا اف والمواعييد الق نونيي ، وتكتسيا هيال القيراراف نظر الدعوى يلليا خلهي  

تعريييمه  مييين السيييحا وا لهييي   ب نقبييي   ميعييي د اللعييين فيهييي  ب  لهييي   دون لعييين، والقيييرار حرييي ن  

                                                

 .776، مرجع س بي، باألعمال اإلدارية القانونيةعبدالب سل، محمد فؤاد،  إل1 
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نييع سييحبك خ  فييي الميعيي د القيي نوني المقييرر للسييحا هييو القييرار الييا  ينجيي  مركييزاا تا دار  الييا  يم

ق نوني ا ااتي ا يتعلي بك حي ا  الج ن فيك، م  دام أن القرار لم يريدر بني  ا عليى غي  أو تيدليص مين 

 .إل1 إلج نا المستفيد أو ر حا الج ن

ميعيي د اللعيين ب  لهيي   علييى القييراراف ا دارييي  هييي  ن  وكميي  قبييف المحكميي  العلييي  الليبييي  بيي

بحيييع يترتييا  ،مييد  السييتون يوميي ا ميين تيي ريخ نجيير القييرار ا دار  أو خعرنييك أو العلييم بييك علميي ا يقينييي ا 

  لتيي لي اكتسيي ا القييرار حريي ن  قبيي ًي  بييدعلييى انقبيي ًك دون رفييع دعييوى ا لهيي   عييدم قبولهيي ، وب

 .إل2 إلا له  

حك م محكمي  العيدل العليي  السي بق  عليى مبيدأ جيواز سيحا القيرار أوفي األردن كالك أج رف 

أنييك يجييوز  ا دار  الفييرد  المريي ل  للقيي نون رييرل مييد  اللعيين، فقييد قبييف فييي حكييم لهيي  جيي   فيييك 

 رف فييكوفيي حكيم آرير لهي  قير   .إل3 إل  اللعن القبي ًيل دار  سحا القرار المر ل  للق نون ررل مد

ل خ  بيمن الميعي د تملك سيحا قرارهي  ا دار  أو خلهي   استقر الفقك والقب   على أن ا دار     أنك

يوميي ا عمييرا ب لبنييد  كإل ميين الفقيير  الة لةيي  للميي د  الع جيير  ميين  لمحييدد لرفييع دعييوى ا لهيي   وهييو سييتونا

 .إل4 ظ مي إلق نون تجكيل المح كم الن

                                                

 . أجييي ر خلييييك36/4/1983ي، جلسييي   28لسييين   894اللعييين رقيييم  حكمييي  ا داريييي  العليييي  المريييري  فييييمال حكيييم إل1 
 .1699، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداري: عك ج ، حمد  ي سين، مؤل 

 .1971لسن   88ق نون المحكم  العلي  الليبي  رقم  إل2 
 ، منجوراف مركز عدال .6/2/1666 ريخ ، بت446/2665حكم محكم  العدل العلي  األردني  رقم  إل3 
المبننادئ القانونيننة لمحكمننة العنندل  محمييد:، دريير ،1986لسيين   46/77حكييم محكميي  العييدل العلييي  األردنييي  رقييم  إل4 

 .766، ب2، هالعليا



 

 

176 

ن كيي ن الفقييك والقبيي   ا دار ، قييد أجمييع علييى جييواز السييحا بعييد فييواف الميعيي د القيي نوني  واال

فيي  حي  ف بعينهي  حريره  ىتهليب ا لمبدأ المجروعي  على مبيدأ اسيتقرار الحقيوي والمراكيز الق نونيي  في

 اآلتي:

لسييلل ، والقيرار المعييدوم وهييي التيي يقيع فييي نل قهي  ح لي  القييرار المعييا بهريا ا. انعندام القنرار: 2

 .إل1 هو قرار   قيم  ق نوني  لك

وتسيمى أيبي ا هيال الح لي  بح لي  تهييير األوبي ع  حالة سنحب القنرارات اإلدارينة تنفينذًا للقنانون: .1

الق نوني ، ففي ح ل  ردور ق نون جديد يعدل ب ةر رجعي أحك م ق نون سي بي، فيىن مين جي ن هياا 

ف ا داريييي  الرييي در  بنييي  ا عليييى القييي نون القيييديم، غيييير مجيييروع  التعيييديل أن يجعيييل ك فييي  القيييرارا

لتع ربه  مع أحك م الق نون الجديد، ومن ةيم ينفيتح ميعي د جدييد قيدرل سيتون يومي ا حتيى وليو حكيم 

. وهياا مي  أكيدف علييك المحكمي  العليي  إل2 القب   فيم  سبي بعدم قبول اليدعوى لرفعهي  بعيد الميعي د

بقوله   خنك مين المسيتقر علييك فيي الفقيك والقبي    19/1/2663 ريخ الليبي  في حكم له  ردر بت

 ،ن الليواًح   يقبييل اللعين فيهيي  خ  ريرل الميد  المحييدد  لللعين فييي القيراراف ا دارييي ا دارييين أ

و  يستةنى من الك خ  ح لت ن: األولى: خاا ردر ق نون جديد أربحف معك الرًح  مر لفي  ليك، 

 .إل3 الظرو  التي دعف خلى خردار الرًح إل والة ني : خاا تهيرف

                                                

 وم  بعده  من هال الدراس . 119يراجع في الك ب إل1 
، مرجييع دراسننة مقارنننة –ن غيننر طريننق القضنناء نهايننة القننرار اإلداري عننانظيير: عبدالحميييد، حسييني دروييي ،  إل2 

 .375س بي، ب
، م.م.ع، السيين  السييي بع  19/1/2663ي، بجلسيي   15/46حكييم المحكميي  العلييي  الليبييي  فيييي اللعيين ا دار  رقييم  إل3 

 .68والةرةون والة من  والةرةون، ب
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ففيي هيال الح لي  يريدر قيرار فيرد  بني  ا  . حالة القرارات التي تعنارض حجينة األمنر المقضني بنه:0

على قرار فرد  آرر يحكم ببلرنك بعد أن يكون ميع د اللعن في القرار المترتا عليك قد في ف، 

كمي  يجيوز  ، د اللعن عليك، وهن  يجوز سيحبكخ  بعد فواف ميع مجروعي  األرير فر تظهر عدم

 اللعن عليك قب ًي ا برر  النظر عن فواف المد .

م ف فييي قبيي   مجلييص الدوليي  الفرنسييي والمريير  علييى السييوا ، ففييي حكييم وهييي ميين المسييل  

ن سييحا أ  جيي   فيييك 28/6/1964ريي در بتيي ريخ للمحكميي  ا دارييي  العلييي  المرييري  بهيياا الجيي ن وال

  يترتا عليك سحا القراراف ا داري  المترتب  عليك بعد مبي المواعيد المقرر  فيي هياا القرار ا دار 

 .إل1 إلالج ن

ا القييراراف غييير يحييي للسيلل  ا دارييي  المرتريي  سييح . حالننة قيننام القننرار علننى غنن: أو تنندليس:4

مييع  واليك أن فكيير  الهي  تتنيي قض كليي ا  تن داا خليى غيي  دون التقييد بميعيي د؛اسيي المجيروع  الري در 

أس ص فكير  الحقيوي المكتسيب ، وهني  تقيرر محكمي  القبي   ا دار  المريري  فيي حكمهي  الري در 

المر لفيي  للقيي نون خ  رييرل عييدم جييواز سييحا القييراراف ا دارييي    :بقولهيي  16/12/1997بتيي ريخ 

يوم ا المقرر  م  ليم يكين القيرار قيد ريدر نتيجي  غي  أو تيدليص مين ج نيا المسيتفيد، فيىن  الستين

عندًيييا غيييير جيييدير ب لحم يييي  التيييي أسيييبهه  القييي نون عليييى المراكيييز الق نونيييي   ليييك الحيييي يبيييحىا

 .إل2 إلالسليم ، خا   يمكن أن يفيد اله   من غجك، ف له  يفسد كل جي 

                                                

: مؤلييي  . أجييي ر خلييييك28/6/1964/ي. جلسييي  1853اللعييين رقيييم  حكمييي  ا داريييي  العليييي  المريييري  فييييمالحكيييم  إل1 
 .1781، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداريعك ج ، حمد  ي سين، 

: مؤليي  . أجيي ر خليييك16/12/1997جلسيي   9636/51رقييم  فييي الييدعوىحكييم محكميي  القبيي   ا دار  المرييري   إل2 
 .718، مرجع س بي، بالنظرية العامة للقرارات اإلداريةاللم و ، سليم ن، 
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تبييين أن والييدل اعتبيير  كميي  قبييف محكميي  العييدل العلييي  األردنييي  السيي بق  فييي نفييص الرييدد 

، فقد انهيدم األسي ص القي نوني  عل ًيك الحيي ب لحريول عليى أردني الجنسي  ب سلوا التزوير واله 

جيييواز السيييفر األردنيييي، وبمييي  أن جيييواز السيييفر   يرييير  خ  لرردنييييين، فيييىن مييين ريييرحي  ميييدير 

الجييوازاف سييحا قييرارل بريير  جييواز سييفر المسييتدعي بعييد أن انهييدم األسيي ص القيي نوني الييا  حرييل 

ي  ميدير الجيوازاف برير  جيوازاف السيفر تسيتند خليى استن داا خليك على جواز السيفر، وبمي  أن ريرح

سيلل  مقيييد ، فييىن اسييتردامك لهيال الرييرحي  بسييحا قييرارل المري ل  للقيي نون   يتقيييد بميعيي د حسييبم  

 .إل1 إلجرى عليك قب   هال المحكم 

يجييوز لمجلييص النق بيي  مرييدر  أنييك  .... وفييي حكييم آريير لمحكميي  العييدل العلييي  قييررف فيييك

له ؤ القرار سحا مةل ها ألن مةيل هياا القيرار ريدر  ؛ل دون التقيد بمواعيد السحا وا له  ا القرار واال

كونيييك ريييدر بنييي  ا عليييى معلومييي ف غيييير حقيقيييي  قييييدمه   ؛و  يتحرييين بميييرور ميييد  اللعييين ،بييي لرا 

ويكييون قييرار المسييتدعي بييدل بىلهيي   تسييجيل المسييتدعي ميين سييجل المحيي مين واقعيي ا فييي  ،المسييتدعي

 .إل2 محلكإل

   ،ك يسيير  علييى القييرار ا دار  الريي در نتيجيي  لتريير  ميين ريي حا الجييي نوالحكييم نفسيي

 ردار هاا القيرار، فمةيل هياا   يرقى خلى مرتب  اله  أو التدليص، ولكنك أوقع ا دار  في غلل دفعه

                                                

موسننوعة : جييلن و ، علييي رليي ر، مؤليي  ، أجيي ر خليييك29/4/1993 خبتيي ري األردنييي ،العييدل العلييي  حكييم محكميي   إل1 
 .156، مرجع س بي، ب1، هالقضاء اإلداري

، أجيي ر خليييك مؤلي : العتيبييي، جهيي د 27/11/2612بتي ريخ  ،342/2612يي  األردنييي  رقييم حكيم محكميي  العييدل العل إل2 
 .326، ب، مرجع س بيموسوعة القضاء اإلدارير لح، 
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وسيحبك فيي أ   ،يمكين اللعين فييك ب  لهي   ،القرار جي نك جي ن القيرار الري در نتيجي  غي  أو تيدليص

 .إل1 قيد في الك بميع د الستين يوم ا وقف، من دون الت

 .للمرتب ف واسترداد المرتب ف المدفوع  رل ا: . حالة التسويات الخاطئة4

وقييد جييرى قبيي   مجلييص الدوليي  الفرنسييي علييى تقرييير أن الجييرول الر ريي  بسييحا القييراراف 

له ًهي  بيي للريي ا دار    ينلبيي عليى اسييترداد ا دار  لرجيور أ و المرتبي ف التييي ا داريي  المعيبي  واال

تكون قد ريرفف للميوظفين العميوميين عليى رير  القي نون، وأن لي دار  اسيترداد هيال المبي ل  ريرل 

حييع  11/3/1928رمص سنواف، ومن أحك م مجلص الدول  الفرنسيي فيي هياا الجي ن حكميك بتي ريخ 

 .إل2 فه قبى المجلص بجواز استرداد الرواتا المدفوع  رل ا ررل رمص سنواف من ت ريخ رر 

وفييي ااف ا تجيي ل سيي رف المحكميي  ا دارييي  العلييي  المرييري  وكييالك محكميي  القبيي   ا دار  

ميين المسييلم ف فييي الفقييك والقبيي   ا داريييين أن التسييوي  الر لًيي     أنقييرر األرييير  خا ت   ،فييي مريير

أن  بحيييع يجييوز لجهيي  ا دار  ،تلحقهيي  حريي ن  تعرييمه  ميين السييحا ا دار  أو ا لهيي   القبيي ًي

بييل خن الييك واجييا مفييروض  ؛تسييحا التسييوي  الر لًيي  دون التقيييد بمواعيييد سييحا القييراراف ا دارييي 

عليهيي ، كميي  أن القبيي   ا دار  متييى لييرح النييزاع أم مييك يقبييي بىلهيي   التسييوي ف المعيبيي  دون تقيييد 

فهييوم ق نونيي ا، وميي  ب لمواعيييد الميياكور ، ومييرد الييك خلييى التفرقيي  بييين ميي  يعتبيير قييراراا خدارييي ا بيي لمعنى الم

 .إل3 إليعتبر عمرا تنفياي ا تجريك ا دار  انري ع ا لحكم المجرع

                                                

 .267، مرجع س بي، باألسس العامة للقرارات اإلدارية، معبد المنع زعبد العزيرليف ،  إل1 
 .598، مرجع س بي، بحرية اإلدارة في سحب قراراتهاالكبيسي، رحيم سليم ن،  إل2 
ي، جلسييييي   188/11و 174قيييييم اليييييداًر  ا سيييييتًن في  فيييييي اللعييييين ر  –حكيييييم محكمييييي  القبييييي   ا دار  المريييييري   إل3 

 .1752: عك ج ، حمد ي سين، موسوع  القرار ا دار ، مرجع س بي، بمؤل  أج ر خليك ،5/3/1986



 

 

186 

وبينميي  قييرر مجلييص الدوليي  الفرنسييي علييى النحييو سيي ل  اليياكر حييي ا دار  فييي اسييترداد هييال 

 المبيي ل  ريييرل رمييص سييينواف، أ  ب لتقيي دم الرم سيييي فقييد تمسيييك القبيي   المرييير  ب لتقيي دم العييي د 

 سن .  عجر  المدني وهو رمصالمقرر ب لق نون 

ميين  ًحيي  التييدريا قييد نرييف  26الميي د   وتلبيقيي ا لييالك قبييف المحكميي  العلييي  الليبييي  بيي ن 

على التزام المتدرا برد جميع النفق ف التي ررفف عليك ررل التدريا خاا أرل ب حد جرول ا يفي د 

اسييترداد هييال النفقيي ف رييرل ةييرع أو خاا ليم يييتم التييدريا رييرل المييد  المقييرر ... وليي دار  الحييي فييي 

 .إل1 إلمن الق نون المدني... 196سنواف، أ  ب لتق دم الةرةي المنروب عليك ب لم د  

فييي هيياا الرييدد حكمهيي  الريي در بتيي ريخ  األردنييي  السيي بق  وميين أحكيي م محكميي  العييدل العلييي 

ق عيد مين أحيد الورةي  محكم  على جواز اللعن بقرار لجن  التالاستقر اجته د   :بقوله  12/3/1989

المستحقين ب ألر ل  عن نفسك وب لني ب  عن ب قي الورة ، ولكن   تسمع دعوى المرتبي ف والمع جي ف 

 .إل2 إلمن الق نون المدني 456ه  بهير عار جرعي عمرا ب لم د  ترك على ب نقب   رمص سنواف

ر المن زعي ف بيدع وى وفي حكم آرر لمحكم  العدل العلي  األردني  أيب ا حيع ج   فيك  تعتب

وليسييف دعيوى خلهيي   بيي لمعنى المقرييود فييي قيي نون محكميي   ،ميي ليالتسيوي  فييي حقيقتهيي  من زعيي  بحييي 

هيي  غييير محييدد  بمييد  اللعيين الييوارد  فييي دعييوى بميي  أن المييد  التييي يجييوز ا دعيي   فيالعييدل العلييي ، و 

ار  التييي تملييك تعييديل ا لهيي  ، فتبقييى مسييموع  ميي  لييم تسييقل بمييرور الييزمن، وينلبييي الييك علييى ا د

نزال حكم الق نون دون التقيد بمواعيد السحاإل ،التسوي  في أ  وقف  .إل3 واال

                                                

 .24/12/1994ي، بت ريخ  55/46حكم المحكم  العلي  الليبي  في اللعن ا دار  رقم  إل1 
 .1228، ب1989، لسن  4، عدد مجلة نقابة المحامين، 8/89حكم محكم  العدل العلي  رقم  إل2 
، 1994، العيييدد الرابيييع، لسيييين  مجلننننة نقابنننة المحنننامين، 123/1992محكمييي  العيييدل العليييي  األردنيييي  رقيييم حكيييم  إل3 

 .1961ب
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ويبيييي  مجليييص الدولييي  المرييير  دون  . حالنننة القنننرارات اإلدارينننة المبنينننة علنننى سنننلطة مقيننندة:2

لقيرار الفرنسي هال الح ل ، خا تنج  المراكز الق نونيي  مين الق عيد  التيي يلبقهي  القيرار مب جير ، أمي  ا

ألن القرار غيير المجيروع اليا   جلص الدول ؛نفسك فىنك يجتبك ب لعمل الم د  وهو اتج ل محمود لم

لييييص لييي دار  سيييلل  تقديريييي  فيييي خريييدارل، يرييي ل  القييي نون مر لفييي  رييي رر  يكييي د يجيييبك القيييرار 

اليك خا أن القرار المعيا فيي هيال الح لي  لييص ليك أسي ص مين القي نون اليا  يسيتند علييك  ،المعدوم

القي نون اليا  يحيرم ا دار  مين السيلل  التقديريي  فييي مج ليك ويلزمهي  بىريدارل عليى نحيو معييين   

 .إل1 ري ر له  فيك

اراف ا دارييي  التييي ر خن منيي ل التفرقيي  بيين القيي :وهني  تقييول محكميي  القبي   ا دار  المرييري  

مواعييد المياكور ، هيي أن وتليك التيي   تتحرين بفيواف ال ،تتحرن بفواف مواعيد السحا أو ا له  

القراراف الر در  بن  ا على سلل  مقيد  تقبل السحا دون التقيد بمواعيد السيحا متيى ك نيف معيبي ، 

جه  ا دار  سللته  التقديري  في مر م  خرداره  على نحو معين... الك أن مةيل هياا القيرار  دوتفق

ألنيك مجيرد تنفييا للحيي،  ؛مواعيد السيحاالر در استن داا خلى سلل  مقيد    يكتسا حر ن  بفواف 

لحيييي خ   تالع ميييل مب جييير  مييين القييي نون ااتيييك ولييييص مييين القيييرار، وميييرد اليييك أن الحرييي ن    ليسيييتمد

الترييرف ف ا دارييي  المعبيير  عيين خرادتهيي ، أميي  الترييرف ف التييي   تعبيير عيين خراد  جهيي  ا دار  فىنهيي  

 .إل2 إلبر من قبيل األعم ل التنفياي تتع

سييحا القييراراف -وفييي كييل وقييف -كميي  العييدل العلييي  األردنييي  السيي بق ، بيي ن ليي دار  وتييرى مح

غير المجروع  دون التقيد بميع د معين، حتى ولو ك نف منجً  لحقيوي مكتسيب ، خا خن القواعيد التيي 

                                                

 .389، مرجع س بي، بنهاية القرار اإلداري عن طريق القضاءعبدالحميد، حسني دروي ،  إل1 
ي، جلسييييي  32/16 اللعييييين ا دار ، رقيييييمفيييييي  اليييييداًر  ا سيييييتًن في ، –المريييييري حكيييييم محكمييييي  القبييييي   ا دار   إل2 

 .1762، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداري. أج ر خليك مؤل : عك ج ، حمد  ي سين، 6/2/1986
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اسيتقر عليهي  الفقيك والقبي     يجييز سيحا القيراراف الفرديي  بعيد انقبي   ميعي د اللعين، مي  ليم تكيين 

لقيييراراف منعدمييي ، أو رييي در  بنييي  ا عليييى سيييلل  مقييييد ، فقيييد بيييررف محكمييي  العيييدل العليييي  هيييال تليييك ا

خن هنييي ك   :بقولهيي  8/9/1986الرييرحي  التييي تتمتييع بهييي  ا دار  الع ميي  فييي حكمهيي  الرييي در فييي 

