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 قال تعالى:

 آية قرآنية

اِمنَي ّلِلَِِّ ُشَهَداَء بِ } َا الَِّذيَن آَمنُوا ُكوُىوا َقوَّ َوََل  ۖ  اْلِقْسِط َيا َأُّيه

ِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعََلٰ َأَلَّ َتْعِدُلوا  اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوٰى  ۖ  ََيْ

ُقوا اّلِلََّ  ۖ    {إِنَّ اّلِلََّ َخبرٌِي بََِم َتْعَمُلونَ  ۖ  َواتَّ

[8: المائدة]  

 

 

 

 

 

 



 

 ب 

 

 

 اإلىداء
 

 

 اللذان هم أغلى ما منلك.إىل والدٌنا  .إىل مه أخفض هلما جناح الذل والزمحة ... 

 إىل رفٍقة الدرب ومهجة الزوح وقزة العني سوجيت العشٌشة. 

 ًخضز ووىر وحممدوسارة. ... إىل وىر قليب وقزة عٍين أبنائ 

 ًإىل سندي وعىوً إىل شقائق الزوح إىل شقٍقاتً وأشقائ. 

 ستمد ووهبم ، نال هم سندٌالذٌه  فٍاءوإىل األصفٍاء األوقٍاء إىل األصدقاء األ، إىل مؤوسً الدرب

 . واوإصزار ناعشميت

  جباويب ووقف وًآسرساودوً و كل مهإىل. 

 أواروا دروبناالذٌه  ناإىل أساتذت. 

 . املتىاضع إلٍهم مجٍعاً... أهدي هذا اجلهد
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 الشكر والتقدير

 قال تعاىل:

تِي  ِزْعنِي َأْن َأْشُكَر ىِْعَمتََك الَّتِي َأْىَعْمَت َعَلَّ أوَربِّ ] يَّ ا َتْرَضاُه َوَأْصلِْح ِِل ِِف ُذرِّ َوَعََل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِِلً

 [59]األحقاؼ:  [َك َوإِِّنِّ ِمْن اْلُْْسلِِمنيَ إِِّنِّ ُتبُْت إِلَوْ 

كأصمي كأسمـ عمى ، حمدا يميؽ بجبلؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ، مباركان طيبان أحمدؾ ربي حمدان كثيران 
كسمـ تسميما  الطاىريف كصحبو الطيبيف كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف مى آلوسيدنا محمد كع

 ، ، ، كثيران كبعد

كاعترافان منا بالجميؿ ، انطبلقان مف قكؿ النبي صؿ اهلل عميو كسمـ: "مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"
كالسياسة ممثمةن اإلدارة  ألىؿ العمـ ال يسعني إال أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أكاديمية كاالمتناف

فتعممت في ، التي تفضمت بقبكلي في برنامج الدراسات العميا -محمد المدىكفبرئيسيا الدكتكر 
 راجيا مف اهلل أف تككف منارة العمـ كالعمماء.، رحابيا

، المشرؼ كالمكجو ليذه الرسالة، عبد الرحمف مزىركليد لفضيمة الدكتكر:  كما أتقدـ بالشكر كالعرفاف
فأسأؿ اهلل أف ، كمعاممتو الكريمة كالفاضمة، فيما تعممت منو، -عز كجؿ-صاحب الفضؿ بعد اهلل ك 

 فجزاه اهلل عني خير الجزاء.، كأف ينفع بو اإلسبلـ كالمسمميف، كيزده عمما، يبارؾ في عممو

لعديد لو ا كالذم، بعمكشة أحمد كأتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى أعضاء لجنة المناقشة: الدكتكر شريؼ
 أساسيان في إثراء دراستي ككانت مؤلفاتو تشكؿ مصدران  مف المؤلفات في الدكؿ العربية كفي فمسطيف

 .تعالى أف يجزيو عني خير الجزاءاهلل  سائبلن كىك أحد أعبلـ القانكف العاـ  بعممو السخي النافع

ـ القانكف العاـ بكمية القانكف العاـ كرئيس قس كىك أحد أعبلـ، مدكتكر: أنكر الشاعركما كأتقدـ ل 
بطيب قمب كتكاضع لـ ، الشريعة كالقانكف في الجامعة اإلسبلمية فكاف لي المعمـ كالناصح األميف

، كعظيـ العافية، فمو كؿ الشكر كالتقدير راجيا مف اهلل أف ينعـ عميو بمكفكر الصحة، أشيد لو مثيؿ
  كيجزيو عني خير الجزاء.

 فجزاكم اهلل عنا كل خير
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 مخصالم
فيي تمكف ، تعد دعكل اإللغاء مف أىـ مظاىر رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة العامة في الدكلة

كحماية جدية لمبدأ المشركعية تفرض ، القضاء اإلدارم مف فرض رقابتو عمى القرارات اإلدارية
عة عمى مكاعيد لرفع الدعكل تتفؽ كالطبيكقد نص القانكف صراحةن ، احترامو عمى جيات اإلدارة

ال أصبح القرار محصف مف الطعف كأصبح كالسميـ كالكاقع أف تحديد ، الخاصة بطمبات اإللغاء كا 
ضاع كالمعامبلت ك األ مكعد لرفع دعكل اإللغاء مف شأنو أف يؤدم إلى حالة مف االستقرار في

 تظؿ ىذه فالمصمحة العامة تقتضي أال، المراكز القانكنية المترتبة عمى القرارات اإلداريةك ، اإلدارية
 اإلدارة التي ترفع أماـ الدعاكلإلى تقميؿ عدد  كيفيد مما يؤدم، طكيبلن  القرارات ميددة باإللغاء زمنان 

كألىمية ىذا الشرط لقبكؿ دعكل اإللغاء فإف المشرع ، سكاءن العبء عمى حد القضاء اإلدارم كتخفيؼ ك 
 . ال لبس فيو كال غمكض كذلؾ لنككف أماـ نص تشريعي، قد أدرجو في نصكص قانكنية كاضحة

الباحث لمحديث عف ىذا الشرط ىك كثرة المبلبسات الناجمة عف القرار  دفع كاىتماـثار كما آ
ترتب عمى ىذا األمر يكصكره التي تعتبر حمقة الكصؿ بيف اإلدارة كالمتعامميف معيا كما ، اإلدارم

يعاد الطعف مما يترتب عمى ذلؾ تحصيف القرارات اإلدارية غير المشركعة بحجة فكات م إمكانيةمف 
 الدكلة القانكنية. مقكمات مف انتياؾ مبدأ المشركعية الذم يعتبر مف

كلتقديـ دراسة كاممة حكؿ األحكاـ العامة لشرط الميعاد في دعكل اإللغاء سيعتمد الباحث  
صرم كاألردني، يا بالتشريعيف المالمنيج التحميمي، لمنصكص القانكنية الناظمة ليذه األحكاـ، كمقارنت

دعكل اإللغاء كشركط  ماىيةالفصؿ التمييدم  تناكلنا في، فصكؿ ةثبلث سيتـ تقسيـ ىذه الدراسة إلى 
اآلثار المترتبة  الفصؿ الثانيكفي ، سرياف ميعاد الطعف باإللغاء ؿك الفصؿ األ كتناكلنا في، قبكليا

 بخاتمة تضمنت الدراسةىذه ثـ أنيينا ، عمى انقضاء ميعاد دعكل اإللغاء كاالستثناءات الكاردة عمييا
  ،تكصؿ إلييا الباحث مف خبلؿ كتابة ىذا المكضكع التي النتائج كالتكصيات

ىك القرار النيائي التنفيذم ، القرار اإلدارم الذم يخضع لمرقابة في فمسطيفأف النتائج كمف أىـ 
لمشرع الفمسطيني منح كأف ا، الصادر عف ىيئة إدارية تابعة لشخص مف أشخاص القانكف العاـ

إلغائو إذا  أك، القضاء اإلدارم صبلحية تعديؿ القرار المطعكف فيو عند نظرىا في الطعكف اإلدارية
بسف قانكف ينظـ القضاء المشرع الفمسطيني  نكصيالتكصيات كمف أىـ ، كاف مخالفا لممشركعية

إلى تدعيـ مبدأ  ذلؾ سيؤدم كما، تدعيـ قضائنا اإلدارم كزيادة فعاليتومف  لما في ذلؾ اإلدارم
لصالح المكاطنيف كلمصالح العاـ  إضافيةمى خمؽ ضمانات كسيعمؿ ع، ة كسيادة القانكفالمشركعي
كما نكصي المشرع الفمسطيني بتضميف القانكف الفمسطيني نصكص قانكنية تتعمؽ ، سكاءن عمى حد 

 .تخفيضيا بحيث تككف رسـك رمزية أكبطمبات اإلعفاء مف الرسـك 
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 خص الدراسة بالمغة اإلنجميزيةمم
Abstract 

The action to cancel the administrative decision is considered the most important tool to 

monitor the judiciary of the general administration in the state. It enables the 

administrative judiciary to monitor the administrative decisions, afford real legal 

protection and impose its respect on the administrative teams. There are clear legal 

terms for appealing against the administrative decisions that keep up with the nature of 

the cancellation applications; otherwise, the administrative decisions are immunised and 

take effect. 

In fact, specifying a certain duration for the appeal on the administrative decisions leads 

to stable administration and maintain legality of the administrative ranks. For the public 

interest, such decisions should not remain appealable for a long time as this leads to 

reducing the number of appeals, as well as reduces the burden laid on the judicial 

administration. As this condition is important to accept the appeal, there are clear legal 

provisions explaining it. 

The reason that pushed me to study this condition is the tremendous differences caused 

by the administrative decision and its explanations which are considered the link 

between the administration and the human, as well as the chances to immunise these 

illegal administrative decisions under the pretext of passing the deadlines because this 

violates the legality principle which is considered one of the criterion of the legal state. 

This study is divided into three chapters: the preliminary chapter which discusses the 

action of cancelling the administrative decision and its conditions to accept and it is 

divided into two parts. Then, the second chapter is about the duration of the action and it 

is also divided into two parts. The third chapter discusses the consequences of missing 

the deadline and the acceptable exceptions. This is divided into two parts. Then, I 

concluded the thesis, mentioning the outcomes of this study and the recommendations. 

One of the main outcomes that the administrative decision in Palestine, which is subject to 
monitoring, is the final executive decision issued by a state administrative committee affiliated 

to a legislator. In addition, the Palestinian legislator has given power to the 

administrative judiciary to modify the appealed decision when it looks into 

administrative appeals or cancel it if it was found violating the legislation. 

One of the main recommendations is that the researcher recommends the Palestinian 

legislator to lay down laws that organize the administrative judiciary as this would 

support our judiciary, reinforce it, increase its effectiveness, re-enforce the principle of 

legitimacy and law sovereignty, create additional guarantees in favour of both the 

citizens and the public interests. The study also recommends that the Palestinian 

legislator should enact laws related to fee exemption or discount applications. 
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 اإلطار العام لمدراسة
 قدمة:م

نظر في لكي يستطيع ال، لى القضاء يترتب عميو تكافر عدة شركطإ المجكءإف كاف 
نصاؼ الحؽ فإف دعكل   المتبعة القضائيةىي مف أىـ الكسائؿ  القرار اإلدارم لغاءإالدعكل كا 

بما تتخذه مف قرارات غير  اإلدارةكلما ترتبو مف مراقبة أعماؿ  اإلدارمفي فضاء القضاء 
 .مشركعو

الذم يقتصر عمى شرط مف الشركط الكاجب تحققيا في  ىذه الدراسةجاء مكضكع كقد 
، القانكنية الحصانة كاكتسابو الميعاد الفاصؿ بيف صدكر القرار ىك شرطك ، اإللغاءؿ دعكل قبك 

حيث يعتبر مف النظاـ العاـ  اإللغاءلقبكؿ دعكل  الشكميةإذ يعتبر شرط الميعاد مف الشركط 
 .عمى مخالفتو  االتفاؽ، كال يجكز مف تمقاء نفسيا التصدم لو المحكمةالذم تستطيع 

بيف خصكـ عادييف، فيذه  دعكل قضائية ال تعتبر اإللغاءو أف دعكل مف المسمـ بك 
ليذا تعرؼ بدعكل إلغاء ، الدعكل تكجو ضد القرار المطعكف فيو ال ضد مصدر ىذا القرار

، المعيب اإلدارملتزاـ بميعاد الطعف بإلغاء القرار االضركرة كمف المسمـ بو ، اإلدارمالقرار 
ال ،يو في القانكفكذلؾ خبلؿ الميعاد المنصكص عم ، تحصف ضد الطعف في مشركعيتو كا 

ليذا سنقكـ مف خبلؿ ، عكمؿ معاممة القرار السميـ كاكتسب حجية مطمقة تجاه الجميع بمعنى
بدء كامتداد سرياف معرفة احتساب ك بحقكقيـ كأصحاب المصمحة ، الدراسة بتكعية المكظفيف

 .اإللغاءالميعاد في دعكل 

 قانكني الذم حددهمف ذم المصمحة يجب رفعيا خبلؿ الميعاد ال اإللغاءلكى تقبؿ دعكل ك 
ف تتصدل لنظر قبؿ أ اإللغاءف تتحقؽ المحكمة مف تكافر شركط قبكؿ دعكل يجب أك ، المشرع

عمى منو ذا ثبت لدييا أنو مخالؼ لمتشريعات األفإ ،اإلدارممكضكع ثـ تفحص مشركعية القرار ال
 . (1)عكلو يتفؽ معيا حكمت برفض الدنأما إذا ثبت لدييا أ بإلغائوحكمت 

أف القرار فيفترض ، مكافقتيا لممشركعيةكالصحة ك  السبلمةبقرينة  ةاإلداريكتتمتع القرارات 
ثبات نقيضيا إالقرينة تقبؿ لكف ىذه ك  ،مف أم عيب خاليان القانكف ك  ألحكاـ ان فقايصدر مك  اإلدارم

قد شابو  بإلغائوالذم يطالب  اإلدارم ف القرارأ يثبت أف اإللغاءيرفع دعكل  فيجب عمى مف

                                                           

 بدكف دار النشر كرقـ الطبعة.، 553ص ، دراسة مقارنة " -" القضاء اإلدارم ، فظمحمكد محمد حا (1)
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صابتو كي أجو عدـ المشركعية التي أك ف يبيف أك ، التي تجعمو غير مشركع بعيب مف العيك 
 . (1) بإلغائو اإلدارميحكـ القضاء 

مف تاريخ نشر القرار  يكمان يككف ميعاد تقديـ االستدعاء إلى محكمة العدؿ العميا ستيف ك  
امتناعيا عف  أككفي حالة رفض اإلدارة ، بميغو إلى صاحب الشأفت أكالمطعكف فيو  اإلدارم

  .(2)عمى تقديـ الطمب إلييا يكمان اتخاذ أم قرار يبدأ الميعاد مف تاريخ انقضاء ثبلثيف 

ىي الرغبة مف ناحية في تحقيؽ  اإللغاءالحكمة مف تحديد ميعاد قصير لرفع دعكل ك 
مف ناحية ك  معرضة لمطعف طكيبلن  ان مداإلدارة أاؿ عمأعدـ بقاء ك ، ةاإلداري ضاعك لؤل االستقرار

  .(3)المستفيديف مف القرار لؤلفرادلممراكز القانكنية  االستقرارخرل الرغبة في تحقيؽ أ

خطر عمى ثر حاسـ ك مف أ اإللغاءلى ما لدعكل لدافع مف كراء ىذا التحديد يرجع إلعؿ اك 
 بإلغاءكز الحكـ الصادر كما يح ،ف لـ تكفأر كنيا تعتبإذ إ، إلغائيابة المحككـ اإلداريالقرارات 

ىذا الميعاد تختص بو ك  ،بحيث يتمسؾ بو كؿ ذم مصمحة، حجية مطمقة في مكاجية الكافة
نيا إذ إ اإللغاءدكف دعكل القضاء الكامؿ التي ليا طبيعة مختمفة مف دعكل  اإللغاءدعكل 

دة كل فييا كقاعدة عامة بمفع الدعليذا يتحدد ميعاد ر ك ، صية لممدعيتنصب عمى حقكؽ شخ
 .تقادـ الحؽ المدعي بو

كالتي مف خبلليا يمكف لمقاضي ، سمى لمقضاء ىك الكصكؿ لمحقيقةإف الغاية كاليدؼ األ
 ىلإف صكـ يمجأك كما أف الخ، ذلؾ عمى الذم يعينوأف يمجأ لعدة كسائؿ محددة كفؽ القانكف 

يمكف النطؽ بالحكـ في ال  أنوي  قانكنان تقرة المس ئكمف المباد، يدعكنوي  بات ماكسائؿ قانكنية إلث
بداية رفع الدعكل حتى مف جراءات القانكنية اإل استيفاءال بعد منظكرة أماـ القضاء إقضية 

 .الفصؿ فييا

 :شكمة الدراسةم
ىذه جاء مكضكع لذلؾ ، التساؤالتك مكاعيد كالمدد عدد مف اإلشكاليات يثير مكضكع ال

 ىك شرطك  اإللغاءمف الشركط الكاجب تحققيا في قبكؿ دعكل الذم يقتصر عمى شرط  الدراسة
ذ يعتبر شرط الميعاد مف إ، القانكنية الحصانةكاكتسابو  لفاصؿ بيف صدكر القراراالميعاد 

                                                           

 .5ص، القاىرة، دار النيضة العربية، دراسة مقارنة الجزء الرابع أسباب الطعف باإللغاء-القضاء اإلدارم 1999، إسماعيؿ البدكم (1)
 ـ(.2001( لسنة )2مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ) 284مادة  (2)
 .126-125ص، ـ1997، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، القضاء اإلدارم قضاء اإللغاء، عبد الغني عبد اهلل (3)
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مف إثارتو  المحكمةالنظاـ العاـ الذم تستطيع ب المتعمؽ اإللغاءلقبكؿ دعكل  الشكميةالشركط 
 مخالفتو .عمى  االتفاؽ، كال يجكز سيامقاء نفت

مف  الحكمةف إذ إال يعتبر مف غير قيد زمني  المختصة الجيةف صدكر القرار مف إإذ 
 ةاإلداريضاع كالمعامبلت ك ألعمى صعيد استقرار ا ةنتائج ميم تقصير ىذا الميعاد يترتب عميو

مى حد ع اإلدارمكالقضاء ، كالمخاطبيف معيا اإلدارة، مما يفيد  القانكنيةالمراكز  ككذلؾ استقرار
 .سكاءن 

 ةدرجو في نصكص قانكنيأف المشرع قد إف اإللغاءبكؿ دعكل ىذا الشرط لق كألىمية
 (3)قانكف رقـ  فقد نص عميو قضائيان  كليس اجتياداي كذلؾ نككف أماـ نص تشريعي ، كاضحو
كما يمكف  ،المحافظات الجنكبيةبشأف الفصؿ في المنازعات اإلدارية السارم في  ـ(2016)لسنة
 م قانكف خاص .أم ميعاد تنص عميو أؿ بعمااإل

حؽ لمشخص يأنو بدأ المشركعية مل مخالفان  داريان إ دارة قراران إلصدار جية ايترتب عمى إك 
ىذا القرار  مشركعية مطابقةلتقرر مدل  اإلدارمالقضاء ماـ أبالطعف فيو  مف القرار المتضرر

رد الدعكل في حاؿ  أكالقرار  إلغاءبف تقضي أحكاـ القانكف أكفؽ  لممحكمةك  ،مبدأ المشركعيةل
 .مخالفتو لمبدأ المشركعية ثبت ليا

قانكف في ظؿ  اإللغاءدعكل  في ميعادلم النظاـ القانكني تتمثؿ مشكمة الدراسة في بيافك 
، المحافظات الجنكبيةالسارم في  ةاإلداريالمنازعات  بشأف الفصؿ في (ـ2016 )لسنة (3)رقـ 

السارم في  (ـ2001)( لسنة 2المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )كاالستئناس في قانكف أصكؿ 
لكؿ مف القانكف المصرم القانكف األردني كالتعريج عمى الرأم الفقيي ، فمسطيف كالمقارنة

 .كمما أمكف كالقضائي في فمسطيف كاألردف كمصر
 وتتمثل مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

 ؟ كاألثر المترتب عميو كأحكامو الطعف بإلغاء القرار اإلدارم ادلميع النظاـ القانكني ىك ما -

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 ؟األساس التشريعي لميعاد رفع دعكل اإللغاء ما ىك  -1
 ؟اإللغاءدعكل رفع  ميعاد قطعك  كقؼ ؽائىؿ القانكف الفمسطيني نظـ طر  -2
 ؟كفؽ القانكف الفمسطيني اإللغاءدعكل  رفع يعادم انقضاء عمى اآلثار المترتبة ىي ما -3
 ؟اإللغاءما الحاالت التي ال تتقيد بميعاد دعكل  -4
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 أىداف الدراسة:
 .بياف األحكاـ العامة لميعاد الطعف بإلغاء القرار اإلدارم 

 عمى انقضاء ميعاد الطعف باإللغاء. بياف اآلثار القانكنية المترتبة 

  تحديده لحاالت كقؼ كقطع الميعاد سكاء في بياف مكقؼ المشرع الفمسطيني مف
األصكؿ المتبعة أماـ محكمة العدؿ العميا أك في قانكف الفصؿ في المنازعات اإلدارية 

 المطبؽ في المحافظات الجنكبية.

 أىمية الدراسة:
ثراء المكتبة الكطنية الفمسطينية بيذا البحث إمنا في  سيامان إ الدراسة ف تككف ىذهأنتطمع 
الذيف يصدر  المكظفيفك  فرادألتكعية اك ، اإللغاءلنظاـ القانكني لمميعاد في دعكل لمكضكع ا

 ة.اإلداريفي اآلثار المترتبة عمى القرارات  بحقيـ القرارات اإلدارية كالتي منيا ما يستدعي لئللغاء
 األىمية النظرية:

ي لمميعاد في النظاـ القانكنكىك ، وتناكلنالدراسة مف أىمية المكضكع الذم  تكمف أىمية -1
ىك مف النظاـ  اإللغاءدعكل فشرط الميعاد في  لمقانكف الفمسطيني كفقان  اإللغاءدعكل 
 اإللغاءمف  اإلدارمكما سنبيف أف أخطر آثار فكات المكاعيد ىي تحصيف القرار  العاـ

 .ضرار الجسيمة التي قد تمحؽ بالمراكز القانكنيةألبكاسطة الدعكل القضائية رغـ ا

كحرص النص عمييا ، كاعيد كالمدد مف أىـ المكضكعات التي نظميا القانكفتعتبر الم  -2
تباع المكاعيد كالمدد إلى ضماف الكصكؿ إلى القكانيف المختمفة، كتكمف أىمية افي فركع 

مع الحصكؿ عمى الحؽ الذم يحميو  جراءات صحيحة كمنظمة في الكقت المحددإ
إلى كضع دراسة كاممة كمعمقة فيما يتعمؽ  لو، كىذا كمو يحثنا القانكف في الكقت المحدد

 .بالمكاعيد كالمدد

في بياف األحكاـ المتعمقة بميعاد رفع  تتمثؿ، الدراسة ايتناكلتساإلضافة العممية التي  -3
ككذلؾ ، اإللغاءكالمتمثمة بقضاء  دعكل اإللغاء في قانكف الفصؿ في المنازعات اإلدارية

كفؽ  الفمسطيني اإلدارم القضاءع ك مكض اكؿتنت الدراسات في مكضكع القضاء اإلدارم
المحافظات السارم في  (ـ2016)( لسنة 3رقـ ) ةاإلداريقانكف الفصؿ في المنازعات 

نصكصو بالشرح  تناكؿحديث النشأة مما يجعؿ الحاجة كبيرة كممحة إلى  ،الجنكبية
 كلبياف مكاطف القكة كالضعؼ عمى ضكء التطبيؽ العممي لنصكصو مما، كالتحميؿ
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عمى تبلفي مكاطف الضعؼ مف خبلؿ التعديبلت  يساعد المشرع الفمسطيني مستقببلن 
 .التي يقررىا في ىذا الشأف

في  كمدل فعاليتو، بياف مدل مبلئمة النظاـ القضائي المعمكؿ بو في فمسطيف لمكاقع -4
كاألخذ بفكرة النظاـ ، تاج النظاـ القضائي لمتعديؿكىؿ يح، حماية مبدأ المشركعية

 كتنظيـ قانكف خاص ينظـ المحاكـ اإلدارية كاختصاصاتيا.، ئي المزدكجالقضا

 األىمية العممية:
باعتبار ىذه  اإلدارمدعكل إلغاء القرار ميعاد رفع تبرز أىمية ىذه الدراسة التي ستعالج  -1

فراد كحرياتيـ في مختمؼ الدكؿ ألكحقكؽ ا، الدعكل مف أىـ كسائؿ حماية المشركعية
 .المعاصرة

كتكضيح الطريؽ القضائي الكحيد الذم  ،بحقكقيـ ككاجباتيـفراد كالمكظفيف ألتكعية ا -2
أف الكثير ك  خصكصان ، يتحتـ عمييـ أف يسمككه لمطعف بأم قرار إدارم صادر بحقيـ

يـ بعدـ جدكل من اعتقادان مف المجكء إلى القضاء،  منيـ يؤثر عمى نفسو تنفيذ القرار بدالن 
 .مثؿ ىذا المجكء

ف حيث إ المعنية المختصة كتقديـ رؤية قانكنية كاضحة لصناع القرارإفادة الجيات  -3
كتغمغميا في مختمؼ ، اإلدارةمع اتساع نشاط  أىميتوتزداد  اإللغاءمكضكع قضاء 

األمر الذم يجعميا في  كالمكظفيف دباألفرامياديف الحياة، كمف ثـ ازدياد احتكاكيا 
 .مكاجية مستمرة معيـ

 الدراسة: منيج
 :المقارن والمنيج التحميمي وىي المنيج الدراسةجراء ث منيجين في إباحالم استخد

 سيستخدـ الباحث المنيج التحميمي لمنصكص القانكنية الناظمة لشرط ميعاد : المنيج التحميمي
، المنصكص عمييا في رفع دعكل اإللغاء الكاردة في األصكؿ المتبعة أماـ محكمة العدؿ العميا

ـ( كقانكف الفصؿ 2001( لسنة )2المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ )قانكف أصكؿ المحاكمات 
كقانكف تشكيؿ  المطبؽ في المحافظات الجنكبية، ـ(2016)لسنة (3)في المنازعات اإلدارية رقـ

 كاستخبلص اآلراء الفقيية كالقضائية السديدة. ـ،2001لسنة  5المحاكـ النظامية رقـ 
 :لمنيج المقارف كذلؾ مف خبلؿ مقارنة التشريعات سيستخدـ الباحث ا المنيج المقارن

كالذم يسير عمى ، في قانكف مجمس الدكلة المصرم الكاردةالفمسطينية بالنصكص القانكنية 
  .(ـ2014)( لسنة27النظاـ البلتيني، كقانكف القضاء األردني رقـ )
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 :الدراسات السابقة
ث بعد تحديد يعتمد عمييا الباحمف أىـ الركائز العممية التي تعتبر الدراسات السابقة 

 تشكؿ ثراءن  فيبدأ الباحث بالبحث كالتمحيص في الدراسات السابقة كالتي ،دراسةكاختيار مشكمة ال
كىذا يكفر لمباحث العديد مف ، مف االطبلع عميو قبؿ البدء بالبحث ال بد غنيان  كمصدران  ىامان 

غناء مشكمة الدراسة ك ادىا كمجاالتيا، الفكائد كالتي تتمثؿ في بمكرة مشكمة البحث كتحديد أبع ا 
بالمعارؼ كالدراسات كالمسممات كالنتائج التي تكصؿ إلييا آخركف كتزكيد الدراسة بيا، يستطيع 

ألدكات التي يستخدميا في بحثو، تزكيد الباحث الباحث مف خبلؿ الدراسات السابقة تحديد ا
كتكراة اليامة لمدراسة، كما تعد الدراسات بالكثير مف المراجع كالمصادر كدراسات الماجستير كالد

التي نستعيف عمييا في تحديد مشكمة كانطبلؽ لدراسة جديدة ، السابقة نقطة قكة في البحث
لغاء القرار إدعكل  ميعاد نستفيد مف خبلليا معرفةالتي سك  الدراسة كالمنيجية العممية المستخدمة

، حماية المشركعيةىـ كسائؿ ألدعكل مف باعتبار ىذه ا، كاألردف كمصر في فمسطيف اإلدارم
 .حرياتيـ في مختمؼ الدكؿ المعاصرة ك  فرادحقكؽ األك 

تكضيح الطريؽ القضائي الكحيد ك بحقكقيـ  كأصحاب المصمحة المكظفيفك  فراداألتكعية ك 
ف الكثير منيـ أ خصكصان ك ، دارم صادر بحقيـإم قرار بأف يسمككه لمطعف أالذم تحتـ عميو 
منيـ بعدـ جدكل مثؿ ىذا  اعتقادان ، لى القضاءإمف المجكء  و تنفيذ القرار بدالن يؤثر عمى نفس

مناطؽ السمطة ذلؾ في ظؿ أزمة تجاىؿ القانكف التي يعاني منيا المكاطنكف في ك  ،المجكء
 . المؤسسات ذاتياك  لقكاعده مف قبؿ األجيزة االنصياععدـ ك ، الكطنية الفمسطينية

 :)المحمية( الدراسات الفمسطينية -الً أو 
 اإلداري( إجراءات التقاضي أمام القضاء 2815 بعموشة, أحمد )شريف دكتوراةدراسة  -1

 :الفمسطيني )دراسة تحميمية مقارنة(
منذ قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية كحتى  اإلدارمالدراسة لبياف كاقع القضاء  ىذه ىدفت

مو، كاإللماـ بكافة الجكانب النظرية تاريخ ىذه الدراسة، كاستخبلص النتائج كالتكصيات لمستقب
عادة ا  ك ، بياف مدل جكاز الطعف باعتراض الغيرك ، اإلدارمة الخاصة بالقضاء اإلداريكالعممية ك 

بياف مدل الحاجة لصدكر ك المحاكمة في األحكاـ الصادرة مف محكمة العدؿ العميا الفمسطينية، 
استخدـ  كقدة، اإلداريالمنازعات كالذم يختص بنظر سائر ، قانكف مجمس الدكلة الفمسطيني

كذلؾ مف خبلؿ إجراء دراسة تحميمية لمنصكص القانكنية ، الباحث األسمكب العممي التحميمي
، كالنصكص المتعمقة بصبلحيات اإلدارمالمتعمقة بإجراءات التقاضي أماـ القضاء 

دؿ العميا ، كتحميؿ األحكاـ القضائية الصادرة مف محكمة العاإلدارمكاختصاصات القضاء 
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اآلراء الفقيية كالقضائية السديدة، كذلؾ مف أجؿ ستخبلص الفمسطينية كالغكص في جزئياتيا كا
  .اإلدارمكضع نظرية عامة لتنظيـ إجراءات التقاضي أماـ القضاء 
كذلؾ مف خبلؿ إجراء مقارنة بيف ، كما استخدـ الباحث األسمكب العممي المقارف

 ( لسنة27رقـ) األردنيانكف مجمس الدكلة كقانكف القضاء النصكص القانكنية الكاردة في ق
 .الفمسطيني اإلدارمكالقكانيف الخاصة بالقضاء  (ـ2014)

 اإلدارمكذلؾ مف خبلؿ التطكرات التي مر بيا القضاء ، كما استخدـ الباحث األسمكب التأصيمي
 .في فمسطيف

 خمص الباحث لمجموعة من النتائج نذكر منيا:
دارم المصرم كاألردني كالفمسطيني عمى ضركرة تكافر شرط المصمحة استقر القضاء اإل

 كقت رفع الدعكل ككجكب استمرار بقائيا لحيف الحكـ فييا.
 أخذ المشرعاف األردني كالفمسطيني في قانكف الخدمة المدنية بأسمكب التظمـ االختيارم

فييا في القرار اإلدارم بأف أتاح لصاحب الشأف حرية االختيار في الطريقة التي يرغب الطعف 
المشكك منو فيجكز لو، إما التظمـ لمجية اإلدارية أك المجكء مباشرة الطعف لمطعف فيو أماـ 

 القضاء اإلدارم.
الفمسطيني بنظرية العمـ اليقيني كإحدل الكسائؿ لبدء سرياف ميعاد  اإلدارمأخذ القضاء 

كأف يعمـ صاحب الشأف  يقينيان ك  يقيان ، كاشترطت أف يككف ىذا العمـ حقاإلدارمالطعف بالقرار 
 .بالقرار كفحكاه كتاريخ صدكره حتى يتمكف مف تحديد مركزه القانكني

 وعة من التوصيات نذكر منيا:مصى الباحث بمجأو كما 

دعكة المشرع الفمسطيني لسرعة سف كاصدار قانكف مجمس الدكلة الفمسطيني كقانكف اجراءات 
 ما ليذه القكانيف مف أىمية في مجاؿ حماية مبدأ المشركعية.التقاضي أماـ القضاء اإلدارم، ل

المشرع الفمسطيني باألخذ بمكقؼ المشرعيف المصرم كاألردني في تحديد كسائؿ النشر  كدعكة 
، مع األخذ التي يعتد بيا كيسترشد في ذلؾ بما أخذ بو كاستقر عميو القضاء اإلدارم في فمسطيف

 . نشر كتبميغ القرار اإلدارمبكسائؿ التكنكلكجيا الحديثة في 

أكصى بضركرة قياـ المشرع الفمسطيني بتضميف القانكف الفمسطيني نصكص قانكنية تتعمؽ 
لتعمؽ  نظران ، بطمبات اإلعفاء مف الرسـك القضائية أك تأجيميا كبياف األثر المترتب عمى ذلؾ

 دعكل إلغاء القرار اإلدارم لمبدأ المشركعية.
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لصاحب  احة عمى اعتبار تبميغ أك إعبلف القرارات اإلدارية الكتركنيان كدعكة المشرع لمنص صر 
 الشأف عمى مكقعو أك بريده اإللكتركني يعتبر طريؽ مف طرؽ تبميغ القرارات اإلدارية.