حقوقييي ا مكتسيييب    يجيييوز المسييي ص بهييي ؛ ألنيييك خاا كييي ن ارترييي ب ا دار  مقييييداا فييير يكتسيييا القيييرار 

وعليي   تقيييد بمييدد،أ  حريي ن  بييد ا لهيي  ، بحيييع يجييوز ليي دار  سييحبك فييي أ  وقييف دون الالمعيييا 

نمي   الك في أن القراراف ا داري  التي تردره  ا دار  في حيدود ارتر ريه  المقييد   تنجي  حقي ا، واال

تقرر حق ا يستمدل ر حا الج ن من الق نون رأس ا، بمعنى أنيك مين سيويف ح لتيك فير يسيتمد حقيك مين 

نم  يستمدل مب جر  من الق نون خن ك ن لك أرل حيي بموجبيك، ولييص القيرار حينًيا خ  ت لك التسوي ، واال

 .إل1 إلك جف ا عن الحي مسجرا لك،   منجً ا لك

ريرحي   -2 :يؤكيد اليك حييع جي   فييك  آرر لمحكم  العدل العلي  األردنيي وفي حكم 

أ   ؛اف السيفر ودفي تر الع ًلي  سيلل  مقييد مدير داًر  األحوال المدني  والجوازاف بىريدار جيواز 

بهاا  أنك ملزم بىرداره  لكل من توافرف فيك الجرول الق نوني  دون أن يكون لك ررحي  تقديري 

 ؛بميعيي دالررييوب، وبميي  أن القييرار ا دار  الريي در بنيي  ا علييى سييلل  مقيييد    يتقيييد اللعيين عليييك 

رتيييا عليييى اليييك أن قيييرار ميييدير داًييير  األحيييوال ويت ،ألن رييي حبك يسيييتمد حقيييك مييين القييي نون مب جييير 

لهي   دفتير الع ًلي  الري ب ك   يتقييد اللعين فييي بيك المدنيي  والجيوازاف بىلهي   جيواز سيفر المسيتدعي واال

 .إل2 الردإل  ا جكرا بعد فواف الميع د الق نوني مستوجب بميع د، ويكون رفع الدعوى مردوداا 

                                                

موسنننوعة : جيييلن و ، علييي رلييي ر، ، أجيي ر خلييييك مؤليي 8/9/1986األردنييي  بتييي ريخ  عليييي العييدل حكييم محكمييي  ال إل1 
 .151–156، مرجع س بي، ب1، هالقضاء اإلداري

، 1997، العيدد السي دص لسين  مجلة نقابة المحنامين، 9/96لعلي  األردني  في القبي  رقم هحكم محكم  العدل ا إل2 
 .2231ب
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 ،ح ل  القيراراف ا داريي  الك جيف  للحقيوي ويبي  القب   ا دار  المرر  ح ل  أرير  وهي

سحا القراراف ا داري  عليى عكيص القيراراف ا داريي  المنجيً ، حده    تتقيد ب لميع د المقرر لوأنه  و 

  القيراراف الك جيف  يمتنيع عليى ا دار  المسي ص لك أنك ليص هن ك حي مكتسا فيي ح ليوأس سه  في ا

نميي  هييي مجييرد تقرييير لح ليي  واقع ييي  لقيراراف خدارييي ، وب لتيي لي يجييوز العييدول عنهيي  فييي أ  وقييف بيك، واال

دون تقيييد بميعيي د، وفييي هيياا الررييوب قييررف محكميي  القبيي   ا دار  فييي حكمهيي  الريي در  بتيي ريخ 

خن القييراراف المنجييً  لحقييوي هييي التييي يمتنييع علييى ا دار  سييحبه  بعييد فييواف   :بقولهيي  19/2/1952

ميي  خاا كيي ن هيياا الحيي يسييتمدل ريي حبك مين القيي نون مب جيير ، فليييص المواعييد المقييرر  للسييحا ق نوني ا، أ

ن عيي دف ااف إل1 إلالقييرار حينًييا خ  ك جييف ا للحييي ومسييجرا لييك ولجهيي  ا دار  سييحبك فييي أ  وقييف . واال

ألن خاا رييح أن  ،منجييً  القييراراف الك جييف  فييي ااف الوقييف  المحكمي  فييي حكييم آريير لهيي  وقييررف أن

كيز بيد مين اعتبي رل أيبي ا منجيً ا لمر  يا  هو تلبيي لحكيم القي نون فىنيك  القرار الفرد  ا جراًي التنف

، وهيو مي  ييدل عليى عيدول القبي   إل2 إلر ر  متميز عن الوبع الق نوني المجرد المتولد من الق نون

 .إل3 والمنجً  والمس وا  بينهم  في أحك م السحا ،المرر  عن التمييز بين القراراف الك جف 

  

                                                

 .1771، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداريعك ج ، حمد  ي سين،  إل1 
 . أجييي ر خلييييك28/12/1973ي. جلسييي   43/3اللعييين ا دار  رقيييم  المريييري  فيييي حكيييم محكمييي  القبييي   ا دار  إل2 

 .1774، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداري، حمد  ي سين، : عك ج مؤل 
 .1775، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداريعك ج ، حمد  ي سين،  إل3 
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 المطلب الرابع

 عدم االختصاصعيب سحب القرار المعيب ب

خن نظري  سحا القراراف ا داري  يحكمه  مبدآن، األول: مبدأ عيدم جيواز المسي ص بي لحقوي 

المكتسييب ، والةيي ني: مبييدأ عييدم رجعييي  القييراراف ا دارييي ، وهميي  مبييدآن يسييتهدف ن أس سيي ا فكيير  بييم ن 

 استقرار المع مرف واألوب ع الق نوني  في الدول .

ألن من جي ن  عدم جواز سحا القراراف ا داري ؛ حسا الق عد  الع م  المتفي عليه ، وهيو 

لمبيدأ عيدم رجعيي  القيراراف ا داريي    ا هاا السحا خهدار الحقوي التي اكتسبه  األفراد من جه ، وررقي

قيراراف من جه  أررى، خ  أن هيال الق عيد    تسير  خ  برريوب القيراراف ا داريي  السيليم ، أمي  ال

عيييدامه  مييين تييي ر -بيييل وجيييوا  -ا داريييي  غيييير المجيييروع ، ف لق عيييد  بجييي نه  هيييي جيييواز يخ سيييحبه  واال

 .إل1 ألنه    تنج  حقوق ا، كم  أن سحبه  أمر تقتبيك بروراف احترام مبدأ المجروعي  ردوره ؛

ولتوبيييح حييي ا دار  فييي سييحا القييرار المعيييا بعيييا عييدم ا رتريي ب نفييري بييين نييوعي 

 ر ب:عدم ا رت

 عدم االختصاص البسيط: –أوالً 

ولييص منعيدم ا، وب لتي لي خاا وهو كم  اكرن  على التفريل الس بي يجعل القرار ق برا ل بل ل 

 سييتون يوميي اإل تحريين القييرار بيييد  وهييي م ا دار  بسييحبك فييي المواعيييد المقييرر  ق نونييي ا لللعيينلييم تقيي

جييي نك فييي اليييك جييي ن القيييراراف  ،آةييي رل ويرتييا جمييييع ،السييحا وا لهييي  ، فييير يجييوز بعيييد اليييك سيييحبك

أن قبي   هيال المحكمي  قيد  السليم ، وممي  قررتيك المحكمي  ا داريي  العليي  المريري  فيي هياا الريدد 

                                                

 .528، مرجع س بي،ب القضاء اإلداري بين النظرية والتطبيقأبوالعةم، فهد عبدالكريم،  إل1 
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جرى على أن مر لف  القرار ا دار  للق نون يستتبع البلرن   ا نعيدام، واليك بحسيب ن أن ا نعيدام 

  متى بلهف المر لفي  التيي تعلقيف بي لقرار أو اعتورتيك كجزا  على مر لف  مبدأ المجروعي    يكون خ

حييداا ميين الجسيي م  يفقييدل كي نييك ويجييردل ميين رييف تك، ويزيييل عنييك مقوم تييك كتريير  قيي نوني نيي بع ميين 

جه  ا دار  محيدع لمركيز قي نوني معيين، ومين ةيم يسيتب ح سيحبك فيي أ  وقيف وفيي كيل وقيف مهمي  

الب لييل، خا يييزول أةيير هيياا الييبلرن وتنمحييي مع لمييك ليي ل، وأن األميير يريي ل  الييك ب لنسييب  للقييرار 

ب نقب   أكةر من ستين يوم ا عليك، دون المس ص بك، وهي الفتر  الق نوني  التي يظل فيهي  القيرار قلقي ا 

  ا وتوليد بيك لري حا الجي ن حيي مكتسيا، أبيحى متعريي ،مهدداا، فمتى انريرمف غيدا القيرار نه ًيي ا 

ن ، وب عتبي ر ياستقرار المراكز واحترامه  متى أربحف نه ًي  وحري النيل منك نزو ا على مبدأ وجوا

أن سحا القراراف المجوب  ب لبلرن بعد انقب   هال المد  خنم  يجكل انته كي ا رلييراا آلةي ر القيراراف 

 .إل1 إلالفردي  وم  تولدف عنك مم  يجعل القراراف الس حب  له  غير ج ًز  من الن حي  الق نوني 

ك المحكميي  العليي  الليبييي  فييي العديييد ميين أحك مهي ، ففييي حكمهيي  الريي در بتيي ريخ وهياا ميي  أكدتيي

ييد، جي نك سيلل  التقي ل.... خن القيرار ا دار  اليا  تهليا عليى عن رير  حيع جي   فييك  1/6/1978

ليك سلل  التقيدير يتحرين بيد السيحا بفيواف ميعي د السيتين يومي ا اسيتقراراا ج ن القرار الا  تهلا ع

 .إل2 إل نوني ....لروب ع الق

                                                

مؤليييي :  ي. أجيييي ر خليييييك 37لسيييين   3893  رقييييم ، فييييي اللعيييين ا دار 1/2/1992حكييييم م.أ.ع المرييييري ،بت ريخ  إل1 
 .148ب  د.لإل، الق هر : دار النهب  العربي ،،مبادئ القانون اإلداري عبدالع ل، محمد حسنين  د.فإل.

ي، م.م.ع، السييين  الر مسيي  عجيير، العييدد الةييي ني، 31/23حكييم المحكميي  العلييي  الليبيييي ، فييي اللعيين ا دار  رقييم  إل2 
 . سبي ا ج ر  خليك.19ب



 

 

186 

، حييع 17/4/2665، والري در بتي ريخ لمحكمي  العليي  الليبيي  بينفص الريددوفي حكم آرير ل

ا دار  خاا لييم تسييحا قرارهيي  فييي الميعيي د القيي نوني ومدتييك سييتون يوميي ا ميين تيي ريخ رييدورل  قبييف بيي ن 

 .إل1 إل.ن تترتا عليك آة ره  الق نوني ...، ويلزم أفىنك يربح حرين ا من أمر الرجوع فيك

ولقيد كي ن مجليص الدولي  الفرنسيي   يقيييد سيحا القيراراف ا داريي  المعيبي  بميعي د معييين، خ  

خن سييحا   :، حيييع يقييول فيييك3/11/1922أنييك عييدل عيين الييك ابتييدا ا ميين حكمييك الريي در بتيي ريخ 

وى القيرار ا دار  المعيييا   يجييوز أن يقييع مين ج نييا ا دار  خ  فييي الميعيي د نفسيك المقييرر لرفييع دعيي

 .إل2 إلا له   أو في أةن   نظر هال الدعوى خاا م  رفعف فعرا خلى القب  

كمي  أريا مجليص الدوليي  المرير  بهياا ا تجيي ل وقي ص الميد  التيي يجييوز فيهي  سيحا القييراراف 

ا داري  غير المجروع  على المد  التي يجوز فيهي  لليا خلهي   القيرار ا دار  المعييا قبي ًي ا، فيىاا 

للريييي القبيي ًي اسييتح ل لقبيي   خلهيي   القييرار، فىنييك يجييوز سييحبك أيبيي ا، فييىاا أغلييي اكيي ن بىمكيي ن ا

والييك حتييى   تبقييى العرقيي  التييي تترتييا علييى القييراراف غييير المجييروع  مفتوحيي  ميين  سييحا القييرار؛

ج نييا ا دار  ومهلقييي  مييين ج نييا األفيييراد. وكمييي  يقييول مجليييص الدولييي  المريير  فيييي حكميييك الرييي در 

.... ومييرد الييك خلييى بييرور  التوفيييي بييين حييي ا دار  فييي خرييرح ميي  انلييوى   4/5/1949بتيي ريخ 

عليييك قرارهيي  ميين مر لفيي  للقيي نون ووجييوا اسييتقرار الح ليي  الق نونييي  المترتبيي  علييى هيياا القييرار اسييتقراراا 

يعرييمك ميين كييل تهيييير أو تعييديل، ومراعيي   ا تسيي ي بييين الميعيي د الييا  يجييوز فيييك ألرييح ا الجيي ن 

                                                

 .78ي، م.م.ع، السن  األربعون، العدد األول، ب28/49حكم المحكم  العلي  الليبي ، في اللعن ا دار  رقم  إل1 
نهايننة القننرار اإلداري عننن طريننق : عبدالحميييد، حسييني دروييي ، مؤليي  جيي ر خليييكحكييم مجلييص الدوليي  الفرنسييي، أ إل2 

 .338، مرجع س بي، بالقضاء
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راراف ا داريي  بي للريي القبي ًي والميعي د اليا  يجيوز فييك لي دار  سيحا قرارهي  حتيى للا خلهي   القي

 .إل1 إلحدايتم ا ستقرار بعد مبي زمن و 

ن كي ن  ب نيكحك مهي ، فقيد قبيف فيي أ السي بق  وهاا م  قررتيك محكمي  العيدل العليي  األردنيي  واال

اللعن وهيي سيتون يومي ا مين تي ريخ   يجوز سحا القرار ا دار  المر ل  للق نون خ  في أةن   مد  

ن المسيتدعى بيدهم خ ردورل، واال  أن سري ن هال المد  يتوق  في ح ل  اللعين بهياا القيرار، وحييع

نيك فيي أةني   قلعي  األرض فيي ميد  اللعين، وحييع خ قد لعنوا بقرار مجلص الوزرا  ببييع المسيتدعين

الملعيون فييك قيد ريدر ب  سيتن د  رؤي  دعوى اللعن وجيد المسيتدعى بيدل مجليص اليوزرا  أن قيرارل

خلى خجرا اف غير ق نونيي  فقيرر سيحبك قبيل أن يريدر قيرار مين المحكمي  بىله ًيك، فيىن سيحا القيرار 

 .إل2 إلعلى هال الرور  يكون قد تم في المد  الق نوني 

ف ألرل خااا، أن ت سحا القراراف الق بل  ل بل ل أو المعيب  بعييا عيدم ا رتري ب البسييل 

أو علييم ريي حا الجيي ن بهيي  علميي ا يقينييي ا، واال   ،  السييتين يوميي ا ميين تيي ريخ نجييره  أو خعرنهيي رييرل مييد

 لبم ن استقرار األوب ع والمراكز الق نوني . ؛تحرنف بفواف هاا الميع د

حييع يجيوز لي دار    ،دغيير أن القبي   ا دار  اسيتةنى بعيض القيراراف مين هيال الق عي

يي سييحبه  حتييى بعييد فييواف ميعيي د اللعيين  منهيي ، مةييل القييراراف الر لًيي  ر عييددا ، وقييد سييبي أن ا ك 

 الخ. بتسوي  المرتب ف والقراراف التي تع رض حجي  األمر المقبي بك، والقراراف المعدوم ...

 

                                                

 .344–343، مرجع س بي، بلقرار اإلداري عن طريق القضاءنهاية اعبدالحميد، حسني دروي ،  إل1 
موسننوعة : جييلن و ، علييي رليي ر، مؤليي  . أجيي ر خليييك16/4/1984ل العلييي  األردنييي ، بتيي ريخ حكييم محكميي  العييد إل2 

 .148، مرجع س بي، ب1، هالقضاء اإلداري
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 :عدم االختصاص الجسيم –ثانياً 

مين  ،يرتا عيد  نتي ًج ه مي  سيبي توبييحه  التي تؤد  ب لقرار لرنعدام الا وهي الح  ف 

مهي  هيو انفتي ح مواعييد السيحا وا لهي  ، فمةيل هياا القيرار   تلحقيك حري ن  و  يزييل عيبيك أولهي  وأه

فواف المد  الق نوني ، فكم  يجوز رفع الدعوى القب ًي  بج نك دون التقييد بميعي د، كيالك يحيي لي دار  

 سحبك خا تكج  له  العيا ولو بعد فواف المد .

تج ل منا بواكير أحك مك، مقرراا جيواز سيحا القيرار وقد اعتني مجلص الدول  الفرنسي هاا ا 

المعيدوم ميين دون التقيييد فيي الييك بميعيي د اللعيين ب  لهي  ، وميين أقييدم أحك مييك فيي هيياا الرييدد حكمييك 

سيبي  –القرار الر در من المح فظ بتعييين جيرب  حيع قبى ب ن  21/3/1934الر در بت ريخ 

ريي ، هيو قيرار عيديم األةير يجيوز لي دار  سيحبك فيي سيكرتيراا لهرفي  تج  –تعيينك ب دا  أررى رحيح  

 .إل1 إلأ  وقف

وهيييييو مييييي  اهيييييا خلييييييك مجليييييص الدولييييي  المرييييير ، حييييييع قبيييييى فيييييي حكميييييك الرييييي در بتييييي ريخ 

قرار الترقيي  الب ليل   يجيوز سيحبك بعيد انقبي   ميعي د ا لهي   خ  أن يكيون منعيدم ا  ب ن  24/12/1978

يجيوز الجس م  يجعل القيرار مجيرداا مين لبيعتيك كقيرار خدار  ممي  ب ن تكون مر لفتك للق نون ب له  حداا من 

 .إل2 إلمعك سحبك دون التقيد بميع د الستين يوم ا المقرر  لسحا القراراف ا داري  الب لل 

وقد قيررف المحكمي  العليي  الليبيي  هياا األمير فيي العدييد مين أحك مهي ، ومنهي  الحكيم الري در 

لقييراراف ا دارييي  المعدومي  الب لليي  التييي يجييوز سييحبه  فييي ا  بيي ن حيييع قبييف 11/4/1971بتي ريخ 

                                                

ج النننبطالن فننني القنننرارات تننندر  إل.2666مؤليي : الجييي عر، رميييز  ليييك   حكييم مجليييص الدولييي  الفرنسيييي، أجييي ر خلييييك إل1 
 .489ب الق هر  : دار النهب  العربي ،،3، لدراسة مقارنة –اإلدارية 

: عك جيي ، مؤليي  ، أجيي ر خليييك24/12/1978ي، جلسيي   146/26اللعيين رقييم  حكييم مجلييص الدوليي  المريير  فييي إل2 
 .1722، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداريحمد  ي سين، 
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. وكمي  تقيول فيي حكمهي  الري در إل1 إلأ  وقف من األوق ف و  تتحرن بمبيي ميد  السيتين يومي ا....

خ  خاا جي بك  السحا بفواف ميع د الستين يومي ا  خن القرار ا دار  يتحرن بد  :1/6/1978بت ريخ 

كي نييك وريفتك ا داريي  وينحييدر بيك خلييى مجيرد عمييل مي د  فىنييك   عييا بلي  حييداا جسييم ا يجييردل مين 

 .إل2 إليتمتع بم  تتمتع بك القراراف ا داري  السليم  أو المعيب  من حر ن 

... فىن هيال التعييني ف   :وقبف محكم  العدل العلي  األردني  الس بق  في هاا الردد بقوله 

ومن جرب ع د  لييص ليك أ   ،بىرداره تكون قد ردرف عن جه  غير مرتر   -والح ل  هال-

األمير اليا  جي ا قييرار التعييين هياا رلي  جسييم وريل بيك خليى درجيي   ،ريف  ب تري ا مةيل هكياا قيرار

لهيي  ل فييي أ  وقييف دون التقيييد بميعيي د،ا نعييدام  كميي    يرتييا هيياا  ،مميي  يجيييز معييك ليي دار  سييحبك واال

 .إل3 إلوا جته د ا دار ...القرار أ  حي مكتسا ألحد وفق ا لم  استقر عليك الفقك 

ن القبيي   ا دار    يبييفي الحريي ن  علييى القييراراف المعدوميي  مهميي  مبييى وعلييك يتبييح أ

القي نون ا دار ، والقيراراف المعدومي  يجيوز سيحبه  فيي    عليه  من وقف، وهيو مي  يؤكيدل غ لبيي  فقهي

قيراراف الق بلي  ل بلي ل كل وقف، كم  يجوز رفع دعوى تقرير انعيدامه  فيي أ  وقيف، واليك بعكيص ال

 حيع   يجوز سحبه  خ  في الميع د المحدد لسحا القراراف ا داري  وهو مد  الستون يوم ا.

اا ك نيف ا دار  حير  فيي الرجيوع فيي القيرار المعييا؛ فيىن المجيكل  تكمين فيي معرفي  الجهي   واال

ي غ لبي ا جهي  غريبي  عين ريدر  هياا القيرار وهيالتي له  حي الرجوع في هاا القرار، هل هيي الجهي  م  

                                                

، م.م.ع، السيين  السيي بع ، 11/4/1971ي، بجلسيي   7/17دار  رقييم ا لعيين فييي البييي ، حكييم المحكميي  العلييي  اللي إل1 
 .36العدد األول، ب

ي، م.م.ع، السييين  الر مسييي  عجييير، العيييدد الةييي ني، 31/23لعييين ا دار  رقيييم ال فيحكيييم المحكمييي  العليييي  الليبيييي ، إل2 
 .19ب

: العتيبييي، مؤليي  ، أجيي ر خليهيي 216/2616و 41/2666و 51/2661رقييم  األردنييي  محكميي  العييدل العلييي  أحكيي م إل3 
 .322، مرجع س بي، بموسوعة القضاء اإلداريجه د ر لح، 
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ا دار ؟ أم الجه  المرتر  أررا بىردار هاا القرار؟ أم هيي الجهي  التيي تعليو هيال الجهي  األريير ، 

 أ  الجه  الًر سي  للجه  المرتر  بىردار القرار؟

األمر متفي على تقريير حيي سيحا القيرار للسيلل  التيي أريدرتك، سيوا  ك نيف هيًي  مركزيي  

ي مين مراجع  ا دار  لتريرف ته  للتحقي بن  ا على تظلم من ر حا الج ن، أو عندأو   مركزي ، خم  

قيراراا ري دراا  امدى رحته  ومل بقته  للقي نون، ومنلقيي أيبي ا أنيك يجيوز للسيلل  الًر سيي  أن تسيح

 من سلل  مرؤوسيه .

ولكييين األمييير ييييدي فيييي بعيييض الحييي  ف، مةييي ل أن يريييدر القيييرار معيبييي ا بعيييدم ا رترييي ب 

ردر هياا القيرار حيي سيحبك تلبيقي ا لق عيد  تق بيل الجيكلي ف، هن  يكون لم   ،ل من غير مرتبلردور 

كمي  يجيوز للجهي  األريلي  أن تسييحبك، وهيو مي  اتجيك خلييك مجلييص الدولي  المرير  فيي أحك ميك حيييع 

ون لبقي ا للمي د  األوليى مين يسيعي م البلديي  تنفييا قيراراف القوم خن من ارب ارتر ر ف ميدير ق ل 

بييل  -بىعيي د  التنظييم ا دار  لبلدييي  ا سيكندري ... وفييي هياا السييبيل للميدير، 1946ميي يو سين  قيرار 

فيييىاا مييي  قيييرر  ،وننفييييا قيييراراف القومسيييي، أن يريييدر ك فييي  القيييراراف التيييي مييين جييي نه  ت-مييين واجبيييك

ةيييم اسيييتلرد فيييي خييييراد  ،القومسييييون تلبييييي كييي در القبييي   عليييى الميييوظفين الفنييييين بقسيييم القبييي ي 

ف هاا التلبيي فىن هاا   يسلا حي المدير فيي خريدار القيراراف التيي مين جي نه  أن تبيع تفرير

أ  وهيو تلبييي كي در القبي   عليى هيؤ   الميوظفين ووقييوع  ،موبيع التنفييا قيرار القومسييون المجيرد

القومسييييون فيييي رلييي  تلبييييي هييياا الكييي در عليييى األسيييت ا.... هييياا التلبييييي اليييا  يعيييد تنفييييااا لقيييرار 
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  ينييزع ميين المييدير حقييك فييي تقييويم هيياا  –سيييون مميي  يييدرل فييي رييميم ارتر ريي ف المييدير القوم

 .إل1 إلالرل  م  دام أنك هو في األرل ر حا هاا ا رتر ب

   أن لجهيي  ا دار  :آريير حيييع جيي   فيييكحكييم  كميي  أجيي ر مجلييص الدوليي  المريير  أيبيي ا فييي

  رييدر عيين جهيي  أرييرى غييير ل فييي خرييدار القييرار و ييي  سييحبك خاا ميييريي حب  ا رتريي ب األريي

. وهييو ميي  يعيير  بعيييا عييدم ا رتريي ب المييواز ، إل2 إلوالييك رييرل مييدد اللعيين القبيي ًي ،مرتريي 

خنك من المقرر أن السلل  التي تملك سحا القيرار ا دار  النهي ًي  وحكمف ا داري  العلي  المرري  

ي علييى القيييرار عيي وجيييك للنفيير ،المجييوا هييي الجهيي  التيييي أرييدرتك أو الجهيي  الًر سيييي  ب لنسييب  خليهيي 

السي حا الري در ميين ااف الجهي  التيي أرييدرف قيرار الحفييظ ب نيك مجيوا بعييدم ا رتري ب بمقوليي  

 والتعليييم ميين ارتريي ب وكيييل الييوزار ؛في وزار  التربييي  ظأن الفرييل فييي التظلميي ف ب لنسييب  خلييى مييو 

 .إل3 إلم او  الج ن منكسك دون انتظ ر لتظلفردر القرار المجوا أن يسحبك من تلق   نوالك أن لم  

كمييييي  يحيييييي للسيييييلل  الًر سيييييي  أن تقيييييوم بسيييييحا القيييييراراف ا داريييييي  المعيبييييي  بعييييييا عيييييدم 

ا رترييي ب، وهييياا مييي  أكيييدل القبييي   ا دار ، حييييع قبيييف المحكمييي  العليييي  الليبيييي ، فيييي حكمهييي  

خاا مييي  أريييدر اليييًريص األعليييى قيييراراا بىح لييي  جيييرب عليييى   :بقولهييي  3/6/1976الرييي در بتييي ريخ 

                                                

: أبيوالعينين، محمييد مؤلي  أجي ر خلييك ري لح الحكومي  المدنييي  ا سيكندري ،مين خدار  اليرأ  لم 2/1/31فتيوى رقيم م إل1 
 .144، ب3، كضوابط مشروعية القرارات اإلداريةم هر، 

ضننننوابط : أبييييوالعينين، محمييييد ميييي هر، مؤليييي  ، أجيييي ر خليييييك24/1/1964وليييي  المريييير ، بتيييي ريخ حكييييم مجلييييص الد إل2 
 .147، الكت ا الة لع، بمشروعية القرارات اإلدارية

 . أجيي ر خلييييك8/4/1967ي، جلسيي   1236/9لعيين ا دار  رقيييم فييي الحكييم المحكميي  ا دارييي  العليييي  المرييري ،  إل3 
 .1676، مرجع س بي، بار اإلداريموسوعة القر : عك ج ، حمد  ي سين، مؤل 
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يييص جليص التيي ديبي عيين نفييص التهميي  التيي وقييع ميين أجلهيي  جييزا  علييك ميين نفييص السييالم  حا أوميين ًر

 .إل1 إلالك بمة ب  سحا للقرار الت ديبي الس بي ن المرلح  المرتب، ك

جدير ب لاكر أن قرار السحا يعتبر قراراا خداري ا هو اآلرير كهييرل مين القيراراف يجيوز الرجيوع 

عي د  القيرار األول خليى مي  كي ن علييك، كمي  يجيوز فيك من ج نا ا دار  بسحبك أي ب ا خاا ك ن معيبي ا واال

 اللعن عليك أم م القب   ا دار .

ريرى خ  مرتري  بىريدارل فير يجيوز سيحبك مين أخاا ك نف الجه  مردر  القيرار  وبن  ا عليك

السيلم ا دار  خاا ك نف هال الجه  هي السلل  الًر سيي  أو الوري ًي  لهي ، أمي  خاا ك نيف توازيهي  فيي 

فيمتنع عليه  السحا، فىاا و جدف مرلح  لجه  أررى في سحا قرار ر در عن جهي  معيني ، فيىن 

نم  برفع الدعوى بللا خله ًك خلى القب   ج نه  فيي اليك جي ن  ؛لريقه  في الك   يكون ب لسحا واال

 األفراد.

 المبحث الثاني

 االختصاصتصحيح عيب عدم 

، فيير جييك خن كيي ن هيياا أو ااك ، سييوا ا رتريي با عييدم أو كميي  ي للييي عليييك تهلييي  عييي

يظييل بيي لرا حتييى يحكييم بىله ًييك أو  ا رتريي بن القييرار الب لييل بعيييا عييدم الق عييد  المسييلم بهيي  أ

اا معيبيي ا، ف نتهيي   المييد    نيك يظييل علييى الييرغم ميين تحريينك قييرار رين بفييواف المييد  الق نونييي ، خ  أيتح

نميي  يبقييي ؛رار ميين عيبييكالقيي يبييرئ سييمى وهييي اسييتقرار المراكييز الق نونييي  تحقيقيي ا له ييي  أ ك علييى ح لييكواال

 وتوفير البم ن ف الك في  في مواجه  ا دار  للمتع ملين معه .

                                                

 .92، م.م.ع، العدد الرابع، ب3/5/1976ي، بت ريخ 9/15حكم المحكم  العلي  الليبي  في اللعن ا دار  رقم  إل1 
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وحقهي  فيي خله ًيك أو سيحبك فيي  – مريدر  القيرار – وقد انتهين  من البحع فيي سيلل  ا دار 

ل ييييد ا دار  عليييى التيييدرل بييي   ااف الميييد  المقيييرر  لللعييين وقبيييل اللعييين علييييك، فبمجيييرد اللعييين تهييي

ترير  يتعليي بي لقرار محييل اللعين، فللقبي   الهيمنيي  الك ملي  التيي يبسيله  علييى كيل جوانيا القييرار 

 عن بىله ًك.و يتك بنظر الل انعقدفمتى 

ن ك ن هاا هو األرل العي م، ويسي يرل المنليي القي نوني المجيرد غيير خن هني ك تسي ؤ ا قيد  ،واال

قبييل رييدور الحكييم  ا رتريي بك نييي  ترييحيح القييرار المعيييا بعيييا عييدم أة ييير، يكميين فييي مييدى خم

أو أن يرييبح ميين أرييدرل عيين  ،أو خقييرارل ميين قبييل المرييتب أرييرا بىرييدارل ب عتميي دلبىله ًييك، والييك 

 مرتر ا بىردارل ق نون ا؟ ارتر بغير 

   فيي القيرار ا دار ، ب نيك أقيدم أوجيك ا لهي   ظهيوراا فيي قبي ا رتري بيمت ز عيا عدم 

اا ك نييف أوجيييك  يييتمدف منييك العيييوا األريييرى، واال نييك كيي ن األريييل الييا  اس  مجلييص الدوليي  الفرنسيييي، واال

 يزال العيا الوحيد الا  يتعلي ب لنظ م الع م. ا له   األررى قد استقلف عنك، فىنك م 

ن تقيييوم بتريييحيح القيييرار ا دار  المعييييا بعييييا عيييدم يجيييوز لييي دار  خ وفيييي األريييل خنيييك  

ن الحكيييم علييى مجييروعي  القييرار يكيييون بوقييف رييدورل، و  عبيير  بمييي  تن داا لق عييد  أ، اسييا رتريي ب

ت ريياف فيي حينه .وفيميي  يلييي انهي  ا اف قيد تجعييل القييرار مجيروع ا لييو خي تريا بعييد اليك التيي ريخ مين خجيير 

 المبيييدأ االك األردن وليبيييي  مييين هيييا دار  فيييي كيييل مييين فرنسييي  ومرييير وكيييا نعيييرض موقييي  القبييي  

 .إل1 ع مال

                                                

 .352، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريالحلو، م جد راغا،  إل1 
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 لب األولالمط

 موقف القضاء الفرنسي

والتي بمقتب ه    يجوز ترحيح  ،الق عد  الع م  في فرنس     ا دار أقر الفقك والقب

القراراف ا داري  المعيب  ب ةر رجعي، بل يقترر في الك ترحيحه  ب لنسب  خلى المستقبل بقراراف 

لقد أوبح الفقيك  جيزإل ، و مبتدأ ، تسر  من ت ريخ ردوره  مستكمل  بعن رره  وجرول رحته 

في نل ي الق نون الر ب خنم  يملكك من ج رع  خج زته ن خقرار التررف ف المعيب  أو من ج نبك أ

البلرن لمرلحتك، والق عد  في الق نون الع م أن البلرن من النظ م الع م، ومن ةم فىن القرار 

أررى فىن خقرار التررف ف المعيب   هاا من جه ، ومن جه لل   يملك أحد خج زتك أو خقرارل الب 

في الق نون  التي تردر من هيً  غير مرتر ، هو بمة ب  خن ب   حق ، وهال ا ن ب  غير ج ًز 

والتي  ا رتر بعلى قواعد  اعتدا ا ن الترحيح في هال الح ل  يتبمن الع م، أب  خلى الك أ

ي خ  بمقتبى نب تجريعي يروله  بمقتب ه    تستليع سلل  خداري  أن تحقي آة راا في الم ب

 .إل1 هال السلل 

من الجه    الرحقن مجلص الدول  الفرنسي اها خلى خن المر دق  ويتبح من الك أ

، فىاا م  ا رتر بالمرتر  على قرار ر در من جه  غير مرتر    يرحح أو يهلي عيا 

 ن يرحح هاا القرار أو يهلىيمكن أ فر ،ا رتر بعدم  من القراراف ا داري  عيا   اا ج ا قرار 

أو بتعليم ف تجيزل ر در  من الجه   ،بترديي  حي عليك يردر من الجه  العلي  المرتر 

 الًر سي  المرتر  ب لعمل.

                                                

 .594–593، مرجع س بي، بالنظرية العامة للقرارات اإلداريةاللم و ، سليم ن،  إل1 
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في  1991/4/3ومن تلبيق ف مجلص الدول  الفرنسي في هاا الردد حكمك الر در في 

والم د   L420-56لبق ا للم د   ومن حيع خنك  وقد ج   في هاا الحكم Daniel Garrelقبي  

R436-5-2   من تقنين العمل في ري غته  التي ك نف س ري  في ت ريخ ردور القرار الملعون

اا ك ن  فيك، فىن مفتجي العمل وحدهم هم المرترون ب لترريب بتسريح األجير محل الحم ي ، واال

بحكم المك ن  التي يجهله  في ، لمدير المديري  المس عد، -وفي ح ل  غي بك -لمدير مديري  العمل،

أو بحكم الدور الا  يقوم بك، أن يحل من تلق   نفسك، في ح ل  سكوف ،التدره الًر سي لهال ا دار  

النروب محل مفت  العمل الا  ق م بك م نع، خ  أنك   يجوز لك فيم  يتعلي ب لترريب بتسريح 

يكن بمقدور أ  مفت  عمل آرر ب لمديري   األجير محل الحم ي ، أن يم رص هال الحلول خ  خاا لم

ن كل مفتجي العمل الاين لهم اا لم يةبف في الح ل  المعروب ، أ، واال ا رتر بأن يم رص هاا 

، ك نوا غ ًبين أو ق م ارتر ركأن يحلوا محل زميلهم الا  ق م بك م نع يحول بينك وبين مم رس  

اا ك ن وزير  فمن ةم فىن الترريب محل اللعن يكون قد ،بهم م نع ردر من غير مرتب، واال

محل القرار الملعون العمل والتوظي  قد أيد بقرار  حي الترريب الماكور، فىن قرارل   يحل 

  .إل1 الا  لحقكإل ا رتر بع عنك عيا عدم   يرففيك، و 

أب  خلى الك أن مجلص الدول  الفرنسي لم يفري بين القراراف ا داري  الفردي  والرًحي ، 

ن من ل هاا الحظر   يرجع فقل خلى فكر  قررل من حظر الترحيح الرحي، خا خك فيم  وال

نم  خلى برور  خعم ل قواعد   .إل2 في خردار القرار ا رتر بالمس ص ب لحقوي الجرري ، واال

                                                

. أجي ر خلييك مؤلي : عليي ، محميود حميد  عبي ص، 1991/أبرييل/3حكم لمجلص الدول  الفرنسي والر در بت ريخ  إل1 
 .64، مرجع س بي، بأثر تغير الظروف في القرار اإلداري والطعن فيه

 قي هر  :ال،  د.لإل،دراسنة مقارننة –ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلنس الدولنة  إل.2612دروي ، احمد حسني    إل2 
 وم  بعده . 175ب ي  ،دار الكتا والوة ًي القوم



 

 

196 

في  1950/5/16ومن قب   مجلص الدول  ب لنسب  للقراراف الفردي  حكمك الر در في  

أوق  عن العمل كمستج ر في  Contancinق ًعه  في أن السيد وتتلرب و  Contancinقبي  

بموجا قرار ر در من السكرتير الع م للوزير، وقد  1944أغسلص  31عتب راا من امحكم  النقد 

ستن داا خلى أن العن في هاا القرار، فقرر مجلص الدول  الفرنسي عدم مجروعي  القرار الملعون فيك 

قرار ك ن ت لي ا لردورل من السكرتير الع م، ومن ةم فر يكون لهاا على هاا ال ترديي وزير العدل

 الترديي أةر في ترحيح هاا القرار؛ وقبى ببلرن القرار الملعون فيك.

وب لنسب  للقراراف الرًحي ، فقد أكد مجلص الدول  الفرنسي ااف المبدأ والق بي بعدم جواز 

 Societyالك في حكمك الر در في قبي  ، و ا رتر بترحيح القراراف المعيب  بعيا عدم 

Lyonnaise برروب  1940 ديسمبر 27ر منجور في والتي تتلرب وق ًعه  في خنك رد

عتب راا من أول ين ير اوم  قرر عليه  من أت واف ويسر  هاا التحديد  ،تحديد سعر المي ل واله ز

ن يتعين عليك أرا رأ  سك  الحديد، وك لى هاا المنجور المدير المس عد ل، وقد وقع ع1941

الوزير على هاا المنجور قبل خردارل، خ  أنك لم يفعل الك، ولعن في هاا المنجور بدعوى تج وز 

نك   عبر  ب لقول بعلم الوزير ب لمنجور  ،السلل ، وقبى المجلص بعدم مجروعي  هاا المنجور واال

أن يزيل العيا الا  لحي  قرارا أو ألنك ليص من لبيع  هاا العلم  ؛الملعون فيك أو خقرارل لك

 .إل1 بك

                                                

 .67–66علي ، محمود حمد  عب ص، أةر تهير الظرو  في القرار ا دار  واللعن فيك، مرجع س بي، ب إل1 
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 المطلب الثاني

 موقف القضاء المصري

يتفي بعض فقه   الق نون ا دار  في مرر وعلى رأسهم الدكتور سليم ن اللم و ، مع 

ز ترحيح القراراف ن جوا، حيع اهبوا خلى أا رتر بمبدأ عدم جواز ترحيح عيا عدم 

ألن ا دار    تستليع أن تمص المراكز الق نوني   ؛المجروعي لدف معيب  يهدر قواعد ا داري  التي ؤ 

خ  خاا احترمف قواعد المجروعي  فيم  يتعلي ب لجكل وا رتر ب  ،المجروع  بقراراته  ا داري 

والمحل، فىاا أبيح له  ترحيح قراراته  المعيب ، فمعنى الك تفويض ا دار  في الرروه على تلك 

وهو م    يجوز التسليم بك، فبرا على أن  ،أن ترحح موقفه  فيم  بعدعلى  ،القواعد كم  تج  

وقد قرد به  حم ي  حقوي األفراد وعدم المس ص ب لمراكز الق نوني   ،الرجعي  محرم  كق عد  ع م 

 .إل1 كت سبف في ظل أوب ع ق نوني  مجروع االر ر  التي 

لى مبدأ عدم جواز ترحيح وب لرجوع خلى قب   مجلص الدول  المرر ، نجد أنك س ر ع

لتعلقك ب لنظ م  ؛ا رتر بالقراراف ا داري  المعيب ، وهاا يعد ت كيداا على حقيق  رروري  ركن 

 الرحي للقرار المعيا. ا عتم دالع م، مم    يجوز معك الترحيح أو 

وتلبيق ا لالك م  قبف بك محكم  القب   ا دار  المرري  في حكمه  الر در بت ريخ 

 ب  عتم د  يرحح  ا رتر بن القرار الب لل بسبا عيا عدم :  ....خبقوله  1953/12/21

وفي  .إل2 فيم  بعد من ر حا الج ن، بل يجا أن يردر منك خنج ًي ا بمقتبى السلل  المرول  لكإل

  يجوز له  تفويض  –يب ا  أن ارتر ب محدد في الق نون لجه  معين  حكم آرر له  قررف أ

                                                

 .596، مرجع س بي، بالنظرية العامة للقرارات اإلداريةاللم و ، سليم ن،  إل1 
 . أجيي ر خليييك21/12/1953ي، جلسيي   5لسيين   1422ي القبييي  رقييم فيي المرييري   حكييم محكميي  القبيي   ا دار  إل2 

 .681، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداري: عك ج ، حمد  ي سين، مؤل 
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 ،  يرححك خح ل  الجه  المرتر  علم ا بك –قرار خدار  ر در من غير مرتب  –غيره  فيك 

 .إل1 إلبتدا ا من الجه  المرتر الرح  القرار يجا ردورل  –لك  اعتم ده أو 

المرري ، قد س ر على  ا دار  ويتبح من األحك م الس بق  أن قب   محكم  القب  

نم  رلى نظيرل الفرنسي في عدم جواز تهلي  عيا عد م ا رتر ب الا  ج ا القرار ا دار ، واال

أج زف خردار قرار جديد في ااف الموبوع، يردر رحيح ا لترفيك مر لف  قواعد ا رتر ب 

ا القرار الس بي، وبالك يكون هاا القرار س ري ا من ت ريخ ردورل و  عرق  يالتي ك نف سبب ا في تعي

 لك ب لقرار محل اللعن.