 ".اإلداريلغاء القرار إ(: "دعوى 2818, دراسة ماجستير )شريف بعموشة -2
 .(دراسة تحميمية مقارنة)

جراءات رفعيا كالتعرؼ  اإللغاءلماـ بدعكل اإل إلى الدراسة ىذه ىدفت إلى شركط قبكليا كا 
 بياف حجية الحكـ الصادر فييا .ك  الفصؿ فيياك 

كاستخدـ الباحث أساليب ، ي الذم يأخذ بو المشرع الفمسطينيبياف طبيعة النظاـ القضائك  
راء دراسة جإكذلؾ مف خبلؿ ، سمكب العممي التحميمي المقارفألا، ليماأك كمناىج في الدراسة 

النظامية  ـالكاردة في قانكف تشكيؿ المحاك اإللغاء دعاكلب ةتحميمية لمنصكص القانكنية المتعمق
. اعتبر العديد مف النتائج كاف أىميا ىإل. كتكصمت الدراسة (ـ2001)( لسنة 5الفمسطيني رقـ )

استقر  .لرسميةقانكف مجمس الدكلة الفمسطيني أف النشر الذم يعتد بو ىك النشر في الجريدة ا
األردني عمى كجكد تكافر شركط المصمحة عند رفع دعكل ك  القضاء الفمسطيني كالمصرم

 .تعمقيا بمبدأ الشرعيةك  يعة الدعكللطب كاستمرارىا لحيف الفصؿ فييا نظران ، اإللغاء
 :من أىميا صت الدراسة بمجموعة من التوصياتأو و 
 فمسطيني الخاص بأصكؿ المحاكمات كجكب قياـ المشرع الفمسطيني بتضميف القانكف ال

 أماـ محكمة العدؿ العميا:

نصا يتعمؽ بتحديد كسائؿ نشر القرار اإلدارم الذم يعتد بيا لمطعف بو أماـ المحاكـ  -أ 
 المختصة.

 .أك تأجيميا القضائية نصا يتعمؽ بطمبات اإلعفاء مف الرسكـ -ب

مسطيني الخاص بميعاد رفع دعكل ضركرة تعديؿ النص الكارد في مشركع مجمس الدكلة الف -ج
 اإللغاء ليصبح ميعاد رفع الدعكل ستيف يكمان بدالن مف ثبلثيف يكمان.

ة" ومستقبل اإلداري(: " الخصومة م2889, )عبد الناصر أبو سميدانة دكتوراةدراسة   -3
 دراسة مقارنة()في فمسطين. اإلداريالقضاء 

عدة جكانب ككنيا لـ تنؿ االىتماـ  ة مفاإلداريالخصكمة  تناكؿإلى الدراسة  ىذه ىدفت
كأف نصكص القكانيف المتعاقبة قد ساعدت عمى ، البلـز مف جانب فقياء القانكف العاـ خاصةن 

كلـ تستخدـ الخصكمة ، ةاإلداريذلؾ حيث درجت القكانيف عمى استخداـ مصطمح المنازعة 
مقارف بيف مصر كفمسطيف ليما، المنيج الأك ة كما استخدـ الباحث منيجيف في الدراسة اإلداري
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الكضع في فرنسا كمما أمكف ذلؾ أما المنيج الثاني فيك المنيج  االعتبارمع الكضع في 
 أكاف في سكاءن فيـ النصكص كآراء الفقياء كأحكاـ المحاكـ  محاكلةالتحميمي الذم يقكـ عمى 

 فمسطيف. مف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث نذكر منيا: أـمصر 

في فمسطيف المشرع الفمسطيني حدد كسيمتيف  اإللغاءدء سرياف ميعاد رفع دعكل كسيمة ب
كمة العدؿ العميا كسيمة ح، كأضافت مىما النشر كالتبميغ اإللغاءدعكل لبدء سرياف ميعاد رفع 

 أخرل كىي العمـ اليقيني، كما ىك الحاؿ في مصر.

بأم كسيمة مف كسائؿ  دارماإلمحكمة العدؿ أجازت نشر القرار  اإلدارمطرؽ نشر القرار 
كلـ يحدد القانكف الفمسطيني طريؽ معينة لمنشر، كأكدت المحكمة بجكاز النشر في  ،النشر

 .الصحؼ المحمية
حساب المسافة المشرع الفمسطيني لـ ينص عمى كيفية حساب المسافة، كترؾ تحديد المدة 

 .لمسمطة التقديرية لممحكمة
 توصيات نذكر منيا:عة من الفي ىذه الدراسة مجمو الباحث  صىأو 

ميغ في الصحؼ اليكمية، كأحد كسائؿ تب صي محكمة العدؿ العميا بعدـ األخذ بالنشرأك 
كؿ  يابقراءتأف الصحؼ اليكمية ال يقـك  ، فمف المتعارؼ عميوصحيحان  تبميغان  اإلدارمالقرار 
لقياـ  ، أيضان أصبلن  مييف الذيف ال يجيدكف القراءةيف، إضافة إلى كجكد الكثير مف األالمكاطن

في كثير مف األحياف بالحيمكلة دكف كصكؿ الصحؼ اليكمية إلى  اإلسرائيمياالحتبلؿ 
، كما نكصي المحكمة بعدـ االعتداد المحافظات الشماليةككنيا تطبع في  المحافظات الجنكبية

ف الجريدة ذات، ألللمشخص المراد تبميغو با صحيحان  بنشر القرار في الجريدة الرسمية تبميغان 
كتقكـ بعض المؤسسات المعنية بشرائيا، ، الرسمية تكزع في فمسطيف عمى بعض المؤسسات

بالنسبة  كىذا يحكؿ دكف إطبلع جميع المكاطنيف عمييا، ليذا نرل أف التبميغ يككف صحيحان 
 .يقينيان  عممان عممو بو  أكلمقرارات الفردية إذا تـ تبميغو لمشخص صاحب الشأف بالذات 

عمى حقكؽ األفراد  المشرع الفمسطيني بالقياـ بتحديد مكاعيد المسافة حفاظان  أيضان كأكصى 
لى فمسطيف بسبب االحتبلؿ  خاصة المقيمكف في الخارج، نظران  لصعكبة كصكؿ البريد مف كا 

  .الصييكني
 الفمسطيني". اإلداريفي القضاء  اإللغاء(: "دعوى 2888, )عمي صادقدكتوراة دراسة  -4

أسمكب المنيج التحميمي، كذلؾ مف خبلؿ إجراء دراسة تحميمية معمقة لكؿ  استخدـ الباحث
لتأثر النظاـ القانكني كالقضائي في فمسطيف بالنظاـ المتبع  جزئية مف جزئيات ىذا البحث، كنظران 
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الباحث في ىذا النظاـ بالمقارنة  تناكؿيفي جميكرية مصر العربية في كثير مف النكاحي، لذا س
 .ؿ بالنظاـ الثانيك لذم تأثر فيو النظاـ األكذلؾ بالقدر ا

 : نياأبرزت لنا ىذه الدراسة عدة نتائج م

تي ينيض عمييا النظاـ القانكني مف األركاف ال ىامان  ف محكمة العدؿ العميا تمثؿ ركنان أ
الممنكحة ليا بؿ في الصبلحيات  ف أىمية ىذه المحكمة ال تكمف فيكأ، كالقضائي في فمسطيف

، فيي قرارات قكية كصارمة، مثؿ ىذه القرارات إصدارتسمكو في في المنيج الذم ك ، اقكة قراراتي
احتراميا  ع السمطات ميما كانتيتعيف عمى جميك ، تصدر مف أعمى محكمة في الدكلةك 

 .تأخير أكجداؿ  أكتنفيذىا دكف نقاش ك  كاالنحناء ليا
كىما النشر  اإللغاءلطعف بميعاد ا إف المشرع حدد كسيمتيف لبدء سرياف حساب الستيف يـك

أم كسيمة  أكفي الصحؼ المحمية  أكأف يتـ بالكقائع الفمسطينية  عبلف، كيستكم في اإلعبلفكاإل
كىي العمـ اليقيني ، أخرل تقبميا المحكمة كقد أضافت إلييا محكمة العدؿ العميا كسيمة ثالثة

 .بالقرار كمحتكياتو
الخدمة حيث يكجد بعض المكظفيف الذيف تـ اعتماد معايير محدكدة فيما يتعمؽ بإنياء 

ة بعد سف الستيف ىناؾ مف يتـ تمديد عممو بالكظيفك ، السياسي باالنتماءفصميـ ألسباب تتعمؽ 
تحجب ىذه الحقكؽ  كمقابؿ ذلؾ، ف قبؿ بعض المسئكليفسنكات م لعدةدكف أم معايير ك 

جراءات إلتباع ااميـ دكف األكثر مف ذلؾ أف بعض المكظفيف قد تـ فصكالمزايا عف آخريف. ك 
، حالة بعض القضاة عمى التقاعدإجكاز  إلى األمرقد تعدل ك ، التأديبية التي نص عمييا القانكف

ة نو نتيجأحيث ، ىك مبدأ ذك قيمة دستكريةك ، لقضاءمر الذم يعد خركجا عمى مبدأ استقبلؿ األا
 .حتمية لمبدأ الفصؿ بيف السمطات

 الدراسات العربية: -ثانياً 

 ةاإلداري الخصومةة في بعالمت اإلجراءات(: "2815, جيرة الطيب) ماجستير اسةدر  -1

ة كمجمس اإلداريجراءات المتبعة في كؿ مف المحاكـ إللتكضيح ا الدراسة ىذه ىدفت
كىيكمة كاختصاص كؿ منيا ثـ سير الدعكل كالقضايا ، مف خبلؿ التعرؼ عمييما، الدكلة

القضائي الذم  ـمف النظا ثانيان  اجزءن كاف في الجزائر  دارماإلالقضاء لتبياف أف  المرفكعة فييما
 باالزدكاجيةيسمي  في ظؿ ما، لييئتيف قضائيتيف ليصبح مككنان ، كتعرض لبلنقساـ، مكحدان  كاف

بلؿ عرض مختمؼ مكاد ىذا خكذلؾ مف ، المنيج الكصفي التحميميواستخدم الباحث ، القضائية
جراءات المدنية إلمراجع في شرح قانكف ا عمىاالعتماد ب، يا بنكع مف التفصيؿحالقانكف كشر 
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 اإلدارمضاء ف اختصاص القأ :العديد من النتائج كان أىميا إلىوتوصمت الدراسة , ةاإلداريك 
كىك يتردد في اتخاذ  االستقبلؿفمنذ ، المشرع الجزائرم غير المستقرة كتكجييات بأفكارمرتبط 

كمنيا ، دة القانكنية التي تنظـ المرافؽ العامة لمدكرةكيحدد بو القاع، مسار معيف يستقر عميو
المعيار  عمى بناءن  اإلدارمكعميو حدد المشرع الجزائرم اختصاص القضاء ، مرفؽ القضاء

ثـ كزع ىذا ، الجية مصدرة التصرؼ محؿ الرقابة القضائية عمىالعضكم "المقيد" الذم يعتمد 
 .صريحة قانكنيةكص بمقتضى نص اإلدارماالختصاص بيف جيات القضاء 

ة صاحبة الكالية اإلداريالمحاكـ  أف تككف :صت الدراسة بمجموعة من التوصياتأو و 
ة تصدر بصفة ابتدائية اإلداريالمحاكة  أحكاـكأف جميع ، ةاإلداريالعامة لنظر كافة المنازعات 

اـ ييئة قضائية في ىـر النظك كيختص مجمس الدكلة، مس الدكلةقابمة لبلستئناؼ أماـ مج
إلى جانب ، ة مباشرة كبصفة نيائيةاإلداريببعض المنازعات  حصران  اإلدارمالقضائي 

 اختصاصو باالستئناؼ كالنقض.
في  اإلداريحدود سمطات القضاء  2813أبوبكر أحمد عثمان النعيمي محكمة دراسة -2

 .دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة اإللغاءدعوى 

تتمثؿ في نكعيف مف الحدكد  اإللغاءقبكؿ دعكل في  اإلدارمإف حدكد سمطات القضاء 
كىذه الشركط متقاربة بدرجة كبيرة ، اإللغاءؿ ىي الشركط العامة لقبكؿ دعكل ك كالقيكد، النكع األ

 ال كجكدفي فرنسا كمصر في حيف يكجد اختبلؼ بيذا الصدد في العراؽ كيتمثؿ بإضافة شرط 
 اإلدارما النكع الثاني مف حدكد سمطات القضاء ، أماإلدارملو في فرنسا كمصر كيتمثؿ بالتظمـ 

كتتمثؿ بأعماؿ السيادة كىي مطبقة في كؿ مف ، فيي الشركط الخاصة اإللغاءفي قبكؿ دعكل 
فرنسا كمصر كالعراؽ كالقيكد التشريعية كىذه القيكد يقتصر تطبيقيا عمى العراؽ في الكقت 

 الحاضر.
 :كما نذكر من التوصيات المقترحة

 اإلدارمالمشرع العراقي إلى إلغاء التظمـ  دعا الباحث اإللغاءؽ بقبكؿ دعكل فيما يتعم
في قبكؿ  كذلؾ ألف ىذا الشرط ليس لو مبرر، كيقؼ عائقان ، اإللغاءبكصفو شرطا لقبكؿ دعكل 

كىذا ما يؤثر عمى تحقيؽ مبدأ سيادة القانكف الذم تعد دعكل ، في حاالت كثيرة اإللغاءدعكل 
 سائؿ تحقيقو.مف أىـ ك  اإللغاء

المشرع الدستكرم إلى النص في أم دستكر قادـ عمى منع تحصيف أم عمؿ  كما دعا الباحث
ضد رقابة القضاء ألف ىذا التحصيف يشكؿ خرقا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات كالذم يخكؿ 
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لتي الكالية العامة كالكاممة عمى األشخاص كافة كالتصرفات ا أـ عاديان  أكاف إداريان  سكاءن القضاء 
تحصؿ في الدكلة. كما أف ىذه القيكد تتعارض مع حؽ التقاضي كالذم يعد مف أىـ الحقكؽ 

 التي يجب أف يتمتع بيا األفراد في الدكلة.
دراسة مقارنة دار وائل  اإلداريالقضاء م(2813)منصور إبراىيم العتوم  محكمة دراسة  -3

  .لىو لمنشر الطبعة األ 

ة ككنيا كسيمة ىامة تتحقؽ مف اإلداريلغاء القرارات الدراسة إلى بياف دعكل إ ىذه ىدفت
خبلليا رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة بيدؼ التكصؿ إلى إلغاء غير مشركع منيا. كفي سبيؿ 

المطعكف فيو  اإلدارمعماؿ مبدأ المشركعية لمتأكد فيما إذا القرار بأ اإلدارمذلؾ يقـك القضاء 
تباع أـ ال، كما سينيف الباحث مف خبلؿ كنية كاجبة االيستند إلى قاعدة قان اإللغاءبدعكل 

مبدأ المشركعية تحت طائمة أم دراستو التأكد مف عدـ مخالفة اإلدارة ألم مصدر مف مصادر 
كىي تمؾ ، اإللغاءي دراستو شركط قبكؿ دعكل ف قرار إدارم يخالؼ ىذا المبدأ. كما سيبيف

كشرط المصمحة الذم يجب أف يتكافر في رافع  اءاإللغالمطعكف فيو بالشركط المتعمقة بالقرار 
كما اتبع الباحث المنيج  قانكنان ثـ شرط رفع الدعكل خبلؿ الميعاد المقرر  اإللغاءالدعكل 

، قاـ بتحميؿ كمقارنة مختمؼ األحكاـ القانكنية كاالجتيادات القضائية ثالتحميمي المقارف، حي
كما تكصؿ  في كؿ مف األردف كمصر كفرنسا.كاآلراء الفقيية المتعمقة بمكضكعات الدراسة 

لقرار إدارم سابؽ، ال يعد  ، القرار الذم يصدر مؤكدان النتائج نذكر منياالباحث لمجمكعة مف 
تعامؿ مع المصمحة  اإلدارمبذاتو. القضاء  ألنو لـ يحدث أثرا، اإللغاءلمطعف ب قاببلن  إداريان  قراران 

المحققة، كلـ يعتبرىا استثناء مف أصؿ كما ىك  تكل تعاممو مع المصمحةالمحتممة بنفس مس
 العادية. الدعاكلالحاؿ في 

 قانكنان التظمـ الذم يعتد بو لقطع الميعاد ىك الذم يقدـ خبلؿ الميعاد المنصكص عميو 
كيتحصف ، اإللغاء، إذ بعد ذلؾ يسقط حؽ الطعف بالمعني قضائيان  اإلدارملمطعف بإلغاء القرار 

ؿ خبلؿ الميعاد ىك الذم ينتج أثره في قطع ىذا ك . كما أف التظمـ األيبان القرار حتى لك كاف مع
ىـ المستدعي  اإللغاءاألطراؼ في دعكل  .الميعاد دكف التظممات المتكررة األخرل

 )مف أصدر القرار المطعكف فيو(، كالمتدخؿ في الدعكل. )الطاعف(،كالمستدعى ضده
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 اإلداريدعوى إلغاء القرار ميعاد  (م2882)الدين الجيالتي محمد بو زيد محكمة دراسة  -4
 .العزيزأمام ديوان المظالم في المممكة العربية السعودية مجمة جامعة الممك عبد 

خاصة الميعاد عمى حقكؽ ، كب اإللغاءالدراسة إلى بياف آثار إجراءات دعكل  ىذه ىدفت
 ، خاصةن عاـ كىك قصير جدان األفراد كحرياتيـ ، فشرط الميعاد في النظاـ السعكدم مف النظاـ ال

جرائية في المجتمع السعكدم ذم الثقافة الشرعية التي لـ إلاة اإلداريمع عدـ انتشار الثقافة 
،فيناؾ ميعاد خاص بالتظمـ الذم ينبغي أف يمارس خبلؿ تألؼ مثؿ ىذه المكاعيد القصيرة 

ة المدنية ، كآخر خاص عمى مستكييف كعندما يتعمؽ األمر بمسائؿ الخدم ، كأحيانان يكمان ستيف 
 يكمان في غير مسائؿ الخدمة المدنية كبتسعيف  يكمان برفع الدعكل أماـ ديكاف المظالـ كحدد بستيف 

عدـ جعؿ صى أك  تكصمت الدراسة لمعديد مف التكصيات نذكر منياك  في مسائؿ الخدمة المدنية.
لتعسؼ في التمسؾ ة عدـ ااإلداريالميعاد مف النظاـ العاـ، عمى الجيات  أكشرط المدة 

عذار الشرعية بما يمكف صمحة العامة، التكسع في تفسير األبشكميات الميعاد في غير دكاعي الم
 ة.اإلداريالقاضي مف بسط رقابتو عمى قدر كبير مف القرارات 

ودوره في توطيد  اإللغاءموعد الطعن في دعوى م( 1999)ط دراسة محكمة يوسف شبا -5
 .مشقسيادة القانون مجمة جامعة د

مف أىـ مظاىر رقابة القضاء ألعماؿ  تعد اإللغاءدعكل  أفبياف  إلى الدراسة ىذه ىدفت
مف فرض  اإلدارمالعامة في الدكلة التي تأخذ بنظاـ القضاء المزدكج، فيي تمكف القضاء  اإلدارة

سيا ساكمظيرا أ اإلدارمة التي تعد مف أىـ األساليب ممارسة لمنشاط اإلداريرقابتو عمى القرارات 
تكفؿ ضماف حقكؽ  اإللغاءأف دعكل  دارة .مف النتائج لمدراسةمف مظاىر سمطات كامتيازات اإل

 ة غير المشركعة.اإلداريلغاء القرارات كحماية مصالحيـ عف طريؽ إ، األفراد

مف شأنو أف يؤدم إلى تكفير  اإللغاءكالكاقع أف تحديد مكعد قصير لرفع الدعكل 
ة فالمصمحة العامة تقتضي أال تظؿ اإلداريقانكنية المترتبة عمى القرارات االستقرار في المراكز ال
نتيجة  اإللغاءكيترتب عمى قصر مكعد رفع دعكل  .طكيبلن  زمنان  اإللغاءىذه القرارات ميددة ب
ء كتخفيؼ العب، اإلدارمالتي ترفع أماـ القضاء  الدعاكللى تقميؿ عدد عممية فيك قد يؤدم إ

 .عنو

نما يترتب  أساسيان  اسة المكعد في ىذه الدعكل ليس شرطان مف نتائج الدر  لقبكليا فحسب، كا 
 اإلدارمالقرار  اكتسابف فكات مكعد الطعف يؤدم إلى يو آثار مكضكعية ىامة كخطيرة إذ إعم

 .كيترتب عمى ذلؾ اآلثار التي يرتبيا القرار السميـ، اإللغاءالمشيب بالبطبلف حصانة ضد 
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كالتي تقضي ، اإللغاءكعد كبحؽ طبيعة مكضكع النزاع في دعكل راعى المشرع تحديد الم
في  االستقرارة كما يتصؿ بيا مف تكفير اإلداريسرعة البت فييا حرصا عمى حجية القرارات 

حدده المشرع المصرم  قصيران  ليا مكعدان  المراكز القانكنية كمف ثـ حماية المصمحة العامة مرتبان 
كال يسرم عمى غيرىا مف  اإللغاءالمكعد قاصر عمى دعكل  كالفرنسي بشيريف. يكمان بستيف 

 ة.اإلداريالمنازعات 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: -ثالثاً 
 :من حيث الموضوع

ىدؼ الباحث مف الدراسات السابقة ىك إيجاد الفجكة إليضاحيا كأيف تككف مساىمة 
 الدراسة في ردـ ىذه الفجكة 

 .اإلدارمالقرار  اإللغاءميعاد دعكل  تتناكلسابقة الدراسات ال مفالغالبية العظمى 
 من حيث المكان:

الذم كاف مف  اإلدارمنظاـ القضاء طبقت مجمكعة مف الدراسات السابقة عمى 
أخرل عمى بعض  كمجمكعة، ة في فمسطيفاإلدارياختصاص محكمة العدؿ العميا بصفتيا 

 .ر كالجزائر كالعراؽ كمص ةكالسعكدي في الدكؿ العربية اإلدارمنظمة القضاء أ
 من حيث الزمان:

كمجمس الدكلة ، اإلدارمضاء بت التطكرات كنشأة القككاك حديثةالدراسات السابقة تعتبر 
 ي تـ مقارنتيا مع فمسطيف.تفي الدكؿ العربية ال
 من حيث المنيج:

يج أساسي كمن كالمقارف غالبية الدراسات السابقة اعتمدت المنيج الكصفي التحميمي
 سة.لمدرا

 الفجوة البحثية:
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

 ية الدراسات اقتصرت غالب
لغاء الفمسطينية السابقة إ

كالذم ، اإلدارمالقرار 
تقضي فيو محكمة العدؿ 

 ة.اإلداريالعميا بصفتيا 

  الباحثكف تناكؿيلـ 
القانكف الجديد قانكف 
الفصؿ في المنازعات 

( 3) رقـة اإلداري
كالذم ىك مف  ـ2016

 الدراسة الحالية  تتناكل
القانكف الجديد "قانكف 
الفصؿ في المنازعات 

حالةة" اإلداري القضايا  كا 
ة التي تـ اإلداريلممحكمة 
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 الدراسات السابقة  تتناكل
في  اإلدارمف القضاء أ

 فمسطيف قضاء مكحد.

اختصاصات المحكمة 
 ة.اإلداري

 

 .تشكيميا مجددان 

 أفة الحالية الدراس تتناكل 
في  اإلدارمالقضاء 
بينما ، إلغاءقضاء  الضفة
 المحافظات الجنكبيةفي 

 .قضاء إلغاء كتعكيض

  المناىج المستخدمة في
الدراسات السابقة تعددت 
ما بيف المنيج الكصفي 
 .التحميمي كالمنيج المقارف

  تنكع المناىج المستخدمة
 في الدراسات السابقة.

 د استخدـ الباحث في إعدا
لدراسة الحالية المنيج ا

 التحميمي كالمنيجالكصفي 
 .المقارف 

   صت أك الدراسات السابقة
 ة عدـاإلداريالجيات 

التعسؼ في التمسؾ 
بشكميات الميعاد في غير 
  .دكاعي المصمحة العامة

  اختبلؼ ميعاد  الدعكل
بيف القانكف الفمسطيني 
 .كالقكانيف محؿ المقارنة

 الدراسة الحالية  تناكؿست
نظاـ القانكني لمميعاد في ال

في فمسطيف  اإللغاءدعكل 
قدـك السمطة الكطنية  بعد

حتى قانكف ، الفمسطينية
الفصؿ في المنازعات 

( 3رقـ) اإلدارية
 .ـ2016لسنة
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 .الدراسة ىيكمية
 .اإلطار العام لمدراسة 
 وشروط قبوليا اإلداريدعوى إلغاء القرار ماىية  -الفصل التمييدي. 

 .اإللغاءدعكل  مفيكـ -لوالمبحث األ 

 .اإلدارمالقرار  ماىية -المبحث الثاني

  اإللغاءب الطعن ميعادسريان  -لوالفصل األ. 

 .بدء سرياف ميعاد رفع دعكل اإللغاء -لوالمبحث األ 

 .ميعاد رفع دعكل اإللغاء كقؼ كقطع -المبحث الثاني

 الستثناءات الواردة عميياوا اإللغاءانقضاء ميعاد دعوى  المترتبة عمى ثاراآل-نيالفصل الثا. 

 .اإللغاءدعكل ميعاد  انتياء آثار -لوالمبحث األ 

 .اإللغاءاالستثناءات الكاردة عمى انتياء ميعاد رفع دعكل  -المبحث الثاني

 .نتائج وتوصيات -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التمييدي
 إلغاء القرار اإلداري دعوىماىية 

 وشروط قبوليا 
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 الفصل التمييدي
 وشروط قبوليا إلغاء القرار اإلداري دعوىاىية م

 :وتقسيم تمييد
ىي الجية القضائي المختصة بإلغاء القرارات اإلدارية كفقان  محكمة العدؿ العميا في فمسطيفإف  

بينما المحكمة اإلدارية ىي الييئة  (1)(ـ2001)لسنة ( 5)تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ لقانكف 
 (ـ2016) لسنة( 3قانكف رقـ )مف ( 3)المادةدعاكل اإللغاء بمكجب القضائية المختصة بنظر 

النظر في دعكل إلغاء القرار اإلدارم الصادرة مف أشخاص  بشأف الفصؿ في المنازعات اإلدارية
كعمى ذلؾ فإنو ، بيد أف ىذه الدعكل ليست الكحيدة التي تككف اإلدارة طرفا فييا، القانكف العاـ

ع تحت تصرؼ كؿ ذم مصمحة الكسائؿ القانكنية الكافية إلجبار يتعيف عمى المشرع أف يض
كمف أىـ الكسائؿ القانكنية الفعالة دعكل ، اإلدارة عمى احتراـ مبدأ المشركعية حاؿ مخالفتيا لو

 الفصؿ التمييدم. كفي ضكء ما تقدـ فإننا مف خبلؿ ىذا (2)قضائية يطمؽ عمييا دعكل اإللغاء
 :يفالتالي مبحثيفدعكل اإللغاء في ال تناكؿسن

                                                           

كالتي حددت اختصاصات محكمة العدؿ العميا بالنظر  (ـ2001)( لسنة 5( مف قانكف أصكؿ تشكيؿ المحاكـ )33انظر المادة ) (1)
الطمبات التي يقدميا ذكك الشأف بإلغاء المكائح أك األنظمة أك القرارات اإلدارية النيائية ، 2نتخابات. الطعكف الخاصة باال، 1فيما يمي: 

( مف 4كالتي عدلت بمكجب المادة ) الماسة باألشخاص أك األمكاؿ الصادرة عف أشخاص القانكف العاـ بما في ذلؾ النقابات المينية.
لطمبات التي يقدميا ذكك الشأف بإلغاء المكائح أك اوأصبحت ـ 19/6/2014بتاريخ ـ الصادر 2014( لسنة 15القرار بقانكف رقـ)

 األنظمة أك القرارات اإلدارية النيائية الماسة باألشخاص أك األمكاؿ الصادرة عف أشخاص القانكف العاـ، بما في ذلؾ النقابات المينية،
 .جمعيات ذات النفع العاـكمؤسسات التعميـ العالي، كاالتحادات المسجمة حسب األصكؿ كال

الطمبات التي ىي مف نكع المعارضة في الحبس التي يطمب فييا إصدار أكامر اإلفراج عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير ، 3 
المنازعات المتعمقة بالكظائؼ العمكمية مف حيث التعييف أك الترقية أك العبلكات أك المرتبات أك النقؿ أك اإلحالة إلى ، 4مشركع. 