، ا تج لوبدأ ب لعدول عن هاا  ،ا دار  في مرر قد تلور تدريجي ا  خ  أن موق  القب  

عتمدل ووافي عليك ا م  احيع أرا يقبل بترحيح القرار ا دار  المجوا بعيا ا رتر ب خا

خلى  استن دلالمرتب أررا بىردارل، والسبا في عدول القب   ا دار  عن موقفك الس بي هو 

عي للحكم بىله   القرار المعيا بعيا عدم ا رتر ب ل لم  أن العملي ، حيع   دا ا عتب راف

وبهاا يعد القرار وك نك ردر أررا من الجه   ،الجه  المرتر  أررا بىردارل قد وافقف عليك

 .إل2 المرتر 

ومن األمةل  القب ًي  الحدية  في هاا الج ن الك الحكم الر در من المحكم  ا داري  

ن من األوراي أن السيد مدير التربي  والتعليم لمنلق  تبي  فيك  أنك ولًن  في مرر والا  ج  العلي  

وهو مدرص بمدرس  المنزل  الة نوي  الت بع  لتلك  –دمي ل هو الا  أوقع جزا  ا ناار ب لمدعي 

ستن داا خلى القرار الوزار  رقم .... مع أن هاا القرار لم ينبك في أ  من ارتر ر ف مدير االمنلق  

لتعليم الة نو  بورفك ًريص المرلح  ب لنسب  للمدعي، فىن القرار الر در بعد الك من مدير ع م ا
                                                

: عك جيي ، حمييد  مؤليي  ي. أجيي ر خليييك 644/298/5فييي القبييي  رقييم المرييري  حكييم محكميي  القبيي   ا دار   إل1 
 .682، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداريي سين، 

 .121، الكت ا الة ني، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريعبدالوه ا، محمد رفعف،  إل2 
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الجزا  الر در من مدير التربي  والتعليم لمنلق  دمي ل من ج نك  ب عتم دع م التعليم الة نو  ب لوزار  

ر دراا من  تم دا عمة ر المن زع  خا يربح الجزا  بعد هاا  -خزال  العيا الا  ج ا هاا الجزا  

 .إل1 ًريص المرلح  ب لنسب  للمدعيإل

وقد اجترلف المحكم  ا داري  العلي  في مرر، أ  يتبمن الترحيح تهييراا في مبمون أو 

 ب رتي رن  ردور قرار من ًريص مجلص ا دار  له  أ مر م  خردار القرار، حيع قررف في حكم

ف العمراني  بدون تفويض من مجلص ا دار  مؤدال الترليل ف التفريلي  للمجتمع  واعتم دالموقع 

هاا العيا يرحح بردور القرار من مجلص ا دار  أو بىقرار  –ا القرار بعيا عدم ا رتر ب يتعي

 .إل2 تعديلإل يحك قد احتفظ بمبمونك دوندام ترح مجلص ا دار  للقرار المعيا م 

، على جواز ترحيح القرار وعليك فقد استقر قب   المحكم  ا داري  العلي  في مرر

أو أقرل المرتب أررا  ،المعيا بعيا عدم ا رتر ب لردورل عن غير مرتب خاا اعتمد

القرار من رتر ب بىردار بىردارل، وكالك  لجه  ا دار  أن ترحح قراره  المعيا بعيا عدم ا 

خقرارل، ومتى ارترم هاا القرار أو  ب عتم دالسلل  المرتر  بىردارل، أو بقي م هال السلل   جديد من

هاا العيا وتدارك م  ج ا القرار من  حالقرار المجوا بعيا عدم ا رتر ب قب ًي ا وتم ترحي

ب لحكم بىله     للمحكم عوار من السلل  المرتر  قبل ردور حكم في الدعوى فىنك   ارتر ب

 .إل3 ديلإلدام أنك بعد ترحيحك قد احتفظ بمبمونك دون تع القرار الملعون عليك، م 

                                                

. أجيي ر خليييك مؤليي : عبييدالوه ا، محميييد 3/6/1961ي، جلسييي  266/5م.أ.ع. حكمهيي  الريي در فييي اللعيين رقييم  إل1 
 .126، الكت ا الة ني، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريرفعف، 

ي. أجييي ر خلييييك مؤلييي : أبوسيييمهدان ،  43لسييين   1938.  اللعييين رقيييم 5/12/1999م.أ.ع. حكمهييي  الرييي در فيييي  إل2 
 .236عبدالن رر عبداهلل، القرار ا دار  في النظري  والتلبيي، مرجع س بي، ب

موسننوعة . أجيي ر خليييك مؤليي : عك جيي ، حمييد  ي سييين، 28/2/2666ي، جلسيي   1944/43م.أ.ع، اللعيين رقييم  إل3 
 .686، مرجع س بي، بالقرار اإلداري
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وقبف المحكم  ا داري  العلي  في مرر ايب ا، ب ن عيا عدم ا رتر ب   يوجا 

ألنك يمكن ترحيحك، حيع اهبف خلى أن  نقل عبو الهيً  أو فرلك أو خح لتك للمع   ؛التعويض 

ًيص هيً  قب ي  خنم  يكون بقرار من ًريص الجمهوري ، ولم  ك ن القرار الملعون فيك ردر من ر 

ن القرار المللوا التعويض عنك يكون قد ردر من غير مرتب ق نون ا مم  يرمك  ، ومن ةم فىالدول

ن القرار المعيا بعيا جكلي قرار هال المحكم  قد استقر على أ بعيا عدم ا رتر ب، ولم  ك ن

ةم فىن للا  كعيا عدم ا رتر ب   يوجا التعويض ب نك يمكن ترحيح الجكل فيم  بعد، ومن

 .إل1 لتعويض   يس ندل واقع  أو ق نون مم  تقبي معك المحكم  برفض هاا الللاإلالل عن ل

ن ارتر  مسلك المحكم  ا داري  العلي  عن مسلك محكم  القب   ويتبح مم  تقدم، أ

ا دار  في مس ل  جواز الترحيح الرحي للقرار ا دار  المجوا بعيا عدم ا رتر ب، ك ن 

 ارتر سفر عن لك كل منهم ، وتوجيك النقد الا  أا دار  لدراس  مسم د  ررب  لفقه   الق نون 

 مواقفهم م  بين مؤيد و مع رض.

ا دار  المرري ، على ت كيد م  تقبي بك الق عد   حيع تتلرد أحك م محكم  القب  

والك تلبيق ا  ،الع م  وترفض خقرار الترحيح الرحي لعيوا عن رر المجروعي  الر رجي  للقرار

ب ألوب ع الق ًم  وقف ردور القرار عند تقدير مجروعيتك، ومن الك قوله  ب ن  ا عتداددأ لمب

 القرار الملعون فيك قد ردر من غير جه  مرتر  بىردارل ق نون ا، و  يهير من هاا الوبع 

ألن القرار الب لل بسبا عيا عدم ا رتر ب   يرح  لك؛ اعتم دلخح ل  مدير المرلح  بك أو 

فيم  بعد من ر حا الج ن فيك، بل يجا أن يردر منك خنج ًي ا بمقتبى سللتك  م دب  عت

                                                

ي. أجي ر خلييك مؤلي : أبوسيمهدان ، 48لسين   11474، فيي اللعين رقيم 27/1/2668م.أ.ع. حكمه  الر در في  إل1 
 .236عبدالن رر عبداهلل، القرار ا دار  في النظري  والتلبيي، مرجع س بي، ب



 

 

261 

ن  ا جرا اف والجكلي ف في القرار ا دار  مقرر  وكالك م  قبف بك من أ .إل1 المرول  لكإل

لمرلح  ع م ، مم  يمنع ا عتم د على قبول ر حا الج ن لترحيح القرار المعيا من زاوي  

 .إل2 ا جرا اف وا جك لإل

أنه   ارت ى و عتب راف-ن قب   المحكم  ا داري  العلي  المرري  قد جرى في حين أ  

على خج ز  ترحيح عدم مجروعي  عنرر  ا رتر ب و الجكل في القرار، والك متى -عملي  

: أن يتم الترحيح قبل ردور الحكم بدعوى ا له   الملعون فيه  على األولتوافر جرل ن : 

 . إل3 خردارل   يتبمن الترحيح تهييراا في مبمون القرار أو مر م أ :الثانيار.مجروعي  القر 

خ  أن الج هد أنك ك ن محرا  ،إل عملي  اعتب راف ل من ومع تقديرن  لهاا القب  ، وم  ةبن

لم  يؤد  خليك من خبرار بر حا الج ن  من ردر بررورك    ؛ج نا كبير من الفقه  نتق د

تهيرف  قد من الظرو  الواقعي  أو الق نوني  التي تكون استف دتكهاا القب   دون  القرارإل، خا يحول

جرا  ترحيحك، حيع قد يكون من ج ن هاا التهيير الحيلول  بين  في الفتر  م  بين خردار القرار واال

ا دار  وبين خردار قرار جديد، وفي الك توقي  لر حا المرلح  في اللعن على القرار ا دار  

نك لن يردر من ا دار ، األمر الا  يكفل ي يسببه  لك القرار الجديد، حيع خبرار التمن األ

                                                

يييك . أجيي ر خل21/12/1953ي، جلسيي   5لسيين   1422حكييم محكميي  القبيي   ا دار  المرييري  فييي الييدعوى رقييم  إل1 
 .75، مرجع س بي، بأثر تغير الظروف في القرار اإلداري والطعن فيهمؤل : علي ، محمود حمد  عب ص، 

ييييك . أجييي ر خل36/7/1957ي، جلسييي   5لسييين   3377حكيييم محكمييي  القبييي   ا دار  المريييري  فيييي اليييدعوى رقيييم  إل2 
 .192ب   :الدار الج معي ، د.لإل، الق هر  ،2، هقضاء اإللغاء والتعويض إل.1994مؤل : جيح ، عبدالعزيز  

 .94، مرجع س بي، باألسس العامة للقرارات اإلداريةرليف ، عبدالعزيز عبدالمنعم،   إل3 
 يتريدر هيال ا عتبي راف العمليي  اعتبي ر  التيسيير عليى ا دار  ومراعي   عيدم المهي    فيي التمسيك ب لجيكلي ف فيي  إل

 لتيي لي ا قتريي د فييي مجيي ل ا جييرا اف ا دارييي  غييير القبيي ًي  تريرف ته ، وعييدم تكييرار المن زعيي  أميي م القبيي  ، وب
مييين ن حيييي ، وكيييالك ا قترييي د فيييي الرريييوم  القبييي ًي  مييين ن حيييي  أريييرى، ر رييي  خاا ك نيييف مريييلح  المعنيييي 

تييتمرض عيين مرييلح  محييض نظرييي . أجيي ر ب لقرارالمجييوا بعييدم ا رتريي ب أو عيييا الجييكل ميين ورا  ا لهيي   
 .76، مرجع س بي، بأثر تغير الظروف في القرار اإلداري والطعن فيهب ص، ليه : علي ، محمود حمد  عخ
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في خحج م ا دار  عن  ا حتم لاستمرار مرلح  الل عن في خله   القرار ا دار ، حيع يبقى 

   متهير .و ع د  خردارل أو في تعديلك ق ًم ا، سيم  خاا ك نف هن ك ظر خ

 المطلب الثالت

 اإلداري األردني موقف القضاء 

بتدعتك ايبدو أن محكم  العدل العلي  األردني  الس بق  قد س رف على نفص النهج الا  

ج ز  الترحيح الرحي للقرار ا دار  المعيا بعيا عدم م  ا داري  العلي  المرري  من خالمحك

م المن هج ا رتر ب، حيع قبف في حكم له  يتعلي بالك  .... أم  كون القرار الر در من قس

ن المب دئ المقرر  في دعوى فر يهير من الوبع جيً ا خا خبىقرار تلك الكتا قد ردر بعد خق م  ال

الفقك ا دار  تجيز ترحيح القرار الب لل بىجرا   حي يزيل م  ك ن ينلو  عليك القرار من عيا 

ن    وحيع خ. وقبف في حكم آرر لهإل1 الدعوى بللا خله ًك غير ااف موبوعإل حوعندًا ترب

ل من من السلل  التي أردرتك، أو خله   اللعن ب لقرار المعدوم   يتقيد بميع د، فىن ترحيحك

المحكم  أمر ج ًز في أ  وقف، وبالك يكون الدفع ب ن الدعوى قدمف بعد الميع د هو دفع 

 .إل2 مردودإل

الرحي لعيا قب   محكم  العدل العلي  األردني  في خج زتك الترحيح  استقراروقد واجك 

ن العبر  في الحكم على أس سك أ –بحي  –نتق داا فقهي ا اعدم ا رتر ب بىردار القراراف ا داري  

مجروعي  القرار ا دار  تكون ب لنظر لوقف ردورل، ومن ةم فل لم  ردر القرار ا دار  عن جه  

                                                

. أجييي ر خلييييك مؤلييي : كنعييي ن، نيييوا ، 275، ب1963، م.ن.م، 8/63حكيييم محكمييي  العيييدل العليييي  األردنيييي ، رقيييم  إل1 
 .253، مرجع س بي، بالقضاء اإلداري

خلييييك مؤليييي : جيييلن و ، عليييي رليييي ر،  جييي ر. أ22/9/1986األردنيييي  الرييي در فييييي  حكيييم محكمييي  العيييدل العلييييي  إل2 
 .754، مرجع س بي، بموسوعة القضاء اإلداري
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ولو ق مف الجه   ويظل كالك حتى ،خداري  غير مرتر  فىنك يربح معيب ا بعيا عدم ا رتر ب

 .إل1 ار في وقف  حي لت ريخ ردورلب عتم د هاا القر المرتر  

في األحك م القب ًي  لمحكم  العدل   ا وفي هاا الرروب فىن الب حع يرى خن هن ك تب ين

من  ا رتر بالمعيا بعيا عدم  ا دار العلي  األردني  الس بق  حول مس ل  جواز ترحيح القرار 

ن القرار الا  يترا في جلس  ق نوني  بعدم الرجوع عن حكم له  ج   فيك  أك، حيع قبف في عدم

قرار ب لل   يهير من الوبع الق نوني لالك القرار الب للإل وفي قبي  أررى تقول محكم  العدل 

 رحح ا جرا  الا  ق م بك المترر ؛العلي   خن موافق  وزير الدارلي  على قرار المترر    ي

. غير أن محكم  العدل العلي  األردني  إل2 ي  لم يستعمل ررحيتك برور  مب جر إلألن وزير الدارل

الا  يقبي بعدم جواز ترحيح القراراف ا داري  المجوب  بعيا  ا تج ليبدو أنه  تراجعف عن هاا 

 عدم ا رتر ب.

 المطلب الرابع

 الليبي اإلداري موقف القضاء

ي  فىنك لم يجز ترحيح القرار ا دار  المعيا فيم  يتعلي بموق  القب   ا دار  في ليب

بعيا عدم ا رتر ب بقرار  حي من الجه  ا داري  التي تملك ق نون ا خردار القرار، وهو بالك 

س ر على نهج نظيرل الفرنسي في عدم جواز ترحيح القراراف المجوب  بعيا ا رتر ب، وبهاا 

 خن القرار الب لل    1974/3/14  الر در بت ريخ المعنى تقول المحكم  العلي  الليبي  في قراره

                                                

، مرجيع سي بي، القضناء اإلدارييراجع فيي هيال ا نتقي داف الفقهيي  عليى سيبيل المةي ل   الحرير: كنعي ن، نيوا ،  إل1 
 .691، مرجع س بي، ب2، هموسوعة القضاء اإلداري. وجلن و ، علي رل ر، 253ب

. أجييي ر خليهيييي  مؤليييي : الجيييوبكي، محمييييد، القبيييي   29/57و 59/53العييييدل العليييي  األردنييييي  رقييييم  أحكييي م محكميييي  إل2 
 .265دراس  مق رن ، مرجع س بي، ب –ا دار  
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ن ج ز أن يكون مبرراا لردور قرار جديد على  -كق عد  ع م  -يجوز ترحيحك ب ةر رجعي، واال

 .إل1 الوجك الرحيح، والقرار المرحح   ينتج أةرل خ  من يوم ردورلإل

لترحيح الرحي ا دار  المجيز ل ، خن انتق داف الفقك لموق  القب  والرأ  الا  نرال

ألن خرس   الك المبدأ من  يا عدم ا رتر ب، قد ر د  رواب ا؛للقراراف ا داري  المجوب  بع

ا دار  برح  قراراته ، فيم  يتعلي بركن ا رتر ب معتمد  على أنك بوسعه   اكتراعج نك عدم 

 دار  م  فرف اي الك تكريص للرل  ودعا قراره  بك، ح ل اللعن عليك ب  له  ، وفيترحيح تعي

من آة ر خله   قراره  المعيا بعدم ا رتر ب، ودعو  مفتوح  ل دار  بىهم ل رق ب  ا دار  الااتي  

خج ع  ح ل  من   على قراراته ، ل لم  أن بمقدوره  تدارك عيوبه ، األمر الا  يؤد  بدورل خلى

 ا بىردارل من عدمك، مم  قد ردر القرار فيم  يتعلي ببحع م  خاا ك ن مرترى م  الرمب    لد

ن خج ز  ترحيح القرار ا دار  المعيا بعدم د  خلى ا برار بمر لح األفراد، أب  خلى الك أيؤ 

ردر أو ردور تعديل تجريعي يربح بموجبك م   ،من المرتب بىردارل ب عتم دل ا رتر ب

ا دار  من  عليك القب  يد  على رر  م  استقر القرار مرتر ا بىردارل، يرلي ق عد  ق نوني  جد

 أن العبر  في تقدير م  خاا ك ن القرار رحيح ا أو معيب ا هي بكونك كالك وقف ردورل.  

                                                

 .342، مرجع س بي، بالرقابة على أعمال اإلدارةالجبراني، رليف  علي، القب   ا دار  الليبي،  إل1 
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 لثالمبحث الثا

 مدى صالحية عيب عدم االختصاص كأساس للمطالبة بالتعويض

تحدع في هاا المبحع عن مدى ررحي  عيا عدم ا رتر ب ك س ص للمل لب  ن

ةم  مفهوم الرل  الموجا للمسؤولي  ا داري ، ررله  يتبح لن  أو ا  من ،لاب لتعويض في عد  مل 

نوبح الق عد  الع م  المقرر  في عدم مسؤولي  ا دار  ك رل ع م عم  ترتبك أعم له  المجروع  من 

ونرتم ببي ن مسؤولي   عن قراراته  غير المجروع ، ا دار  أبرار، ومن ةم نستوبح مسؤولي 

كل من فرنس  ومرر  القب   ا دار  فيعويض عن عيا عدم ا رتر ب وموق  ب لت ا دار 

 وكالك ليبي  واألردن.

 المطلب األول

 مفهوم الخطأ اإلداري الموجب لمسلولية اإلدارة عن قراراتها

للرليييي   لفرنسييييي المتعلقيييي  بيييي لتعويض، تعرييييي ا محييييددا لييييم يييييرد فييييي أحكيييي م مجلييييص الدوليييي  ا

ةميي  رليي  وقيع يسييتوجا مسييؤولي   :خنمي  كيي ن يكتفييي بي لقول ؛لدوليي المسيتوجا للتعييويض مين ج نييا ا

دخن الرليي  برييف  ع مييي   :لهيياا الرليي  بقوليييك  ا ميين الفقيييك الفرنسييي وبييع تعريفييي  ا ا دار ، خ  أن ج نبيي

دخن الرلييي   :الميييؤد  خليييى مسيييؤولي  ا دار    يقيييع خ  مييين جيييرب لبيعييييد، ةيييم أرد  اليييك بقوليييك

لتعييار معرفيي   ؛فييي أدا  الردميي ، و  يمكيين سييلف ا حريير هييال األرليي  الييوظيفي هييو ا رييرل بيي لتزام 

مرتليي  الرييدم ف التييي تقييوم بهيي  المرافييي الع ميي ، والرليي  يمكيين أن يكييون عمييرا خيج بييي ا ريي دراا ميين 

ا دار ، كم  يمكن أن يقع في رور  امتن ع ا دار  عن تقديم عمل يجا عليه  القيي م بيك، كمي  يمكين 
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أو مجييرد خهميي ل، كميي  أن الرليي  ا دار  يمكيين أن يكييون نتيجيي  قييرار خدار  غييير أن يكييون متعمييداا 

 .إل1 مجروع، كم  يمكن أن يكون نتيج  عملي  م دي د

وقييد حيي ول مجلييص الدوليي  المريير  ميين ج نبييك تحديييد مييدلول الرليي  المسييتوجا للمسييؤولي  

دار    ت سيي ل خ  علييى ا دارييي ، فيياهبف محكميي  القبيي   ا دار  فييي حكييم لهيي  خلييى القييول بيي ن  ا 

ويترك تحديد الرلي  لتقيدير الق بيي، وهيو يسترجيد فيي اليك ب لنسيب  للقيراراف ا داريي   ،أس ص الرل 

بميي  يترييال الرليي  ميين رييور  وابييح  ملموسيي  هييي رييور  عييدم المجييروعي  التييي تكييون قييد أريي بف 

خليى مر لفي   مرتري ب، أا اليك خليى الجيكل أو خليى  سيوا  أكي ن ميرد   ،القرار ا دار  الملعيون فييك

 .إل2 الق نون، أم خلى عيا ا نحرا ، ويكفي أن يكون القرار مجوب ا بعيا من هال العيواإل

حييديع اهبييف المحكميي  ا دارييي  العلييي  المرييري  فييي تعرييي  الرليي  بقولهيي   ...  وفييي حكييم  

 .إل3 ي...إلا ررل ب لتزام ق نون هو-ا داري رك ن المسؤولي  كركن من أ-والمقرود ب لرل  

أن يكييون جسيييم ا أو  –منيي ل مسييؤولي  ا دار   –وبنيي  ا علييى الييك فىنييك   يجييترل فييي الرليي  

ن ك ن لجسي م  الرلي  تي ةير فيي تقيدير التعيويض، المهيم أن يوجيد الرلي ، هياا الرلي  فيي  بسيل ا، واال

رليي  الييا  نلي ي المسييؤولي  ا دارييي  يرتليي  ب لبيرور  عيين الرليي  فييي مجي ل المسييؤولي  المدنييي ، ف ل

يؤد  خلى المسؤولي  ا داري  هو الرلي  المرفقيي، ومين ةيم كي ن مين البيرور  واليرزم تحدييد لبيعي  

الرليي  اليييا  يترتيييا عليهييي  حتميي ا وب لبيييرور  وجيييود المسيييؤولي  ا دارييي  مييين عيييدمه ، كمييي  أن درجييي  

   موظفيهييي  رليي  خلييى تحدييييد مسييؤولي  ا دار  عيين أاتريي ل هيياا الرليي  بييي لمرفي ا دار  خنميي  يييؤد
                                                

 .462، مرجع س بي، بني للقرار اإلداري السلبيالنظام القانو هرل، سعيد خبراهيم علي ،   إل1 
. أجيي ر خليييك مؤليي : هييرل سييعيد خبييراهيم 2/5/1956بتيي ريخ  4298رقييم المرييري  حكييم محكميي  القبيي   ا دار   إل2 

 .463علي ، النظ م الق نوني للقرار ا دار  السلبي، مرجع س بي، ب
. أجيي ر خلييييك 2/1/2667ي، جلسييي   48لسيين   16732حكييم المحكميي  ا داريييي  العلييي  المريييري  فييي اللعيين رقيييم  إل3 

 .463سعيد خبراهيم علي ، النظ م الق نوني للقرار ا دار  السلبي، مرجع س بي، ب،مؤل : هرل 
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خاا كي ن الرلي   ،بنل ي معين، فقد تتحمل ا دار  التعيويض المسيتحي للمبيرور كليي ا وبريف  نه ًيي 

رييرى قييد عنييك م دييي ا أو اهنيي ا، وفييي رييور  أو  ينفييك  ،اليا  ارتكبييك الموظيي  اا رييل  وةيقي  بيي لمرفي

تكيييا الرلييي  تبيييمن ا دار  دفيييع التعيييويض للمبيييرور، ةيييم بعيييد اليييك ترجيييع عليييى الموظييي  اليييا  ار 

 .إل1  قتب   مبل  التعويض الا  سبي وأن دفعتك للمبرور

وقد تردف محكمي  القبي   ا دار  فيي مرير لتحدييد الرلي  الموجيا للتعيويض واليك مين 

 خن المسييييؤولي  التقرييييييري  ب لنسييييب  خليييييى  :بقولهييييي  15/11/1951رييييرل حكمهيييي  الرييييي در بتيييي ريخ 

اا ك نيييف فكييير  الرلييي  فكييير  السيييلل ف الع مييي    ترتيييا ا ليييزام بييي لتعويض خ   عليييى ركييين الرلييي ، واال

خ  أنيك أييي ا ك نييف الريور التييي ينلييو  فيهيي   ،معي ريي  تستعرييي بلبيعتهيي  عليى وبييع تعرييي  جيي مع

أو ختيي ن عمييل عين غييير  ،الرلي  سيوا ا كيي ن هيو ا رييرل بمي  يفربييك القي نون بعييدم ا بيرار بيي لهير

ولكنيك اعتيدا  عليى حيي الهيير عليى أسي ص  ،حييأو مق رف  عمل عن  ،حي واعتدا  على حي الهير

  مييع المييدعي   ينييدره التعسيي  فييي اسييتعم ل الحييي، أييي ا ك نييف هييال الرييور  فييىن سييلوك وزار  الم لييي

ري در الرسيم ال فيي سيفر السيفين  خ  بعيد أن تيؤد ألنه  عندم  ارتي ف عيدم التيرريب  تحف خحداه ؛

نييك خ  ب لبحييع والمجيي ور ، وهييو رأ  لييك أسيي نيدل عنهيي  لييم ترييل خلييى هيياا الييرأ  وتقتنييع بييك وتييدافع ع

ت يييداا مين بعيض  ، ويلقيىفي التفسير والت ويل يهيد  خليى تحقييي المريلح  الع مي  لومبرراتك واجته د

القي نون وجه ف النظر الق نوني  ومن ةم   يجوز اته مك ب نك عمل ينلو  على عدم مراع   نروب 

 ،و خس    استعم ل السيلل  مين جي نك مر لفي  روح القي نونأ ،من حيع موبوعه  والرل  في تلبيقه 

قتبي من المرلح  الق ًم  على المل لب  بك وتحريلك واألمر يتعلي برسوم جمركي  مم  ي ررور ا 

بل هو يتللا منه  دقي  فيي البحيع وفهمي ا لنريوب تقبيل بلبيعتهي  الت وييل  ؛عدم التفريل في ج نكو 
                                                

  د.لإل، ،قضنناء التعننويض –الدولننة عننن أعمالهنا غيننر التعاقدينة  ةمسنلولي إل.2667 انظير: نري ر، جيي بر جي د إل1 
 .174–173، بدار النهب  العربي  :الق هر 
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فهميف  ااو  بيير عليهي  بعيد اليك خ ،ويتردد بين الرل  والريوااوالتفسير وينفسح فيه  مج ل الرأ  

عليى الرلي  و  يجوز أن تترتا مسؤوليته  في هيال الح لي   ،هال النروب وفسرته  على وجك معين

 لى هياا المعنييى وحيدل ينرير  د لي  الرليي ،واال جسييم  بيل   بيد لمح سيبته  أن يكييون الرلي  ؛العي د 

يي ،المعروبيي الموجييا لمسييؤوليته  فييي الح ليي   ر  الحكوميي  علييى الوجييك السيي بي و  جييبه  فييي أن تر 

 .إل1 إلبي نك   ينلو  على جي  من الك

 :يز بين نوعين من الرل  أولهم مم  سبي نجد أن القب   ا دار  المرر  والفرنسي قد م  

وتبع ا لالك ف لموظ  وحدل هو من  ،الرل  الجرري وهو الرل  الا  ينسا خلى الموظ  جرري ا 

 :وينفا الحكم في أموالك الر ر ، ويكون ا رتر ب للقب   الع د ، والة ني ،تحمل المسؤولي ي

هو الرل  المرفقي، أو المرلحي وهو الرل  الا  ينسا خلى المرفي الع م ااتك وهو وحدل من 

يتحمل المسؤولي  على ع تقك ويقوم بدفع التعويض من أموال المرفي ويكون ا رتر ب للقب   

 .إل2 ر ا دا

 المطلب الثاني

 لمشروعة ا اإلدارة عن قراراتها يةعدم مسلول

ا الريييدد هيييي أن مسيييؤولي  ا دار  عييين القيييراراف ا داريييي  منيييول بجيييكل االق عيييد  المقيييرر  بهييي

أس سييي بيي ن يكييون القييرار معيبيي ا، وأن يترتييا عليييك بييرر، وأن تقييوم عرقيي  سييببي  بييين رليي  ا دار  

                                                

 ر خليييك مؤليي : . أجيي15/11/1953، بتيي ريخ 1332/5فييي الييدعوى رقييم المرييري  حكييم محكميي  القبيي   ا دار   إل1 
 دار النهبيي  العربييي ،  القيي هر : ،  د.لإل،مسننلولية الدولننة عننن أعمالهننا غيننر التعاقديننة إل.1995فكيير ، فتحييي  

 .262ب
القييي هر  : دار النهبييي  ،1، للولية اإلدارينننةتطنننور فكنننرة الخطنننأ كأسننناس للمسننن إل.1998نرييي ر، جييي بر جييي د   إل2 

 .5ب العربي ،
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سيي ل ا دار  ت  فيير  ،، فيىاا كيي ن هيياا القييرار سييليم ا ور ليي ا ميين العيييواوبيين البييرر الييا  أريي ا الفييرد

 .إل1 عن نت ًجك مهم  بلهف جس م  البرر الا  يلحي ب لفرد من جرا  تنفيال

رع مني ل مسيؤولي  ا دار  عين القيراراف ا داريي  التيي تسيبا بيرراا للهيير هيو وقد جعل المج ي

رييوب عليهيي  ق نونيي ا وهييي عيييا عييدم ا رتريي ب، وقييوع عيييا فييي هييال القييراراف ميين العيييوا المن

أو الرليي  فييي تلبيقهيي  وت ويلهيي  أو خسيي    اسييتعم ل  ،وعيييا الجييكل، وعيييا مر لفيي  القييوانين واللييواًح

 السلل .

ويترتييا علييى الييك، أن مسييؤولي  ا دار  تكييون منعدميي  ب لنسييب  للقييراراف ا دارييي  المجييروع ، 

 .إل2 حتى لو نتج عن تنفياه  أبرار جسيم 

وهييياا هيييو المبيييدأ العييي م اليييا  تسيييير علييييك أحكييي م المحكمييي  ا داريييي  العليييي  لمجليييص الدولييي  

أن المنييي ل فيييي مسييي  ل  الحكومييي  بييي لتعويض عييين القيييراراف  حييييع قيييررف  ،المرييير  بجيييكل مسيييتمر

ج نبهيي  بيي ن يكيون القييرار ا دار  غيير مجييروع، واليك خاا جيي بك عيييا أو  مينا داريي  هييو قيي م رليي  

عييوا، وأن يترتيا علييك بيرر، وأن تقيوم عرقي  السيببي  بيين الرلي  والبيرر، فيىاا كي ن أكةر مين ال

س ل عنيك ا دار  مهمي  بلي  البيرر اليا  يترتيا علييك  نتفي   ركين القرار سليم ا مل بق ا للق نون، فر ت  

 .إل3 إلالبرر....

نيك متيى كي ن ... ومين الحكومي  حييع أ مرير أيبي ا  يررف المحكم  ا داري  العلي  فيكم  ق  

الر در بىنهي   ردمي  الميدعي بقبيول اسيتق لتك مين العميل  1985لسن   66وك ن القرار رقم  ،م  تقدم

                                                

 .182ب عي،الج مدار الفكر  ا سكندري : ،1التعويض ا دار ، ل إل.2666اللب خ، جري  أحمد   إل1 
 .768، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريعبداهلل، عبدالهني بسيوني،  إل2 
. أجيييي ر خليييييك مؤليييي : عبييييداهلل، 21/5/1966الريييي در  6869/8حكييييم المحكميييي  ا دارييييي  العلييييي  المرييييري ، رقييييم  إل3 

 .768، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريعبدالهني بسيوني، 
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مميي  يترليي  معييك ركيين  ،ب لهيًيي  المرييري  الع ميي  للبتييرول قييد رييدر رييحيح ا مل بقيي ا ألحكيي م القيي نون

ض غير قي ًم عليى للا المدعي التعوي ىومن ةم تنتفي مسؤولي  الجه  ا داري  عنك ويبح ،الرل 

اا انتهيى الحكيم الملعيون فييك خلييى رفيض اليدعوى موبيوع ا فىنييك  سيند مين القي نون حقيقي ا بيي لرفض، واال

يكون قد أر ا الق نون في قب ًك ويكون اللعن عليك غير سديد ويتعين القب   برفبيك، ميع خليزام 

 .إل1إلالل عن ب لمرروف ف

ل    األردنييي  السيي بق  فييي عييدم مسيي  عليييوهييو ااف اليينهج الييا  سيي رف عليييك محكميي  العييدل ال

يلحيي ا دار  عن نتيج  قرارهي  السيليم اليا  ريدر مل بقي ا للقي نون مهمي  بلهيف جسي م  البيرر اليا  

اسييتقر   أنييك ررف فييي أحييد أحك مهيي بي لفرد ميين تنفيييال، ميي  لييم ييينب القيي نون علييى غيير الييك، حيييع ق يي

يض عن القراراف ا داريي  منيول بىريدار ا جته د على أن ارتر ب القب   ا دار  بقب ي  التعو 

قيرار خدار  بيي لمعنى الرييحيح لهياا ا رييلرح، كميي  أن القبي   ا دار    يحكييم بيي لتعويض خ  خاا 

بيي ن جيي بك وجيك ميين وجييول عييدم  ،ةبيف أن القييرار ا دار  الييا  كي ن السييبا فييي البييرر غيير مجييروع

 .إل2 إلوا نحرا  نونمر لف  الق و المجروعي  كعيا مر لف  الجكل وا رتر ب 

خن   :، بقولهيي 8/5/2665بتيي ريخ  حكمهيي  الري دروهياا ميي  أكدتيك المحكميي  العليي  الليبييي  فيي 

قب   هال المحكم  جرى، عليى أن مسيؤولي  ا دار  عين التعيويض عين القيراراف ا داريي  رهيين بي ن 

مجيروعي  القيرار وبيين ، وأن يترتيا علييك بيرر، وأن تقيوم عرقي  سيببي  بيين عيدم  ا يكون القرار معيب

 .إل3 إلالبرر الا  أر ا الجرب....

                                                

. أجي ر 12/2/1992ي، جلسي   33لسين   2743حكم المحكم  ا داري  العليي  المريري  فيي اللعين ا دار  رقيم  إل1 
 .131، مرجع س بي، بتطور قضاء اإللغاءخليك مؤل : أبوالعينين، محمد م هر، 

 .788، ب1994، مجل  نق ب  المح مين لسن  37/94حكم محكم  العدل العلي  األردني  رقم  إل2 
، م.م.ع، السييين  األربعيييون، 8/5/2665ي، بجلسيي  57/49حكييم المحكمييي  العلييي  الليبيييي  فيييي اللعيين ا دار  رقيييم  إل3 

 .82العدد األول، ب
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ن ك ن ا تج ل الحديع الا  اتجك خليك مجلص الدولي  الفرنسيي هيو قيي م  ،وكيالك المرير  ،واال

مي م األعبي   ا دار  تلبيق ا لمبدأ المسي وا  أهال المسؤولي  في ح  ف معين  دون قي م رل  من ج نا 

مرييي لر، ممييي  جعييل مييين الممكييين لليييا التعيييويض عييين القيييراراف سييي ص اللي  عليييى أالع ميي ، والمسيييؤو 

المجييروع  أيبيي ا، فيي لهرض هنيي  أن ا دار  قييد أتييف ترييرف ا أو عمييرا م دييي ا دون أن يريي حبك رليي ، 

على أن هاا الترر  أو العمل أر ا الهير ببرر، ف لمسؤولي  هن  يرتفي فيهي  الرلي  كجيرل مين 

ين وهميي  ركيين البييرر وعرقيي  السييببي  بييين نجيي ل ا دار  وتقييوم علييى الييركنين اآلريير  ،جييرول تحققهيي 

ن كي ن مجليص الدولي   والبرر الا  أر ا الفرد من جرا  هاا الترير  حتيى وليو كي ن ريحيح ا، واال

الفرنسيي قييد تجي وز فييي حيي  ف كةيير  هيياين األس سييين  فكير  الرليير والمسيي وا  أمي م األعبيي   الع ميي إل 

 .إل1 ير هال الح  فرر مسؤولي  ا دار  بهير رل  في غوق  

 المطلب الثالث

 مسلولية اإلدارة عن قراراتها غير المشروعة

ف وجيييك عييييدم  ،لمعليييوم أن القبييي   ب  لهييي   لييييص مييين مسيييتلزم ف القبييي   بييي لتعويضامييين 

فميين  ،المجيروعي  التيي تييؤد  خليى خلهيي   القيرار ا دار    تييؤد  وبريور  حتمييي  خليى التعييويض عنيك

ن عيييوا القييرار ا دار  منهيي  ميي  يييؤد  خلييى التييزام ا دار  بيي لتعويض   ا أك فقهيي ا وقبييالمسييتقر علييي

ا م  سنتن ولك ب لنسب  لكل عييا مين عييوا القيرار ا دار ، وموقي  اومنه  م    يؤد  خلى الك، وه

 القب   منك والك على النحو اآلتي:

 

 
                                                

 .175، ب، مرجع س بيالتعاقدية، قضاء التعويض مسلولية الدولة عن أعمالها غير، نر ر، ج بر ج د  إل1 
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 العيوب التي تستلزم المطالبة بالتعويض: –أوالً 

 ون:. عيب مخالفة القان2

تعيد مر لفي  قيرار ا دار  للقي نون مين المر لفيي ف الموبيوعي  التيي تميص وتيؤةر فيي مبييمون 

بي ن  ،لحجيي  الجيي  المقبيي بيكلموبوعي  في رور  مر لف  القيرار وقد ت تي هال المر لف  ا ،القرار

ييا األحكي م أو ب متني ع ا دار  تنف ،يحول القرار الري در مين ا دار  دون تنفييا األحكي م الري در  منهي 

الر در  لمرلح  األفراد وقد ت تي في رور  الرل  في تلبيي الق نون وقد ت تي فيي ريور  ا عتيدا  

 .إل1 على الحري ف الع م  أو مر لف  المب دئ الع م 

ن عييييا مر لفييي  القييي نون يوجيييا داًمييي ا قيييي م أ عليييى واسيييتقر قبييي   مجليييص الدولييي  الفرنسيييي

ك مييييك الريييي در  فييييي هيييياا الرييييدد ومنهيييي  حكمييييك الريييي در فييييي وهيييياا ميييي  أكدتييييك أح ،مسييييؤولي  ا دار 

ن أحيد الميديرين قيد أريدر قيراراا والتي تتلرب وق ًعهي  فيي أ (Froustey)في قبي   5/16/1947

تيييك فيييي اليييك تلبيقييي ا ألحكييي م القييي نون الرييي در  فيييي بمنيييع أحيييد األلبييي   مييين مزاولييي  مهنتيييك رغيييم أحقي  

ف رييدر المجلييص حكميي ا يييدعو خلييى تقرييير  ،جديييد والييا  يتعلييي بتنظيييم فييتح عييي داف  26/5/1946

 .إل2 المسؤولي  ا داري  لكون المدير قد ر ل  نب الق نون الواجا التلبيي

وج   موق  مجلص الدول  المرر  من عيا مر لف  الق نون بوريفك أس سي ا لقيي م المسيؤولي  

بي لتعويض فيي جمييع حيي  ف ا داريي  مهي يراا لمي  اهيا خلييك مجليص الدولي  الفرنسيي، خا أنيك   يحكيم 

مر لفيييي  القييييي نون، حييييييع قبيييييف محكمييييي  القبييييي   ا دار  فييييي مرييييير فيييييي حكمهييييي  الرييييي در فيييييي 

...... تقيييوم ا دار  بتعيييويض الموظييي  المفريييول تعويبييي ا معقيييو ا خاا مييي  تبيييين أنيييك   15/6/1956

                                                

 .867، مرجع س ي، بالقضاء اإلداري قضاء اإللغاءاللم و ، سليم ن،  إل1 
 .598، مرجع س بي، بدراسة مقارنة –القضاء اإلداري اللبناني رليل، محسن،  إل2 
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ي لميي  فييي الييك ميين تلبييي ؛أو بلريقيي  تعسييفي ، أو بهييير مبييرر جييرعي ،رييل فييي وقييف غييير  ًيييف  

. أمي  المحكمي  ا دار  العليي  فيي إل1 إلرحيح لقواعد المسؤولي  في الفقك ا دار  وتهليا لقواعد العدالي 

حيييع اعتبيرف أن عيييا مر لفي  القيي نون يرتييا  ،سي رف علييى نهيج مجلييص الدوليي  الفرنسيي فقييد مرير

    :هي بقول 1958يولييو  12مسؤولي  ا دار  ب ستمرار، وهياا مي  قبيف بيك فيي حكمهي  الري در فيي 

 15ر ميدلول المي د  ييجفع في خعف   ا دار  من المسؤولي  وقوعهي  فيي رلي  فنيي أو قي نوني فيي تفسي

والييك ألن الرليي  هييو واقعيي  مجييرد  ق ًميي  بييااته  متييى تحققييف أوجبييف مسييؤولي   1923؛ميين دسييتور 

 .إل2 إلمرتكبه  عن تعويض البرر الن ج  عنه ....