رفض الجية اإلدارية أك امتناعيا عف اتخاذ أم ، 5كسائر ما يتعمؽ باألعماؿ الكظيفية. ، لمعاش أك التأديب أك االستيداع أك الفصؿا
المسائؿ التي ليست قضايا أك ، 7سائر المنازعات اإلدارية. ، 6قرار كاف يجب اتخاذه كفقان ألحكاـ القكانيف أك األنظمة المعمكؿ بيا. 

أية ، 8جرد عرائض أك استدعاءات خارجة عف صبلحية أم محكمة تستكجب الضركرة الفصؿ فييا تحقيقان لمعدالة. محاكمات بؿ م
 .أمكر أخرل ترفع إلييا بمكجب أحكاـ القانكف

ـ يشترط في الطمبات كالطعكف المرفكعة لمحكمة العدؿ العميا 2001( لسنة 5( مف قانكف أصكؿ تشكيؿ المحاكـ )33انظر المادة )
االختصاص. ، 1( مف ىذا القانكف أف يككف سبب الطعف متعمقان بكاحد كأكثر مما يمي: 33األفراد أك الييئات الكاردة في المادة ) مف
التعسؼ أك االنحراؼ في استعماؿ ، 4مخالفة القكانيف أك المكائح أك الخطأ في تطبيقيا أك تأكيميا. ، 3كجكد عيب في الشكؿ. ، 2

 .يف في القانكفالسمطة عمى الكجو المب
ـ 2008، القاىرة، كتكراه معيد البحكث لمدراسات العربيةدرسالة ، دعكل اإللغاء في القضاء اإلدارم الفمسطيني، عمي صادؽ (2)

 .85ص
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 .دعوى اإللغاءمفيوم  -لواأل  المبحث

 شروط قبول دعوى اإللغاء. -نيالثا المبحث

 لواأل  المبحث
 دعوى اإللغاء مفيوم

 تمييد وتقسيم:
فيي ، تعد دعكل اإللغاء مف أىـ مظاىر رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة العامة في الدكلة 

لقرارات اإلدارية التي تعد مف أىـ األساليب تمكف القضاء اإلدارم مف فرض رقابتو عمى ا
لذلؾ سكؼ . (1)كمظيران أساسيان مف مظاىر سمطات كامتيازات اإلدارة، ممارسة النشاط اإلدارم
كتمييز دعكل اإللغاء ، بتعريؼ دعكل اإللغاء كبياف خصائصيا في مطمب نقـك في ىذا المبحث

 اإلدارية في مطمب ثاني. الدعاكلعف غيرىا مف 

 لومب األ المط
 دعوى اإللغاء تعريف

استدعاء كما جاء في قانكف أصكؿ المحاكمػات  أكطمب اإللغاء  أكمصطمح دعكل اإللغاء  -1
( مػػف قػػانكف الفصػػؿ إلػػى آليػػات 5كػػذلؾ أشػػارت المػػادة رقػػـ ). (2)المدنيػػة كالتجاريػػة الفمسػػطيني

أم ىػػذه المػػادة أك مػػع مراعػػاة مػػا كرد فػػي   تقػػديـ االسػػتدعاء كالمكاعيػػد الخاصػػة بػػدعكل اإللغػػاء
خػبلؿ سػتيف يكمػان مػف اليػكـ التػالي لتػاريخ  المحكمػة اإلداريػةقانكف آخر ، يقدـ االستدعاء لدل 

 القػرار اإلدارم التنظيمػي نشػرمػف اليػكـ التػالي لتػاريخ لممسػتدعي ك  الفػردم تبميغ القػرار اإلدارم
 التشػػريع كػػاف إذا كنيػػةااللكتر  الكسػػائؿ ذلػػؾ فػػي بمػػا أخػػرل كسػػيمة بػػأم أكفػػي الجريػػدة الرسػػمية 

 .(3)الطريقة بتمؾ الشأف لذكم بتبميغو يقضي

الطعف  أكعبير عنيا باسـ الطعف باإللغاء تأما في مصر كاألردف فدعكل اإللغاء يمكف ال
فيي دعكل قضائية عينية تحمي مبدأ  .(4)حدكد السمطة في لغة القانكف اإلنجميزم تجاكزبسبب 

                                                           

، العدد األكؿ، المجمد األكؿ، مجمة جامعة دمشؽ، مكعد الطعف في دعكل اإللغاء كدكره في تكطيد سيادة القانكف، يكسؼ شباط (1)
 .185ص ،1999

تبدأ اإلجراءات أماـ محكمة العدؿ "ـ(2001) ( لسنة 2رقـ ) مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية( 283مادة )نصت  (2)
 ."العميا بتقديـ استدعاء إلى قمـ المحكمة بعدد المستدعى ضدىـ مرفقان بو األكراؽ المؤيدة لو

 .بشأف الفصؿ في المنازعات اإلدارية ـ :615 لسنة( 7قانكف رقـ )( مف 5نص المادة ) (3)

، 2001اإلصدار الثاني عاـ، الطبعة األكلى، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، القضاء اإلدارم دراسة مقارنة، عمر الشكبكي (4)
 .181ص
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كتستيدؼ القرار اإلدارم  ككؿ ذم مصمحة، ،ظفيفكالمك  ركعية كحقكؽ كحريات األفرادالمش
خرل مف حيث طبيعة اإلجراءات اإلدارية األ الدعاكلكتختمؼ عف ، المعيب كالمخالؼ لمقانكف

 .(1)كالمكاعيد البلزمة لرفعيا كطبيعة المصمحة الكاجب تكفرىا كحجية الحكـ الصادر فييا

ؼ نقكـ بتعريفيا لذلؾ سك ، لفقو كالقضاءما عرفو ايتطمب تعريؼ دعكل اإللغاء بياف لذا 
 مف خبلؿ ما يمي:

 التعريف المغوي لدعوى اإللغاء: -الأو 

لك قمت ، كالدعكل تصمح أف تككف في معنى الديعاء، الدعكل لغةن تعني اسـ لما يدعيو
 دعاكلدعكل المسمميف جاز. فيي تجمع عمى  أكالميـ أشركنا في صالح ديعاء المسمميف 

. (2)مجازية تفيد معنى الطمب كالتمني أكفتحيا( كتطمؽ عمى معاني حقيقية كانت ك  كابكسر الك )
. معناه ما يتمنكف كىك راجع معنى الديعاء (3){َلُيْم ِفيَيا َفاِكَيٌة َوَلُيم مَّا َيدَُّعون}حيث قاؿ تعالى 

 .(4)أم ما يدعيو أىؿ الجنة يأتييـ
  :التعريف التشريعي -ثانياً 

 الفقوكفي ، لمقضاء كالفقو ذلؾكترؾ ، دعكل اإللغاء لتعريؼ لفمسطينيالتشريع ا تطرؽلـ ي
( لسنة 112ؿ ما عرفت في مصر بمكجب القانكف رقـ )أك العربي فقد عرفت دعكل اإللغاء 

ذلؾ فمـ يكف ألية ىيئة قضائية اختصاص كأما قبؿ ، الدكلة مجمس الخاص بإنشاء (ـ1946)
إال أف مجمة ، دعكل اإللغاء يؼعر بت لـ يقـ المشرعألردف . كفي ا(5)في إلغاء القرارات اإلدارية

" طمب أحد حقو بشكؿ عاـ، حيث عرفت الدعكل بأنيا  دعكلال مصطمح األحكاـ العدلية عرفت
  .(6)مف آخر في حضكر القاضي كيقاؿ لو المدعي كلآلخر المدعى عميو"

ى بحث مشركعية كعمى ىذا فإف دعكل اإللغاء ىي في حقيقتيا دعكل مشركعية تيدؼ إل
كمف ثـ فيي خصكمة قضائية يرفعيا كؿ ذم ، القرار اإلدارم المطعكف فيو أماـ القضاء

كتنحصر ىنا صبلحية القضاء اإلدارم في ، مصمحة يطالب بإلغاء قرار إدارم غير مشركع
كيككف الحكـ بيذه ، لمقانكف فيصبح معدكماي  فتقضي بإلغائو إذا كاف مخالفان  بحث مدل مشركعيتو

                                                           

 .3ص ، ـ2010، ةجامعة األزىر بغز ، رسالة ماجستير، دعكل إلغاء القرار اإلدارم دراسة تحميمية مقارنة، شريؼ بعمكشة (1)
 .267ص، ـ2000 دار صادر لمطباعة كالنشر الطبعة األكلى، المجمد الخامس، لساف العرب، ابف منظكر المصرم (2)
 (.57سكرة يس اآلية ) (3)
 .268ص، مرجع سابؽ، لساف العرب، ابف منظكر المصرم (4)
 .451ص ، طبعة بدكف رقـ، دار النيضة العربية، فؤاد العطار رقابة القضاء اإلدارم (5)
 ( مف مجمة األحكاـ العدلية.1613المادة ) (6)
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المكضكعي  أككلذا فقد سمي ىذا النكع مف القضاء بالقضاء العيني ، لمثابة حجة عمى الكافةا
 . (1)ألنو ييدؼ إلى إلغاء القرار اإلدارم المعيب كترد الدعكل إذا لـ تكف مطابقة لمقانكف

 التعريف الفقيي: -الً أو 

حيث  لسمطةحد ا تجاكزدعكل  أكدعكل اإللغاء  عرفتتعددت التعريفات الفقيية التي 
"تمؾ الدعكل التي يرفعيا أحد األفراد إلى القضاء  بأنيا بعض الفقياء دعكل اإللغاء عرؼ

. كعرؼ دعكل اإللغاء ىي "الدعكل (2)قرار إدارم مخالؼ لمقانكف" إعداـاإلدارم بطمب 
كؿ ذم ، بكصفيا محكمة قضاء إدارم، القضائية العينية التي يرفعيا إلى محكمة العدؿ العميا

ف لو مصمحة شخصية مباشرة أضير مف جراء قرار إدارم نيائي صدر عف إحدل الجيات شأ
كذلؾ ، مستيدفان مخاصمة ىذا القرار، اإلدارية الكطنية العامة كأثر بذاتو في مركزه القانكني

بطمب استصدار حكـ بإلغائو بسبب عدـ مشركعيتو. كيككف الحكـ الصادر بإلغاء القرار المعيب 
 .(3)ة عمى الكافة"حكمان ذا حجي

 دعكل قضائية تيدؼ لممطالبة بإعداـ قرار إدارم صدر مخالفاي " كما عرفيا البعض
كعرفيا آخر "دعكل القانكف العاـ القضائية التي يطمب الطاعف بمقتضاىا مف . (4)"لمقانكف

و أنو غير جزئيان إذا تبيف ل أككالحكـ بإلغائو كميان ، القضاء اإلدارم مراقبة مشركعية قرار إدارم
 .(5)مشركع"

دعكل قضائية ينظرىا القضاء اإلدارم يطالب األفراد بمقتضاىا بإلغاء " آخر عرفيا ك
دعكل قضائية "ىي آخر  عرفياك . (6)"قرار إدارم صادر بخبلؼ ما تقتضي بو قكاعد المشركعية

كالصفة أماـ الجية القضائية المختصة ، قضائية مكضكعية عينية يرفعيا صاحب المصمحة
 . (7)"غاء قرار إدارم غير مشركع كجكد عيب في إحدل عيكب أركاف القرار اإلدارمقصد إل

ىي" الكسيمة القانكنية التي يكفميا المشرع لؤلشخاص لحماية حقكقيـ في  آخركما عرفيا 
مف ، مكاجية اإلدارة كأف ليا مجمكعة مف السمات كالخصائص التي تفرؽ بينيا كبيف غيرىا

                                                           

 .242ص ـ2011الطبعة األكلى ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، بيف النظرية كالتطبيؽ القضاء اإلدارم، فيد أبكالعثـ (1)
 .324ص، ـ1986، دار الفكر العربي، القضاء اإلدارم الكتاب األكؿ قضاء اإللغاء، سميماف الطماكم (2)
 .181ص، جع سابؽمر ، دراسة مقارنة القضاء اإلدارم، عمر الشكبكي (3)
 .269ص ، بدكف دار نشر، 2000طبعة، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (4)
 .276ص، ـ2011، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، مكسكعة القضاء اإلدارم الجزء األكؿ، عمي شطناكم (5)
 .149ص ، ـ2012اء القرار اإلدارم مجمة اإلدارة كاقتصاددعكل إلغ، شاكر أبكذر عبد الكريـ (6)
، المجمة األكاديمية لمبحث القانكني، بجاية كمية الحقكؽ، جامعة عبد الرحماف ميرة، آجاؿ رفع دعكل اإللغاء، عبدالكريـ بكدريكه (7)

 . 18ص، ـ2010 سنة، 1عدد، مجمة سداسية
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كعرؼ البعض دعكل اإللغاء ىي دعكل قضائية ترفع إلى القضاء . (1)المنازعات األخرل"
السمطة كتعد  تجاكزكتسمى أيضان دعكل ، إلعداـ قرار إدارم صدر بخبلؼ ما يقضي بو القانكف

 .(2)مف أىـ كسائؿ حماية المشركعية
 :وعرفيا الفقو الفمسطيني

ينية يرفعيا دعكل قضائية ع" في القانكف كالقضاء الفمسطيني عرفت دعكل اإللغاء
كؿ ذم مصمحة أضير مف جراء قرار إدارم نيائي صادر عف إحدل الجيات  أكصاحب الشأف 
)محكمة : كأثر في مركزه القانكني أماـ المحكمة العميا بصفتيا محكمة عدؿ عميا، الكطنية العامة

 إصدار قرار بإلغائو لمخالفتو مبدأ مخاصمة ىذا القرار كطالبان  قضاء إدارم( مستيدفان 
ألنيا تعد مف النظاـ ، " بأنيا دعكل القانكف العاـ دعكل اإللغاء كعرؼ البعض .(3)"المشركعية

ذا استبعدت فإف القاضي ، العاـ إذ يمكف تكجيييا ضد أم قرار إدارم بدكف نص خاص كا 
"الدعكل التي يرفعيا أصحاب الشأف مف  أك. (4)ؿ التغمب عمى ذلؾ بتفسير القانكف"ك ايح

كمييف كاألفراد كالييئات أماـ القضاء اإلدارم ألجؿ إلغاء القرارات اإلدارية النيائية المكظفيف العم
 .(5)بسبب مخالفتيا لمقانكف"

مدعى  عية أـدكانت مأءن أطرافيا بصفة دائمة اإلدارة سكا ىي" الدعكل التي يككف أحد أك
 .(6)عمييا"

رية مجاؿ كاسع باعتبارىا مجاؿ الدعكل اإلدا أف السابقة يظير لنا ريفاتمف خبلؿ التع
عف  كأىدافو بالطرؽ الكدية، الطريؽ التي يجب عمى المدعي أف يتبعيا مف أجؿ استرجاع حقكقو

 .(7)طريؽ التظمـ اإلدارم الذم يرفع أماـ السمطة المعنية
                                                           

 . 114صبدكف رقـ طبعة ، 1981، عالـ الكتب، ية الكتاب األكؿدكر القضاء في المنازعة اإلدار ، حسف بسيكني (1)
 .109ص، غير مكثؽ دار النشر كسنة النشر، القضاء اإلدارم دراسة ألسس كمبادئ القضاء اإلدارم في العراؽ، مازف ليمك راضي (2)
 .5ص، ـ2010، ة األزىر بغزةجامع، رسالة ماجستير، دعكل إلغاء القرار اإلدارم دراسة تحميمية مقارنة، شريؼ بعمكشة (3)

ف كؿ ، أف دعكل اإللغاء ىي دعكل القانكف العاـ التي ال تحتاج لكجكدىا كاالعتراؼ بيا إلى نص قانكف أك الئحة -ىذا يعني: أ كا 
رات كما في حاالت تحصيف بعض القرا، قرار إدارم نيائي يقبؿ الطعف عميو باإللغاء الميـ إال إذا كجد نصان تشريعيان بخبلؼ ذلؾ

 ككما ىك الحاؿ بالنسبة ألعماؿ السيادة.، اإلدارية
إف أم تنازؿ مسبؽ عف رفع ىذه الدعكل يعتبر منعدمان ال كجكد لو. إذ ال يممؾ أحد التنازؿ عف حقو سمفان في رفع دعكل اإللغاء  -ب

 .ضد قرارات اإلدارة غير المشركعة كالتي تتعمؽ بمصالحو ككؿ تنازؿ مف ىذا القبيؿ يعد باطبلن 
النظاـ ، ىذه السمة تعني أخيرا أف إلغاء القرار اإلدارم بحكـ صادر في ىذه الدعكل ىك أيضان مف النظاـ العاـ. رأفت فكدة -ج

 .24-23ص، مرجع سابؽ، القانكني لمميعاد في دعكل اإللغاء
 .11ص، ـ2004، منشأة المعارؼ، لغاءإالقضاء اإلدارم قضاء ، عدناف عمرك (4)
 .334ص، ـ2015الطبعة األكلى، دار النيضة العربية، رم في فمسطيفالقضاء اإلدا ،محمد شبير (5)
 .84ص، مرجع سابؽ، دعكل اإللغاء في القضاء اإلدارم الفمسطيني، عمي صادؽ (6)
 .64ص، ـ2008-ـ2007، جامعة تممساف، رسالة ماجستير، التظمـ كالصمح في المنازعات اإلدارية، عيساني عمي (7)
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يرفعيا صاحب  عينية دعكل قضائيةبأنيا "نتفؽ مع تعريؼ دكتكر شريؼ بعمكشة كنعرفيا 
قرار البإلغاء  طالبان  المختصة  كمة اإلداريةأماـ المح جيات اإلداريةال المصمحة ضد أحد

  ."إبطاؿ اآلثار المترتبة عميو أك لمبدأ المشركعية تومخالفل دارماإل
 التعريف القضائي: -نياً ثا

بأنيا الدعكل التي تيدؼ إلى "دعكل اإللغاء  في فمسطيف عرفت محكمة العدؿ العميا
كحماية لؤلفراد ، قصد التكصؿ إلى إلغائو إعبلءن لمبدأ المشركعيةمخاصمة قرار إدارم معيب ب

كبالتالي فإف محكمة ، كىي بذلؾ دعكل عينية الخصـ فييا ىك القرار الطعيف، مف عسؼ اإلدارة
كفي قرار  .(1)"القضاء اإلدارم تحاكـ القرار ال اإلدارة بما يجعؿ الدعكل متحررة مف لدد الخصكـ

لغاء ليست دعكل شخصية بؿ عينية القصد منيا فحص مشركعية آخر " كبما أف دعكل اإل
القرار اإلدارم كرد اإلدارة إلى جادة الحؽ تحقيقان لممصمحة العامة فإف المحكمة تقرر فحص 

 .(2)ؿ إلنزاؿ حكـ القانكف عميو"ك مشركعية القرار الصادر عف المستدعي ضده األ

خصكمة القضائية ىي مجمكعة مف ال أما المحكمة اإلدارية بمصر قضت في حكميا. "
بناء عمي مسمؾ إيجابي يتخذ مف جانب  اإلجراءات التي تبدأ بإقامة الدعكل أماـ المحكمة

النزاع أك بتنازؿ أك بصمح أك بسبب عيب أك  المدعي كتكجو إلى مدع عميو بحكـ فاصؿ في
مكعة الخصكمة القضائية كىي مجكفي حكـ آخر  .(3)"خطأ في اإلجراءات بأمر عارض 

عمي طمب مف جانب المدعي كتنتيي  اإلجراءات التي تبدأ بإقامة الدعكل أماـ المحكمة بناءن 
الشخص طرفان في الخصكمة يجب أف  لكي يككف –بحكـ فاصؿ في النزاع أك بتنازؿ أك صمح 

الشأف ذاتو أك مف صاحب الصفة في  كاف تككف مكجية مف صاحب –يككف لو أىمية االختصاـ 
يكف ألحد الخصكـ أك لكمييما كجكد فبل تنشأ  إذا لـ –يابة عنو قانكنان أك اتفاقان تمثيمو كالن

الدعكل صحيحة سقط ركف مف أركاف الخصكمة  إذا لـ تقـ –الخصكمة القضائية كال تنعقد 
غير خصكمة كبالتالي باطبلن بطبلنان ينحدر بو  كفقدت الخصكمة كيانيا ككاف الحكـ صادران في

نيابة عف شخص تكفي قبؿ رفعيا أك ضد ىذا الشخص  إذا رفعت الدعكل –اـ إلى درجة االنعد
                                                           

تاريخ ، مكقع إلكتركني جامعة بيرزيت، المقتفي، 2005-10-4جمسة  2005-43كمة العدؿ الفمسطينية براـ اهلل رقـقرار مح (1)
 .مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017الزيارة 

مكقع ، المقتفي، ـ2005\3\15ـ جمسة 2003لسنة  54رقـ الدعكل  42قرار محكمة العدؿ الفمسطينية براـ اهلل رقـ القرار (2)
 .مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، كني جامعة بيرزيتإلكتر 

       -  1459 -"  ص  الجزء الثاني      42سنة المكتب الفني "ـ 1997-9-4 جمسة  -ؽ.ع 40لسنة   3549طعف رقـ (3)
 .(154)القاعدة رقـ 

. 
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إذا صدر الحكـ فييا فبل يجكز حجية  –رفع الدعكل باطبلن  فإف الخصكمة ال تنعقد قانكنان كيككف
الشخص المتكفى الشخص المعنكم الذم تزكؿ شخصيتو قبؿ رفع  يأخذ حكـ –األمر المقضي 

غيرىا إذ يترتب عمي الدمج انقضاء الشركة المندمجة ككذلؾ  يالدعكل كالشركة التي تدمج ف
كفي حكـ آخر عرفت محكمة القضاء  .(1)كتنتيي إجراءات تصفيتيا الشركة التي يتـ حميا

بأنيا كسيمة قانكنية يتكجو بيا صاحب الشأف إلى القضاء لحماية حؽ اإلدارم المصرم الدعكل، 
 .(2)مقرر لو

  الثاني الفرع
 اإللغاءخصائص دعوى 

يرفعيا صاحب المصمحة ضد أحد أشخاص القانكف  عينية دعكل قضائيةدعكل اإللغاء 
إبطاؿ اآلثار  أكلممطالبة بإلغاء القرار اإلدارم الذم صدر  العاـ األخرل أماـ المحكمة اإلدارية

جماليا إكالتي يمكف ، تتميز دعكل اإللغاء بعدة خصائص تميزىا عف غيرىاك  ،المترتبة عميو
 تالي:بال
 .دعوى اإللغاء دعوى قضائية -الً أو 

 .دعوى اإللغاء دعوى موضوعية عينية -ثانياً 
 .دعوى اإللغاء دعوى مشروعية -ثالثاً 

 .دعوى اإللغاء دعوى قضائية -الً أو 
فيي دعكل قضائية منذ أف ، كلدت دعكل اإللغاء في فمسطيف عمى ىيئة الطعف القضائي

كحتى يكمنا ىذا . (3)كالقكانيف المتعاقبة المنظمة ليا (ـ1922)تقررت بمكجب أحكاـ مرسـك سنة 
محكمة  تختص بوكفي كقتنا الراىف فإف الطعف باإللغاء ، مع اختبلؼ الجية القضائية المختصة

 .(4)المحافظات الشماليةفي  العدؿ العميا.
                                                           

 164القاعدة رقـ  1485" الجزء الثاني " ص  41 ـ سنة المكتب الفني1996-7-16ؽ.ع جمسة  37لسنة   2265طعف رقـ  (1)
ـ، مجمكعة المبادئ القانكنية التي قررتيا محكمة 20/5/1957ؽ جمسة 8( لسنة 6078حكـ محكمة القضاء اإلدارم رقـ) (2)

 .477،ص476، العدد الثاني، ص11القضاء اإلدارم، المكتب الفني، سنة 
 .7ـ، ص2010دراسة تحميمية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة األزىر بغزة،  شريؼ بعمكشة، دعكل إلغاء القرار اإلدارم (3)
الطعكف ، 1تختص محكمة العدؿ العميا بالنظر فيما يمي: ) 33ـ مادة ) 2001( لسنة 5قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ) (4)

نظمة أك القرارات اإلدارية النيائية الماسة باألشخاص أك الطمبات التي يقدميا ذكك الشأف بإلغاء المكائح أك األ، 2الخاصة باالنتخابات. 
الطمبات التي ىي مف نكع المعارضة في الحبس التي ، 3األمكاؿ الصادرة عف أشخاص القانكف العاـ بما في ذلؾ النقابات المينية. 

مقة بالكظائؼ العمكمية مف حيث المنازعات المتع، 4يطمب فييا إصدار أكامر اإلفراج عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع. 
كسائر ما يتعمؽ ، التعييف أك الترقية أك العبلكات أك المرتبات أك النقؿ أك اإلحالة إلى المعاش أك التأديب أك االستيداع أك الفصؿ

يف أك األنظمة رفض الجية اإلدارية أك امتناعيا عف اتخاذ أم قرار كاف يجب اتخاذه كفقان ألحكاـ القكان، 5باألعماؿ الكظيفية. 
المسائؿ التي ليست قضايا أك محاكمات بؿ مجرد عرائض أك استدعاءات خارجة عف ، 7سائر المنازعات اإلدارية. ، 6المعمكؿ بيا. 

 .أية أمكر أخرل ترفع إلييا بمكجب أحكاـ القانكف، 8صبلحية أم محكمة تستكجب الضركرة الفصؿ فييا تحقيقان لمعدالة. 
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مف ( 1) ـقحسب المادة ر  فأصبح التقاضي عمى درجتيف الجنكبية محافظاتالأما في  
 .(1)بشأف الفصؿ في المنازعات اإلدارية (ـ 2016)( لسنة 3ف رقـ )قانك 

دكف تكقؼ عمى ، الدعكل القضائية ىي تمؾ التي يصدر القضاء فييا حكما كاجب التنفيذك 
. كما تختمؼ الدعكل اإلدارية عف الدعكل العادية اختبلفا كبيرا مف حيث (2)تصديؽ جية أخرل

 . (3)ارية كمف حيث حدكد كالية القاضي اإلدارمالجية التي تنظر في المنازعات اإلد

فإذا تضمف الحكـ إلغاء ، باإللغاء يتمتع بحجية عمى الكافة الصادر الحكـإف  -ثانيان 
القرار اإلدارم مكضكع الدعكل فتعتبر جميع اإلجراءات كالتصرفات القانكنية كاإلدارية التي تمت 

الي يستفيد مف اإللغاء كؿ األفراد المتضرريف كبالت، بمكجبو ممغاة مف تاريخ صدكر ذلؾ القرار
  .(4)مف القرار

كالدعكل اإلدارية ىي الدعكل التي يككف أحد ، إف دعكل اإللغاء ىي دعكل إدارية -ثالثان 
مدعى عمييا. فالدعكل اإلدارية ليا طبيعة  كانت مدعية أـ سكاءن دائمة اإلدارة أطرافيا بصفة 

إذا ما تخمؼ المدعي. كما أف القاضي  (5)ر قابمة لئلسقاطمختمفة عف الدعكل العادية فيي غي
 . (6)فييا ال يتخذ مكقفا سمبيان بشأنيا كما ىك الحاؿ بالنسبة لمقاضي المدني

في فمسطيف كلدت دعكل اإللغاء عمى أساس النصكص التشريعية التي تضمنتيا القكانيف 
المحافظات كمرسـك ، (ـ1940)ة لسن 31كقانكف المحاكـ رقـ ، (ـ1922)مثؿ دستكر، المتعاقبة
 (5)كقانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ، (ـ1962)كدستكر ، (ـ1955)سنة الجنكبية

                                                           

( تيػنظر المنازعات اإلدارية في فمسطيف عمى 1ـ بشأف الفصؿ في المنازعات اإلدارية المادة ) 2016سنة ( ل3قانكف رقـ ) (1)
 درجتيف:

 المحكمة اإلدارية.
 محكمة العدؿ العميا.

 .380ص، ـ1999، القاىرة ةيدار النيضة العرب، كسيط القضاء اإلدارم، أنكر رسبلف (2)
 ـ1997، العدد السادس، مجمة اتحاد الجامعات العربية، لتدخؿ في الدعكل اإلداريةا، عبد الميدم مساعدة كمحمد البمكش (3)

 .11ص
، القدس بدكف تاريخ، مكتبة دار الفكر، الخصكمة اإلدارية كمستقبؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف، سميدانة عبد الناصر أبك (4)

 .13ص
ـ إذا لـ يحضر ككيؿ المستدعي في المكعد 2014(لسنة27رقـ ) ( فقرة أ مف قانكف القضاء اإلدارم األردني17نص المادة ) (5)

، المحدد لمنظر في الدعكل أك تخمؼ عف حضكر أم جمسة مف جمسات المحاكمة فيجكز لممحكمة اإلدارية أف تقرر اسقاط الدعكل
ـ التالي لتاريخ إسقاط الدعكل كبعد كفي ىذه الحالة يجكز تجديد الدعكل خبلؿ مدة ال تزيد عمى ثبلثيف يكمان كلمرة كاحدة تبدأ مف اليك 

 دفع الرسكـ القانكنية كاممة.
 .65ـ ص1998، الطبعة األكلى، مكتبة الثقافة لمنشر كالتكزيع، دراسة مقارنة القضاء اإلدارم، محمكد الجبكرم (6)
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بشأف الفصؿ  (ـ 2016)( لسنة 3كقانكف رقـ ) المحافظات الشماليةالمطبؽ في  .(1)(ـ2001)
  .المحافظات الجنكبيةالمطبؽ في  في المنازعات اإلدارية

في تقرير ىذه  أساسيه  مف صنع المشرع الذم كاف لو دكره فيي دنية أما في المممكة األر  
ثـ قانكف ، (ـ1952)حيث ضمنيا قانكف تشكيؿ المحاكـ األردني لسنة، (2)الدعكل كتنظيميا

 كأخيران ، (ـ1992)( لسنة 12كقانكف محكمة العدؿ العميا رقـ)، محكمة العدؿ العميا المؤقت
فيي دعكل قضائية نصت عمييا ، (ـ2014)( لسنة 27قانكف القضاء اإلدارم األردني رقـ)

الجية التي تنظر في المنازعات اإلدارية في ك . (3)اإلداريةمحكمة مكنظمتيا القكانيف المتعاقبة ل
إذ تعد ىذه المحكمة جية قضائية خاصة بالنظر في العديد مف ، اإلداريةمحكمة الاألردف ىي 

منيا مف  . كتتألؼ كؿيارئيسأكثر يشكميا  أكيئة لمحكمة مف ىكتنعقد ا، المنازعات اإلدارية
ذا لـ يكف رئيس المحكمة مشتركان ، رئيس كعضكيف عمى األقؿ مف ىيئاتيا ىيئة  في أم كا 

ال  . كيككف القرار الصادر مف المحكمة قطعيان (4)األقدـ درجة أكفيرأسيا القاضي األعمى درجة 
ألنو ال تكجد جية قضائية ، التي صدر فيياكيجب تنفيذه بالصكرة ، مراجعة أكيقبؿ أم اعتراض 

المعركضة  الدعاكلكتصدر األحكاـ في ، أخرل يمكف أف تستأنؼ أحكاـ ىذه المحكمة أماميا
جعؿ  (ـ2014)( لسنة 27بينما قانكف القضاء األردني رقـ ) .(5)باألكثرية أكأماميا باإلجماع 

ينشأ  كالتي قضت عمى أنو: كف( مف نفس القان3نص المادة )بمكجب  التقاضي عمى درجتيف
أ المحكمة اإلدارية. ب المحكمة  -كيتككف مف (القضاء اإلدارم)في المممكة قضاء يسمى 

 اإلدارية العميا.