اسيييتقر الفقييك والقبييي      السيي بق  فيييي هيياا الرييدد كميي  قبييف محكمييي  العييدل العلييي  األردنيييي

خا قييد يلهييي القبيي    ؛ن علييى أن القبيي   بيي لتعويض ليييص ميين مسييلتزم ف القبيي   ب  لهيي  ا داري يي 

ولكنيييك   يحكيييم بييي لتعويض فيييي بعيييض الحييي  ف ومنهييي  ح لتييي  خلهييي   القيييرار  ،ا دار  القيييرار ا دار 

. األمير اليا  يتبيح لني  هني  أن قبي   إل3 إل ب....ا دار  لعيا فيي الجيكل أو لعييا عيدم ا رتري

 ،محكمي  العييدل العليي  األردنييي  سي ر علييى نهيج ميي  اهييا خلييك قبيي   كيل ميين مجليص الدوليي  الفرنسييي

وقبيي   المحكميي  ا دارييي  العلييي  فييي مريير ب عتبيي ر أن عيييا مر لفيي  القيي نون يرتييا مسييؤولي  ا دار  

 ب ستمرار.

عليى لقول ب ن الق بيي ا دار  فيي ليبيي  سي ر افىنك يمكن  أم  موق  القب   ا دار  الليبي

القيي نون فييي  نهيج الق بييي ا دار  فيي كييل مين فرنسيي  ومرير واألردن، فييي اعتبي ر أن عيييا مر لفي 

                                                

 .836 بس بي، ، مرجع حرية اإلدارة في سحب قراراتهاالكبيسي، رحيم سليم ن،  إل1 
القضناء  إل.1997. أجي ر خلييك مؤلي : فيودل، رأفيف  1958يولييو  12  فيي حكم المحكمي  ا داريي  العليي  المريري إل2 

 .186ب دار النهب  العربي ، الق هر :،  د.لإل، اإلداري ودعوى اإللغاء ودعوى التعويض
 كز عدال .، منجوراف مر 16/2/1994، بت ريخ 28/1994حكم محكم  العدل العلي  األردني  رقم  إل3 
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وب لتي لي التزامهي  بي لتعويض عنيك، فقيد  ،القرار ا دار  يعد من األوجك الرزم  لقيي م مسيؤولي   ا دار 

خن  ... وحييع  :ر  بمحكم  استًن   لرابلص فيي أحيد أحك مهي  خليى القيولاهبف داًر  القب   ا دا

الرلي  اليا  ارتكبتيك جهي   ن أرك ن التعويض قد توافرف من حيعالل عن  تللا التعويض، وحيع خ

الل عنيي  بىرييداره  للقييرار المريي ل  للقيي نون الييا  ترتييا عنييك نتيي ًج ألحقييف أبييراراا  يا دار  فييي حيي

 .إل1 إلم  أةر في نفسيته ، ويحي له  التعويض عن الك....بليه  ب لل عن .... م

 . عيب االنحراف في السلطة:1

يعد عيا ا نحرا  في السلل  رل  مرفقي ا يستلزم مسؤولي  ا دار ، ف لمبيدأ المقيرر فيي هياا 

الرييدد يسييتلزم خق ميي  مسييؤولي  ا دار  بقييي م هيياا العيييا، وب لتيي لي يحكييم علييى ا دار  بيي لتعويض عيين 

 .إل2 اره  ا دار  المعيا بهاا العياقر 

ولقييد اتبيييع مجلييص الدولييي  الفرنسييي فيييي كةييير مييين أحك مييك مبيييدأ تييرزم عييييا ا نحييرا  فيييي 

السيييلل  والتيييزام ا دار  بتعيييويض البيييرر الن جييي  عنيييك، حييييع قبيييى فيييي حكيييم ليييك ريييدر بتييي ريخ 

عسفي ا بي لقبض عليى  رداره  قراراا ت ؛بىلزام ا دار  ب لتعويض (German)في قبي   6/16/1929

 .إل3 أحد الموالنين دون سند ق نوني

حييع اعتبيير أن عييا ا نحييرا  فيي السييلل   مجلييص الدولي  المريير  هياا ا تجيي ل؛ كمي  أكيد

ميين العيييوا التييي تييؤد  خلييى التييزام ا دار  بيي لتعويض، وهيياا ميي  قررتييك محكميي  القبيي   ا دار  فييي 

الة بف مين األوراي أن ارتيي ر مريلح  السيكك  متى ك ن بقوله   22/11/1954حكمه  الر در في 

                                                

 27/6/2666ي، جلسي   99/28سيتًن   ليرابلص، فيي اللعين ا دار  رقيم بمحكمي  ا داًر  القب   ا دار  حكم إل1 
 ي، حكم غير منجور.

 .764، مرجع س بي، بالقضاء اإلداريعبداهلل، عبدالهني بسيوني،  إل2 
 .597، مرجع س بي، بدراسة مقارنة –القضاء اإلداري اللبناني رليل، محسن،  إل3 
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الحديدي  لموقع محلته  قد تم بعد دراس  وتمهييل وتمحييب وتحقييي لوجهي ف النظير، وكي ن الب عيع 

اا فييرض أن خق ميي   –عليييك ابتهيي   مرييلح  ع ميي ، فييىن قرارهيي  بييالك يكييون رييحيح ا   جيي ًب  فيييك  واال

فييىن ميين حييي المبييرور علييى المرييلح  أن المحليي  فييي هيياا الموقييع سيييؤد  خلييى ا بييرار ب حييد، 

 .إل1 إلتعوبك تعويب ا ع د ا 

أم  ب لنسب  للقب   ا دار  فيي ليبيي  واألردن فقيد انيتهج لريقي ا ممي ةرا للرييي مجليص الدولي  

ومجليص الدولي  المرير  فيي التعيويض عين القيراراف ا داريي  المعيبي  بعييا ا نحيرا  فيي  ،الفرنسي

ك مهيي  الري در  بهيياا الجي ن، خ  أن محكميي  العيدل العلييي  األردنيي  السيي بق  السيلل ، وهياا ميي  يؤكيدل أح

اجييييترلف لتقرييييير التعييييويض أن تكييييون عييييدم المجييييروعي  الموبييييوعي  التييييي لحقييييف بيييي لقرار ا دار  

  المل لبيي  بيي لتعويض عيين رليي  ا دار ... ليييص لرفيراد   :جسييم ، حيييع قبييف فييي حكيم لهيي  بقولهيي 

 .إل2 إلني  خاا لم يكن الرل  جسيم ا في تلبيي القواعد الق نو 

وبنييي  ا عليييى اليييك يعيييد عييييا ا نحيييرا  ب لسيييلل  وسييييل  بييييد الق بيييي ا دار  تريييلح داًمييي ا 

ك سيي ص للمل لبيي  بيي لتعويض والييك اسييتن داا خلييى المبييدأ العيي م فييي المسييؤولي  والييا  يقبييي بيي ن دميين 

 تسبا ببرر للهير يلزم بتعويض الك البررد.

                                                

 مؤليي : . أجيي ر خليييك22/11/1954ي، بتيي ريخ 186/7حكييم محكميي  القبيي   ا دار  المرييري  فييي الييدعوى رقييم  إل1 
 .1366، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداريعك ج ، حمد  ي سين،  

 إل.2616أبوالهيييوى، نييييدا  محميييد أمييييين  . أجييي رف خليييييك: 123/1997حكيييم محكمييي  العييييدل العليييي  األردنييييي ، رقيييم  إل2 
ج معييي  غييير منجييور إل،  رسييي ل  م جسييتير . مسننلولية اإلدارة بننالتعويض عنننن القننرارات اإلدارينننة غيننر المشننروعة

 .24، عم ن، بللدراس ف العلي  الجري األوسل
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 ي ال تستلزم المطالبة بالتعويض:العيوب الت –ثانياً 

ن  -ن علييى أن العيييوا الجييكلي   الجييكل وا رتريي بإللقييد اسييتقر الفقييك والقبيي   ا داري يي  واال

خ  أنهميي    يؤدييي ن برييف  حتمييي  خلييى الحكييم  -ك نيي  يؤدييي ن خلييى خلهيي   القييرار ا دار  الملعييون فيييك

  قيد يكيون جوهريي ا وقيد يكيون ة نويي ا، ب لتعويض، حيع من المعلوم أن عيا الجكل في القرار ا دار 

وميين المسيييتقر علييييك فقهييي ا وقبييي  ا أن عييييا الجييكل   يعيييد مريييدراا للمسيييؤولي  ا داريييي  خ  خاا كييي ن 

أس سي ا، أم  خاا ك ن الجكل ة نويي ا ويمكين لي دار  أن تعييد تريحيح القيرار وفقي ا للجيكلي  المللوبي  فير 

 .إل1 لي التزامه  ب لتعويضمحل لقي م المسؤولي  ا داري  وب لت 

 4/11/1921ومن تلبيق ف مجلص الدول  الفرنسي فيي هياا الريدد، حكميك الري در بتي ريخ 

 ؛أن مر لفي  الجيكل التيي تيؤد  خليى ا بلي ل   تكفيي داًمي ا  نعقي د مسييؤولي  ا دار  حييع جي   فييك 

إل ميين 21هيي  فييي الميي د   المنرييوب علي ع ا جييرا اف بييتالييك أنييك خاا كيي ن خلهيي   القييرار سييببك عييدم ا

 .إل2 إلفىن هاا   يؤد  بااتك خلى توليد مسؤولي  ا دار  15/2/1962ق نون 

ولقيييد أكيييدف محكمييي  القبييي   ا دار  فيييي مرييير هييياا ا تجييي ل حييييع أرييياف موقفييي ا مجييي به ا 

خن العييا فيي جيكل القيرار ا دار ،   :له  بقولهي  د قبف في حكم  لموق  مجلص الدول  الفرنسي، فق

ر ريي  أن يبليي  مبليي  الرليي   جيي ن غيييرل ميين العيييوا... خ  أنييك يجييترل فييي هيياا العيييا برييف  جيي نك

يييييؤةر فيييي موبيييوع القييييرار وجيييوهرل واال  فييير يقييييوم بيييك الرلييي  المعنييييي فيييي دعييييوى  عالجسييييم، بحيييي

 .إل3 إلالتعويض....

                                                

 .89، مرجع س بي، بدعوى إلغاء القرار اإلداري وطلبات إيقاف تنفيذهانظر: رليف ، عبدالعزيز عبدالمنعم،  إل1 
 .664، مرجع س بي، بدراسة مقارنة –اء اإلداري اللبناني القضرليل، محسن،  إل2 
، أجيييي ر خليييييك مؤليييي : 36/6/1966، بتيييي ريخ 73/1حكييييم محكميييي  القبيييي   ا دار  المرييييري  فييييي الييييدعوى رقييييم  إل3 

 .555، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداريعك ج ، حمد  ي سين، 



 

 

217 

مسيلك الييا  لنييتهج اأأنيك  ميين عييا الجييكل فيبيدوأمي  ب لنسيب  لموقيي  القبي   ا دار  الليبيي 

نيك ليم يرتيا التعيويض عليى مر لفي  فرنسيي والقبي   ا دار  المرير ؛ حييع خسلكك قرين ل القب   ال

 ،كل الجكلي ف وا جرا اف، بيل جعيل جيزا  التعيويض مقريوراا عليى الجيكلي ف وا جيرا اف الجوهريي 

ى أ  تلييك التييي تييؤةر فييي مبييمون القييرار ا دار  أو تلييك التييي تمييص بييم ن ف األفييراد، وبهيياا المعنيي

خن العييا الجييكلي اليا  يعيييا   2/1/1965ري در بتيي ريخ لتقيول المحكمي  العلييي  الليبيي  فييي قرارهي  ا

القييرار ا دار  هييو الييا  يكييون ميين جيي نك التيي ةير علييى موبييوع القييرار أو ا نتقيي ب ميين البييم ن ف 

بيي لقيود  المقييرر  لريي لح األفييراد، وقييد اسييتقر القبيي   ا دار  علييى أنييك   ينبهييي التجييدد فييي التمسييك

 .إل1 إلالجكلي  خلى حد يعلل نج ل ا دار 

وهياا مي  اسيتقر علييك ا جتهي د القبي ًي فيي األردن، حييع ييرى أنيك   محيل للتعيويض عين 

 القراراف ا داري  المعيب  بعيا جكلي ة نو ، والك لسببين هم :

 اا الترحيح لن لقرار المعيا بعيا جكلي من قبل ا دار ، وأن هخمك ني  ترحيح ا السبب األول:

 .ليكون لك ت ةير على موبوع القرار وجوهر 

 حتمي  حرول البرر الا  أر ا األفراد، بمعنى أن البرر واقع   مح ل  سوا   السبب الثاني:

 أك ن القرار المعيا قد ردر عن الجه  المرتر  أم  ، وسوا  ردر القرار ا دار 

 .إل2 كلب لجكل الق نوني أم ردر مر لف ا لقواعد الج 

                                                

 .376، ب1، المجموع  المفهرس ، ه2/1/1965 ريخ /ي، بت3/7حكم المحكم  العلي  الليبي  في اللعن رقم  إل1 
عميي ن : دار واًييل للنجيير ، 1، لمسننلولية اإلدارة العامننة عننن أعمالهننا الضننارة إل.2668جيلن و ، علييي رليي ر   إل2 

 .212، بوالتوزيع
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ررر  القول أن عيا الجكل بي لقراراف ا داريي  قيد يعيد مين مسيتلزم ف أو أسي ص المل لبي  

وقييد   يعييد كييالك، فيي ألمر متييروك فييي النه ييي  لسييلل  الق بييي ا دار  التقديرييي  الييا   ،بيي لتعويض

تعتير  رااا بنظر ا عتبي ر جسي م  المر لفي  الجيكلي  التيي ر حكمك ب لنظر لكل ح ل  على حد  آيرد

ويمكيين ليي دار  ترفيهيي  وترييحيحه  فىنهيي     ،القييرار ا دار ، فييىاا ك نييف المر لفيي  بسيييل  أو ة نوييي 

 تستوجا قي م مسؤولي  ا دار  وب لت لي التزامه  ب لتعويض.

الييا  يهيم الب حييع أمي  فيمي  يرييب مسيؤولي  ا دار  بيي لتعويض عين عييا عييدم ا رتري ب 

 الموبوع من أهمي .  لم  لهاامستقرا   ا ا الموبوع مللبالبرور  أن نفرد لها هن ، فمن

 المطلب الرابع

 التعويض عن عيب عدم االختصاصموقف القضاء اإلداري من 

لقيييد اتجيييك القبييي   ا دار  فيييي كيييل مييين فرنسييي  ومرييير خليييى أن عييييا ا رترييي ب اليييا  

ا دار ،  يستوجا التعويض هو عيا ا رتر ب الجسيم الا  يؤةر في موبيوع ومبيمون القيرار

 ك ن يردر ترر  من موظ    يملك خردارل خلرق ا.

 موقف القضاء اإلداري في فرنسا: –أوالً 

خن الق عييد  الع ميي  فييي القبيي   ا دار  الفرنسييي هييي أن عيييا ا رتريي ب الييا  يسييتوجا 

التعيييويض هييييو عيييييا عييييدم ا رتريييي ب الجسيييييم  اغترييي ا السييييلل إل، الييييا  يييييؤةر فييييي موبييييوع 

دار ، وهييال الق عييد  سيي ر عليهيي  مجلييص الدوليي  الفرنسييي منييا فتيير  لويليي ، حيييع ومبييمون القييرار ا 

 Dame Colinفيي قبييي   1946اكتيوبر سيين   25قبيى بعييدم التعيويض فييي حكميك الريي در فييي 

حيد الميوظفين، فيي حيين قبيى قراراف من جهي  غيير مرتري  فيي حيي أ وك ن األمر يتعلي بردور

 Bain Cardفيي قبيي   29/5/1942  الر در بت ريخ مجلص الدول  الفرنسي ب لتعويض في حكمه
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حيييد بتكليييي  أ –بهيييير تفيييويض مييين المجليييص البليييد   –والتيييي تتعليييي بريييدور قيييرار مييين أحيييد العميييد 

 .إل1 المهندسين بىعداد رل  تجميل المدين 

 موقف القضاء اإلداري في مصر: –ثانيًا 

عيييا عيييدم  هييياا الجيي ن أن ميين المبيي دئ اله ميي  التيييي أرسييته  المحكميي  ا داريييي  العلييي  فييي 

ا رتر ب أو الجيكل يريلح  لهي   القيرار الملعيون فييك، ولكنيك   يريلح أس سي ا للتعيويض خ  خاا 

 .إل2 إلك ن مؤةراا في موبوع القرار

وقد ج   موق  محكم  القب   ا دار  المرري  فيي هيال المسي ل  موافقي ا تم مي ا لمي  اسيتقرف 

ع جييرى قبيي ؤه  علييى خقييرار ق عييد  أس سييي  فييي مسيي ل  التعييويض ، حييي عليييك المحكميي  ا دارييي  العلييي

 وهي أن هاا العيا   يرلح لزام ا أس س ا للتعويض عنك. ،عن عيا ا رتر ب

قبي   هيال المحكمي  قيد اسيتقر عليى أن ا سيتق ل  الحكميي  لبقي ا   فقبف في حكم له  بي ن 

خن هيي  –تنظييم الج معي ف فيي ظليك واليا  ريدر قي نون  –لم  هو مقرر في نظ م العي ملين ب لدولي  

ن أرادف لرحتهي ، وميين ةييم فىنيك يتعييين تفسييير  خ  قريني  مقييرر  لمريلح  ا دار  خن جيي  ف أعملتهيي  واال

بجي ن تنظييم الج معي ف فيي بيو  هياا األريل  1972لسن   49إل من الق نون رقم 117نب الم د   

وز قبييول ا سييتق ل  الريييريح  أو العيي م، وبهييال المة بيي  جييرى قبييي   هييال المحكميي ، علييى أنيييك   يجيي

الييك ألن القييرار الريي در بقبييول ا سييتق ل   ل قييد أحيييل خلييى المحكميي  الت ديبييي ؛الحكميي  خاا كيي ن الع ميي

يتبمن في ااتك سيلا و يي  المحكمي  الت ديبيي  التيي تريبح هيي المرتري  دون غيرهي  بي مر ت ديبيك، 

                                                

 .264ب ،  د.لإل، الق هر  : دار النهب  العربي ،قضاء التعويض إل.2666حنفي، عبداهلل   إل1 
. اجيي ر خليييك مؤليي : 1/12/1979ي، جلسيي   421/24فييي اللعيين رقييم   ا دارييي  العلييي  المرييريحكييم المحكميي   إل2 

 .683، مرجع س بي، بموسوعة القرار اإلداريعك ج ، حمد  ي سين، 
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ن األةر المترتا على الك يتمةل في أن القرار الر  در من جه  ا دار  بىنه   ردمي  الع ميل أةني   واال

 مح كمتك يعتبر قراراا منعدم ا ينحدر خلى مجرد العمل الم د  و  تلحقك أي  حر ن .