التي كانت مف اختصاص محكمة  الدعاكلتختص المحكمة اإلدارية بالنظر في جميع ك 
 .(6)كفالعدؿ العميا بمكجب التشريعات النافذة قبؿ نفاذ أحكاـ ىذا القان

لغاء القرار عمى الحكـ بإ دعكل القضاء الكامؿ ما في مصر تقتصر سمطة القاضي فيأ
كيتكلى القاضي في ، بالتعكيض عف األضرار التي ألحقيا بالمدعي أك ،اإلدارم غير المشركع

                                                           

 .217ص، بدكف دار نشرـ 2014، القضاء اإلدارم في فمسطيف الكتاب األكؿ، عبد الناصر أبكسميدانة (1)
 .1ص، مرجع سابؽ، قضاء إلغاء عدناف عمرك القضاء اإلدارم (2)
جامعة ، في الحقكؽ دكتكراهرسالة ، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم الفمسطيني دراسة تحميمية مقارنة، شريؼ بعمكشة (3)

 .56ص، ـ2015، اإلسكندرية
 . ـ2014نة( لس27قضاء األردني رقـ )المف قانكف  ( فقرة ج4)المادة  (4)
 .ـ1992لسنة  12ب مف قانكف محكمة العدؿ العميا رقـ \أ \26المادة  (5)
 ـ.2014( لسنة 27مف قانكف القضاء اإلدارم رقـ ) 39فقرة ب مف المادة  (6)
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نما كذلؾ مف حيث الكقائع التي يستند إلييا ، الحالتيف بحث النزاع ليس فقط مف ناحية القانكف كا 
  .(1)كذلؾ مف حيث كجكدىا كصحة تكييفيا، رار كتمثؿ أحد أركانو كىك ركف السببالق

 :دعوى اإللغاء دعوى موضوعية عينية -ثانياً 

القرار اإلدارم في  تصـنيا تخإذ إ، ىي دعكل عينية كليست شخصية إف دعكل اإللغاء
بغض ، عيةذاتو لمعرفة مدل مشركعيتو. كينحصر دكر القاضي في التحقؽ مف عدـ المشرك 

 أكفإذا تكصؿ إلى ذلؾ قضى بإلغاء القرار كميان ، (2)النظر عف الحقكؽ الشخصية لرافع الدعكل
ألف القاضي يقضي كال يدير كيككف الحكـ ، بذلؾ محؿ اإلدارة ان جديد ان جزئيان دكف أف يصدر قرار 

 .(3)الصادر في الدعكل باإللغاء ذا حجية تجاه الكافة

ألنيا تتعمؽ بفحص ، القضاء العيني أكمف القضاء المكضكعي  تعتبر دعكل اإللغاءلذلؾ 
إذف . (4)كذلؾ بغض النظر عف الحقكؽ الشخصية لرافع الدعكل، شرعية القرار المطعكف فيو

الخصكمة في دعكل اإللغاء ىي خصكمة عينية تمحؽ القرار اإلدارم المطعكف فيو بما ال يدع ف
ا أف الحكـ الذم يصدر فييا يككف حجة عمى الكافة حاجة إلقامتيا ضد المستفيد مف القرار كم

 . (5)بمجرد صيركرتو نيائيان 

عينية خالصة إذا قصد رافع الدعكل منيا  دعاكلتككف  الدعاكلبعض كنجد ىناؾ أف 
مثؿ دعكل إلغاء قرار تصدير الغاز إلسرائيؿ في ، الحصكؿ عمى حؽ عاـ كمشترؾ لمجميع

لما لقرار التصدير مف أثر سمبي ، مكاطنيف المصرييففالمصمحة ىنا مشتركة لجميع ال، مصر
عمى الناحية االقتصادية ككف االتفاقية تجحؼ  فضبلن ، عمى الحالة المعنكية لمشعب بأجمعو

 .(6)كبالتالي يصعب القكؿ بكجكد مصمحة شخصية ىنا، بحقكؽ الجانب المصرم المادية

لغاء القرار اإلدارم الصادر في فمسطيف أكدت محكمة العدؿ العميا أف اختصاصيا ىك إك 
. (7)بالمكضكع ـتعمقت بالشكؿ أ سكاءن ك ، لمقانكف عف مختمؼ الجيات اإلدارية إذا كاف مخالفان 

فإف ىذا الحكـ يتمتع ككؿ أحكاـ ، فإنو إذا صدر حكـ بإلغاء قرار إدارم معيف، كبناءن عمى ذلؾ
                                                           

 .273-272ص ، بدكف دار نشر ـ2000طبعة، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (1)
 .125ص، مكتبة دار الثقافة، دراسة مقارنة، قضاء اإللغاء، محمد العبادم (2)
 .66-65ص ،ـ1998، مكتبة الثقافة لمنشر كالتكزيع الطبعة األكلى، القضاء اإلدارم، محمكد الجبكرم (3)
 .381ص ،ـ1999، دار النيضة العربية، كسيط القضاء اإلدارم، أنكر رسبلف (4)
 .1081ص، 8المجمكعة السنة  1963\4\21حكـ المحكمة اإلدارية العميا بتاريخ  (5)
 .219-218ص ـ2014، القضاء اإلدارم في فمسطيف الكتاب األكؿ، سميدانة عبد الناصر أبك (6)
، ـ1993-ـ1973الجزء الثاني ، مجمكعة القاضي كليد الحايؾ، 1973\7\31عدؿ عميا جمسة، 1972\32القرار رقـ (7)

 .462ص، ـ1994غزة
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قضاء الشخصي ذم الحجية كذلؾ بعكس ال، القضاء العيني بحجية مطمقة في مكاجية الكافة
 كىذا ما أكدتو محكمة العدؿ العميا .(1)النسبية التي تدكر مع مكضكع الدعكل كسببيا كأطرافيا

" كما أف دعكل اإللغاء تيدؼ إلى مخاصمة القرار المعيب بقصد إلغائو كليس  في فمسطيف
العميا بإلغاء  عمى أف القرارات التي تصدرىا محكمة العدؿ فضبلن ، مخاصمة اإلدارة مصدرتو

 .(2)القرارات اإلدارية ليا حجة عمى الكافة"

 :دعوى اإللغاء دعوى مشروعية -ثالثاً 

الطمب في  بالتالي يككف دائمان ، تنصب دعكل اإللغاء عمى إلغاء قرار إدارم صادر خبلفان 
كقد  .(3)ىذا المبدأ التي تيدراإللغاء ىك العكدة إلى مبدأ المشركعية بإلغاء القرارات  دعاكل

كأنيا تيدؼ إللغاء ، أكدت محكمة العدؿ العميا في فمسطيف أف دعكل اإللغاء دعكل مشركعية
ث قضت " مف حؽ القضاء اإلدارم البحث في القرار اإلدارم المخالؼ لمبدأ المشركعية حي

كذلؾ حتى يتسنى ليذا القضاء تقدير تمؾ ، مدل صحة الكقائع المادية التي بني عمييا القرار
كذلؾ أف السمطة التقديرية لئلدارة التي أصدرت القرار ال يحكؿ ، ع لينزؿ عمييا حكـ القانكفالكقائ

ف السمطة التقديرية التي إذ إ، لشرعية كصحة القرار اإلدارمدكف مراقبة السمطة القضائية بالنسبة 
نما ضركرة استمزميا حسف، لتمؾ اإلدارة اصان يا المشرع لئلدارة ليست امتيازان خمنح سير  كا 

كىي عمى ىذا ، كتحقيؽ العدالة عند تطبيؽ األنظمة كالقكانيف عمى المكاطنيف، المرافؽ العامة
نما مقيدة كمحددة فيي مقيدة بالصالح العاـ كمحددة بحسف  األساس سمطة ليست مطمقة كا 
استعماؿ السمطة في الحدكد التي يستمزميا القانكف كالعدالة مما يستمـز معو لسبلمة القرارات 

 .(4)مخالفتيا ألحكاـ القانكف كاألنظمة" أكساءة استعماليا إ أكحدكدىا  تجاكزاإلدارية أف ال يتـ 
كبالشركط ، " مشركعية القرار اإلدارم تتكقؼ عمى تحقيؽ الحالة الكاقعية كقضت في حكـ آخر
ة عمى كلمقضاء اإلدارم أف يراقب الكقائع التي طبقت القاعدة القانكني، التي يتطمبيا القانكف

 .(5)كذلؾ بالقدر الذم يمكنو مف الحكـ عمى سبلمة تطبيؽ القاعدة القانكنية"، أساسيا

                                                           

 .111ص، مرجع سابؽ، دكتكراهرسالة ، مسطينيدعكل اإللغاء في القضاء اإلدارم الف، عمي صادؽ (1)
، مكقع إلكتركني جامعة بيرزيت، المقتفي، 2005لسنة 43محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل اإلدارية رقـ رارق (2)

 .مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة 
 .221ص، مرجع سابؽ، الكتاب األكؿ، يفالقضاء اإلدارم في فمسط، سميدانة عبد الناصر أبك (3)
، المقتفيـ 27/3/2003تاريخ الفصؿ ، ـ2002لسنة  94قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في غزة في الدعكل اإلدارية رقـ  (4)

 مساءن. 6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، مكقع إلكتركني جامعة بيرزيت
مكقع ، المقتفيـ 4/6/2005تاريخ الفصؿ ، ـ2004لسنة  30دة في غزة في الدعكل اإلدارية رقـ قرار محكمة العدؿ العميا المنعق (5)

 مساءن. 6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، مكقع إلكتركني جامعة بيرزيت
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أركاف القرار  في كالقاضي في ىذه الدعكل يسمى بقاضي المشركعية حيث يفحص
كما أكدت . (1)جزءان قرر إلغاء القرار لعدـ مشركعيتو أكاإلدارم المعركفة فإذا كجدىا معيبة كبلن 

 .(2)بشأف الفصؿ في المنازعات اإلدارية (ـ 2016)( لسنة 3مف قانكف رقـ ) (2)فقرة (7)المادة 
كييستثنى مف ذلؾ االستدعاءات التي ، مزاكؿكشركطو أف يقدـ مف محاـو  االستدعاءفي شكؿ 

امر اإلفراج عف األشخاص أك ىي مف نكع المعارضة في الحبس التي يطمب فييا إصدار 
يتبيف لنا مما سبؽ أف دعكل اإللغاء غير معفية  من وجية نظرنا .المكقكفيف بكجو غير مشركع

 المشرع الفمسطيني بإعفاء دعكل اإللغاء مف الرسكـ باعتبارىا دعكلنكصي لذا ، مف الرسكـ
 .كبالتالي التقميؿ مف إىدار مبدأ المشركعية، كسيادة القانكف مشركعيةال تيدؼ إلى حماية مبدأ

، ضد أم قرار غير مشركع فيي دعكل يجكز تحريكيا، العاـ تعد دعكل اإللغاء مف النظاـك 
فبل يجكز منع رفع دعكل اإللغاء إال ، حاالت التي ينص عمى عدـ الطعف في القرارالحتى في 

أف التقاضي حؽ مصكف كمكفكؿ لمكافة. كتمتـز الدكلة بتقريب  كحيث ،ص خاص كصريحنب
كييحظر تحصيف أم عمؿ أك قرار  جيات التقاضي، كتعمؿ عمى سرعة الفصؿ في القضايا،

 االستثنائيةإدارم مف رقابة القضاء، كال يحاكـ شخص إال أماـ قاضيو الطبيعي، كالمحاكـ 
 .(3)محظكرة

كبيذا الخصكص أكدت محكمة العدؿ العميا عمى حؽ القضاء اإلدارم البحث في صحة 
. كفي ذلؾ قالت (4)شركعيتوإلى تقدير م كذلؾ تكصبلن ، الكقائع التي بني عمييا القرار اإلدارم

غير أف ، المحكمة: األصؿ أف القضاء اإلدارم ال يجكز لو مراقبة مبلئمة القرار اإلدارم
، المستقر عميو أف مف حؽ ىذا القضاء البحث في صحة الكقائع التي بني عمييا ىذا القرار

                                                           

 .67ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، محمكد الجبكرم (1)
 .ازعات اإلداريةـ بشأف الفصؿ في المن 2016( لسنة 3انظر قانكف رقـ ) (2)

 :(7المادة )
 :شكؿ االستدعاء كشركطو

 :قاـ لدل المحكمة اإلدارية ما يمييشترط في االستدعاء الذم يي  -1
كاسـ المستدعى ضده كصفتو بشكؿ ، أف يككف مطبكعان كمتضمنان اسـ المستدعي كامبلن كصفتو كمحؿ عممو كمكطنو  - أ

 كاضح .
المطعكف فيو كأسباب الطعف كالطمبات التي يريدىا المستدعي بصكرة  أف يدرج فيو مكجز عف الكقائع كمضمكف القرار - ب

 محددة .
كؿ كييستثنى مف ذلؾ االستدعاءات التي ىي مف نكع المعارضة في الحبس التي يطمب فييا إصدار اأف يقدـ مف محاـو مز  -2

 .أكامر اإلفراج عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع
 ـ2014ية مصر العربية ( مف دستكر جميكر 97المادة ) (3)
 .113ص، مرجع سابؽ، دعكل اإللغاء في القضاء اإلدارم الفمسطيني، عمي صادؽ (4)
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ار اإلدارم ليست إلى تقدير شرعية القرار. ذلؾ أف سمطة اإلدارة في إصدار القر  الن ك كذلؾ كص
كلمقضاء اإلدارم أف يراقب ما إذا ، صكص القكانيفنبؿ مقيدة بالصالح العاـ كمحددة ب، مطمقة

مع نص  بالشرعية متكافقان  مع ركح العدالة كمتسمان  كاف القرار اإلدارم المطعكف فيو قد جاء متفقان 
أف يقكؿ كممتو في ىذا القرار فعميو ، لذلؾ كمو فإذا تبيف لو أف القرار قد جاء مخالفان ، القانكف

 . (1)إنو جاء مجحفان مقرران إلغائو نابذان إياه قائبلن 

ألف ، السمطة فإف ذلؾ بمعنى القرار غير مشركع لمجاكزة فعندما يمغي القضاء قراران إداريان 
كىذا ىك المعنى الذم يتفؽ عميو ، عدـ المشركعية، الصطبلحالسمطة مرادؼ  مجاكزةاصطبلح 
ىك في الحقيقة فحص في مدل ، ياء القانكف العاـ. كتقدير مشركعية القرار اإلدارمغالبية فق
 .(2)جو كاألسباب كالعيكب التي يطمب عمى أساسيا إلغاء ىذا القرار اإلدارمك صحة األ

رارات قالحظر النص عمى تحصيف  نيجان محمكدان، حيثيعتبر نيج المشرع الفمسطيني ك 
. كىذا ما أكده قرار محكمة العدؿ العميا "مف حؽ القضاء (3)لقضاءمف رقابة ا كاألعماؿ اإلدارية

اإلدارم البحث عف مدل صحة الكقائع المادية التي بني عمييا القرار اإلدارم باعتبار أف ىذه 
كذلؾ حتى يتسنى ليذا القضاء تقديرىا ، الكقائع مف العناصر التي يقكـ عييا القرار اإلدارم

صدرت الجية التي أ أكلتقديرية لئلدارة فالسمطة ا، يا حكـ القانكفالتقدير الصحيح لينزؿ عمي
ف ىذه إذ إ، شرعية القرار اإلدارم كصحتوالقرار اإلدارم ال تحكؿ دكف الرقابة القضائية بالنسبة ل

نما ضركرة استمزميا حسف سير المرفؽ العاـ  خاصان  السمطة التقديرية ليست امتيازان  لئلدارة كا 
مقيدة ، بالتالي تككف سمطة مقيدة كمحدكدة، ند تطبيؽ القانكف عمى المكاطنيفكتحقيؽ العدالة ع

بالصالح العاـ كمحدكدة بحسف استعماؿ ىذه السمطة في الحدكد التي يستمزميا الصالح العاـ 
كعدـ ، كمما يمـز لسبلمة القرارات اإلدارية أف يككف ىدفيا المصمحة العامة، كتقتضييا العدالة

 . (4)مخالفة القانكف كاإلجراءات الكاجب اتباعيا" أكاستعماؿ السمطة  ءةإسا أكىا تجاكز 

 

 

 

                                                           

 .80ص، 13مجمكعة القاضي كليد الحايؾ جزء، 1965ـ\4\29جمسة، عدؿ عميا، 63\98القرار رقـ  (1)
 .126-125ص، 1995طبعة أكلى ، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، قضاء اإللغاء، محمد العبادم (2)
( مف القانكف األساسي المعدؿ عمى أنو:" يحظر النص في القكانيف عمى تحصيف أم قرار أك 30( مف المادة )2نصت الفقرة ) (3)

 عمؿ إدارم مف رقابة القضاء".
 ركني جامعة بيرزيت.مكقع إلكت، المقتفي، ـ1997لسنة 12نعقدة في غزة في الدعكل اإلدارية رقـ ممحكمة العدؿ العميا ال قرار (4)
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 دعوى اإللغاء ال صمح فييا -رابعاً 

بدعكل اإللغاء الصمح ال يجكز في المسائؿ المتعمقة بالنظاـ العاـ، فالتنازؿ عف التقاضي 
ا تيدؼ إلى ىك حؽ يتعمؽ بالنظاـ العاـ، كعميو ال يجكز الصمح في دعكل المشركعية ألني

 حماية النظاـ القانكف السائد في الدكلة.

فالعمؿ اإلدارم إما أف يككف مشركع أك غير مشركع كعميو ال يجكز التصالح عمى عمؿ 
 غير شرعي ألف ذلؾ مخالفة لمقانكف.

 المطمب الثاني
 اإلدارية. الدعاوىتمييز دعوى اإللغاء عن غيرىا من 

األخرل مف حيث مكضكعيا كسمطة  عاكلالدتختمؼ دعكل اإللغاء عف غيرىا مف 
، كذلؾ نظران لمخصائص التي تتميز بيا دعكل اإللغاء، القاضي كحجية األحكاـ الصادرة فييا

مف التطرؽ إلى  ال بداألخرل  الدعاكلكحتى نستطيع تمييز دعكل اإللغاء عف غيرىا مف 
يأخذ  -ؿك ف: األاإلدارية كالذم انقسـ إلى فريقي الدعاكلالخبلؼ الفقيي حكؿ تصنيؼ 

. لذلؾ سنقسـ ىذا المطمب إلى (1)يأخذ بالتصنيؼ المكضكعي -بالتصنيؼ الشكمي كالثاني
 المكضكعي لدعكل اإللغاء. كالمعيار، الشكمي لدعكل اإللغاء معيارفرعيف: ال

 لوالفرع األ 
 الشكمي معيارال

م أثناء نظر لسمطة القاضي اإلدار  اإلدارية تبعان  دعاكلذىب بعض الفقو إلى تقسيـ ال
قضاء ، قضاء تفسير، قضاء تعكيض، النزاع المعركض عميو إلى أربعة أنكاع كىي قضاء إلغاء

 .(2)التأديب

 

 

 

                                                           

 .12ص ،مرجع سابؽ، دعكل إلغاء القرار اإلدارم دراسة تحميمية مقارنة، شريؼ بعمكشة (1)
شريؼ بعمكشة دعكل إلغاء القرار اإلدارم دراسة ، 259ص  ـ1995، دار المطبكعات الجامعية، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (2)

عمي شطناكم مكسكعة القضاء اإلدارم ، 233ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، ىاني غانـ، 12ص، مرجع سابؽ، تحميمية مقارنة
 .255-254ص ـ2011دار الثقافة، الجزء األكؿ
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 قضاء اإللغاء: -الً أو 

كالحكـ ، كيتمثؿ في بحث مشركعيتو، ىك قضاء مكضكعي يكجو إلى ذات القرار اإلدارم
. كال تمتد سمطة القاضي إلى ركعيةاصابتو بأم عيب مف عيكب المش إبطالو في حاؿ أكبإلغائو 

أبعد مف ذلؾ فميس لو أف يرتب بنفسو اآلثار الناشئة عف اإللغاء فيما يتعمؽ بالحقكؽ 
 أكإلغاء  أك. كقد منح المشرع الفمسطيني محكمة العدؿ العميا صبلحية رفض (1)كااللتزامات

ميا عمى كجو المحكمة حك" (291تعديؿ القرار المطعكف فيو حيث نصت المادة )
بتعديمو مع ما يترتب  أكبإلغاء القرار المطعكف فيو  أككذلؾ إما برفضو ، السرعة في الطمب

  .(2)"عمى حكميا مف آثار قانكنية

 القضاء الكامل: -ثانياً 

قاضي في يمتمكيا المف تمؾ التي  كسعالقضاء الكامؿ سمطات أ دعاكليممؾ القاضي في 
 .(3)قضاء التعكيض دعاكل القضاء الكامؿ أيضان  دعاكلعمى  كليذا فقد أطمؽ، اإللغاء دعاكل

كىك قضاء شخصي مكجو لئلدارة بحؽ لممدعي قبميا. كال يقتصر ىذا القضاء عمى بحث 
نما يتضمف أيضان  كالحكـ بالتعكيض عف األضرار الناجمة ، تعديمو مشركعية القرار اإلدارم كا 
كظؼ الذم حددت اإلدارة راتبو بمائة دكالر فالم عنو كذلؾ لتصحيح المركز القانكني لمطاعف.

فإف ىذا القضاء إف كجده محقان في دعكاه ال يكتفي ، كنازع في ىذا التحديد أماـ القضاء اإلدارم
 كيدخؿ، كربما حدد الراتب بمائة كعشركف دكالران  لغاء أمر اإلدارة بؿ يعدؿ عف ىذا األمرإبمجرد 

 أكفالفرد الذم أصابو ضرر مف جراء قياـ الدكلة ، قضاء التعكيض، تحت ىذا النكع مف القضاء
قاضييا أماـ القضاء اإلقميمية بنشاطاتيا يستطيع أف ي أكاألشخاص المعنكية العامة المرفقية 

القضاء الكامؿ الطعكف  دعاكلكمف أمثمة  .(4)عما لحقو مف ضرر تعكيضان  اإلدارم كيناؿ
، لخاصة بالمرتبات كالمعاشات كالمكافئاتكالمنازعات ا، الخاصة بانتخاب الييئات المحمية

كالمنازعات المتصمة بالعقكد ، كالضرائب كطمبات التعكيض، كالطعكف المتعمقة بالرسـك
فبل تختص محكمة العدؿ العميا بمثؿ ىذا النكع مف  المحافظات الشمالية. أما في (5)اإلدارية

                                                           

 .259ص ، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (1)
 .(291) المادة ـ2001 ( لسنة 2قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ) (2)
، دار النيضة العربية، ابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة دراسة ألنظمة كؿ مف أمريكا كفرنسا كمصررق، السيد خميؿ ىيكؿ (3)

 .262ص
مكتبة جامعة األزىر ، الطبعة الرابعة، الجزء الثالث، مجمكعة القانكف اإلدارم، القضاء اإلدارم في فمسطيف، محمد أبك عمارة (4)

 .142ص، ـ2002-ـ2001
 .260ص ، مرجع سابؽ، إلدارمالقضاء ا، ماجد الحمك (5)



 

33 

 

 (1)فقط لعميا تمارس قضاء اإللغاءلممحاكـ العادية المختصة فمحكمة العدؿ ا وبؿ تركت الدعاكل
كيكجد رأم فقيي آخر يرل أف اختصاص محكمة العدؿ العميا يشمؿ قضاء  .(2)دكف التعكيض

مف قانكف السمطة القضائية رقـ  (46مستندان ما نصت عميو المادة ) .(3)اإللغاء كالتعكيض معان 
فصؿ في طمبات اإللغاء ـ مف أنو : " تختص المحكمة العميا دكف غيرىا بال2002( لسنة 1)

كالتعكيض، ككقؼ التنفيذ التي يرفعيا القضاة عمى القرارات اإلدارية المتعمقة بأم شأف مف 
ؤكنيـ، ككذلؾ الفصؿ في المنازعات الخاصة بالركاتب كالمعاشات كالمكافآت المستحقة ليـ أك ش

انكف الفصؿ في مة كفؽ قأما في محافظات غزة فإف المحكمة اإلدارية كالميشكى لكرثتيـ". 
فإنيا تختص بالنظر بمنازعات العقكد  (ـ2016) ( لسنة3) المنازعات اإلدارية الجديد رقـ

اختصاص المحكمة ( مف نفس القانكف 3) اإلدارية كطمبات التعكيض كىذا ما نصت عميو المادة
 :(4)بالنظر فيما يمي اإلدارية

                                                           

 .235ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، ىاني غانـ (1)
 .ـ 2001( لسنة 5)مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ )33كىذا ما أكدتو المادة ) (2)

شأف بإلغاء المكائح أك الطمبات التي يقدميا ذكك ال، 2الطعكف الخاصة باالنتخابات. ، 1تختص محكمة العدؿ العميا بالنظر فيما يمي: 
األنظمة أك القرارات اإلدارية النيائية الماسة باألشخاص أك األمكاؿ الصادرة عف أشخاص القانكف العاـ بما في ذلؾ النقابات المينية. 

الطمبات التي ىي مف نكع المعارضة في الحبس التي يطمب فييا إصدار أكامر اإلفراج عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير ، 3
المنازعات المتعمقة بالكظائؼ العمكمية مف حيث التعييف أك الترقية أك العبلكات أك المرتبات أك النقؿ أك اإلحالة إلى ، 4مشركع. 

رفض الجية اإلدارية أك امتناعيا عف اتخاذ أم ، 5كسائر ما يتعمؽ باألعماؿ الكظيفية. ، المعاش أك التأديب أك االستيداع أك الفصؿ
المسائؿ التي ليست قضايا أك ، 7سائر المنازعات اإلدارية. ، 6تخاذه كفقان ألحكاـ القكانيف أك األنظمة المعمكؿ بيا. قرار كاف يجب ا

أية ، 8محاكمات بؿ مجرد عرائض أك استدعاءات خارجة عف صبلحية أم محكمة تستكجب الضركرة الفصؿ فييا تحقيقان لمعدالة. 
 .انكفأمكر أخرل ترفع إلييا بمكجب أحكاـ الق

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات 291مستندان لنص المادة)، 22ص، مرجع سابؽ، دعكل إلغاء القرار اإلدارم، شريؼ بعمكشة( 3)
ـ كتعديبلتو عمى أنو: " تصدر المحكمة حكميا عمى كجو السرعة في الطمب كذلؾ 2001( لسنة 2المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ )

 المطعكف فيو أك بتعديمو مع ما يترتب عمى حكميا مف آثار قانكنية". إما برفضو أك بإلغاء القرار
قكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا ما لـ يرد نص في قانكف آخر عمى إعطاء ىذا االختصاص لم ان التي تجرم كفق يةنتخاباالالطعكف  (4)

 لمحكمة أخرل.
القرارات اإلدارية النيائية الماسة باألشخاص أك األمكاؿ الصادرة عف  االستدعاءات التي يقدميا ذكك الشأف بإلغاء المكائح أك األنظمة أك

 أشخاص القانكف العاـ بما في ذلؾ النقابات .
االستدعاءات التي ىي مف نكع المعارضة في الحبس التي يطمب فييا إصدار أكامر اإلفراج عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير 

 مشركع.
مكمية مف حيث التعييف أك الترقية أك العبلكات أك المرتبات أك النقؿ أك اإلحالة إلى المعاش أك المنازعات المتعمقة بالكظائؼ الع
 كسائر ما يتعمؽ باألعماؿ الكظيفية.، التأديب أك االستيداع أك الفصؿ

 كؿ بيا.رفض الجية اإلدارية أك امتناعيا عف اتخاذ أم قرار كاف يجب اتخاذه كفقان ألحكاـ القكانيف أك األنظمة المعم
المسائؿ التي ليست قضايا أك محاكمات بؿ مجرد عرائض أك استدعاءات خارجة عف صبلحية أم محكمة تستكجب الضركرة الفصؿ 

 فييا تحقيقان لمعدالة.
 منازعات العقكد اإلدارية.
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 أكمف قبؿ مف يعتدم ، الحقكؽييدؼ إلى حماية ضاء الكامؿ قالكنتفؽ كرأم الفقو بأف 
 .(1)مع الحصكؿ عمى حكـ التعكيض إذا تحققت دكاعيو، ييدد باعتداء عمى تمؾ الحقكؽ

لـ  الفمسطينية كفي ظؿ القانكف الجديد نرل أف كالية المحكمة اإلدارية :ومن وجية نظرنا
ضمف حدكد  بؿ أصبحت كالية قضاء كامؿ بالنسبة لممسائؿ التي تدخؿ، تعد كالية إلغاء فقط

 إلى كالية اإللغاء. إضافةن ، اختصاصيا

 (ـ2014)( لسنة 27اختصاص قانكف محكمة العدؿ العميا األردنية رقـ )أما في األردف/ 
 (2)(5مف المادة ) قانكف القضاء اإلدارم

                                                                                                                                                                     

 منازعات الجنسية. 
 أصمية . ـية أرفعت بصكرة تبعأن ء طمبات التعكيض عف األضرار المتعمقة بالمنازعات اإلدارية سكا

 .ما لـ يرد نص خاص بخبلؼ ذلؾ أية منازعات إدارية لـ يتـ النص عمييا في ىذه المادة
 أية أمكر أخرل ترفع إلييا بمكجب أحكاـ القانكف.

مرجع ، القضاء اإلدارم، ىاني غانـ 324-323ص، مرجع سابؽ، الكتاب األكؿ قضاء إلغاء، القضاء اإلدارم، سميماف الطماكم (1)
 .235-234ص، سابؽ

 -بالنظر في الطعكف المتعمقة بالقرارات النيائية بما في ذلؾ:، دكف غيرىا، تختص المحكمة اإلدارية -أ (2)
كالجمعيات كالنكادم ، غرؼ الصناعة كالتجارة كالنقابات، الطعكف بنتائج انتخابات مجالس الييئات التالية: البمديات -1

بية التي تجرم كفؽ القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا مالـ يرد نص في كفي الطعكف االنتخا، المسجمة في المممكة
 قانكف آخر عمى إعطاء ىذا االختصاص لمحكمة أخرل.

أك بالترفيع أك ، الطعكف التي يقدميا ذكك الشأف في القرارات اإلدارية النيائية المتعمقة بالتعييف في الكظائؼ العامة  -2
 تكميؼ أك بالتثبيت في الخدمة أك بالتصنيؼ.النقؿ أك االنتداب أك اإلعارة أك بال

 طمبات المكظفيف العمكمييف المتعمقة بإلغاء القرارات اإلدارية النيائية المتعمقة بإنياء خدماتيـ أك ايقافيـ عف العمؿ. -3
 طعكف المكظفيف العمكمييف المتعمقة بإلغاء القرارات النيائية الصادرة بحقيـ مف السمطات التأديبية. -4
لخاصة بالركاتب الخاصة بالركاتب كالعبلكات كالمكافآت كالزيادات السنكية كالحقكؽ التقاعدية المستحقة الطعكف ا -5

 لممكظفيف العمكمييف أك لممتقاعديف منيـ أك لكرثتيـ بمكجب التشريعات النافذة.
النظاـ لمقانكف  الطعكف التي يقدميا أم متضرر لطمب إلغاء أم نظاـ أك تعميمات أك قرار كالمستندة إلى مخالفة -6

 الصادر بمقتضاه أك مخالفة التعميمات لمقانكف أك النظاـ أك التعميمات التي صدر باالستناد إلييا.
الطعكف التي يقدميا أم متضرر المتعمقة بإلغاء القرارات اإلدارية النيائية كلك كانت محصنة بالقانكف الصادر  -7

 بمقتضاه.
يات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عف الطعكف في أم قرارات نيائية صادرة عف ج -8

 ىيئات التكفيؽ كالتحكيـ في منازعات العمؿ.
 الطعكف التي تعتبر مف اختصاص المحكمة اإلدارية بمكجب أم قانكف آخر. -9

منصكص عمييا تختص المحكمة اإلدارية بالنظر في طمبات التعكيض عف األضرار البلحقة نتيجة القرارات كاإلجراءات ال - أ
 .مف ىذه المادة في الفقرة )أ(.

 إذا رفعت إلييا تبعا لدعكل اإللغاء. 
 تخضع الطعكف المتعمقة بالضرائب كالرسـك إلى طرؽ الطعف المبنية في القكانيف الخاصة. - ج
 ال تختص المحكمة اإلدارية بالنظر في الطمبات أك في الطعكف المتعمقة بأعماؿ السيادة. - د
 المقدمة ممف ليس لو مصمحة شخصية.  ال تقبؿ الدعكل -ق
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أف اختصاص  الذم يرل كالفمسطيني الفقو األردني جانبك نتفؽ  :ومن وجية نظرنا
عف األضرار الناتجة القرارات كاإلجراءات الكاردة في طمبات التعكيض  المحكمة اإلدارية بالنظر

في الفقرة )أ( مف المادة الخامسة مف قانكف القضاء اإلدارم األردني شريطة رفعيا تبعان لدعكل 
بؿ أصبحت كالية قضاء كامؿ بالنسبة لممسائؿ التي تدخؿ ، لـ تعد كالية إلغاء فقطاإللغاء، 

 .(1)إلى كالية اإللغاء إضافةن ، ضمف حدكد اختصاصيا
 قضاء التفسير: -ثالثاً 

بحث  أكيقتصر دكر القاضي اإلدارم فيو عمى مجرد تفسير القرار اإلدارم كبياف معناه 
كمدل مطابقتو لمقانكف دكف أف يذىب ألبعد مف ذلؾ. كيترؾ الفصؿ في النزاع الذم ، مشركعيتو

قؼ الفصؿ في الدعكل إلى أف أك العادم الذم بحث المشركعية لمقاضي  أكأثير بصدده التفسير 
يقكؿ القاضي اإلدارم كممتو فيما يدخؿ في اختصاصو. كيطمؽ لفظ قضاء التفسير عادةن عمى 
كؿ مف طمب التفسير كطمب بحث المشركعية. كىذا النكع مف القضاء يدخؿ في كالية مجمس 

عمؿ اإلدارم إال إذا كانت لو أما مجمس الدكلة المصرم فبل يتكلى تفسير ال، الدكلة الفرنسي
. أما محكمة العدؿ العميا (2)المنازعة نظر ىذهكالية الفصؿ في المنازعة المتعمقة بو كبمناسبة 
الجية  أكألف كالية تفسيرىا معقكدة لممحكمة ، الفمسطينية فبل يجكز ليا تفسير القرارات اإلدارية

ذا كاف ىناؾ قرار بحاجة ، عكل اإللغاءكلمحكمة العدؿ العميا أثناء نظرىا د، التي أصدرتيا كا 
فبل اختصاص ليا ، لتفسير أف تمتـز بالتفسير الذم كضع ليذا القرار مف قبؿ الجية المصدرة لو

 .(3)إزاء انعقاد الصبلحية لجية إدارية أخرل

  : قضاء التأديب:رابعاً 

مبدأ ل يفالمخالفكيتمثؿ في سمطة تكقيع العقاب عمى  (4)كتسمى دعكل الزجر كالعقاب
المشركعية. كيختمؼ مفيكـ العقاب في فرنسا عنو في مصر. ففي فرنسا يبدك ىذا القضاء في 
تكقيع العقكبات الجنائية عمى المخالفات التي تتعمؽ في الماؿ العاـ أما في مصر فيتجمى ىذا 

دتو . كىذا ما أك(5)القضاء في تكقيع الجزاءات عمى مرتكبي الجرائـ التأديبية مف المكظفيف
طمب االستمرار في صرؼ المرتب بصفة مؤقتة لحيف الفصؿ في طمب محكمة القضاء اإلدارم 

                                                           

 .33كشريؼ بعمكشة، رسالة دكتكراه، مرجع سابؽ، ص.166ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، عمر الشكبكي (1)
 .260ص  مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (2)
 .15-14ص، مرجع سابؽ، رسالة ماجستير، دعكل إلغاء القرار اإلدارم، شريؼ بعمكشة (3)
 .15ص، المرجع السابؽ (4)
 .260ص، رجع سابؽمالقضاء اإلدارم ، ماجد الحمك (5)
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 خركجو عف كالية القضاء اإلدارم –بالفصؿ عف غير الطريؽ التأديبي  إلغاء القرار الجميكرم
 :أساس ذلؾ

 (12)بتعديؿ المادة  (ـ1963)لسنة  (31)صدر القانكف رقـ  (ـ1963)مف مارس  4في  -1
لى ك نص في مادتو األك ، في شأف تنظيـ مجمس الدكلة (ـ1959)لسنة  (55)القانكف رقـ مف 

: " ال يختص مجمس الدكلة بييئة قضاء  اآلتيعمى أف يستبدؿ بنص المادة المذككرة النص 
يعتبر مف قبيؿ أعماؿ السيادة قرارات ك ، طمبات المتعمقة بأعماؿ السيادةإدارم بالنظر في ال

فصميـ مف  أكاالستيداع  أكالصادرة بإحالة المكظفيف العمكمييف إلى المعاش رئيس الجميكرية 
ادة الثانية عمى أف يعمؿ بو مف تاريخ نشره في الجريدة . " كما نص في المغير الطريؽ التأديبي

مف  باعتبارهىذا القانكف ك  56العدد  ـ(1963)مف مارس سنة  11قد نشر فييا في ك  الرسمية
بأثره المباشر عمى المنازعة الحالية طالما أنو قد عمؿ بو  ميسر ك ، لبلختصاصالقكانيف المعدلة 

 التجارية .ك  لى مف قانكف المرافعات المدنيةك قبيؿ قفؿ المرافعة طبقان لممادة األ

يطمب المطعكف ضدىما االستمرار في صرؼ  مالذك ، إف قرار الفصؿ المطعكف فيو -2
ىك قرار صادر مف السيد رئيس ، لغائوقتة إلى أف يفصؿ في طمب إمرتبيما بصفة مؤ 

، يخرج عف كالية القضاء اإلدارم مف ثـ فإنوالتأديبي . ك  الجميكرية بفصميما مف غير الطريؽ
 . (1)يتعيف لذلؾ رفض الطمب المستعجؿ الخاص باستمرار صرؼ مرتب المطعكف ضدىماك 

جكز بقانكف إنشاء ي”( نص عمى أنو 112أما في فمسطيف فإف القانكف األساسي في المادة )
كيحدد القانكف اختصاصاتيا ، التأديبية دعاكلمحاكـ إدارية لمنظر في المنازعات اإلدارية كال

إال أف ىذا القانكف لـ يصدر حتى تاريخو. كترؾ ذلؾ  .(2)"كاإلجراءات التي تتبع أماميا، األخرل
( 4الخدمة المدنية رقـ )لقانكف ( 86مادة )مف فكض مف قبمو بنص ال أكلرئيس الدائرة الحككمية 

اإلجراءات الفصؿ الخامس بشأف  (ـ2115)( لسنة 4المعدؿ بالقانكف رقـ ) (ـ1998)لسنة 
 :كالعقكبات التأديبية

مف فكض مف قبمو مف بيف الفئة العميا سمطة تكقيع  أكلرئيس الدائرة الحككمية المختص "
كيجدر  .(3)"كيبمغ الديكاف بذلؾ، دكف لى فماك لفت النظر عمى مكظفي الفئة األ أكعقكبتي التنبيو 

لـ ينص عمى  (ـ2116) ( لسنة3اإلشارة أف قانكف الفصؿ في المنازعات اإلدارية الجديد رقـ )

                                                           

 .(66) ـالقاعدة رق 653" ص 10 ـ سنة المكتب الفني" 1965-2-13ؽ.ع جمسة  8لسنة  608طعف رقـ  (1)
 .102المادة  2003المعدؿ  األساسيالقانكف  (2)
ـ الفصؿ الخامس بشأف اإلجراءات كالعقكبات 2005( لسنة 4بالقانكف رقـ )المعدؿ  1998( لسنة 4لقانكف الخدمة المدنية رقـ ) (3)

 .(86) التأديبية المادة
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كترؾ سمطة التأديب لجية اإلدارة أم السمطة الرئاسية في تكقيع ، تشكيؿ المحاكـ التأديبية
 .(1)في تأديب المكظؼ العاـ العقكبة اإلدارية

 اني الفرع الث
 الموضوعي معيارال

قبؿ تحديد طبيعة دعكل اإللغاء كىؿ ىي دعكل مكضكعية أـ أنيا تدخؿ في نطاؽ 
ال التعريؼ بإيجاز بكؿ مف القضاء العيني كالقضاء الشخصي كما أك القضاء الشخصي؟ ينبغي 

Duguitكرد لدل صاحب ىذه التفرقة كىك العبلمة 
(2). 

البحث عما إذا كاف  اء الذم يتكلى فيو القاضي: ىك ذلؾ القضالمقصود بالقضاء العيني -1
مكضكعيا. ففي  أكمركزا قانكنيا عاما  أكتصرؼ قانكني معيف قد خالؼ قاعدة قانكنية معينة 

كالدعاكل التي  المراكز القانكنية الشخصية. أكىذا القضاء ال تثكر مسألة الحقكؽ الشخصية 
دارية، دعاكل الزجر كالعقاب، دعاكل فحص تدخؿ في القضاء العيني دعاكل إلغاء القرارات اإل
 .االنتخابيةأك تقدير المشركعية، الطعكف الضريبية، الطعكف 

: فيتكلى القاضي بحث مخالفة تصرؼ قانكني معيف لمركز أما في القضاء الشخصي -2
الحكـ الصادر في القضاء أم المساس بمركز قانكني شخصي كبالتالي، فإف قانكني شخصي. 

حجية نسبية مقصكرة عمى أطراؼ النزاع. كذلؾ إجراءات رفع دعكل  ذك يككفالشخصي 
القضاء العيني تتسـ بالسيكلة كاالقتصاد في النفقات عمى عكس إجراءات دعكل القضاء 

كالقضاء الشخصي يشمؿ الدعاكل كالمنازعات المتعمقة بالعقكد كأشباه العقكد،  .(3)الشخصي
 كقضاء التعكيض.

نككف إزاء قضاء مكضكعي حينما يتأسس  أنو بعض الفقوما سبؽ ذىب مبناءن عمى ك 
كعمى العكس  كضكعي العاـ،قانكنية أضرت بمركزه المعي في مراجعتو عمى مخالفة قاعدة المد

مى المساس بحقكؽ شخصية إذا تأسس المدعي في مراجعتو ع، صينككف إزاء قضاء شخ
عة حكامو عمى الطبي. كالقضاء المصرم يؤكد في أ(4)ذاتي أكتكلدت مف مركز شخصي 

                                                           

، كقانكف الخدمة لقكل األمف ـ2005( لسنة 4المعدؿ بالقانكف رقـ ) 1998( لسنة 4انظر قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ) (1)
 ـ.2005( لسنة 8الفمسطيني رقـ )

 .26ص ـ1998، دار النيضة العربية، النظاـ القانكني لمميعاد في دعكل اإللغاء، فكدةمشار إليو رأفت  (2)
 .27ص، ـ1998، دار النيضة العربية، النظاـ القانكني لمميعاد في دعكل اإللغاء، رأفت فكدة (3)
 .339ص، 2005، منشكرات الحمبي الحقكقية، القضاء اإلدارم الكتاب األكؿ، محمد عبد الكىاب (4)
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الخصكمة في دعكل اإللغاء المحكمة اإلدارية العميا:  تقرر المكضكعية لدعكل اإللغاء حيث 
القرار ك لمراقبة مشركعيتو  استيدافان  ىي خصكمة عينية مناطيا اختصاـ القرار اإلدارم في ذاتو

 منتجان  ر قائمان يتعيف أف يككف القراك اإللغاء  كمحميا في دعكل، اإلدارم ىك مكضكع الخصكمة
ذا تخمؼك آثاره عند إقامة الدعكل  بانتياء  أكىذا الشرط بأف زاؿ القرار قبؿ رفع الدعكل بإلغائو  ا 

أساس ذلؾ: أف دعكل اإللغاء ك أم كجو كانت الدعكل غير مقبكلة ينفذ عمى  فترة تأقيتو دكف أف
ذا حاؿ دكف ك ؤه لغاضاع إلى ما كانت عميو قبؿ صدكر القرار المطمكب إك األ تستيدؼ إعادة ا 

 كيتعيف الحكـ بعدـ قبكليا النتفاء، قانكف فبل يككف ثمة كجو لبلستمرار في الدعكل ذلؾ مانع

 .(1)، المصمحة فييا

 :(2)نستطيع مما سبؽ ذكر النقاط التالية

 أف دعكل اإللغاء دعكل عينية. -1
 .أف دعكل اإللغاء تخاصـ قرار إداريان  -2
 كز الحجية المطمقة.أف األحكاـ الصادرة باإللغاء تح -3
فييا  ممثبلن  أكفي الدعكل  أف قبكؿ التماس إعادة النظر مف غير مف لـ يكف طرفان  -4

 كلذلؾ فيك غير مقبكؿ.، يعتبر إىدارا لمحجية المطمقة
 في الفقرة األخيرة تتحدث المحكمة عف أف اإلدارة خصـ حقيقي في دعكل اإللغاء.  -5
 ؼ.إف خسرت اإلدارة فيي التي تتحمؿ المصاري -6

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . (156القاعدة رقـ ، 1541" ص  40"  ـ سنة المكتب الفني 1995- 4-8 ةجمس، ؽ.ع 33لسنة  3322طعف رقـ  (1)
 .31ص، مرجع سابؽ، النظاـ القانكني لمميعاد في دعكل اإللغاء، رأفت فكدة (2)
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 المبحث الثاني
 شروط قبول دعوى اإللغاء

 تمييد وتقسيم:

يقصد بشركط قبكؿ دعكل اإللغاء تمؾ الشركط التي يجب أف تتكافر قبؿ رفعيا أماـ 
المحكمة المختصة حتى تتمكف مف النظر في مكضكع الدعكل كمخاصمة القرار اإلدارم، فعدـ 

قبكؿ دعكل اإللغاء دكف البحث في  بعض ىذه الشركط يؤدم إلى عدـ أكتكافر كؿ 
يجب أف يككف القرار المطعكف فيو مستكفي لمجمكعة مف الشركط حتى لذلؾ ، (1)مكضكعيا

فإذا لـ تتكافر ىذه الشركط مجتمعة قرر ، يقبؿ قاضي اإللغاء السير في مكضكع الدعكل
ـ بتقسيـ ىذا ك ما سبؽ سنقم. كبناءن عمى دكف أف ينظر في مكضكعيا القاضي رد الدعكل شكبل

 المبحث إلى مطمبيف:

  .الشروط المتعمقة بالقرار اإلداري -لوالمطمب األ 

 .الشروط المتعمقة برافع الدعوى -المطمب الثاني

 لوالمطمب األ 
 الشروط المتعمقة بالقرار اإلداري

في بيا اإلدارة  يعكس القرار اإلدارم أىـ مظاىر كأساليب السمطة اآلمرة التي تتمتع
كتمـز مف خبللو األفراد القياـ ، بإرادتيا المنفردة إصدارهحيث تممؾ ، ي مكاجية األفرادمكاجية ف

براز كفي سبيؿ إ، يشترككا معيا في ذلؾ االمتناع عنو كتحدد مراكزىـ القانكنية دكف أف أكبعمؿ 
 فإننا سنتطرؽ في البداية إلى تعريفو كمف ثـ بياف أركانو. ماىية القرار اإلدارم

 لوالفرع األ 
 القرار اإلداري تعريف

 تمييد وتقسيم:

 كترؾ ذلؾ لمفقو كالقضاء، في النظـ القانكنيةالفمسطيني القرار اإلدارم لـ يعرؼ المشرع 
  بالتالي:سنقكـ لمقضاء كالفقو اإلدارييف  كلدراسة تعريؼ القرار اإلدارم كفقان 

 
 

                                                           

 .33ص، مرجع سابؽ، دعكل إلغاء القرار اإلدارم، شريؼ بعمكشة (1)
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 .فقياً تعريف القرار اإلداري  -الً أو 

 .قضاءً داري تعريف القرار اإل -ثانياً 

 
 .تعريف القرار اإلداري فقياً اًل: أو 

 تعددت التعريفات الفقيية لمقرار اإلدارم ككاف أىميا ما يمي:

يصدر مف سمطة ، " تعبير عف إرادة منفردةبأنوالقرار اإلدارم  جانب مف الفقو عرؼ
 .(1)كيرتب آثاران قانكنية"، إدارية بسند قانكني

اإلدارة عف إرادتيا الممزمة بما ليا مف سمطة بمقتضى " إفصاح  جانب ثاني بأنوكعرؼ 
ككاف الباعث عميو ابتغاء  كجائزان  أثر قانكني متى كاف ممكنان  إحداثالقكانيف كالمكائح بقصد 

 .(2)مصمحة عامة"

"عمؿ قانكني نيائي صادر بإرادة منفردة عف سمطة إدارية كطنية  جانب ثالث بأنوكعرؼ 
 .(3)عينة"يحدث بذاتو آثار قانكنية م

ىك البت اإلدارم  أك، "عمؿ قانكني تتخذه اإلدارة بإرادتيا المنفردة كعرؼ جانب رابع بأنو
 .(4)المنفرد ذك األثر القانكني"

"ىك عمؿ قانكني نيائي يصدر عف سمطة إدارية كطنية بإرادتيا  كعرؼ جانب خامس بأنو
 .(5)قانكنية معينة" كيترتب عمييا آثاران ، لمنفردةا

 .(6)"عمؿ قانكني يصدر باإلرادة المنفردة لئلدارة" انب سادس بأنوكعرؼ ج

" تعبير قانكني يصدر بإرادة منفردة عف الجية اإلدارية الكطنية  كعرؼ جانب سابع بأنو
 .(7)بقصد إحداث آثار قانكنية معينة"

                                                           

 .352ص ـ2004، دار الجامعة الجديدة لمنشر، رمالقانكف اإلدا، ماجد الحمك (1)
 .275ص، ـ1999، الطبعة الثانية، الكسيط في القضاء اإلدارم، محمكد البنا (2)
 .171ص، ـ مكتبة نيساف2016الطبعة األكلى ، الكسيط في مبادئ القانكف اإلدارم، ىاني غانـ (3)
 .73ص، ـ2015الطبعة األكلى ، نيضة العربيةدار ال، مبادئ القانكف اإلدارم في فمسطيف، محمد شبير (4)
 .102ص مرجع سابؽ، دعكل اإللغاء في القضاء اإلدارم الفمسطيني، عمي صادؽ (5)
 .525ص، ـ2012دار الجامعة الجديدة، النظرية العامة لمقانكف اإلدارم، محمد عبد الكىاب (6)
 .184ص، مرجع سابؽ، رسالة دكتكراة، نيلقاء اإلدارم الفمسطيإإجراءات التقاضي أماـ ، شريؼ بعمكشة (7)
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"ىك عبارة عف عمؿ قانكني نيائي صادر باإلرادة  (1)كنتفؽ مع تعريؼ بعض الفقياء
أركاف كخصائص  تناكؿيردة عف سمطة إدارية كطنية يحدث بذاتو آثار قانكنية معينة" ألنو المنف

 لبياف معنى القرار اإلدارم. شامبلن القرار اإلدارم كجاء 
 :تعريف القرار اإلداري قضاءً  -ثانياً 

بأنو "إفصاح اإلدارة عف إرادتيا الممزمة بما ليا  في فمسطيف محكمة العدؿ العمياعرفت 
 كذلؾ بقصد إحداث أثر قانكني معيف متى كاف ذلؾ ممكنان ، مطة بمقتضى القكانيف كالمكائحمف س
لمحكمة العدؿ  كفي تعريؼ آخر .(2)ككاف الباعث عميو ابتغاء المصمحة العامة"، قانكنان  كجائزان 

فمسطيف القرار اإلدارم ىك" إفصاح اإلدارة عف إرادتيا الممزمة بما ليا مف سمطة العميا في 
كأف ، قتضى القكانيف كاألنظمة بقصد إحداث أثر قانكني معيف متى كاف ذلؾ ممكنا كجائزان بم

 .(3)يككف الباعث عمى إصداره المصمحة العامة"

إفصاح مف جية اإلدارة في الشكؿ الذم بمصر بأنو "عرفتو المحكمة اإلدارية العميا ك 
كذلؾ ، بمقتضى القكانيف كالمكائحبما ليا مف سمطة عامة ، يحدده القانكف عف إرادتيا الممزمة

بيدؼ تحقيؽ المصمحة  قانكنان  كجائزان  متى كاف ذلؾ ممكنان ، بقصد إحداث مركز قانكني
السابؽ فإف القرار اإلدارم حتى يككف محبلن لدعكل اإللغاء يجب أف  لمتعريؼ. ككفقا (4)"عامة

شكؿ الذم قد يحدده ليا في ال، حيث يتعيف أف تصدره جية إدارية، تتكافر لو مقكمات أساسية
لمراكز  إفشاءن  أك، إلغاءن  أكبقصد إحداث تغيير في المراكز القانكنية القائمة تعديبلن ، القانكف

شريطة أف يككف اليدؼ ، في ظؿ الكضع القانكني القائـ ماداـ ذلؾ جائزان كممكنان ، قانكنية جديدة
 .(5)مف إصداره تحقيؽ مصمحة عامة

                                                           

الكسيط في مبادئ القانكف ، ىاني غانـ، 102ص ،مرجع سابؽ، دعكل اإللغاء في القضاء اإلدارم الفمسطيني، عمي صادؽ (1)
 .171ص، ـ مكتبة نيساف2016الطبعة األكلى ، اإلدارم

تاريخ ، مكقع إلكتركني جامعة بيرزيت، المقتفي، ـ2010\9\19جمسة2010\49قرار محكمة العدؿ العميا بغزة في الطمب رقـ (2)
 مساءن. 6:00الكقت: ، ـ17/3/2017الزيارة 

، مكقع إلكتركني جامعة بيرزيت، المقتفي، 2013 لسنة 82محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل اإلدارية رقـ  رارق (3)
 مساءن. 6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، بيرزيت

 75ص، ؽ مجمكعة الخمسة عشر عاـ الجزء األكؿ23لسنة  432كطعف رقـ  1979\1\17 المصرية المحكمة اإلدارية العميا (4)
 .513ص، 2004 ،طبعة أكلى، دعكل إلغاء القرار اإلدارم في قضاء مجمس الدكلة، عبد العزيز خميفة (5)
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بأنو " إفصاح اإلدارة عف إرادتيا الممزمة لما ليا مف  األردنيةيا عرفتو محكمة العدؿ العمك 
تعديؿ مركز قانكني متى كاف ذلؾ ممكنان  أكسمطة بمقتضى القكانيف كاألنظمة بقصد إحداث 

 .(1)ككاف الباعث عميو تحقيؽ مصمحة عامة"، كجائزان 

بشكؿ  ار اإلدارميتبيف لنا مما سبؽ أف جميع التعريفات السابقة أجمعت عمى تعريؼ القر 
 إلى حد كبير. متقارب

 جو:أك كجيو النقد لمتعريؼ القضائي لمقرار اإلدارم مف عدة  (2)بيد أف غالبية الفقو

 إف استعماؿ لفظ إفصاح يؤدم إلى حصر القرارات اإلدارية في تمؾ التي تصدر بشكؿ -1
، صكرة إيجابيةكىي القرارات التي تفصح بمكجبيا عف إرادتيا ب، صريح مف قبؿ اإلدارة فقط

بيد أنو تكجد قرارات أخرل ال يتكاجد بيا ىذا األمر كمثاليا ، كتصدر قرارىا بناءن عمى ذلؾ
. كالقرار (3)القرارات اإلدارية الضمنية كقرار قبكؿ االستقالة طيمة المدة التي حددىا القانكف

 .إصدارهكلكنيا تمتنع عف ، السمبي الذم يجب عمى اإلدارة اتخاذه
شركط  أكنو خمط بيف أركاف القرار اإلدارم كعناصر لتعريؼ معيب كبحؽ حيث إإف ىذا ا -2

كأف يككف محمو إحداث مركز قانكني ، صحتو فكؿ مف الشكؿ كاتفاؽ القرار مع القكانيف كالمكائح
كأف ييدؼ لتحقيؽ مصمحة عامة كؿ ىذه الشركط تتصؿ بصحة القرار اإلدارم ، ممكنان كجائزان 

كبالتالي إدخاليا ، كليست أركاف لقيامو، تخرج عف تعريؼ القرار اإلدارم كليس كجكده ىك مسألة
 أكفالقرار قد يصدر عف السمطة اإلدارية كال يراعي بعض ىذه العناصر ، في التعريؼ يعيبو

فإف ، كمع ذلؾ يبقى قرار إدارم يقبؿ الطعف فيو باإللغاء مف خبلؿ مدة الطعف القضائي، كميا
 .(4)القرار كأصبح كالسميـ كرتب آثارهانقضت ىذه المدة تحصف 

كما أف االستعراض الذم تبناه القضاء احتكل عمى أركاف القرار اإلدارم كشركط صحتو  -3
كذلؾ تطرؽ إلى ركف الغاية  قانكنان عندما تطرؽ إلى أف يككف أثره القانكني ممكف تحقيقو كجائز 

                                                           

 .منشكرات مركز العدالة، 1999، لمحاميفمجمة نقابة ا، 1999\ 189ا األردنيةعميالعدؿ قرار محكمة ال (1)
، ىاني غانـ، 72ص مرجع سابؽ، انظر كؿ مف: محمد شبير مبادئ القانكف اإلدارم في فمسطيف االنتقاداتفي استعراض ىذه  (2)

، 33ص  مرجع سابؽ، عدناف عمرك القضاء اإلدارم قضاء إلغاء، 171-170ص رجع سابؽم، الكسيط في مبادئ القانكف اإلدارم
انعداـ القرار اإلدارم كفقا ، طارؽ البكسعيدم، 233ص 2014سميدانة القضاء اإلدارم في فمسطيف الكتاب األكؿ  بد الناصر أبكع

 .195-194ص، ـ2008ديسمبر-ق1430محـر ، السنة الثانية كالثبلثكف، العدد الرابع، مجمة الحقكؽ، ألحكاـ القضاء اإلدارم
 .72ص رجع سابؽم، ارم في فمسطيفمبادئ القانكف اإلد، محمد شبير (3)
 .171-170ص ،ـ مكتبة نيساف2016 ،الكسيط في مبادئ القانكف اإلدارم الطبعة األكلى، ىاني غانـ (4)
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ال بماىيتو كتبتعد عف كىي المصمحة العامة فيذه األركاف كالشركط تتصؿ بمشركعيتو 
 .(1)تعريفو

إفصاح مف "بأنو ، عناصر كأركاف القرار اإلدارم تناكؿىذا التعريؼ ألنو  ومن وجية نظرنا نؤيد
بما ليا مف سمطة عامة ، جية اإلدارة في الشكؿ الذم يحدده القانكف عف إرادتيا الممزمة

 قانكنان  كجائزان  تى كاف ذلؾ ممكنان م، كذلؾ بقصد إحداث مركز قانكني، بمقتضى القكانيف كالمكائح
 .بيدؼ تحقيؽ المصمحة عامة

 الفرع الثاني
 أركان وخصائص القرار اإلداري موضوع دعوى اإللغاء 

ذىب الفقو كاالجتياد القضائي في الدكؿ المقارنة بضركرة تكفر مجمكعة مف األركاف 
مف أف  -فبل بد، اضي اإللغاءلكي يقبؿ الطعف فيو شكبلن أماـ ق، كالمميزات في القرار اإلدارم

يتكفر ىذا التصرؼ القانكني الصادر مف سمطة إدارية مجمكعة مف األركاف كالمميزات التي 
 .(2)تحدد ماىيتو كنطاقو كالشركط المطمكبة لمطعف أماـ قاضي اإللغاء

 القرار اإلداري عمل قانوني. -الً أو 
 يعبر عن إرادة منفردة. -ثانياً 
 وطنية. صادر من سمطة -ثالثاً 
 نيائيا. القرار اإلداري أن يكون -رابعاً 

 أن يحدث آثارا قانونية معينة. -خامساً 

 القرار اإلداري عمل قانوني. -الً أو 

كاألعماؿ التي تصدرىا اإلدارة ، القرار اإلدارم يمثؿ أحد نكعي األعماؿ القانكنية لئلدارة
عمدية بإرادتيا المنفردة بقصد إما أف تككف أعماال كتصرفات تصدر عنيا كسمطة عامة بصفة 

ما أف تككف األعماؿ التي تصدرىا اإلدارة باالشتراؾ مع إ، ترتيب آثار قانكنية معينة أخرل  رادةكا 
 اعتبار القرار اإلدارم عمبلن قانكنيان  كيترتب عمى. (3)فيي العقكد اإلدارية كليست مجاؿ حديثنا

                                                           