نيك متيى كي ن اليك، وكي ن الة بيف ممي  سيل  بي نيك أن قيرار خنهي   ردمي  اللي عن ومن حييع خ

فيي أ  مين  –هيًي  التيدريص لرنقل ع عن العمل، قد ردر بعيد خح لتيك خليى مجليص ت دييا أعبي   

ومين ةيم يكيون هياا  –الوقف الا  ك ن فيك مح  ا للمح كم  الت ديبيي  عين واقعي  انقل عيك عين العميل 

ج نييا الج معيي  الملعييون بييده ،  قيي نون، ويتيوافر بييالك ركيين الرليي  مينمنعيدم ا، لمر لفتييك ألحكيي م ال

قييف بييك بسييبا هيياا القييرار، و  ل لييا بيي لتعويض عيين األبييرار التييي لحوب لتيي لي يحييي للليي عن أن ي

يهير من الك م  اها خليك الحكم الملعون فيك من أن العيا ا جراًيي اليا  جي ا القيرار الملعيون 

ن القبيي   : خبمقوليي ار  فيييك   يسييتوجا ب لبييرور  تعييويض المييدعي عميي  يكييون قييد أريي بك ميين أبيير 

وا القييرار فيييؤد  خلييى ا دار  قييد اسييتقر علييى أن عيييا عييدم ا رتريي ب أو الجييكل الييا  قييد يجيي

 –س سيي ا للتعييويض ميي  لييم يكيين العيييا مييؤةراا فييي موبييوع القييرار ، وب لبييرور  أخله ًييك   يرييبح حتميي ا 

جيي ا القييرار الملعيييون فيييك قييد انحيييدر بييك خلييى درجييي   –الييك أن الة بييف ممييي  تقييدم أن العيييا اليييا  

 .إل1 إلا نعدام، وليص عيب ا متعلق ا ب لجكل أو ا رتر ب

لقبي   اواألحك م التي قررته  ا داريي  العليي  المريري  ومين قبلهي  محكمي   ب دئمن المويفهم 

ا دار  أن عيييا عييدم ا رتريي ب   يكفييي بااتييك سيينداا و  سييبب ا للمل لبيي  بيي لتعويض، ويرحييظ أن 

ن-عيا عدم ا رتر ب يتفي مع ب قي العيوا األررى في أن كل عيا منه ،  ك ن ك في ا بااتيك  واال

علييى ، خ  أنييك ليييص ميين البييرور  أن يكييون سييبب ا للتعييويض، حتييى ولييو ترتييا -  القييرارلتبرييير خلهيي 

 .تنفيا القرار المجوا بك برر  
                                                

. أجيي ر خلييييك 18/4/1995ي، جلسيي   37لسيين   3946حكييم محكميي  القبيي   ا دار  المرييري  فييي اللعييين رقييم  إل1 
 .687، مرجع س بي، بوسوعة القرار اإلداريممؤل : عك ج ، حمد  ي سين، 
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خاا كيي ن البييرر حتميي ا سيييلحي بيي لفرد بنيي  ا علييى ميي  ففيميي  يرييب عيييا عييدم ا رتريي ب، 

لبييي  انتهيييى خلييييك نفيييص القيييرار فيمييي  ليييو ريييدر مييين الجهييي  المرترييي ، فييير يجيييوز اترييي ال سيييبب ا للمل 

ن العيا الا  لحي ب لقرار قد أدى خلى خله ًك دون أن يني ل مين ريح  موبيوعك، خ ب لتعويض حيع

العيييا اليا  جيي ا القيرار ميين أنيواع عييدم ا رتريي ب  لياا فقييد قبيف محكميي  القبي   ا دار  بيي ن 

ن كي ن ييدرل فيي ارتر ري ف ا دار  ويسيتليع عبيو آرير  حيع ردر من عبو غير مرتب واال

وليو أنيك ري در : م التعيويض عين هياا القيرار بقولهي ك رفبف المحكمي  فيي هياا الحكيأن يردرل، لال

األمييير اليييا    يعليييي للميييدعي حقييي ا فيييي  ،ميين غيييير مريييتب خ  أنيييك ريييحيح مييين حييييع الموبييوع

 .إل1 إلولو ك ن قد ترتا على تنفيال أبرار ،المل لب  ب لتعويض عنك

بنيييى مجيييوا بعييييا عيييدم وفيييي حكيييم آرييير لهييي ، رفبيييف أيبييي ا التعيييويض عييين قيييرار هيييدم م

يقبي القي نون مين اللجني  التيي  الحروا، كم لردورل من لجن  مع ين  وتقدير رس ًر  ؛ا رتر ب

 .إل2 يجكله  المح فظ بعد ةبوف استدع   ح ل  المبنى ل زال  ب لفعل

 موقف القضاء اإلداري الليبي: –ثالثًا 

م جيواز المل لبيي  بي لتعويض عيين   نجيد فيي أحكيي م المحكمي  العليي  الليبييي  مي  يجيير خلييى عيد

دئ السيي بي عيييا عييدم ا رتريي ب، مميي  يعنييي أنييك ليييص هنيي ك ميي  يمنييع الييك جييريل  مراعيي   المبيي 

عيا عدم ا رتري ب اليا  لحيي بي لقرار قيد بلي  حيداا مين الجسي م  بحييع  ا ج ر  خليه ، ب ن يكون

لمقريود فيي دعيوى التعيويض. يؤةر في موبوع القرار ومبمونك، واال  فر يقوم بك الرلي  بي لمعنى ا

                                                

ي. أجيي ر خليييك  18لسيين   262. فييي القبييي  رقييم 21/3/1965حكييم محكميي  القبيي   ا دار  المرييري ، بتيي ريخ  إل1 
 .362، مرجع س بي، بتطور قضاء اإللغاءمؤل : أبوالعينين، محمد م هر، 

مسننلولية الدولننة عننن ك مؤليي : فكيير ، فتحييي، . اجي ر خلييي6/1988حكيم محكميي  القبيي   ا دار  المرييري  رقييم  إل2 
 .262، مرجع س بي، بأعمال غير التعاقدية



 

 

222 

خن الل عني  تلليا  .... وحييع  :وقد قبف داًر  القب   ا دار  بمحكم  استًن   ليرابلص بقولهي 

لتعويض قد توافرف من حيع الرل  الا  ارتكبتيك جهي  ا دار  فيي حيي ارك ن التعويض، وحيع خن أ

ل عني  أبيراراا بليهي ، منهي  وقي   لبالل عن  بىرداره  للقرار المعدوم اليا  ترتيا عنيك نتي ًج ألحقيف 

ار جعلهيي  تييدور فييي أروقيي  المحيي كم ومك تييا الرق بيي  الجييعبي ، وغيرهيي  ميين الجهيي ف قيير مرتبهيي ، وأن ال

ا داري  ل لب  خله   القرار وترجيعهي  لسي بي عملهي ، ممي  أةير فيي نفسييته ، ويحيي لهي  التعيويض عين 

 .إل1 إلالك....

 :موقف القضاء اإلداري األردني –رابعاً 

تييرى محكميي  العييدل العلييي  األردنييي  السيي بق  فييي مجيي ل التعييويض عيين قييراراف معيبيي  بعيييا 

نميي  يجييا أن يكييون جسيييم ا يييؤةر فييي موبييوع القييرار حتييى  ا رتريي ب أ  يكييون العيييا بسيييل ا واال

  ا دار  بي لتعويض عين ين مسيؤولأ يكون محرا للتعويض، فقد قبف فيي حكيم لهي  فيي هياا الريدد 

أن يكييون هنيي ك رليي  ميين ج نييا :وهييي    أركيي ندارييي  غييير المجييروع  تسييتلزم تييوافر ةرةييالقييراراف ا 

ا دار ، وأن ينتج عن هاا الرل  برر يريا األفراد، وأن تقوم عرق  سيببي  بيين الرلي  والبيرر، 

وهييي  األربييع لأو المريي ل  للقيي نون فييي رييور  ،وحيييع يييدرل فييي معنييى الرليي  العمييل غييير المجييروع

ك أوجيوالجكل وعيا مر لفي  القي نون وا نحيرا  ب لسيلل ، فيىاا كي ن كيل وجيك مين عيا ا رتر ب 

خ  أنييك ليييص ميين المحييتم أن يكيييون  ،عييدم المجييروعي  فييي القييرار ا دار  يكييون ك فييي ا بااتييك  له ًييك

مردراا للمسؤولي  وسبب ا للحكم ب لتعويض، خاا م  ترتا على ردور هاا القيرار المجيوا بهياا العييا 

العييييييوا دأ  فيييييراد، فيييييىاا ألهيييييي القيييييرار بسيييييبا مر لفتيييييك للقييييي نون أو ا نحيييييرا  ب لسيييييلل  بييييرر لر

فييي حييين أن العيييوا الجييكلي   جييك ل سييبب ا للتعييويض فييي كييل الحيي  ف،فهييال العيييوا ت دالموبييوعي 

                                                

 ، سبي ا ج ر  خليك.27/6/2666ي، بجلس   99/28حكمه  في اللعن ا دار  رقم  إل1 
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خا خن مسييييؤولي  ا دار    تتقييييرر  تييييؤد  داًميييي ا خلييييى الحكييييم بيييي لتعويض؛   دالجييييكل وا رتريييي بد

بيرر فيي جميييع الحي  ف؛ في لعيوا الجيكلي  قييد تكيون جوهريي  أو تبعيي ، ومر لفتهيي  بمجيرد تحقييي ال

 نييف مر لفي  الجيكل التييي تيؤد  خليى الحكييم كخمي  أن تكيون ميؤةر  فييي القيرار أو غيير مييؤةر  فييك، فيىاا 

بىلهيي   القييرار المعيييا   تنيي ل ميين رييحتك موبييوع ا فىنهيي    تيينهض سييبب ا للحكييم بيي لتعويض ميي  دام 

وأنيييك فيييي وسيييع ا دار  أن تعيييييد  ،ر مييين حييييع الموبيييوع يسيييتند خليييى وقييي ًع تبيييرر ريييدورلأن القيييرا

واليييييك بتيييييدارك ميييي  ف تهييييي  ميييين اسيييييتيف   الجيييييكل أو  ،ترييييحيحك وفقييييي ا لروبيييي ع الجيييييكلي  المللوبيييي 

دون أن يكييون ميين جيي نك الييك التيي ةير بتهيييير ميي  فييي تقييديره  لموبييوع القييرار أو مر ميي   ،ترييحيحك

ن فيمي  يتعليي بعييا عيدم ا رتري ب خاا مي  كي ن البيرر المل ليا بي لتعويض خردارل، وكالك الج 

عنييك  حقيي ا الفييرد   مح لييي  لييو أن القييرار ااتييك ريييدر ميين الجهيي  المرتريي ، وبنييي  ا علييى الييك فيييىاا 

ريييح  القيييرار  ك نيييف المر لفييي ف الجيييكلي  التيييي أدف خليييى خلهييي   قيييرار لجنييي  العلييي  اف   تنييي ل مييين

 .إل1 إلسبب ا للحكم ب لتعويضموبوع ا فىنه    تنهض 

ن كييي ن مريييدراا  –ومييين ريييرل مييي  سيييبي عربيييك يتبيييح لنييي ، أن القيييرار الق بيييل ل بلييي ل  واال

اليبلرن، في لقرار الق بيل ل بلي ل  ل مين نيوعي  كي، خ  أن هني ك فرقي ا وابيح ا بيين – للمسؤولي  الم لي 

مب جييير عليييى موبيييوعك    يرتيييا هيييال المسيييؤولي  خ  خاا كييي ن العييييا اليييا  أرييي ا القيييرار اا أةييير

ومبييمونك، بمعنييى آريير أن العيييوا الجييكلي  الجوهرييي  والتييي تييؤةر فييي مبييمون القييرار ترييلح أن 

التي قد تريا القيرار ومنهي  عييا خسي     –تكون محرا للتعويض، في حين أن العيوا الموبوعي  

  لتعويض.استعم ل السلل  وعيا مر لف  الق نون فىنه  ترلح حتم ا وب لبرور  للمل لب  ب

 
                                                

، 1996، العييييدد الرييي مص، سيييين  مجلنننة نقابننننة المحنننامين، 352/87حكيييم محكمييي  العييييدل العليييي  األردنيييي   رقييييم  إل1 
 .157ب
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 الفصل الخامس

 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 أواًل: الخاتمة.

لدراسيي  عيييا عييدم  يرييه ررت الدراسيي ، والتييي تييم  تهيي   بحمييد اهلل ميين كت بيي  هييالبعييد ا ن

 دارييين األردنيي والليبييإل، رلريف ا رتر ب في القرار ا دار   دراس  مق رن  م  بين القي نونين ا

أظهرني ل جليي ا فيي موابييع متعيدد    ا ب لهي  ا قيد أوليى لفكير  ا رتري ب اهتم مي خلى أن المجرع الدراس 

ك نف تفرض نفسه  على كةير من جوانا الدراسي ، جعليف مين الريعوب  بمكي ن أل  جهي  خداريي  أو 

أو حتييى  ،أو تتجي وز عنهيي  ،هيًي  تب جيير عملهي  علييى سييند مين أحكيي م القي نون والدسييتور أن تتج هلهيي 

فيي تلبيقهي ، ولمي  تبيد  مين عواقيا وريمي  قررهي  المجيرع عنيد مر لفي  مين أريدر تتس هل وتته ون 

قيد تيدرل القيرار هال الفكر  والتي تحولف لعنرر وركين أس سيي فيي كيل قيرار خدار ،  ،القرار ا دار 

لي دار  يجعلهي  حريري  كيل  ا نعيدام، وفيي هياا عقي ا كي    وقي ص  الروجود أو  عند ترلفك في ح ل 

 توري الحار والدق  الجديد  قبل خردار قراراته  لتجنا هاا المرير.الحرب على 

علييى يقييين ب نيك   رتيي م و  نه ييي  للعلييم والمعرفيي   ميع أن الب حييع –وفيي رتيي م هييال الدراسيي  

جيفعه  نأن  ييفالدراسي ، والتيي رأ مين ا جي ر  خليى بعيض النتي ًج التيي توريلف خليهي    بد للب حع –

دار ا،  ؛حيي فبييبعض التوريييي ف والمقتر  لعيييل فيهيي  مييين الريييواا ميي  يفييييد الك فيي   تجيييريع ا، وقبييي  ا، واال

 وأفرادااإل.
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 ثانيًا: النتائج.

  ن فكير  تحدييد ارتر ري ف معيني، بيل خخن الق نون العي م الحيديع يقيوم عليى فكير  ا رتري ب .1

 ألن هيياا المبييدأ   يقتبييي تحديييد نتيجيي  ميين نتيي ًج مبييدأ فرييل السييلل ف؛لرجيي ل ا دار ، هييي 

نميي  يسييتتبع أيبيي ا توزيييع ا رتر ريي ف فييي  ا؛فحسيي ارتر ريي ف السييلل ف الع ميي  الييةرع واال

اليك يقيرر الفقيك والقبي   فيي مجي ل القي نون العي م ب نيك يرتكيز  ، بني   عليىنل ي السلل  الواحد 

على فكر  ا رتر ب التي هي جوهرل وغ يتك المب جير ، وريو ا لله يي  النه ًيي  أ  وهيي خجيب ع 

 الع م  وتحقيي النفع الع م.الح ج ف 

خن المجييرع أولييى اهتم ميي ا ر ريي ا بقواعييد ا رتريي ب وجعلهيي  تتعلييي ب لنظيي م العيي م، بميي  يترتييا  .2

مك ني  من على الك  فيي أ  مرحلي  تكيون  جيواز اليدفع بعيدم ا رتري ب وابداًيكنت ًج ه م ، واال

و ليييم يةيييرل أحيييد عليهييي  اليييدعو ، وكيييالك جيييواز التريييد  لهييياا اليييدفع مييين قبيييل الق بيييي حتيييى ولييي

 الرروم.

خن ا رتريي ب هييو رييرحي  ق نونييي  لموظيي  معييين، أو لجهيي  خدارييي  محييدد  فييي ختريي ا قييرار  .3

خدار  م ، تعبيراا عن خراد  ا دار ، وتتحدد هال الررحي  بموجا أحك م الق نون أو وفق ا لمب دًيك 

 ب خدار  محييدد عيين تنظيييم ارتريي –بمعني ل البيييي  –الع مي ، والييك فييي ح ليي  ترلييي القيي نون 

ولييم يعهييد بييك خلييى جهيي  خدارييي  أو موظيي  معييين، خا تتييولى ا رتريي ب فييي مةييل هييال األحييوال 

 الجه  أو الموظ  الا  يتفي هاا ا رتر ب بلبيعتك مع واجب تك الوظيفي .

القييي نون قيييد حييدد لكيييل فًييي    نعيييدم ا رتريي ب فيييي القييرار ا دار  أمييين دراسيي  عييييا  نسييتنتج .4

ين عليهيي  احتييرام نل قييك، مميي  يكسييبه  تمرسيي ا ودراييي  فييي مم رسييتك حيييع محييدداا يتعيي ارتر ريي 

 ينعكص الك خيج بي ا على سرع  خنج ز العمل بجكل يتفي مع الق نون ويحقي المرلح  الع م .
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، خميي  أن يكييون قيي برا ل بليي ل، وفييي -خاا ميي  جيي بك عيييا عييدم ا رتريي ب-خن القييرار األدار   .5

عييييد اعييين فيييي هييياا القيييرار فيييي المو بعييييا بسييييل، بحييييع خاا ل   هيييال الح لييي  يكيييون القيييرار مجيييوب ا 

ألنهيييف بهييياا  ؛المحيييدد  ق نونييي ا لقبيييي بىله ًيييك، أو ق ميييف ا دار  بسيييحبك ريييرل الميييد  الق نونيييي 

اا لييم يحرييل جييي  ميين الييك وتحريين القييرار ميين السييحا وا لهيي  ، فىنيييك  -السييحا أةيي رل، واال

هييييال  ألن القيييي نون هييييو ميييين أبييييفى عليييييك ؛يكييييون مجييييروع ا ويرتييييا آةيييي رل ك فيييي ا  -والح ليييي  هييييال

جي ا القيرار ا دار  عييا جسييم، فىنيك يكيون معيدوم ا مين  مي  خاا أمي تحرينك، و  المجيروعي  بعيد

، وبيالك يكيون جيزا  يتحرن من اللعن أو السحا مهم  مبى عليك من مد   وقف ردورل و 

 مر لف  ا دار  لقواعد ا رتر ب هو الق بلي  ل بل ل وا نعدام.

عليى األحكي م أو النتي ًج التيي تترتيا عليى   نجمعيمن أن الفقك والقبي   ا دارييين م   على الرغم .6

ي حيول معيي ر محيدد للتميييز بيين ريورت    تفقيالمجوب  بعيا جسيم، خ  أنك ليم ي القراراف ا داري 

عيا عدم ا رتر ب، فقد اها كل فريي خلى اعتن ي معي ر معين، فمينهم مين اعتنيي معيي ر 

ريير نيي دى بمعييي ر الظيي هر، أرييا بمعييي ر فقييد األركيي ن، وفريييي  آ  ا السييلل ، وميينهم مييناغتريي

 ومنهم من أرا بمعي ر المر لف  الجسيم  ومعي ر الوظيف  ا داري .

خن قواعد ا رتر ب في القرار ا دار  رغم تعلقه  ب لنظ م الع م فهي   تتسيم بي لجمود، حييع  .7

ه عليه ، والك بتدريا القي داف ا داري  واسيتمرار الحيي   يقوم المجرع في بعض األحي ن ب لررو 

 ا داري ، وهاا الرروه يتمةل في التفويض والحلول وا ن ب .

تريحيح القيرار ا دار   ن فيي كيل مين مرير واألردن خليى خمك نيي ياها الفقيك والقبي   ا داري ي  .8

وب لتي لي تيزول  ،عتميد مين ري حا ا رتري ببعيا عدم ا رتر ب، والك خاا مي  االمعيا 

 ن ك ن قراراا ب لرا ق برا ل له  .رحيح بعد أ وينقلا خلى قرار خدار  ،عنك عدم المجروعي 
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ن في فرنس  وليبي  لم ي راا بفكير  التريحيح هيال، بحجي  أنهي  تتعي رض خن الفقك والقب   ا داري   .9

ن القيرار الب ليل مع الق عد  الع م  الن تج  عن ارتب ل عيا عيدم ا رتري ب ب لنظي م العي  م، واال

ن ج ز  يجوز كق عد  ع م  ترحيحك ب ةر رجعي،  أن يكون مبرراا لردور قيرار جدييد عليى  واال

 .الوجك الرحيح، والقرار المرحح   ينتج أةرل خ  من يوم ردورل

، ويتوجيا التعيويض؛ هيال وعن رير المسيؤولي  األريرى تتحقيي المسيؤولي  مجرد وجود الرل خن  .16

تقليدييي  فييي المسييؤولي  التقريييري ، خ  أن قواعيد المسييؤولي  ا دارييي  لييم ت رييا بهييال هيي الق عييد  ال

رور  مسييؤولي  ا دار  عنيك، وتلبيقيي ا ص كيل قييرار خدار  معييا يسييتلزم ب لبيبحياافيره ، فلييي الفكير 

رور  وجيييود درجيي  معينييي  مييين جسييي م  الرلييي  فيييي القيييرار لييالك فيييىن القبييي   ا دار  يسيييتلزم بييي

بيييين العييييوا بييي ن القبييي   ا دار  يفيييري  تبيييحيحكيييم بمسيييؤولي  ا دار ، وقيييد ا، حتيييى ا دار 

دار  غ لبي ا فيي الة نيي  دون قيرار ا دار ، فييحكم بمسيؤولي  ا وعي  فيي الالجكلي  والعيوا الموبي

 األولى.