، ىاني غانـ، 72ص مرجع سابؽ، انظر كؿ مف: محمد شبير مبادئ القانكف اإلدارم في فمسطيف االنتقاداتفي استعراض ىذه  (1)
، 33ص  مرجع سابؽ، عدناف عمرك القضاء اإلدارم قضاء إلغاء، 171-170ص رجع سابؽم، اإلدارمالكسيط في مبادئ القانكف 

انعداـ القرار اإلدارم كفقا ، طارؽ البكسعيدم، 233ص 2014عبد الناصر أبكسميدانة القضاء اإلدارم في فمسطيف الكتاب األكؿ 
 .195-194ـ ص2008ديسمبر-ق1430محـر ، انية كالثبلثكفالسنة الث، العدد الرابع، مجمة الحقكؽ، ألحكاـ القضاء اإلدارم

 .34ص، رجع سابؽم، لغاءإالقضاء اإلدارم قضاء ، عدناف عمرك (2)
 .235ص، سابؽالرجع ملا (3)
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عمى اعتبار أف القرار اإلدارم ليس مف قبيؿ  ،استبعاد األعماؿ المادية مف رقابة قاضي اإللغاء
أعماؿ اإلدارة المادية كعميو يمـز بياف مفيكـ األعماؿ المادية كصكرىا كالتمييز بينيا كبيف القرار 

 .(1)اإلدارم
 :ماىية األعمال المادية لإلدارة -1

ة التي الكاقعي أكعرؼ بعض الفقو األعماؿ المادية لئلدارة بأنيا" جميع التدابير المادية 
نص تشريعي  أكتنفيذان لقرار إدارم أـ عقد أـ حكـ قضائي  أكاف سكاءن تقكـ بيا اإلدارة عف قصد 

. (2)ترتب آثاران قانكنية بذاتيا"يكفي جميع األحكاؿ ال ، إىماؿ أكعف غير قصد نتيجة خطأ  أك
ان لقكاعد القانكف الفقو "ىي األعماؿ التي تقع مف اإلدارة إما بصفة إرادية تنفيذ جانب مف عرفياك 
ما بصفة غير إرادية عف ا  ك ، التزامات جديدة أكلقرارات كعقكد اإلدارة دكف قصد إنشاء حقكؽ  أك

 .(3)اإلىماؿ أكطريؽ الخطأ 
كىذا ما أكدتو محكمة العدؿ العميا " األعماؿ المادية كالقرارات غير التنفيذية ال تقبؿ 

البمدية في أحد الصحؼ المحمية المتضمف  عبلفإكعميو فإف ، الطعف أماـ محكمة العدؿ العميا
مف تاريخ النشر عمى تقديـ طمب لمجمس الكزراء الستصدار القرار  يكمان عزميا بعد خمسة عشر 

 ماديان  ليس إال عمبلن  نيائيان  استمبلكان  عبلفالبلـز باعتبار استمبلؾ قطع األراضي المبنية في اإل
ال يحدث أم أثر قانكني كال يخضع لمطعف أماـ محكمة ال يرقى إلى درجة القرار اإلدارم ككنو 
 .(4)العدؿ العميا مما يستدعي رد الدعكل"

إذف يشترط في القرار اإلدارم مكضكع الطعف باإللغاء أف يككف مف التصرفات التي 
مف التصرفات التي استقر الفقو كاالجتياد القضائي عمى بالمقابؿ ىناؾ ك ، قانكنيان  ان تحدث أثر 
 .(5)كنيغير محدثة ألثر قان اعتبارىا

                                                           

 .255ص، رجع سابؽم، القضاء اإلدارم، ىاني غانـ (1)
 .255ص، سابؽالرجع مال (2)
 .349ص، رجع سابؽم، القانكف اإلدارم، ماجد الحمك (3)
، مكقع إلكتركني جامعة بيرزيت، المقتفي، 1997لسنة  20قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل اإلدارية رقـ (4)

 .مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة 
خطأ أك إىماؿ كتسبب أضراران كيستكم أف تصدر ىذه التصرفات دكف إرادة في صكرة ، األعماؿ المادية الصادرة عف اإلدارة -أ (5)

 أك بإرادتيا كإطبلؽ النار في االحتفاالت كالمناسبات العامة.، لمغير كحكادث السيارات
 البيانات كاإلعبلنات كالمنشكرات كاألعماؿ التحضيرية فقد مضت محكمة العدؿ العميا بأف اإلعبلف ال يحدث أثران قانكنيان. - ب
 عة أك المكافقة المبدئية ال تحدث أثر قانكنيا.الرغبات كالنكايا كالكتب بعدـ الممان - ت
 اإلجراءات الداخمية في اإلدارة. - ث
 التعميمات التي تقررىا اإلدارة لصالحيا. - ج
 التكجييات الصادرة عف الكزراء. - ح
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 :صور األعمال المادية لإلدارة -2

كتنقسـ األعماؿ المادية التي بيا السمطة اإلدارية إلى قسميف أعماؿ مادية إرادية كأعماؿ 
مف حؽ القضاء  ة العدؿ العميا في فمسطيف عمى أف:كقد نص حكـ محكم مادية غير إرادية.

دية التي بني عمييا القرار اإلدارم، كذلؾ حتى يتثنى اإلدارم البحث في مدل صحة الكقائع الما
ليذا القضاء تقدير تمؾ الكقائع لينزؿ عمييا حكـ القانكف، ذلؾ أف السمطة التقديرية لئلدارة التي 
أصدرت القرار ال تحكؿ دكف مراقبة السمطة القضائية بالنسبة لشرعية كصحة القرار اإلدارم، إذ 

نما ضركرة إف السمطة التقديرية التي من حيا المشرع لئلدارة ليست امتيازان خاصا لتمؾ اإلدارة كا 
استمزميا حسف سير المرافؽ العامة، كتحقيؽ العدالة عند تطبيؽ األنظمة كالقكانيف عمى 
نما مقيدة كمحددة، فيي مقيدة بالصالح  المكاطنيف، كىي عمى ىذا األساس سمطة ليست مطمقة كا 

مطة في الحدكد التي يستمزميا القانكف كالعدالة مما يستمـز معو العاـ كمحددة بحسف استعماؿ الس
لسبلمة القرارات اإلدارية أف ال يتـ تجاكز حدكدىا أك إساءة استعماليا أك مخالفتيا ألحكاـ 

 .(1) القانكف كاألنظمة
 :األعمال المادية اإلرادية - أ

كف أف تقصد مف يقصد بيا "جميع األعماؿ الكاقعية التي تقـك بيا اإلدارة عف عمد د
تعدؿ بذاتيا في المراكز القانكنية  أكتمغي  أكفيي ال تنشئ ، كرائيا إحداث آثاران قانكنية معينة

لقرار إدارم االستيبلء عمى  . كمف أمثمة األعماؿ المادية التي تقـك بيا اإلدارة تنفيذان (2)القائمة"
تشييد أحد المباني تنفيذا  أكعة العامة. لمقرارات المتعمقة بنزع الممكية لممنف ممؾ األفراد تنفيذان 

لمقرار الصادر بإنشاء ىذا المبنى. كمف األعماؿ المادية المتعمقة بتنفيذ عقكد اإلدارة الكفاء 
 .(3)بالتزاـ معيف بتقديـ أداء مف األداءات

 
 

                                                                                                                                                                     

تصميمات الميندسيف كنتائج الخبرة كاإلجابات البرلمانية كالتصريحات الصحفية كالخطأ في استعماؿ أدكات العمؿ كتحصيؿ  - خ
 دارة لديكنيا.اإل

 األعماؿ الصادرة لتنفيذ القرار اإلدارم. - د
 األعماؿ الفنية. - ذ

 39-38-37-36ص، رجع سابؽم، لغاءإ قضاء القضاء اإلدارم، عدناف عمرك
، المقتفي، ـ10/10/1999تاريخ الفصؿ، ـ1999لسنة  119محكمة العدؿ العميا المنعقدة في غزة في الدعكل اإلدارية رقـ  قرار(1)

 مساءن. 6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، تركني جامعة بيرزيتمكقع إلك
 .256ص، رجع سابؽم، القضاء اإلدارم، ىاني غانـ (2)
 .350ص، رجع سابؽم، القانكف اإلدارم، ماجد الحمك (3)
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 :األعمال المادية غير اإلرادية -ب

مثؿ الحكادث ، انب اإلدارةإىماؿ مف ج أككتشمؿ ىذه األعماؿ كؿ ما يحدث نتيجة خطأ 
ىدـ العقارات التي ينتج عنيا أضرار تصيب بعض األفراد  أكالسيارات  أكالتي تقع لمقطارات 

كىذه األعماؿ ليست قرارات إدارية يقبؿ الطعف فييا باإللغاء أماـ ، ممتمكاتيـ أكفي أنفسيـ 
نتج عنيا مف آثار ضارة  كال يتحقؽ إزالة ما، محاكـ مجمس الدكلة بؿ ذات طبيعة مادية بحتة

 .(1)إال عف طريؽ طمب التعكيض أماـ القضاء عما كقع مف أضرار
 أعمال السيادة -ج

بأعماؿ السيادة  بأنيا طائفة مف أعماؿ السمطة التنفيذية التي تتمتع بحصانة ضد يقصد 
ة فحص رقابة القضاء بجميع صكرىا أك مظاىرىا سكاء رقابة اإللغاء أك رقابة التعكيض أك رقاب

 .(2)المشركعية

ألعماؿ السيادة: "ىي األعماؿ كاإلجراءات التي  في فمسطيف تعريؼ محكمة العدؿ العميا
تباشرىا بمقتضى ىذه السمطة العميا  تصدر مف الحككمة باعتبارىا سمطة حكـ ال سمطة إداريةو 

لتحقيؽ مصمحة ة الرئيسلتنظـ عبلقاتيا بالسمطات العامة األخرل بصفتيا ممثمة لمصالح الدكلة 
الجماعة السياسية كميا كالسير عمى احتراـ دستكرىا كىيئاتيا العامة كاإلشراؼ عمى عبلقتيا مع 

لمقكانيف كاألنظمة كتعبيران لممصالح الجارية  أما القرارات التي تصدر عنيا تطبيقان ، الدكؿ األجنبية
لطعف بيذه القرارات أماـ كبالتالي يجكز ا، لمجميكر فيي عمؿ إدارم كليس مف أعماؿ السيادة

طبقا لذلؾ فمـ يأخذ القانكف األساسي الفمسطيني بأعماؿ السيادة،  .(3)محكمة العدؿ العميا"
كضمف لمجميع حؽ المجكء لمقضاء كالتقاضي أمامو دكف التمييز بيف أحد، كما حظر عمى 

حصيف أم مف القرارات السمطتيف التشريعية كالتنفيذية النص في القكانيف كالمكائح الصادرة عنيا ت
، كبالتالي فإف جميع القرارات كاألعماؿ اإلدارية أك األعماؿ اإلدارية مف خضكعيا لرقابة القضاء

الصادرة عف الجيات اإلدارية تخضع لرقابة القضاء الفمسطيني لتقدير مدل مشركعيتيا، كىذا 
عبلء مبدأ المشركعية كتدعيـ حقكؽ األ فراد كحرياتيـ الشخصية، األمر يتبلءـ كحماية كترسيخ كا 

 .(4)كيتكافؽ مع المنطؽ السميـ، كيشكؿ احترامان لمبدأ المشركعية
                                                           

 .239ص، رجع سابؽم، القضاء اإلدارم في فمسطيف الكتاب األكؿ، عبد الناصر أبكسميدانة (1)
 128ـ،ص1991الطماكم، النظرية العامة لمقرارات اإلدارية ، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الطبعة السادسة، سنة  سميماف (2)

 كمابعدىا. 124كما بعدىا، محمكد حافظ، القرار اإلدارم، دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص
، مكقع إلكتركني جامعة بيرزيت، المقتفي، 1998لسنة  85قـ قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل اإلدارية ر  (3)

 .مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة 
(4)

 595شريف بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري الفلسطيني، رسالة دكتوراة، مرجع سابق، ص 
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 يعبر عن إرادة منفردة: -ثانياً 

. لذلؾ ان ضمني أك ان مكقؼ سمبيالكقد يككف ، التعبير عف اإلرادة قد يتمثؿ في أمر إيجابي
 مني:القرار الض أكالقرار السمبي  أكيمكف أف يككف القرار اإليجابي 

يتمثؿ في ، : ىك القرار الذم تظير فيو اإلدارة إرادتيا باتخاذ مكقؼ إيجابي معيفالقرار اإليجابي
 .(1)التعبير عنو باإلشارة أكالنطؽ بو شفاىو  أككتابة القرار 

 .(2): ىك امتناع اإلدارة عف إصدار قرار يكجب القانكف عمييا إصدارهالقرار السمبي

بشأف الفصؿ في المنازعات  (ـ2016) لسنة( 3نكف رقـ )قامف  5كعميو نصت المادة 
 الجية في حالة رفض” 3فقرة تقديـ االستدعاء كالمكاعيد الخاصة بدعكل اإللغاءبشأف  اإلدارية
 األنظمة أك القكانيف ألحكاـ كفقان  اتخاذه يجب كاف قرار أم اتخاذ عف امتناعيا أك اإلدارية
كيتـ البت في التظمـ خبلؿ ، بعد تقديـ تظمـ لمجية اإلدارية ال ييقبؿ االستدعاء إال، بيا المعمكؿ
فإذا انقضت ىذه المدة دكف الرد عمى مقدـ التظمـ اعتبر طمبو ، مف تاريخ تقديمو يكمان ثبلثيف 
. كما نصت (3)الضمني" أككيحسب ميعاد االستدعاء مف تاريخ الرفض الصريح ، مرفكضان 
لسنة  (2) رقـ الفمسطيني المدنية كالتجارية مف قانكف أصكؿ المحاكمات( 284) المادة

 عمى: (ـ2001)

مف تاريخ نشر القرار  يكمان يككف ميعاد تقديـ االستدعاء إلى محكمة العدؿ العميا ستيف  -1
امتناعيا عف  أككفي حالة رفض اإلدارة ، تبميغو إلى صاحب الشأف أكاإلدارم المطعكف فيو 

 .عمى تقديـ الطمب إلييا يكمان انقضاء ثبلثيف  اتخاذ أم قرار يبدأ الميعاد مف تاريخ

امر اإلفراج عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع طيمة مدة أك تسمع الطمبات المتعمقة ب
 (4).إيقافيـ دكف التقيد بميعاد

. (5)مبلبسان  : ىك القرار الذم يفترضو المشرع استنادا ن لسككت اإلدارة سككتان القرار الضمني
أف  ال بدبمعنى أنو ، مف تكافر شرطيف ىما المدة كالنتيجة ال بدؾ قرار ضمني كلكي يككف ىنا

                                                           

 .354ص، رجع سابؽم، القانكف اإلدارم، ماجد الحمك (1)
 .354ص، سابؽلارجع مال (2)
 (.3) فقرة (5)ـ بشأف الفصؿ في المنازعات اإلدارية المادة 2016( لسنة 3قانكف رقـ ) (3)
كالتي كردت في الباب الرابع عشر تحت عنكاف أصكؿ  284 المادة ـ2001لسنة 2قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ (4)

 .المحاكمات المتبعة أماـ محكمة العدؿ العميا
 .355ص، رجع سابؽم، القانكف اإلدارم، ماجد الحمك (5)
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دكف  يكمان . كما في حالة االستقالة حيث اشترط القانكف مركر ثبلثيف (1)تككف ىناؾ مدة محددة
 مف قانكف الخدمة (99)حيث نصت المادة، تككف النتيجة ىي قبكؿ االستقالة ضمنان ، البت فييا
 .(ـ1998)لسنة  (4) رقـ الفمسطيني

 ف يقدـ استقالتو مف كظيفتو بطمب خطي إلى رئيس الدائرة الحككمية التابع ليا.لممكظؼ أ -1

 يكمان يبت رئيس الدائرة الحككمية المذككر في طمب االستقالة خبلؿ مدة أقصاىا ثبلثكف  -2
 مف تاريخ تقديميا إليو.

( 2المدة المشار إلييا في الفقرة ) إذا لـ يتـ البت فييا خبلؿ تعتبر االستقالة مقبكلة حكمان  -3
 أعبله.

ال تقبؿ استقالة المكظؼ المحاؿ إلى التحقيؽ إال بعد انتيائو بغير إحدل عقكبتي الفصؿ  -4
 اإلحالة إلى المعاش. أك

انقضاء المكعد  أكبقرار قبكؿ االستقالة  ف يبمغ كتابيان يستمر المكظؼ في عممو إلى أ -5
 .(2)ه المادة( مف ىذ2المنصكص عميو في الفقرة )

كذلؾ حينما يحدد ، فالقرار اإلدارم الضمني تصدره اإلدارة صراحة، إال أنو قد يقكـ ضمنان 
، فإذا فكتت اإلدارة ىذا الميعاد دكف رد، المشرع لئلدارة أجبلن معينان لمرد عمى الطمب المقدـ إلييا

نتيجة التي يرتبيا حسب ال، رفضو أكضمني بقبكؿ الطمب المقدـ إلييا  كاف ذلؾ بمثابة قرار
كىذا القرار يككف محبلن لدعكل إلغاء قد يقيميا ذكك الشأف إذا ما كاف ، المشرع عمى سككتيا

كتطبيقا لذلؾ قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية ال يشترط سكب القرار اإلدارم  .(3)لذلؾ مكجبان 
التكقيؼ  أككاليدـ  ذان ماديان في قالب معيف فقد يستدؿ عمى القرار اإلدارم مف خبلؿ تنفيذه تنفي

المذاف يعتبراف فعبلف مادياف الذم يستدؿ منيما أف اإلدارة أفصحت بشأنيما عف إرادتيا الممزمة 
في حاؿ  كقد يككف ضمنيان  كما أف القرار اإلدارم قد يككف صريحان ، بقصد إحداث أثر قانكني
كاجب عمييا اتخاذه كفقا لمقكانيف امتناعيا عف اتخاذ قرار كاف مف ال أكرفض السمطة اإلدارية 

  .(4)كاألنظمة

                                                           

 .241ص، رجع سابؽم، القضاء اإلدارم في فمسطيف الكتاب األكؿ، سميدانة عبد الناصر أبك (1)
 (.99) ـ المادة1998( لسنة 4قانكف الخدمة المدنية رقـ ) (2)
بدكف دار ، ـ2004، طبعة أكلى، األسباب كالشركط، دعكل إلغاء القرار اإلدارم في قضاء مجمس الدكلة، عبد العزيز خميفة (3)

 .514ص، نشر
، المقتفيـ 11/7/2000تاريخ الفصؿ ، ـ2000لسنة 18قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل اإلدارية رقـ (4)

 .مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، جامعة بيرزيت إلكتركنيمكقع 
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 صادر من سمطة إدارية وطنية: -لثاً ثا

بغية محاسبتيا ، تعتبر دعكل اإللغاء كسيمة لرقابة تصرفات السمطات اإلدارية الكطنيةك 
الذم يعتبر الطابع المميز ، لمبدأ المشركعية كذلؾ إعماالن ، عندما تنحرؼ عما يمزميا بو القانكف

أف القرارات اإلدارية الصادرة مف سمطات أجنبية ال تخضع  ة الحديثة. كبذلؾ يككف طبيعيان لمدكل
كال يستطيع أف يطعف مقيـ في مصر أماـ مجمس الدكلة في قرار صادر ، لكالية القضاء الكطني
ألف ىذا ، بحجة أنو أثر عمى حقكقو كلك كانت تمؾ الحقكؽ في مصر، مف جية إدارية أجنبية

بالتالي فيك ال يخضع لرقابة ك ، عف سيادة الدكلة تبر لصدكره عف جية أجنبية خارجان القرار يع
 . (1)قضائيا

 من توفر شرطين جوىريين في القرار اإلداري محل الطعن: ال بدبالتالي 

 ف باإللغاء في القرارات األجنبية.عدـ قبكؿ الطع -1
قضائية كالسمطة عدـ قبكؿ الطعف باإللغاء في القرارات الصادرة عف السمطة ال -2

 التشريعية.
 ء في القرارات اإلدارية األجنبية:عدم قبول الطعن باإللغا -1

أكاف داخؿ  سكاءن ة كطنية يجب أف يصدر القرار المطعكف بو باإللغاء مف سمطة إداري
 سكاءن ، خارجيا ما دامت تستمد اختصاصيا في اتخاذ القرارات مف قانكف الدكلة حدكد الكطف أـ

 أك، فالقرار اإلدارم يمكف أف يصدر مف رئيس الدكلة، ال مركزية كزية أـسمطة مر كانت ىذه الأ
حدل النقابات مف إ أك، مف ىيئة عامة أكة محمية كيمكف أف يصدر مف ىيئ، أحد الكزراء

                                                                                                                                                                     

 117مف القانكف رقـ  48المادة  فيأف فكات الميمة المذككرة المنصكص عمييا كمة اإلدارية العميا المصرية بأنو: كقضت المح
التشكيؿ الجديد لجياز النيابة اإلدارية  فيبإعادة تنظيـ النيابة اإلدارية دكف أف يصدر قرار بتعييف مف فاتو حظ التعييف  1958لسنة 
إرادتيا إلى رفض إجراء ىذا  كاتجاهإنما يكشؼ عف نية اإلدارة ، يفتو عمى الكجو الذل بينو القانكفكظيفة عامة رأل مماثمة لكظ في

أية  فيكيعتبر ىذا التصرؼ مف جانبيا بمثابة قرار إدارم باالمتناع عف تعييف مف لـ يشممو قرار إعادة التشكيؿ الجديد ، التعييف
نكف عمى اإلدارة اتخاذ قرار ميمة حددىا سمفان فإنو بانتياء ىذه الميمة دكف أف كظيفة أخرل كذلؾ تأسيسان عمى أنو متى أكجب القا

كيتحدد ، خبلليا تقكـ القرينة القانكنية القاطعة عمى أنيا ال تريد إصدار ىذا القرار اتخاذهتصدر ىذا القرار الذل أكجب القانكف عمييا 
كمف ثـ يتعيف عمى صاحب الشأف بعد أف انكشؼ ، الكجو آنؼ الذكربيذا المكقؼ السمبى المقيد بميعاده مركز صاحب الشأف عمى 

حددىا القانكف إلصدار قرارىا دكف أف يصدر فعبلن كاستبانت مف ثـ نية اإلدارة  التيالميمة  بانتياءالكضع كتحدد مكقؼ اإلدارة حيالو 
ختار افإف ىك ، أك السككت عميو كالتسميـ بوىذا التصرؼ  فيطريقو إلى طعف  اتخاذعمى كجو قاطع ال يحتمؿ الشؾ أف يبادر إلى 

رسميا القانكف فإف ىك لـ يفعؿ فإف تصرؼ اإلدارة  التيميعاده المقرر كطبقان لئلجراءات  فيأف يتـ لزامان  ينبغيسبيؿ طعف فإف ذلؾ 
" ص انيالثالجزء  12 "الفنيسنة المكتب 1967، 3، 25ؽ.ع جمسة  9لسنة  548. طعف رقـ يصبح حصينان مف اإللغاء

 . 83القاعدة رقـ 780
 .25ص، بدكف رقـ طبعة، 1995-1994، دار النيضة العربية، القضاء اإلدارم دراسة مقارنة، محمد أبكزيد (1)
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كبالتالي فإف الطعف باإللغاء مفتكح بالنسبة لمقرارات ، المينية باعتبارىا مف أشخاص القانكف العاـ
. كما ال تقبؿ دعكل اإللغاء (1)صادرة مف أم جية إدارية تنتمي لسمطة إدارية كطنيةاإلدارية ال

ألف ، عمى القرارات الصادرة عف السمطات األجنبية حتى لك مست تمؾ القرارات مراكز الكطنييف
السمطة األجنبية تطبؽ قكانيف دكليا كليس مف حؽ المحاكـ استنادان إلى مبدأ إقميمية القكانيف أف 

 .(2)ر في مشركعية القرارات الصادرة بمقتضى قكانيف أجنبيةتنظ

مثاؿ ذلؾ لك أف كزارة الصحة الفمسطينية قامت بتعييف شخص أجنبي في منصب إدارم 
ألف مصدر القرار المكظؼ األجنبي يستمد ، فإف قرارات ىذا الشخص تعتبر قرارات إدارية

. ال تعتبر القرارات الصادرة (3)مسطينيسمطتو كىك بصدد إصدار ىذه القرارات مف القانكف الف
عف السمطات األجنبية كالدكلية قرارات إدارية تقبؿ الطعف أماـ القاضي اإلدارم كالقرارات 
الصادرة عف السفارات كالقنصميات األجنبية كعف فركع المنظمات الدكلية كالجيكية كالقارية. أما 

عف المدارس كالجامعات الفمسطينية  أكينية القرارات الصادرة عف السفارات كالقنصميات الفمسط
 .(4)إف كجدت في الدكؿ األجنبية فتعتبر قرارات إدارية صادرة عف سمطة إدارية كطنية

سمطة القضائية والسمطة عدم قبول الطعن باإللغاء في القرارات الصادرة عن ال -2
 التشريعية:

لذلؾ إف خرج القرار ، ةيجب أف يصدر القرار اإلدارم محؿ الطعف مف سمطة إدارية كطني
التشريعية  بالتالي تخرج السمطةك ، فبل يقبؿ الطعف باإللغاء، اإلدارم عف جية كطنية غير إدارية
 مف الخضكع لرقابة القضاء اإلدارم.

طار االختصاصات التشريعي مف قكانيف كقرارات في إ ال يعتبر ما يصدر عف المجمس
كحقكؽ ، مف خبلؿ النظاـ الداخمي لممجمس أكالقانكف  أكبمكجب الدستكر ، التي يمارسيا

دارة الجمسات كأشغاؿ المجاف كالحصانة التي يتمتع بيا أعضاء  األعضاء ككاجباتيـ كمكافآتيـ كا 
باستثناء تمؾ التي يصدرىا رئيس المجمس في عبلقتو مع الطاقـ اإلدارم ، البرلماف قرارات إدارية

كما ال تعتبر األحكاـ كالقرارات . (5)ؿ الطعف باإللغاءلممجمس التشريعي فتعتبر قرارات إدارية تقب
الصادرة مف المحاكـ الفمسطينية أك المجاف القضائية كمجاف التحكيـ فيما يتعمؽ بإجراءات 
التحقيؽ أك التفتيش أك الحجز أك الكالية كالكصاية كالحضانة ،أعماؿ النيابة العامة قرارات 

                                                           

 .50ص، رجع سابؽم، ردعكل إلغاء القرار اإلدارم رسالة ماجستي، شريؼ بعمكشة (1)
 .71ص، رجع سابؽم، القضاء اإلدارم، محمكد الجبكرم (2)
 .272ص، رجع سابؽم، القضاء اإلدارم، ي غانـىان (3)
 .50ص، رجع سابؽم، إلغاءالقضاء اإلدارم قضاء ، عدناف عمرك (4)
 .47ص، رجع سابؽم، إلغاءالقضاء اإلدارم قضاء ، عدناف عمرك (5)
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صدرىا رئيس المحكمة كجية إدارية تتكلى إدارة مرفؽ إدارية، باستثناء تمؾ األعماؿ التي ي
القضاء كعبلقتو مع المكظفيف اإلدارييف في المحكمة لتنظيـ سير اإلجراءات اإلدارية فتعتبر 

 .  (1)قرارات إدارية تقبؿ الطعف فييا باإللغاء أماـ القضاء اإلدارم
 ب أن يكون القرار اإلداري نيائيا:يج -رابعاً 

مكانية كنيائية القرار تعني إ ف نيائيان،لمطعف إال إذا كا رم ال يككف قاببلن إف القرار اإلدا
كتتمثؿ إمكانية التنفيذ في تحقؽ آثاره المباشرة مف خبلؿ ما يتمتع بو مف قكة ، تنفيذه فكر صدكره

أم قابؿ ، يشترط لقبكؿ دعكل اإللغاء أف يككف القرار نيائيان . كعمى ذلؾ (2)تنفيذية بمجرد صدكره
. كتأكيدان لذلؾ قضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية (3)أم إجراء الحؽ حاجة إلى تنفيذ دكفلم

"كلما كاف يشترط في القرار اإلدارم ليقبؿ الطعف أماـ محكمة العدؿ العميا أف يككف نيائيان 
قراران  اعتبارهكتنفيذيان كالقرار المشكك منو ىك جكاب عمى طمب المستدعي مما ال يجكز معو 

. كىذا ما أكدتو (4)المستدعي فيما يتعمؽ بالقرار" ادعاءإداريان كتنفيذيان يقبؿ الطعف مما يترتب رد 
. كيعني ذلؾ أف يتعدل القرار مرحمة االقتراح (5)( مف قانكف مجمس الدكلة المصرم10) المادة

الذم يتمـ كيقصد بالتصديؽ ذلؾ ، كالتحضير إلى مرحمة إنتاج األثر القانكني بشكؿ تاـ كمباشر
 أككيممؾ صاحب االختصاص بو تعديؿ األثر القانكني السابؽ لمتصديؽ ، األثر القانكني

بأنو  ـ2001لسنة (5) ( مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ33) المادة كقد بينت. (6)إلغائو
نظر تختص محكمة العدؿ العميا باليشترط في القرار اإلدارم المطعكف فيو أف يككف نيائيان، ك 

  (7) فيما يمي:

                                                           

 .48ص، رجع سابؽم، إلغاءالقضاء اإلدارم قضاء ، عدناف عمرك (1)
 .71ص، ع سابؽمرج، القضاء اإلدارم، محمكد الجبكرم (2)
 .275ص، ـ1995طبعة، دار المطبكعات الجامعية، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (3)
مكقع ، المقتفي، ـ2005\3\15ـ جمسة 2003لسنة  54رقـ الدعكل  42قرار محكمة العدؿ الفمسطينية براـ اهلل رقـ القرار (4)

 .مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، إلكتركني جامعة بيرزيت
يا مالفصؿ الثاني االختصاصات المادة العاشرة )خامسان( الطمبات التي يقد1972لسنة  47رقـ مصرمالقانكف مجمس الدكلة  (5)

 األفراد أك الييئات بإلغاء القرارات اإلدارية النيائية. 
 .42ص، رجع سابؽم، لغاءإالقضاء اإلدارم ، عدناف عمرك (6)

الطمبات التي يقدميا ذكك الشأف بإلغاء المكائح أك األنظمة أك القرارات اإلدارية النيائية  -2خابات. الطعكف الخاصة باالنت-1 (7)
الطمبات التي ىي مف نكع  -3الماسة باألشخاص أك األمكاؿ الصادرة عف أشخاص القانكف العاـ بما في ذلؾ النقابات المينية. 

المنازعات المتعمقة  -4فراج عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع. المعارضة في الحبس التي يطمب فييا إصدار أكامر اإل
 بالكظائؼ العمكمية مف حيث التعييف أك الترقية أك العبلكات أك المرتبات أك النقؿ أك اإلحالة إلى المعاش أك التأديب أك االستيداع أك

امتناعيا عف اتخاذ أم قرار كاف يجب اتخاذه كفقان ألحكاـ  رفض الجية اإلدارية أك -5كسائر ما يتعمؽ باألعماؿ الكظيفية. ، الفصؿ
المسائؿ التي ليست قضايا أك محاكمات بؿ مجرد عرائض أك  -7سائر المنازعات اإلدارية.  -6القكانيف أك األنظمة المعمكؿ بيا. 
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 أن يحدث آثارا قانونية معينة: -اً خامس

اإلبطاؿ أف يكلد آثار قانكنية مف  أكيمـز أف يككف القرار اإلدارم القابؿ لمطعف باإللغاء 
 . (1)األدبية أككالمساس بمصالحو المادية ، شأنيا إلحاؽ الضرر بمركز الطاعف

يعد عمبلن قانكنيان يؤدم إلى حدكث أثر يعد مف أىـ خصائص القرار اإلدارم أنو كعميو ف
كيقصد بيذا األثر الحالة القانكنية الناتجة عف إصدار ، قانكني يتعمؽ بالمراكز القانكنية لؤلفراد

 أكاف مف حيث إنشائيا أـ سكاءن كالتي تظير مف خبلؿ التعبير الحاصؿ في ىذا المراكز ، القرار
عف عدد كبير مف األعماؿ المادية لئلدارة ككنيا ال  كيتميز القرار اإلدارم، إلغاءىا أكتعديميا 

ألنيا ليست أعماؿ قانكنية كال ، كمف ثـ ال يجكز الطعف فييا باإللغاء، ترتب ىذا األثر القانكني
 . (2)تعد مف قبيؿ القرارات اإلدارية

                                                                                                                                                                     

أمكر أخرل ترفع إلييا بمكجب أية  -8استدعاءات خارجة عف صبلحية أم محكمة تستكجب الضركرة الفصؿ فييا تحقيقان لمعدالة. 
ممف  ال يكفي لتكفر صفة النيائية لمقرار اإلدارم أف يككف صادران  كلقد أكضح االجتياد القضائي المقصكد بالنيائية. .أحكاـ القانكف
 .عقيب عميوإدارية لمت باإلضافة إلى ذلؾ أف يقصد مصدره تحقيؽ أثره القانكني فكرا كمباشرة دكف كجكد سمطة يمـز –يممؾ إصداره 

متى كاف الثابت أنو لـ يقـ في األكراؽ كعمى األخص في محضر التحقيؽ الذل أجرتو كقضت المحكمة اإلدارية العميا المصرية بأنو :"
مف  11في  اإلدارمإلى الكادر  يالعال يالنيابة اإلدارية دليؿ عمى عمـ المدعى بكاقعة مكافقة ككيؿ الكزارة عمى نقمو مف الكادر الفن

يتخذىا سندا لمنص عمى القراريف المطعكف فييما فيما تضمناه مف تخطيو في الترقية إلى الدرجتيف  التي ىيك  ـ(1956)راير سنة فب
ىذيف القراريف ال  في. كمف ثـ فإف ميعاد طعف  ـ(1960)مف سبتمبر سنة  20 فيذلؾ قبؿ تقديـ تظممو ك ، اإلداريتيفالرابعة كالثالثة 

، اإلدارمإلى الكادر  االنتماء فيال مف ىذا التاريخ كحده بكصفو التاريخ الذل تبيف فيو حقيقة مركزه القانكف إعى مكاجية المد فيينفتح 
لسابقة  أكاف بصدكرىما سكاءن  اليقينيالقراريف المذككريف كذلؾ بقطع النظر عف مدل عممو  فيكالذل يطكع لو بيذه المثابة طعف 

لما تتيحو لو طبيعة عممو مف االطبلع عمييما كعمى غيرىما مف القرارات  ـالكزارة فكر صدكرىما أالنشرة الشيرية الخاصة ب فينشرىما 
 شئكف المكظفيف فيالصادرة 

 اإلدارمكلئف كانت مكافقة ككيؿ الكزارة ىذه عمى طمب المدعى نقمو إلى أحدل الدرجات اإلدارية الخالية قد اتخذت سمة القرار  -2
الكزارة الدائـ الذل يمارس اختصاصات الكزير باالستناد إلى المادة التاسعة مف المرسـك بقانكف رقـ  لصدكرىما منو بكصفو ككيؿ

ال أف ىذه المكافقة مف ناحية أخرل لـ تتكافر ليا الصفة النيائية ذلؾ أف إ. بشأف نظاـ ككبلء الكزراء الدائميف  ـ(1952)لسنة  (137)
عمى الكزير حسبما أكد ذلؾ مدير عاـ  فيف مف كادر إلى آخر أمر يقتضى عرضو دائمان العمؿ بالكزارة قد جرل عمى أف نقؿ المكظ

احتفاظ الكزير لبعض اختصاصاتو  فيدارية عمى ما سمؼ البياف . كليس إلتحقيقات النيابة ا فيالشئكف المالية كاإلدارية بالكزارة 
لسنة  (137)خركج عمى أحكاـ المرسكـ بقانكف رقـ  -اصات ىذه االختص فيكىك صاحب الكالية كالحؽ األصيؿ  -لممارستيا بنفسو 

 المشار إليو أك تعارض مع نصكصو . ـ(1952)
بؿ ينبغي أف يقصد مصدره الذم يممؾ  بإصدارهمف صاحب اختصاص  ليس يكفي لتكفر صفة النيائية لمقرار اإلدارم أف يككف صادران 

بداء رأم إال كاف بمثابة اقتراح أك ا  ك ، دارية لمتعقيب عميوإال تككف ثمة سمطة ا  كره ك بمجرد صد كمباشرةن  إصداره تحقيؽ أثره القانكني فكران 
-20ؽ.ع جمسة  9لسنة  234طعف رقـ قرار المحكمة اإلدارية المصرية في الال يترتب عميو األثر القانكني لمقرار االدارم النيائي 

 .260" ص "12يـ سنة المكتب الفن11-1966
 .174ص، 1999، الطبعة األكلى، دار كائؿ لمنشر، اء اإلدارم كقضاء المظالـالقض، إعاد القيسي (1)
 .363ص، رجع سابؽم، القضاء اإلدارم في فمسطيف، محمد شبير (2)
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يشترط القضاء اإلدارم في القرار اإلدارم القابؿ لمطعف أف يؤثر في المركز القانكني ك 
 .(1)إلغاءىا أكتعديميا  أكبمعنى أف يؤدم القرار اإلدارم إلى إنشاء قاعدة قانكنية ، طاعفال

قضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية كحيث أف القرار المطعكف فيو ىك قرار تمييدم 
يحتاج إلى تصديؽ مف سمطة أعمى فانو ال يقبؿ الطعف ألف القرار الذم يخضع لمطعف أماـ 

ميا ىك القرار اإلدارم النيائي الذم مف شأنو أف يحدث بذاتو أثران قانكنيان دكف محكمة العدؿ الع
كفي . (2)الحاجة إلى تصديؽ مف سمطة أعمى، كليذه األسباب تقرر المحكمة عدـ قبكؿ الطعف

حكـ آخر اسقر قضاء محكمة العدؿ الفمسطينية عمى أف القرار اإلدارم الذم يجكز الطعف فيو 
ار الذم مف شأنو إحداث أثر قانكني معيف، ألف القرار اإلدارم ىك افصاح باإللغاء ىك القر 

اإلدارة عف إرادتيا الممزمة لما بيا مف صبلحية بمقتضى القكانيف كاألنظمة بقصد إحداث أك 
 . (3)تغيير مركز قانكني

يتعيف لقبكؿ دعكل اإللغاء كبيذا الشأف قضت المحكمة اإلدارية العميا المصرية بأنو: "ك  
يككف  -انتفي مناط قبكؿ الدعكل إذا انتفي كجكد القرار -أف تكجو في األصؿ إلي قرار إدارم

الشكؿ الذم يحدده القانكف عف إرادتيا  عندما تفصح جية اإلدارة في القرار اإلدارم صريحان 
كالمكائح بقصد إحداث أثر قانكني معيف ابتغاء  الممزمة بما ليا مف سمطة بمقتضى القكانيف

لمقانكف يككف في  تنفيذان  أك المشار إليو كالصادر تطبيقان  القرار اإلدارم بالمفيـك -عامة مصمحة
خاص متميز عف المركز القانكني العاـ المجرد  أكقانكني فردم  لمركز ىذه الحالة مصدران 
 أكلنص قانكني ينشئ  مؤدل ذلؾ : أف العمؿ اإلدارم الذم يككف تطبيقان  -المتكلد عف القانكف

. كبذلؾ يخرج مف نطاؽ دعكل (4) "بالمعنى المتعارؼ عميو إداريان  قانكنيا يشكؿ قراران  مركزا يعدؿ
أم عدـ المساس بالمركز ، اإللغاء القرار الذم ال يكلد آثاران قانكنية لعدـ إلحاقو أم أضرار

جائزة  أكة كلكنيا غير ممكن، القرار الذم يكلد آثاران قانكنية معينة أكالقانكني لمطاعف مف ناحية 
. كذلؾ فإف االجتياد القضائي عرض لمجمكعة مف القرارات التي ال (5)مف ناحية أخرل قانكنان 

 :(6)كبالتالي ال تقبؿ مكضكعان لدعكل اإللغاء كىي، تؤثر في مركز الطاعف
                                                           

 .41ص، رجع سابؽم، لغاءإالقضاء اإلدارم قضاء ، عدناف عمرك (1)
تاريخ الزيارة ، مكقع إلكتركني جامعة بيرزيت، يالمقتفـ، 634/2010قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل، رقـ (2)

 مساءن. 6:00الكقت: ، ـ17/4/2017
مكقع إلكتركني جامعة ، المقتفيـ، 28/6/2010ـ، جمسة 2009( لسنة 287قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل، رقـ) (3)

 مساءن. 6:00الكقت: ، ـ17/4/2017تاريخ الزيارة ، بيرزيت
 .(76القاعدة رقـ )، 769، " ص 39ـ سنة المكتب الفني" 1994-1-29جمسة ، ؽ.ع 37لسنة  3945ـ طعف رق (4)
 .257ص، رجع سابؽم، القضاء اإلدارم في فمسطيف الكتاب األكؿ، سميدانة عبد الناصر أبك (5)
 .43ص، 2004، رجع سابؽم، لغاءإالقضاء اإلدارم قضاء ، عدناف عمرك (6)
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حداث آثار : كىي التي تصدر لتفسير العمؿ بقرار إدارم آخر صدر القرارات التفسيرية - أ كا 
 قانكنية.

: ىي القرارات التي تصدرىا اإلدارة مف خبلليا تؤكد عمى مكقفيا الذم رات التوكيديةالقرا - ب
صرحت بو في قرار إدارم سابؽ كمحدث ألثر قانكني. كعرفيا آخر القرار التككيدم قرار إدارم 

فيك إفصاح عف إرادة اإلدارة المنفردة بما ، متكامؿ تكافرت فيو جميع العناصر البلزمة اإلدارية
بؿ إنو ، لكنو ال يستيدؼ إحداث أثر قانكني معيف، ف سمطة بمقتضى القكانيف كاألنظمةليا م

 .(1)يرمي إلى التذكير باألحكاـ التي تضمنيا قرار سابؽ
 أك: تتعمؽ بالقرارات التي تصدرىا اإلدارة كتتضمف تكصية التوصية أوقرارات التنسيب  - ج

 كمثؿ ىذه القرارات ال تقبؿ الطعف باإللغاء. ، يتنسيبان لجية إدارية التخاذ قرار محدث ألثر قانكن

 المطمب الثاني
 شروط تتعمق برافع الدعوى

فمف غير ، يعتبر تكافر المصمحة مف الشركط الضركرية لرفع أم دعكل قضائية
كينبغي بياف ، بمعنى أال دعكل بغير مصمحة، المتصكر قبكؿ دعكل ال تتكافر لرافعيا مصمحة

 :فركع ةاإللغاء لذلؾ سكؼ نقـك بتقسيـ المطمب إلى ثبلثماىية المصمحة في دعكل 
 مفيوم المصمحة في دعوى اإللغاء. -لوالفرع األ 

 خصائص المصمحة في عوى اإللغاء. -الفرع الثاني
 أنواع المصمحة في دعوى اإللغاء. -الفرع الثالث

 

 لوالفرع األ 
 مفيوم المصمحة في دعوى اإللغاء.

المنفعة التي يمكف أف يحصؿ عمييا رافعيا في حالة ىي اإللغاء المصمحة في دعكل 
كيرل ، ىي "الفائدة التي يجنييا المدعي عند الحكـ لو بطمباتو البعضعرفيا ك  .(2)إجابتو لطمبو

بعض الفقو أف المصمحة في قبكؿ الدعكل كثيقة الصمة باالعتداء عمى الحؽ كتدكر معو كجكدان 
كما  .(3)بو كانت ىناؾ مصمحة في طمب حماية القانكف التيديد أكفكمما كجد االعتداء ، كعدمان 

ال تقبؿ الطمبات اآلتية: فقرة أ "الطمبات المقدمة  (12) المادة نص قانكف مجمس الدكلة المصرم
                                                           

 .412ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم الكتاب األكؿ مكسكعة، عمي شطناكم (1)
 .272ص، رجع سابؽم، القضاء اإلدارم في فمسطيف الكتاب األكؿ، سميدانة عبد الناصر أبك (2)
 .251ص 2011دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، القضاء اإلدارم بيف النظرية كالتطبيؽ، فيد أبك العثـ (3)
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مف قانكف أصكؿ 7. كقد نصت المادة (1)مف أشخاص ليس ليـ فييا مصمحة شخصية"
:مى أنوع (ـ2001)لسنة  2المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ

 طعف ال يككف لصاحبو مصمحة قائمة فيو يقرىا القانكف. أكدفع  أكطمب  أكال تقبؿ دعكل " -1
 أكتكفي المصمحة المحتممة إذا كاف الغرض مف الطمب االحتياط لدفع ضرر محدؽ  -2

 االستيثاؽ لحؽ يخشى زكاؿ دليمو عند النزاع فيو.
7

 ممفال تقبؿ الدعكل المقدمة مف  ”في التشريع األردني أيضان  كيجد شرط المصمحة سندان قانكنيان 
 .(2)ليس ليـ مصمحة شخصية"

كلك كانت محتممة لدفع ضرر ، مما سبؽ بعدـ قبكؿ الدعكل إذا لـ تتكافر مصمحة :يتبين لنا
كبيف المصمحة ، ى ىدم ما تقدـ سنقكـ بالتفرقة بيف المصمحة كالصفة مف جانبكعم، محدؽ

 كاألىمية مف جانب آخر.

 المصمحة والصفة: -الً أو 

، تحقيقيا أكيعني شرط المصمحة أف يككف لرافع الدعكل منفعة يكد الحصكؿ عمييا 
لمقاعدة القانكنية "ال  ان لقبكؿ أية دعكل أماـ المحاكـ المختمفة كفق كتعتبر المصمحة شرطان أساسان 

رفعت الدعكل مف شخص طبيعي أ سكاءن المصمحة ىي مناط الدعكل"  أكدعكل بغير مصمحة" 
إلى تحقيقيا في الدعكل التي  ى المدعىعىي الفائدة التي يس أك .(3)خاص أكأـ معنكم عاـ 

ي إذا أدب أكفي الحصكؿ عمى تعكيض مادم  أككقد تتمثؿ المصمحة في حماية حقو ، يقيميا
مف  أكفصاحب الصفة ىك نفس صاحب المصمحة في الدعكل  .(4)تكافرت األسباب القانكنية

ترفعيا  التي الدعاكلاتفاقان كيظير الفرؽ بيف الصفة كالمصمحة بكضكح في  أك قانكنان ينكب عنو 
ف صاحب المصمحة فييا ىك الشخص االعتبارم أما صاحب الصفة إذ إ، األشخاص االعتبارية

مدعي  أكاف كمدعي أـ سكاءن . بمعنى القدرة عمى الترافع أماـ القضاء (5)ؿ ىذا الشخصفيك ممث
اختصاـ كزير المكاصبلت بصفة رئيس ما أكدتو محكمة القضاء اإلدارم المصرم  ا. كىذ(6)عميو

                                                           

 .الفقرة أ (12)مجمس الدكلة مادة  بشأف 1972لسنة (47) قانكف رقـ (1)
 انكف القضاء اإلدارم األردني.قـ 2014لسنة  (27رقـ ) مف قانكف (5ف المادة )م قالفقرة  (2)
 .19ص، رجع سابؽم، لغاءإالقضاء اإلدارم قضاء ، عدناف عمرك (3)
 .67ص، مرجع سابؽ، دعكل اإللغاء ككقؼ تنفيذ القرار اإلدارم، خميس السيد إسماعيؿ (4)
 .293ص، رجع سابؽم، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (5)
 .289ص، رجع سابؽم، القضاء اإلدارم، ىاني غانـ (6)
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ال يقدح في صحة ك  الطعف مف ذكر ىذه الصفة خمكك الييئة العامة لمسكؾ الحديدية  مجمس إدارة
خطر بمضمكف أىذا البياف كقد  ىدكف حاجة إل قانكنان أف ىذه الصفة مقررة لو  الطعف ماداـ

كأكدت عمى ذلؾ محكمة القضاء  (1).الصفة أساس ىذه ىعم كافيان  عمـ بو إعبلمان أالطعف ك 
ف أمف بيف ىذه الشركط  -اد الخصكمة دعكم شركط االدعاء الذم ينبني عميو انعقاإلدارم 

مف صاحب الصفة في تمثيمو كالنيابة عنو  أكذاتو  ب الشأفاالدعاء مكجيا مف صاح يككف
 الحكـ الذم يصدر ىك حكـك ىك انعداـ الخصكمة ، مخالفة ذلؾ ىالجزاء عمك  اتفاقان  أك قانكنان 
ال يغير  عمي قرار مف لجنة المساعدة القضائية بندبو لمباشرتيا لقاـ الدعك أحصكؿ مف ك  منعدـ

 . (2) ؾقرار معدـك أساس ذل نومف ذلؾ أل

 
 المصمحة واألىمية: -ثانياً 

كلكؿ ذم ، المخاصمة أماـ القضاء أكيشترط في رافع دعكل اإللغاء أف تككف لو أىمية لمتقاضي 
مصمحة أف يدفع بعدـ قبكؿ الدعكل إذا رفعت مف شخص ال يتمتع بأىمية التقاضي. عمى أنو 

القيـ الذم يمثمو  أكالكصي  أكيمكف رفع دعكل اإللغاء نيابة عف ناقصي األىمية بكاسطة الكلي 
. (3). كتطبؽ القكاعد العامة فيما يتعمؽ بشركط األىمية لرفع دعكل اإللغاء فتحيؿ إليياقانكنان 

اختمفت اآلراء حكؿ تكييؼ شرط األىمية فذىبت محكمة القضاء اإلدارم المصرم في بعض 
 . (4)أحكاميا 

                                                           

-ص  "10ي"ـ سنة المكتب الفن 1965، 4، 25ؽ.ع جمسة 8لسنة  1070رقـ  طعفالقرار المحكمة اإلدارية المصرية في  (1)
 .(113)القاعدة رقـ، ، 1160

-ص  "14" ـ سنة المكتب الفني 1968-12-1ؽ.ع جمسة  9لسنة  927طعف رقـ المصرية في القرار المحكمة اإلدارية  (2)
 .( 16)، القاعدة رقـ، 127

اعتبار الكزير أيان ك ، مكافقة الكزير عميوك قرار جزاء  صفة مالحكـ بعدـ قبكؿ الدعكل لرفعيا عمى غير ذكقضت في حكـ آخر بأنو:" 
قانكنان في االختصاص باعتبار أف السبيؿ إلى إلغاء قراره أف كاف لذلؾ ثمة كجو مف كاقع كاف اختصاصو في ىذا الشأف صاحب صفة 

أساس ذلؾ: قرار جزاء أحد ك صفة كقبكليا  مرفض الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل لرفعيا عمى غير ذك أك قانكف ال يككف إال باختصامو 
 -صادر مف مدير عاـ التربية كالتعميـ إلدارة غرب القاىرة التعميمية  العامميف بمنطقة غرب القاىرة التعميمية التابعة لمحافظة القاىرة

اختصاـ كزير التربية كالتعميـ دكف اختصاـ محافظة القاىرة الذل يمثؿ قانكف المنطقة ك  مكافقة كزير التربية كالتعميـ عمى ىذا القرار
رفض ك  قضاء المحكمة اإلدارية العميا بإلغاء الحكـك صفة  مر ذالحكـ بعدـ قبكؿ الدعكل لرفعيا عمى غيك  التعميمية بإدارة غرب القاىرة

ؽ.ع جمسة  22لسنة  600طعف رقـ . قرار المحكمة اإلدارية المصرية "صفة كقبكليا مالدفع بعدـ قبكؿ الدعكل لرفعيا عمى غير ذ
 .(67)، القاعدة رقـ، 489، ص"26"ـ سنة المكتب الفني  7-2-1981
 .460ص، رجع سابؽم، ء اإلدارمكسيط القضا، أنكر رسبلف (3)
نما ىي شرط لصحة إجراءات الخصكمة ” (4) الخصكمة في حالة مباشرتيا  بطبلف إجراءات -األىمية ليست شرطا لقبكؿ الدعكم كا 

إلبطاؿ الحكـ الذم قد  ان عميو كقاعدة عامة التمسؾ بالبطبلف تكقي يجكز لممدعي -مشركع لمصمحو المدعي  -مف غير ذم أىمية 
 . الدعكم بياف ذلؾ لصالحو في يصدر
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 الفرع الثاني
 خصائص المصمحة في دعوى اإللغاء.

 
 المصمحة الشخصية المباشرة: -الً أو 

 رة،يشترط في المصمحة التي تجيز الطعف باإللغاء أف تككف شخصية كأف تككف مباش
كما يجب أف تككف ىذه المصمحة شخصية ، فيجب أف يككف لمطاعف مصمحة في إلغاء القرار

لغاء كىك ما يفرؽ بيف دعكل اإل، كمباشرة أم أف تككف مستقمة كمميزة عف المصمحة العامة
مف ناحية أخرل. فيجب ، كيفرؽ بيف دعكل اإللغاء كدعكل التعكيض، كدعكل الحسبة مف ناحية

 .(1)أف يككف رافع الدعكل في حالة قانكنية أثر فييا القرار المطعكف فيو تأثيران مباشران 
مف المادة  (ـ2014)( لسنة 27) األردني مف قانكف القضاء اإلدارم رقـنص المشرع قد ك 

  ال تقبؿ الدعكل المقدمة ممف ليس لو مصمحة شخصية. -ة ق( فقر 5)
رفع الدعكل  ة كقتكاستقر قضاء محكمة العدؿ العميا األردنية عمى كجكب تكافر المصمح

أف المصمحة في مجاؿ الطعف بإلغاء القرار اإلدارم ينبغي أف تككف "حيث قررت في حكـ ليا 
الدعكل إلى حيف  إقامةحيث استمرارىا مف أما مف ، محتممة أكمصمحة شخصية مباشرة كحالة 

ألف ، ؿ إلى تكافر المصمحة عند إقامة الدعكل كاؼ لقبكلياك يذىب األ، الحكـ فييا فيناؾ رأياف
كيذىب الرأم اآلخر إلى أف المصمحة ىي ، دعكل اإللغاء كسيمة عامة لمدفاع عف المشركعية

 رار كجكدىا ما بقيت الدعكل قائمة لككنياتكافرىا مع رفع الدعكل كاستم مناط الدعكل فإنو يتعيف
أف يككف لرافع  كما أكدت محكمة العدؿ العميا األردنية .(2)شرط مباشرة الدعكل كأساس قبكليا"

الدعكل مصمحة شخصية مباشرة، كىذا كارد في حيثيات حكميا الذم جاء فيو ما يمي "إف تخمؼ 
مف لمقرار المطعكف فيو، ألف اإلذعاف المستدعي عف الطعف بقرار التكقيؼ ال يفيد اإلذعاف 

                                                                                                                                                                     

فإذا باشر الدعكل مف ليس أىبلن لمباشرتيا كانت ، إف األىمية ليست شرطان لقبكؿ الدعكل إنما ىي شرط لصحة إجراءات الخصكمة
بلف إال كلكف إجراءات الخصكمة فييا ىي التي يمكف أف يمحقيا البطبلف . إف مف المبادئ المقررة أنو ال يتمسؾ بالبط، دعكاه مقبكلة

مف شرع البطبلف لمصمحتو كلما كاف البطبلف في الخصكمة الماثمة قد شرع لمصمحة المدعى فبل يصح أف تتمسؾ بو الجية اإلدارية 
ف جاز بصفة عامة أف يتمسؾ المدعى عميو بانعداـ أىمية المدعى حتى ال يضار بتعرضو إلبطاؿ الحكـ الذم قد يصدر  كأنو كا 

الحاؿ ليس كذلؾ في الدعكل الراىنة بعد أف ثبت أف المدعى محؽ في دعكاه استنادا إلى أنو كاف يعانى  لصالحو في الدعكل إال أف
كىك ذات السند الذم تستند إليو الجية اإلدارية في الدفع بعدـ قبكؿ ، مف اضطراب عقمي كقت أف تقدـ باستقالتو كعند إصراره عمييا

الطعناف رقما " قرار المحكمة االدارية العميا في صمحة في التمسؾ بالدفع المبدم منيا الدعكل مما ينبني عميو أف ال يككف ليا ثمة م
 .(46)القاعدة رقـ "80""ص  18سنة المكتب الفني  1973، 4، 21ؽ.ع جمسة  15لسنة  613ك 591

 476ص، رجع سابؽم، 1999ـكسيط القضاء اإلدارم ، أنكر رسبلف (1)
 .12ص، ـ1/1/1984مجمة نقابة المحاميف الصادرة بتاريخ ، ـ1983( لسنة 115نية رقـ)قرار محكمة العدؿ العميا األرد (2)
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الذم يكجب رد الدعكل ىك أف يقبؿ الطاعف بالقرار المطعكف قبكال إراديان صريحان ال افتراضيان، 
تؤثر في كيكفي لمخاصمة القرار اإلدارم في دعكل اإللغاء أف يككف لرافعيا مصمحة شخصية 

 .(1) القرار تأثيران مباشران"

ف مف شركط قبكؿ أمكر المسممة ألمف اقضاء اإلدارم المصرم كىذا ما أكدتو محكمة ال
القرار المطعكف فيو مف  إلىخاصة بالنسبة  ف يككف رافعيا في حالة قانكنيةأاإللغاء  لدعك 

غير مقبكلة  لال كانت الدعك ا  مصمحة شخصية لو ك  في مباشران  تأثيران  ف تجعمو مؤثران أ شأنيا
 .(2) :المصرم ةمف قانكف مجمس الدكل (12)بنص المادة 

في  أكاف سكاءن ، مناط قبكؿ الدعكل كشرط عاـكما أكدت نفس المحكمة في حكـ آخر  
القضاء  دعاكلمف  ـلغاء أاإل دعاكلكانت دعكل مف أ سكاءن المكضكعي ك  ـشقيا المستعجؿ أ

ال يمـز ، رفعيا حتى الفصؿ فييا نيائيان  أف تتكافر مصمحة المدعى في إقامتيا مف كقت، الكامؿ
يكفي أف تككف لو  -لغاء أف يككف المدعى ذا حؽ أثر فيو القرار المطعكف فيو إللقبكؿ دعكل ا

أدبية في طمب اإللغاء بأف يككف في حالة قانكنية  أكمصمحة شخصية مباشرة مادية كانت 
الكمية الكاحدة بجميع  جعمو يؤثر تأثيران مباشران عميوخاصة بالنسبة إلى القرار مف شأنيا أف ت

ضاء ىيئة األساتذة كأع يؽ بالتعميـ الجامعي كالبحث العمماميا تككف كحدة كذلؾ فيما يتعمأقس
خاص بالنسبة لما عساه أف يصدر مف مجمس الكمية مف قرارات مما ي التدريس في مركز قانكن

يحؽ معو ليـ أف يمتجئكا إلى ىذا القضاء المختص لعرض مطاعنيـ عمى ما قد يصدر مف ىذا 
 ألضراربصفة عامة  يالبحث العمم أكلعممية التعميمية ارات يركف أنيا تعرض االمجمس مف قر 

                                                           

 .138ص ، مرجع سابؽ، قضاء اإللغاء دراسة مقارنة، مشار إليو محمد العبادم (1)
مطعكف فيو مف األمكر المسممة أف مف شركط قبكؿ دعكل اإللغاء أف يككف رافعيا في حالة قانكنية خاصة بالنسبة إلى القرار ال (2)

مف قانكف مجمس  12مف شأنيا أف تجعمو مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصمحة شخصية لو كاال كانت الدعكل غير مقبكلة بنص المادة 
المشار إلييما  ـ(1960)لسنة  1433كقرار رئيس الجميكرية رقـ  ـ(1960)لسنة  264كلما كانت أحكاـ القانكف رقـ  المصرم الدكلة
دعكل الييئة الطاعنة تقضى باستثناء بعض األراضي الزراعية المكقكفة عمى جيات البر الخاصة باألقباط تستند إلييا  يكالت

المشار إليو كما تخكؿ الييئة الطاعنة االختصاص في  ـ(1957)لسنة  152األرثكذكس مف نظاـ االستبداؿ المقرر بالقانكف رقـ 
ف مؤدل ذلؾ أف كاليتيا إنما إالعقارات المكقكفة عمى األغراض سالفة الذكر ف دارةإالمكقكفة كفي اإلشراؼ عمى  ياستبلـ ىذه األراض

قضى القرار المطعكف فيو  يتنصب فقط عمى األمكاؿ المكقكفة المشار إلييا كلما كاف الثابت فيما تقدـ أف قطعة األرض الزراعية الت
سالؼ الذكر بما في ذلؾ القدر الذل يخص مدرسة األقباط أفرزت لخيرات الكقؼ  يباستبداليا منقطعة الصمة باألرض المكقكفة الت

لسنة  25بقكيسنا لذلؾ تككف مصمحة الييئة الطاعنة في الدعكل غير قائمة ابتداء كمنذ رفعيا كمف ثـ تككف غير مقبكلة طعف رقـ 
 .(46)، القاعدة رقـ، 100، " ص 19 ـ سنة المكتب الفني " 1974-1-26ؽ.ع جمسة  14
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كمية مف كمياتيا مصمحتيـ في ىذا الشأف كأف  أكقد تنتيى باإلساءة إلى سمعة الجامعة كميا 
 .(1)كانت أدبية إال أنيا قائمة كحالة 

يانات المقدمة فييا بالتدقيؽ في أكراؽ الدعكل كالب كقضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية
كفي أقكاؿ ككيؿ المستدعية تبيف لممحكمة أف القرارى المطعكف فيو المتضمف إيقاؼ تجار عف 
العمؿ كتجميد رخص االستيراد كتجارة السيارات كشطب أسمائيـ مف الكشكفات الخاصة بإدخاؿ 

ىذا القرار  غزة ال يشمؿ الشركة المستدعية كعميو ال مصمحة ليا بإلغاء السيارات إلى قطاع
كحيث كجكد المصمحة كاستمرارىا ىك شرط لقبكؿ الدعكل، كىك شرط يتعمؽ بالنظاـ العاـ تممؾ 

. كفي حكـ آخر قضت " (1)المحكمة حؽ إثارتو مف تمقاء ذاتيا فإنو يتعيف عدـ قبكؿ الطعف"
أك يشترط لقبكؿ دعكل اإللغاء كجكد مصمحة قانكنية بأف يككف مكضكع الدعكل المطالبة بحؽ 

مركز قانكني، كيشترط أف تككف ىذه المصمحة شخصية، كمباشرة بأف يككف رافع الدعكل ىك 
أف  -صاحب الحؽ المراد حمايتو أك مف ينكب عنو كىك ما يعبر عنو بالصفة بالدعكل، كال بد

تككف المصمحة قائمة كمؤكدة غير احتمالية، كيكفي في ذلؾ االحتياط لدفع ضرر محدؽ أك 
 .(2) يخشى زكاؿ دليمو عند النزاع فيو اإلستيثاؽ لحؽ

 :المصمحة المحققة والمصمحة المحتممة -ثانياً 

مف  ـ(2001) لقد أجاز قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني لسنة
 :فيو (3) المادة

 طعف ال يككف لصاحبو مصمحة قائمة فيو يقرىا القانكف. أكدفع  أكطمب  أكال تقبؿ دعكل  -1
 أكتكفي المصمحة المحتممة إذا كاف الغرض مف الطمب االحتياط لدفع ضرر محدؽ  -2

 لحؽ يخشى زكاؿ دليمو عند النزاع فيو. االستيثاؽ

إذا لـ تتكافر المصمحة كفقان لمفقرتيف السابقتيف قضت المحكمة مف تمقاء نفسيا بعدـ قبكؿ  -3
 الدعكل.