فىنك   يرتا مسيؤولي  ا دار  خ  خاا نيتج  ،خن القرار ا دار  سوا  ك ن مجروع ا أو غير مجروع .11

نييك بييرر، وأمكيين نسييب  هيياا البييرر لجهيي  ا دار ، فييىاا لييم تةبييف هييال الرابليي  بييين البييرر ع

 والقرار ا دار ، انتفف مسؤولي  ا دار ، وتعين رفض التعويض الا  يل لا بك المتبرر.
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 ثالثًا: التوصيات.

كةير فييي موبييوع عيييا ي كيل ميين ليبييي  واألردن بيي لتمحيب أا دار  فيي القبيي   توريي الدراسيي  .1

ر ، واليك سيعي ا للوريول خليى وبيع معيي ر محيدد للتمييز بيين عدم ا رتر ب في القيرار ا دا

 .عيبي عدم ا رتر ب البسيل والجسيم

ا دار  فيييي ليبيييي  فيمييي  يتعليييي بنظريييي  الموظييي  الفعلي،خليييى مسييي ير   توريييي الدراسييي  القبييي   .2

وكيالك األردن فيي هياا  التلوراف الحدية  التيي أدرلهي  القبي   ا دار  سيوا  فيي فرنسي  ومرير

والك في الظرو  ا سةن ًي  من دون تلبيقه  فيي الظيرو   المج ل،على أن ي را به  رراح ا،

 الع دي .

القبييي   ا دار  فيييي األردن اليييى الترليييي عييين فكييير  جيييواز تريييحيح القيييراراف  توريييي الدراسييي  .3

لن تج  عين ارتبي ل عييا ا داري  المعيب  بعيا ا رتر ب، والك تم جي ا مع الق عد  الق نوني  ا

عدم ا رتر ب ب لنظ م الع م، وألن ترحيح القرار المعيا بعيا ا رتر ب   يزييل العييا 

 غير مجروع. اا الق نوني الا  ج ا القرار، ويبقى قرار 

القبيي   ا دار  فييي كييل ميين األردن وليبييي  خلييى التمحيييب أكةيير فييي موبييوع  تورييي الدراسيي  .4

واتر ا موق  ح سم تج ل األرا بهال التفرقي . فمي   ،لرل  المرفقيالتفرق  بين الرل  الجرري وا

 ل نا المتبرر داًم ا، فهو يقيوم بمسي  يرحظ على القب   في كل من البلدين أنك يق  خلى ج 

ايبي ا فيي ح لي  مي  خاا كي ن الرلي  جرريي ا  ويسي ًله  ،  مرفقيي ا ا دار  في ح ل  م  خاا ك ن الرلي

؛ كونيك لمريلح  اللير  الرل ، ورغم تقديرن  لنبل موق  القبي   هيااكونه  متبوع ا من مرتكا 

ل قييد يتميي دى فييي خهم لييك ألن الموظيي  المهميي نتيي ًج الييك قييد تكييون عكسييي ؛ نالبييعي ، خ  خ

 جه  ا دار  هي المسؤول  عن نت ًج تررف تك. مسبق ا ب نررين خاا علم المبر ب  
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النظيير فييي التفرقيي  التقليدييي  بييين  أيبيي ا بىعيي د ي تورييي الدراسيي  القبيي   ا دار  األردنييي والليبيي .5

العيييييوا الموبييييوعي  والعيييييوا الجييييكلي  المرتبيييي  لمسييييؤولي  ا دار  عيييين قراراتهيييي  ا دارييييي  غييييير 

حتييى يتحقييي مبييدأ المجيروعي  الييا  هييو أسيي ص وجيود الرق بيي  القبيي ًي  علييى أعميي ل  ؛المجيروع 

ي  ا دار ، وليييص كييل عيييا جييكلي رليي  يرتييا مسييؤول ا دار ، فليييص كييل عيييا موبييوعي يعييد  

 . تس  ل ا دار  بمقتب ل
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 لرابلص: مجمع الف تح للج مع ف.
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، الجييييز  الةيييي ني،  د.لإل، أصننننول القننننانون اإلداري الليبننننيإل. 1992الحييييرار ، محمييييد عبييييداهلل   .26

 لرابلص: منجوراف ج مع  ن رر.

 ا سكندري : دار الج مع  الجديد .،  د.لإل، القضاء اإلداريإل. 2616الحلو، م جد راغا   .21

 ،  د.لإل، الق هر : دار النهب  العربي .قضاء التعويضإل. 2666حنفي، عبداهلل   .22

، اللبعيي  األوليييى، عمييي ن: دار الوسنننيط فننني القنننانون اإلداريإل. 2615الرريليي ، محميييد علييي   .23

 الةق ف  للنجر والتوزيع.

، قننرار اإلداري وطلبننات إيقنناف تنفينندهدعننوى إلغنناء الإل. 2669رليفيي ، عبييدالعزيز عبييدالمنعم   .24

  د.لإل، ا سكندري : منج   المع ر  للنجر.

،  د.لإل، القييي هر : األسنننس العامنننة للقنننرارات اإلدارينننةإل. 2612رليفييي ، عبيييدالعزيز عبيييدالمنعم   .25

 المكتا الج معي الحديع.

،  د.لإل، بيييييروف: دار دراسننننة مقارنننننة –القضنننناء اإلداري اللبننننناني إل. 1982رليييييل، محسيييين  .26

 النهب  العربي .

، دراسنة مقارننة –ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولنة إل. 2612دروي ، أحمد حسني   .27

  د.لإل، الق هر : دار النهب  العربي .

، اللبعيييي  األولييييى، لبنيييي ن: المؤسسيييي  الحديةيييي  القضنننناء اإلداريإل. 2613رابييييي، ميييي زن ليلييييو   .28

 للكت ا.

العامنننة للقنننرارات اإلدارينننة فننني التشنننريع النظرينننة إل. 2614رزي، لييي ري عبيييدالرؤو  رييي لح   .29

 ، اللبع  الة لة ، الق هر : دار النهب  العربي .الكويتي

، اللبعي  األوليى، عمي ن: دار المبنادئ العامنة للقنرار اإلداريإل. 2614  الرريف ن، محمد حميد .36

 واًل للنجر.



 

 

233 

، اللبعي  مقارننة دراسنة –القرار اإلداري بين النظرية والتطبينق إل. 1999الزعبي، ر لد سيم ر    .31

 الة ني ، عم ن: دار الةق ف  للنجر والتوزيع.

، دراسنننة مقارننننة –مسنننلولية الدولننة عنننن أعمنننال سننلطاتها إل. 2662سيي ر ، جيييورجي جييفيي   .32

  د.لإل، الق هر : دار النهب  العربي .

،  د.لإل، القيي هر : دار النهبيي  تنندرج الننبطالن فنني القننرارات اإلداريننةإل. 1968الجي عر، رمييز    .33

 ي .العرب

 ،  د.لإل، الق هر : دار النهب  العربي .دروس في دعوى اإللغاءإل. 1986الجرق و ، سع د  .34

 اللبعيي  األولييى، ،دراسننة مقارنننة - القنرار اإلداري المنعنندم إل.2614  محمييد عبييدالكريم جيري ، .35

 دار الفكر الج معي. ا سكندري :

، اللبع  األوليى، الضارة مسلولية اإلدارة العامة عن أعمالهاإل. 2668جلن و ، علي رل ر   .36

 عم ن: دار واًل للنجر.

، اللبع  الة لةي ، عمي ن: دار الةق في  موسوعة القضاء اإلداريإل. 2611جلن و ، علي رل ر   .37

 للنجر والتوزيع.

،  د.لإل، عمي ن: مكتبي  الج معيي  دراسننات فني القنرارات اإلداريننةجيلن و ، عليي رلي ر  د.فإل،  .38

 .األردني 

، مسنننلولية اإلدارة عنننن أعمنننال وقنننرارات الضننننبط اإلداريإل. 1997جيييوايل، ع جيييور سيييليم ن   .39

  د.لإل، بنه ز : منجوراف ج مع  ق ريونص.

، اللبع  األولى، عم ن: دار دراسة مقارنة –القضاء اإلداري  إل.2661الجوبكي، عمر محمد   .46

 الةق ف  للنجر والتوزيع.



 

 

234 

، ا سكندري : منج   المعي ر  ،  د.لإلأصول اإلدارة العامةإل. 2664جيح ، خبراهيم عبدالعزيز   .41

 للنجر.

، الجييز  الةيي ني،  د.لإل، القيي هر : الييدار قضنناء اإللغنناء والتعننويضإل. 1994جيييح ، عبييدالعزيز   .42

   الج معي .

، الجيز  الةي ني، اللبعي  األوليى، القي هر : مبادئ القانون اإلداريإل. 2614الجيمي، عبدالحفيظ   .43

 دار النهب  العربي .

، اللبعي  الة نيي ، المهيرا: منجيوراف نظرينة المرافنق العامنة الكبنرىإل. 1992الرروخ، م ليكي    .44

 ف ص. –كلي  الحقوي 

، اللبعيي  األوليييى، ا سيييكندري : دار الفكييير التعنننويض اإلداريإل. 2666اللبيي خ، جيييري  أحميييد   .45

 الج معي.

كير ، الجز  الةي ني،  د.لإل، القي هر : دار الفمبادئ القانون اإلداريإل. 1973اللم و ، سليم ن   .46

 العربي.

، اللبعيي  السيي بع ، القيي هر : دار ةالنظريننة العامننة للقننرارات اإلداريننإل. 2666اللميي و ، سييليم ن   .47

 الفكر العربي

دار   د.لإل، القيي هر : ،دراسننة مقارنننة –مبننادئ القننانون اإلداري  .إل2667اللميي و ، سييليم ن   .48

 .الفكر العربي

، اللبعيي  األولييى، القيي هر : دار لغنناءقضنناء اإل  –القضنناء اإلداري إل. 2615اللميي و ، سييليم ن   .49

 الفكر العربي.

، شروط قبول دعوى اإللغاء واألثار المترتبة على الفصنل فيهناإل. 2668العب د ، محمد وليد   .56

 الجز  الة ني، اللبع  األولى، عم ن: مؤسس  الوراي للنجر.
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عمييي ن :دار  ، الجيييز  الةييي ني، اللبعييي  األوليييى،القضننناء اإلداريإل. 2668العبييي د ، محميييد ولييييد  .51

 الوراي للنجر.

دراسنة  –نهاية القنرار اإلداري عنن غينر طرينق القضناء  .إل2668عبدالحميد، حسني درويي    .52

 ية .دار أبوالمجد الحد الق هر : اللبع  الة ني ، ،مقارنة

ار النهبيييي  د  د.لإل، القيييي هر : ،مبننننادئ القننننانون اإلداري .عبييييدالع ل، محمييييد حسيييينين  د.فإل .53

 .العربي 

،  د.لإل، واليننننة القضنننناء اإلداري علننننى أعمننننال اإلدارةإل. 1983دالهني بسيييييوني  عبييييداهلل، عبيييي .54

 ا سكندري : منج   المع ر  للنجر.

، اللبعييي  الة لةييي ، ا سيييكندري : منجييي   القضننناء اإلداريإل. 2666عبيييداهلل، عبيييدالهني بسييييوني   .55

 المع ر  للنجر.

،  د.لإل، القي هر : مكتبي  عيين مبنادئ اإلدارة والتنظنيمإل. 1991عبدالمتع ل، محميد سييد أحميد   .56

 جمص

، اللبعييي  األوليييى، دراسنننة مقارننننة –التفنننويض فننني االختصننناص إل. 1982عبيييداله د ، بجييي ر   .57

 عم ن: دار الفرق ن للنجر.

، اللبعي  األوليى، القضناء اإلداري إل.2666عبدالوه ا، محمد رفعف، وعةم ن، حسين عةمي ن   .58

 ا سكندري : دار الملبوع ف الج معي .

القواعننند القضنننائية فننني شنننرو  –موسنننوعة القضننناء اإلداري إل. 2615جهييي د رييي لح   العتيبيييي، .59

 ، اللبع  األولى، عم ن: دار الةق ف  للنجر والتوزيع.شروط الدعوى اإلدارية

، اللبعيييي  رقابننننة القضنننناء ألعمننننال اإلدارةمجلننننس الدولننننة و إل. 1962عةميييي ن، عةميييي ن رليييييل   .66

 الر مس ،  د.مإل: ع لم الكتا.
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، الجز  الة ني،اللبع  األولى، القي هر : دار الوسيط في القضاء اإلداريإل. 2613عزيز، ه ني   .61

 كنوز ل رداراف الق نوني .

، أثنر تغينر الظنروف فنى القنرار اإلداري والطعنن علينهإل. 2611علي ، محميود حميد  عبي ص   .62

  د.لإل، الق هر : دار النهب  العربي .

، اللبعيي  األوليى، القي هر : دار الفجيير موسننوعة القنرار اإلداريإل. 2616عك جي ، حميد  ي سيين  .63

 لللب ع  والتجليد.

،  د.لإل، القييي هر : الهيًييي  الع مييي  نظرينننة الظنننروف االسنننتثنائيةإل. 1978عليييي، أحميييد ميييدحف   .64

 للكت ا.

،  د.لإل، القيي هر : دار مسننلولية الدولننة عننن أعمالهننا غيننر التعاقديننةإل. 1995فكيير ، فتحييي   .65

 النهب  العربي .

،  د.لإل، القيي هر : دعننوى اإللغنناء ودعنوى التعننويض –القضناء اإلداري إل. 1997فيودل، رأفييف   .66

 دار النهب  العربي .

، الجييييز  الةيييي ني،  د.لإل، ا سيييييكندري : دار الخصننننومة اإلدارينننننةإل. 2665فييييودل، عبييييدالحكيم   .67

 الملبوع ف الج معي .

حلبييييي ، اللبعيييي  األولييييى، لييييرابلص: مكتبيييي  الالقننننانون اإلداري العننننامإل. 2664القبيييي ني، ر لييييد   .68

 الحقوقي .

، اللبعيي  األوليييى، عميي ن: دار واًيييل النننوجيز فنني القضننناء اإلداريإل. 2611القبيييرف، حمييد    .69

 للنجر.
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إل.القيي نون ا دار ، الجييز  الةيي ني، اللبعيي  األولييى، عميي ن: دار واًييل 2616القبيييرف، حمييد    .76

 للنجر.

اللبعي  األوليى،  ،دراسنة مقارننة –التفويض في االختصاصات اإلدارية إل. 2611قريلم، عيد   .71

 بيروف: دار الحلبي الحقوقي .

،  د.لإل، دراسننة مقارنننة –حريننة اإلدارة فني سننحب قراراتهنا إل. 2666الكبيسيي، رحييم سييليم ن   .72

 ليبي .–لرابلص: منجوراف ج مع  لرابلص 

 ، اللبع  الة لة ، عم ن: دار الةق ف  للنجر والتوزيع.القضاء اإلداريإل. 2616كنع ن، نوا    .73

،  د.لإل، القي هر : الرقابنة القضنائية –الرقابنة علنى أعمنال اإلدارة إل. 1967ميد ك ميل  ليلك، مح .74

 دار النهب  العربي .

، اللبعيي  األوليى، ا سيكندري : منجي   المعيي ر  إلغناء القنرار اإلداريإل. 2664المنجيي، خبيراهيم   .75

 للنجر.

اللبعي  األوليى،  ،تطنور فكنرة الخطنأ كأسناس للمسنئولية اإلدارينةإل. 1998نر ر، جي بر جي د   .76

 الق هر : دار النهب  العربي .

، قضناء التعنويض –مسلولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية إل. 2667نر ر، ج بر ج د   .77

  د.لإل، الق هر : دار النهب  العربي .

، اللبعي  األوليى، النظنام القنانوني للقنرار اإلداري السنلبيإل. 2615هرل، سعيد خبراهيم علي    .78

 ار الحق ني  للنجر.الق هر : د

 ،  د.لإل، بيروف: دار الةق ف .القضاء اإلداري في لبنان وفرنسا يكن، زهد   د.فإل. .79
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 األبحاث العلمية:الرسائل و  ثانيًا:

  رس ل  م جستير غير منجيور إل. .ركن االختصاص في القرار اإلداري إل.2611  كنت و  عبداهلل، .1

 الجزاًر. ج مع  تلمس ن،

منجيييور فيييي مجلييي   بحيييع ."عينننب عننندم االختصننناص الخفننني"إل.2661  عليييي رلييي ر جيييلن و ، .2

 .373–359 إل،2  ،29 الج مع  األردني ، .الجريع  والق نون

 دكتيورالألروحي   ، دراسنة مقارننة –قضاء اإللغاء في األردن  .إل8811الهوير ، أحمد موسى   .3

 .مرر ،ج مع  الق هر  غير منجور إل،

ية اإلدارة بننالتعويض عننن القننرارات اإلداريننة غيننر مسننلول .إل0282أبوالهيوى، نييدا  محمييد أميين   .4

 ،عمييي ن ،للدراسييي ف العليييي  ج معييي  الجيييري األوسيييل غير منجيييور إل،رسييي ل  م جسيييتير  ، المشنننروعة

 .األردن

دراسنننة  –القنننرار اإلداري المعننندوم فننني القنننانون الليبننني  .إل0222عبيييد السييييد، محميييد عةمييي ن   .5

 ليبي . ،لي  للعلوم األمني ، لرابلصاس ف العكلي  الدر  غير منجور إل، رس ل  م جستير ، مقارنة

 يررسي ل  م جسيت  ،سحب اليد أو الوقف االحتيناطي عنن العمنل .إل8880كب جي، ج سم ك ظم   .6

 .العراي ،ن، ج مع  بهداد، كلي  الق نو غير منجور إل

موقننننف القضنننناء اإلداري فنننني العننننراق مننننن عيننننب " . د.فإل العيييي ملي، سييييرى ريييي حا محسيييين .2

 .العراي ج مع  واسل، في مجل  كلي  التربي ،، بحع منجور "اإلدارياالختصاص في القرار 

 ألروحيي  دكتييورال ، التفننويض فنني القننانون اإلداري .إل8886جيير ، حسيين حسييين عبييداله د    .1

 .مرر ،كلي  الدراس ف العلي ، الق هر  أك ديمي  الجرل  غير منجور إل،
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 قوانين والمجالت الدورية:ال ثالثًا:

 .8850ي لع م الدستور األردن -

 .8865لسن   85ق نون ا دار  الع م  األردني رقم  -

 .8880لسن   80رقم  ق نون محكم  العدل العلي  األرني -

 . 0284لسن   02ق نون القب   ا دار  األردني رقم  -

 بج ن نظ م القب   في ليبي . 0288لسن   4ق نون رقم -

 ر  الليبي وتعديرتك.بج ن القب   ا دا 8828لسن   11ق نون رقم  -

 بىع د  تنظيم المحكم  العلي  الليبي  وتعديرتك. 8810لسن   6ق نون رقم  -

 مجل  نق ب  المح مين النظ مين في األردن. -

 المجل  القب ًي  في األردن. -

 الجريد  الرسمي  في ليبي . -

 لرابلص.  ،تردر عن المكتا الفني للمحكم  العلي العلي  الليبي : مجل  المحكم  -
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 .المجموعاتالمنشورات و  رابعًا:

 منجوراف مركز عدال . -

الجيييز   ،8816ولنه يييي  عييي م  8820المبييي دئ الق نونيييي  لمحكمييي  العيييدل العليييي  األردنيييي  مييين عييي م  -

 إل.8812  ررد، محمد محمد وك ل  التوزيع األردني . عم ن: األول،

العتيبي،جهيييي د ريييي لح  قبيييي   ا دار  ،عميييي ن:أحكيييي م محكميييي  العييييدل العلييييي  األردني ،موسييييوع  ال -

 إل.0285 

المبييي دئ الدسيييتوري  وا داريييي   المجموعييي  المفهرسييي  للمبييي دئ التيييي قررتهييي  المحكمييي  العليييي  الليبيييي ، -

 للمستج ر عمر عمرو. ،4ه ،8ه ،8824-8864من  وا نتر بي  في عجر سنواف

دار الكتيا  :بنهي ز . 0224لسين    إل، القبي   ا دار  مجموع  أحك م المحكم  العلي  الليبي  -

   الولني .