ي في دعكل اإللغاء سيناؿ فائدة معينة مقدمان أف المدع، تككف المصمحة محققة إذا تأكد
كتككف المصمحة ، كانت أدبية ائدة مادية أـكانت ىذه الفأ سكاءن مف إلغاء القرار المطعكف فيو 

                                                           

-القاعدة رقـ  607الجزء األكؿ " ص، 37ـ سنة المكتب الفني " 1992، 1، 25ؽ.ع جمسة  36لسنة  2125الطعف رقـ  (1)
(63). 
مكقع ، المقتفيـ 1/10/2007تاريخ الفصؿ ، ـ2003لسنة 9"قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في غزة في الدعكل اإلدارية رقـ (2)

 مساءن. 6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، إلكتركني جامعة بيرزيت
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يشترط قانكف ك . (1)محتممة إذا كاف ليس مف المؤكد حصكؿ ىذه الفائدة عاجبلن لرافع الدعكل
محة محققة إال في حاالت استثنائية المصرم أف تككف المص (ـ 1968) لسنة 13المرافعات رقـ 

 دعاكلمعينة يكتفي فييا بالمصمحة المحتممة. إذا كانت المصمحة محتممة مكاف بالنسبة لم
لى أف يعترؼ بيا في دعكل اإللغاء اإلدارية ألف ىذه الدعكل أك العادية فمف المنطؽ كمف باب 

ترفع إال خبلؿ فترة قصيرة  كما أنيا ال، مكضكعية تستيدؼ تحقيؽ المصمحة العامة مف ناحية
يفكت بفكاتيا الحؽ في الطعف إذا انتظر الطاعف حتى تككف مصمحتو محققة. لذلؾ اسقر 

ف كانت احتمالية كقضت محكمة العدؿ العميا . (2)القضاء اإلدارم عمى قبكؿ دعكل اإللغاء كا 
رار اإلدارم أف الفمسطينية أنو يشترط فيمف يمجأ لمحكمة العدؿ العميا مف أجؿ الطعف في الق

يككف لو مصمحة قائمة كمستمرة كمباشرة يتعمؽ بيا ذلؾ القرار، كقد اسقرت أحكاـ القضاء 
اإلدارم عمى أف المصمحة في رفع الدعكل تتحقؽ عندما يككف رافعيا في حالة قانكنية أثر فييا 

 .(3)ؤه تأثيران مباشران القرار المطمكب إلغا

المصمحة  في حاؿ تكافر  الدعكل عمى قبكؿلمصرم كلقد أكدت محكمة القضاء اإلدارم ا
 ثابتان  ف يمس القرار المطمكب إلغاؤه حقان أيمـز  ال" ، حيث قررت في حيثيات حكميا أنوالمحتممة

قانكنية خاصة مف ف يككف المدعى في حالة أبيؿ االستثناء كاالنفراد ػ يكفي لممدعى عمى س
في مصمحة شخصية لو كلك شاركو فييا غيره ػ أجاز  ان مباشر  تأثيران  ف تجعؿ القرار مؤثران أشأنيا 

ف يككف رافعيا ىك صاحب الحؽ أدكف  دعاكلاالستثناء قبكؿ بعض الالمشرع عمى سبيؿ 
لى إطاعف مف قائمة األعضاء األصمييف المعتدل عميو ػ يكتفي بالمصمحة المحتممة ػ نقؿ ال

 .(4) "ح بالنسبة لمف حمك محموالترشي إعبلفلو مصمحة في الطعف عمى  ينشئاالحتياطييف 
 ألدبية:المصمحة المادية والمصمحة ا -ثالثاً 

أكانت  سكاءن ك ، اشرةيشترط لقبكؿ دعكل اإللغاء تكافر شرط المصمحة الشخصية المب
فبل فرؽ بيف المصمحتيف المادية كاألدبية كشرط ، معنكية مصمحة مادية أـ مصمحة أدبية أـ

حكاـ القضاء المصرم منذ البداية عمى أف تكافر المصمحة . كما استقرت أ(5)لقبكؿ الدعكل

                                                           

 .479ص، دار النيضة العربية، 1999كسيط القضاء اإلدارم ، أنكر رسبلف (1)
 .299-298ص  ،ـ1995، دار المطبكعات الجامعية، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (2)
(3)

تاريخ الزيارة ، ني جامعة بيرزيتمكقع إلكترك ، المقتفيـ، 2004( لسنة 24قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية راـ اهلل رقـ ) 
 مساءن. 6:00الكقت: ، ـ17/3/2017
، القاعدة رقـ، 1632" الجزء الثاني " ص، 38يـ سنة المكتب الفن 1993، 8، 15ؽ.ع جمسة  39لسنة  347الطعف رقـ  (4)
(165.) 
 .478ص، رجع سابؽم، ، كسيط القضاء اإلدارمأنكر رسبلف (5)
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يمـز لقبكؿ دعكل اإللغاء أف يككف المدعى ذا حؽ مسو  الاألدبية يكفي لقبكؿ دعكل اإللغاء 
أدبية في  أكالقرار المطعكف فيو بؿ يكفي أف تككف لو مصمحة شخصية مباشرة مادية كانت 

ة بالنسبة إلى القرار مف شأنيا أف تجعمو يؤثر طمب اإللغاء بأف يككف في حالة قانكنية خاص
مناط قبكؿ الدعكل كما قررتو محكمة القضاء اإلدارم صراحة  .(1)تأثيران في مصمحة جدية لو 

 دعاكلكانت دعكل مف أ سكاءن المكضكعي ك  ـفي شقيا المستعجؿ أ أكاف سكاءن ، كشرط عاـ
رفعيا  المدعى في إقامتيا مف كقتأف تتكافر مصمحة ك  لقضاء الكامؿا دعاكلمف  ـاإللغاء أ

حؽ أثر فيو القرار  لغاء أف يككف المدعى ذاإلال يمـز لقبكؿ دعكل اك حتى الفصؿ فييا نيائيان 
أدبية في طمب  أكيكفي أف تككف لو مصمحة شخصية مباشرة مادية كانت ك  المطعكف فيو

عمو يؤثر تأثيران يا أف تجاإللغاء بأف يككف في حالة قانكنية خاصة بالنسبة إلى القرار مف شأن
ؽ بالتعميـ الجامعي كذلؾ فيما يتعم، الكمية الكاحدة بجميع أقساميا تككف كحدةك مباشران عميو 
خاص بالنسبة لما عساه أف  يمركز قانكن األساتذة كأعضاء ىيئة التدريس فيك  يكالبحث العمم

ىذا القضاء المختص يصدر مف مجمس الكمية مف قرارات مما يحؽ معو ليـ أف يمتجئكا إلى 
لعممية لعرض مطاعنيـ عمى ما قد يصدر مف ىذا المجمس مف قرارات يركف أنيا تعرض ا

 أكقد تنتيى باإلساءة إلى سمعة الجامعة كميا  ألضراربصفة عامة  يالبحث العمم أكالتعميمية 
كما قضت  .(2)كمية مف كمياتيا مصمحتيـ في ىذا الشأف كأف كانت أدبية إال أنيا قائمة كحالة

محكمة العدؿ العميا األردنية "يشترط أف يككف لطالب إلغاء القرار اإلدارم مصمحة ذاتية مباشرة 
 .(3)أدبية" كانت ىذه المصمحة مادية أـ سكاءن 

 رفع الدعوى: في توافر المصمحةوقت  -رابعاً 

ال حكـ بعدـ قبأنو ال بد مف تكافر شرط المصمحة عند ر  فيو الشؾمما  كليا، فع الدعكل كا 
أما عف كجكب استمرار المصمحة منذ كقت رفع الدعكل حتى صدكر الحكـ فييا كما ىك الحاؿ 

كما أف قبكؿ دعكل اإللغاء منكط بشرط المصمحة."  .(4)في القضايا العادية. فيك محؿ خبلؼ
                                                           

 .(105)، القاعدة رقـ989الجزء الثاني " ص ، 37ـ سنة المكتب الفني "  1992، 3، 7ع جمسة ؽ. 35لسنة  2159طعف رقـ  (1)
 . (63القاعدة رقـ ) 607ص  ألكؿاالجزء  37فني الـ سنة المكتب 1992، 1، 25ؽ.ع جمسة  36لسنة  2125الطعف رقـ  (2)
، 399كر في مجمة نقابة المحاميف العدد السادس صالمنش 1957الصادر بتاريخ فاتح ابريؿ  108/56قرارىا في القضية رقـ  (3)

 .140ص، مرجع سابؽ، قضاء اإللغاء، محمد العبادم، مشار إليو
 .299ص، رجع سابؽم، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (4)

كف مف األمكر المسممة أف مف شركط قبكؿ دعكل اإللغاء أف يككبيذا الشأف قضت محكمة القضاء اإلدارم المصرية عمى أنو: 
ال ا  في مصمحة شخصية لو ك  مباشران  تأثيران  رافعيا في حالة قانكنية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعكف فيو مف شأنيا أف تجعمو مؤثران 

كقرار رئيس  ـ(1960)لسنة  264مف قانكف مجمس الدكلة كلما كانت أحكاـ القانكف رقـ  12كانت الدعكل غير مقبكلة بنص المادة 
تستند إلييا دعكل الييئة الطاعنة تقضى باستثناء بعض األراضي الزراعية  التيالمشار إلييما ك  ـ(1960)لسنة  1433الجميكرية رقـ 
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 يتسع شرط المصمحة -قبكؿ دعكل اإللغاء منكط بتكافر شرط المصمحة الشخصية لرافعيا 
المطعكف فيو  القرار ىقانكنية خاصة بالنسبة إلدعكل إلغاء يككف رافعيا في حالة  الشخصية لكؿ

المصمحة  اتساع نطاؽ شرط -في مصمحة جدية لو  مف شأنيا أف تجعؿ ىذا القرار مؤثران 
تطبيؽ حسبة ال الشخصية في دعكل اإللغاء عمي النحك السابؽ ال يعني الخمط بينيا كبيف دعكل

كتنظرىا  اإلدارمالقضاء  لديو عديد مف القضايا التي أقاميا أماـ محكمة المدعى بصفتو محاميا
دعكل إلغاء قرار رئيس الجميكرية  دائرة منازعات األفراد كالييئات لو مصمحة شخصية في إقامة

نو كاف في تاريخ منح إلى إذ ك الطبقة األ بمنح نائب رئيس مجمس الدكلة كساـ االستحقاؽ مف
 -أماميا رئيس الجميكرية بصفتو  المحاميما يختصـ ان كثير  التيرأس الدائرة الكساـ المنكه عنو ي

  .(1)"لنقاء قاضيو كتجرده كحيدتو منح الكساـ ضمانان  مصمحة في الطعف في قرار -فإف لو 
محكمة القضاء اإلدارم قد اتجيت إلى كجكب استمرار المصمحة أف  يتضح لنا مما سبؽ

ف تخمؼ ىذا الشرط أثناء نظر الدعكل يؤدم إلى ، ةحتى صدكر حكـ نيائي في المحكم كا 
كمف ثـ عدـ قبكليا. كىذا ما أكدتو محكمة القضاء اإلدارم بقرارىا ، انتفاء المصمحة في الدعكل

 الخصكمة في دعكل اإللغاء ىي خصكمة عينية مناطيا اختصاـ القرار اإلدارم في ذاتو
، اإللغاء ك مكضكع الخصكمة كمحميا في دعكلالقرار اإلدارم ى –استيدافا لمراقبة مشركعيتو 
ىذا الشرط بأف زاؿ  إذا تخمؼ –آثاره عند إقامة الدعكل  منتجان  يتعيف أف يككف القرار قائمان 

ينفذ عمى أم كجو كانت الدعكل  بانتياء فترة تأقيتو دكف أف أكالقرار قبؿ رفع الدعكل بإلغائو 
ضاع إلى ما كانت عميو قبؿ ك األ تيدؼ إعادةأساس ذلؾ: أف دعكل اإللغاء تس –غير مقبكلة 

قانكف فبل يككف ثمة كجو لبلستمرار في  إذا حاؿ دكف ذلؾ مانع –صدكر القرار المطمكب إلغاؤه 
 .(2)المصمحة فييا  كيتعيف الحكـ بعدـ قبكليا النتفاء، الدعكل

جكد عكل اإللغاء ك كما أكدت محكمة العدؿ العميا في فمسطيف عمى أف " مناط قبكؿ د
قاؼ كحيث تبيف أف ك تقدـ بطعنو بصفتو ككيبل لكزارة األ ف المستدعيكحيث إ، المصمحة

                                                                                                                                                                     

المشار إليو كما  ـ(1957)لسنة  152المكقكفة عمى جيات البر الخاصة باألقباط األرثكذكس مف نظاـ االستبداؿ المقرر بالقانكف رقـ 
العقارات المكقكفة عمى األغراض سالفة  إدارةالمكقكفة كفي اإلشراؼ عمى  األراضيستبلـ ىذه ا فيتخكؿ الييئة الطاعنة االختصاص 

ف مؤدل ذلؾ أف كاليتيا إنما تنصب فقط عمى األمكاؿ المكقكفة المشار إلييا كلما كاف الثابت فيما تقدـ أف قطعة األرض إالذكر ف
أفرزت لخيرات الكقؼ سالؼ الذكر بما في  ية الصمة باألرض المكقكفة التقضى القرار المطعكف فيو باستبداليا منقطع يالزراعية الت

لذلؾ تككف مصمحة الييئة الطاعنة في الدعكل غير قائمة ابتداء كمنذ رفعيا كمف ثـ ، ذلؾ القدر الذل يخص مدرسة األقباط بقكيسنا
 .(46)، القاعدة رقـ100" ص  19 " ـ سنة المكتب الفني 1974-1-26ؽ.ع جمسة  14لسنة  25طعف رقـ  تككف غير مقبكلة

 .(19)، القاعدة رقـ، 135، ص29فنيالـ سنة المكتب 1983، 11، 26ؽ.ع جمسة  27لسنة  691طعف رقـ  (1)
 ( .156)، القاعدة رقـ1541، " ص 40ـ سنة المكتب الفني "  1995- 4-8جمسة ، ؽ.ع 33لسنة  3322طعف رقـ  (2)
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فإف دعكاه تككف كاجبة ، المستدعي تـ نقمو إلى ديكاف المكظفيف العاـ كلـ يعد يشغؿ ىذه الكظيفة
 .(1)نتفاء المصمحةالرد ال

عمى ضركرة تكافر  ضان أف القضاء اإلدارم المصرم استقر أي يتبيف لناا سبؽ مبناءن عمى م
كضع المشرع قاعدة تقضى بأنو  كىذا ما قضت بو المحكمة اإلدارية المصرية "، شرط المصمحة

يتعيف تكافر شرط  -ال تقبؿ الطمبات المقدمة مف أشخاص ليست ليـ فييا مصمحة شخصية 
 .(2)"استمراره حتى صدكر حكـ نيائيك  المصمحة ابتداء

ردني عمى أف: استقر الفقو كالقضاء عمى كجكب تكافر شرط كأكد أيضا القضاء اإلدارم األ
المصمحة حيث قضت في حكـ بأنو: " استقر الفقو كالقضاء عمى أف المصمحة ىي مناط 

، كفي دعكل اإللغاء فإف قياـ المصمحة شرط أساسي لقبكليا، الدعكل فبل دعكل بدكف مصمحة
 بؿ يتعيف أف يظؿ ىذا الشرط قائمان كال يكفي في ذلؾ تكافر شرط المصمحة كقت رفع الدعكل 

 .(3)حتى الفصؿ فييا"
أخذت بما استقر عميو  أف مكقؼ قضاء محكمة العدؿ العميا الفمسطينية :ومن وجية نظرنا

إلى كجكب تكافر  قضاء المحكمة اإلدارية العميا المصرية كقضاء محكمة العدؿ العميا األردنية
كرتبت ، ارىا حتى صدكر حكـ نيائي في الدعكلشرط المصمحة عند رفع الدعكل ككجكب استمر 

ا مكذلؾ م عمى تخمؼ ىذا الشرط أثناء نظر الدعكل انتفاء المصمحة في الدعكل كعدـ قبكليا
الذم  (6)كرأم الفقو (5)كنتفؽ مع رأم مجمس الدكلة الفرنسي .(4)الفقو الفمسطيني أثر عميو أيضان 

، كعدـ استمرار بقائيا إلى كقت فقط إللغاءيرل اشتراط تكافر شرط المصمحة عند رفع دعكل ا
كذلؾ يعتبر لمغاية األساسية مف دعكل اإللغاء باعتبارىا دعكل مكضكعية ، في الدعكلالفصؿ 

فدعكل اإللغاء ترفع لتحقيؽ ، لحماية مبدأ المشركعية كاحتراـ اإلدارة لمقانكف في قراراتيا اإلدارية
كجكب  مف القضاء الفمسطيني لفقو ما استقر عميوحيث انتقد  جانب مف ا .(7)المصمحة العامة

                                                           

مكقع ، المقتفي، ـ2007\4\23تاريخ الحكـ  2006لسنة 39قدة في راـ اهلل في الدعكل اإلدارية رقـقرار محكمة العدؿ العميا المنع (1)
 مساءن. 6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، إلكتركني جامعة بيرزيت

 ( .82)-القاعدة رقـ 541الجزء األكؿ " ص ، 34ـ سنة المكتب الفني" 1989-2-11ؽ.ع جمسة  28لسنة  1665طعف رقـ  (2)
مجمة نقابة المحاميف الصادرة ، ـ1996\5\14جمسة ، ـ1995 ( لسنة389) رقـ األردنية قرار محكمة العدؿ العميا (3)

 .منشكرات مركز عدالة، ـ2003\3\27جمسة، ـ2003 ( لسنة19) كقرارىا رقـ، 1052ص، ـ1997\1\1بتاريخ
 .65ص، رجع سابؽم، سطيني دراسة تحميمية مقارنةإجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم الفم، شريؼ بعمكشة (4)
 .66ص، رجع سابؽم، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم الفمسطيني دراسة تحميمية مقارنة، مشار إليو شريؼ بعمكشة (5)
، مرجع سابؽ، الكتاب األكؿ، القضاء اإلدارم في فمسطيف، عبد الناصر أبك سميدانة، 61ص، مرجع سابؽ، بكر النعيمي أبك (6)

، مرجع سابؽ، الدعاكل اإلدارية كالدستكرية، نبيمة كامؿ، 196ص، مرجع سابؽ، قضاء اإللغاء في األردف، أحمد الغكيرم، 285ص
 كما بعدىا. 65ص، رجع سابؽم، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم الفمسطيني دراسة تحميمية مقارنة، شريؼ بعمكشة .81ص
 .66ص، مرجع سابؽ ،بكر النعيمي أبك (7)
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بالقكاعد المتبعة في قانكف  تكافر شرط المصمحة مف كقت رفع الدعكل كحتى الفصؿ فييا أخذان 
  .(1)المرافعات المدنية كالتجارية

 :طبيعة الدفع بانعدام المصمحة -خامساً 
، كدفكع بعدـ القبكؿ، عيةكدفكع مكضك ، تنقسـ الدفكع في قانكف المرافعات إلى دفكع شكمية

نما دفع بعدـ القبكؿ ييدؼ إلى تأكيد ، شكميان  أك كالدفع بانعداـ المصمحة ليس دفعان مكضكعيان  كا 
 .(2)تكافر الشركط البلزمة لنظر الدعكل كيمكف إثارتو بأم كقت أثناء نظر الدعكل

دارم فقضت محكمة القضاء اإل، االتجاهكما تبنت بعض أحكاـ القضاء اإلدارم ىذا 
بشأف  (ـ1972)لسنة  47مف القانكف رقـ  (12)المادة " المصرية في أحد أحكاميا بالقكؿ

 .المصرممجمس الدكلة 
يتعيف تكافر ىذا ، رافعيا شرط المصمحة فيف يتكافر يشترط لقبكؿ دعكل اإللغاء أأنو: "
 ييو التأخير فء المصمحة ال يؤثر فالدفع بانتفا كقت رفع الدعكل لحيف الفصؿ فيياالشرط مف 

 يتسقط بالتكمـ ف ينو ليس مف الدفكع التإساس ذلؾ : أك  ما بعد مكاجية المكضكع إلىبدائو إ
 . (3) "أية حالة كانت عمييا الدعكل يبداء الدفع بانتفاء المصمحة فإز يجك  اثر ذلؾ المكضكع

قضت محكمة العدؿ األردنية في أحد أحكاميا بقكليا " إذا أحيؿ  االتجاهكبنفس 
كلـ يطعف بقرار إحالتو عمى التقاعد الذم تحصف ، المستدعي عمى التقاعد أثناء نظر الدعكل

لعدـ الطعف بو خبلؿ الميعاد القانكني تككف المصمحة منتفية في دعكاه الماثمة لعمة أف البدييي 
 .(4)كيتعيف بالتالي رد الدعكل"، استمرار مصمحة الطاعف حتى الفصؿ في الدعكل

ؿ فإف ىذا التكجو ينسجـ مع ما استقر عميو اجتياد القضاء اإلدارم في كبطبيعة الحا
 كالذم يقضي بضركرة استمرار المصمحة حتى الفصؿ في الدعكل.، األردف كمصر كفمسطيف

 كليس دفعان  بعدـ القبكؿ أف الدفع بانعداـ المصمحة يعتبر دفعان  إلى كحقيقة األمر
كالدفع ، إللغاء مستقؿ عف مكضكع الدعكلذلؾ أف شرط المصمحة في دعكل ا، مكضكعيان 

كىذا ما نصت ، (5)بانعداميا ليس فاصبلن في مكضكعيا كما ىك الحاؿ بالنسبة لمدفع المكضكعي

                                                           

دعكل ، القضاء اإلدارم، طارؽ خضر، 65ص، مرجع سابؽ، اجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم الفمسطيني، شريؼ بعمكشة (1)
 .67-66ص، مرجع سابؽ، اإللغاء

 .67ص، مرجع سابؽ، شريؼ بعمكشة (2)
 ( 170) -القاعدة رقـ  1118 -" ص الثانيلجزء ا 32">سنة المكتب الفني  1987-4-14ؽ.ع جمسة  31لسنة  1915طعف رقـ  (3)
(170 ) 
، منصكر العتـك، منشكرات مركز عدالة اإللكتركني. مشار إليو، ـ27/3/2003ـ بتاريخ 19/2003حكـ محكمة العدؿ العميا رقـ  (4)

 .101ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم
 .101ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، منصكر العتـك (5)
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( لسنة 2رقـ )( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني3نصت عميو المادة )
 ـ2001 

 و مصػػمحة قائمػػة فيػػو يقرىػػا القػػانكف.طعػػف ال يكػػكف لصػػاحب أكدفػػع  أكطمػػب  أكال تقبػػؿ دعػػكل 
 أكتكفػػػي المصػػػمحة المحتممػػػػة إذا كػػػاف الغػػػػرض مػػػف الطمػػػػب االحتيػػػاط لػػػػدفع ضػػػرر محػػػػدؽ  -2

 االستيثاؽ لحؽ يخشى زكاؿ دليمو عند النزاع فيو.
إذا لػـ تتػكافر المصػمحة كفقػان لمفقػرتيف السػابقتيف قضػػت المحكمػة مػف تمقػاء نفسػيا بعػدـ قبػػكؿ  -3

 الدعكل.
مف المادة الخامسة  (ـ2014)( لسنة27ا نص عميو قانكف القضاء اإلدارم رقـ )كأيضان م

 (12فقرة )ق( "ال تقبؿ الدعكل المقدمة ممف ليس لو مصمحة شخصية". كأيضا سندان لممادة )
" ال تقبؿ الطمبات المقدمة مف  (ـ1972)( لسنة 47مف قانكف مجمس الدكلة المصرم رقـ )

فيكجو إلى حؽ رافع الدعكل كال يكجو إلى ذات  شخصية" أشخاص ليست ليـ فييا مصمحة
فيك ييدؼ إلى تأكيد تكافر الشركط البلزمة ، كال إلى إجراءات الخصكمة، الحؽ المدعى بو

كالتي يمكف إثارتو في أم كقت أثناء نظر ، كىك مف الدفكع المتعمقة بالنظاـ العاـ، لنظر الدعكل
 .(1)الدعكل

                                                           

، مركز الدراسات العربية لمنشر كالتكزيع، ـ2016الطبعة األكلى ، الكتاب األكؿ، القضاء اإلدارم السعكدم، ةشريؼ بعمكش (1)
 .172-171ص



 

 

 

 

 
 

 لوالفصل األ 
 ميعاد الطعن باإللغاءسريان 
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 لوالفصل األ 
 سريان ميعاد الطعن باإللغاء

 تمييد وتقسيم:

الميعاد ىك األجؿ الذم يحدده المشرع لمقياـ بعمؿ معيف أك تصرؼ محدد خبللو، فإذا 
ىذا العمؿ أك انقضى األجؿ المحدد ليذا اإلجراء امتنع صاحب المصمحة أك ذكم الشأف إجراء 

ؼ، كلقد حدد المشرع الفمسطيني كالقكانيف المقارنة أجبلن لرفع دعكل إلغاء القياـ بيذا التصر 
القرار اإلدارم، كىك ستيف يكمان مف تاريخ نشر القرار اإلدارم المطعكف فيو في الجريدة الرسمية 
أك اعبلنو لذكم الشأف كفقان ألحكاـ قانكف مجمس الدكلة المصرم، أك مف تاريخ تبميغ القرار 

لممستدعي، أك مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أك بأم طريقة أخرل مف الكسائؿ المشكك فيو 
، أـ كفؽ التشريع الفمسطيني فيك ـ2014( لسنة 27اإللكتركنية كفقان لمقانكف األردني الجديد رقـ)

ستيف يكمان مف تاريخ نشر القرار اإلدارم المطعكف فيو، أك تبميغو لصاحب الشأف كفي حاؿ 
قرار فيبدأ الميعاد مف تاريخ انقضاء ثبلثيف يكمان عمى تقديـ  رة أك امتناعيا عف اتخاذرفض اإلدا
الطمبات المتعمقة باإلفراج عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع فتقدـ طيمة  الطمب، أما

 مدة ايقافيـ دكف التقيد بميعاد.

لغاء القرار اإلدارم، ىك كقد بيف قانكف الفصؿ في المنازعات اإلدارية أف ميعاد الطعف بإ
ستيف يكمان مف اليكـ التالي لنشر القرار اإلدارم في الجريدة الرسمية أك مف اليكـ التالي لتاريخ 
تبميغ القرار اإلدارم الفردم لذكم الشأف، أك بأم كسيمة أخرل بما في ذلؾ الكسائؿ اإللكتركنية، 

ارم الفمسطيني كالمقارف كىي العمـ كأخذ بطريقة ثالثة كىي التي استقر عمييا القضاء اإلد
اليقيني، لذا سنقسـ ىذا الفصؿ لمبحثيف نتناكؿ في األكؿ بدء سرياف ميعاد الطعف باإللغاء كفي 

 الثاني كقؼ كقطع ميعاد رفع دعكل اإللغاء.

 لوالمبحث األ 
 بدء سريان ميعاد الطعن باإللغاء 

( 284اء حيث نص في المادة )القانكف الفمسطيني بدء سرياف ميعاد الطعف باإللغنظـ 
 عمى أف:  ـ(2001) ( لسنة2) مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ
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مف تاريخ نشر القرار  يكمان يككف ميعاد تقديـ االستدعاء إلى محكمة العدؿ العميا ستيف  -1
امتناعيا  أككفي حالة رفض اإلدارة ، تبميغو إلى صاحب الشأف أكاإلدارم المطعكف فيو 

 عمى تقديـ الطمب إلييا. يكمان عف اتخاذ أم قرار يبدأ الميعاد مف تاريخ انقضاء ثبلثيف 
امر اإلفراج عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع طيمة أك تسمع الطمبات المتعمقة ب -2

 .(1)مدة إيقافيـ دكف التقيد بميعاد

 في المادة ـ(2016)( لسنة 3) قانكف الفصؿ في المنازعات اإلدارية الجديد رقـ نصك 
 :( فيو عمى5)
يقدـ االستدعاء لدل المحكمة اإلدارية ، أم قانكف آخر أكىذه المادة مع مراعاة ما كرد في  -3

مف اليـك لممستدعي ك  الفردم مف اليـك التالي لتاريخ تبميغ القرار اإلدارم يكمان خبلؿ ستيف 
 في بما أخرل كسيمة بأم أكجريدة الرسمية في ال القرار اإلدارم التنظيمي نشرالتالي لتاريخ 

 .الطريقة بتمؾ الشأف لذكم بتبميغو يقضي التشريع كاف إذا ةلكتركنياإل الكسائؿ ذلؾ
 .يقينيان  عممان يعتبر في حكـ التبميغ عمـ المستدعي بالقرار المطعكف فيو   -4
 كفقان  هاتخاذ يجب كاف قرار أم اتخاذ عف امتناعيا أك اإلدارية الجية في حالة رفض -5

ال ييقبؿ االستدعاء إال بعد تقديـ تظمـ لمجية ، بيا المعمكؿ األنظمة أك القكانيف ألحكاـ
فإذا انقضت ىذه المدة ، مف تاريخ تقديمو يكمان كيتـ البت في التظمـ خبلؿ ثبلثيف ، اإلدارية

رفض كيحسب ميعاد االستدعاء مف تاريخ ال، دكف الرد عمى مقدـ التظمـ اعتبر طمبو مرفكضان 
 الضمني. أكالصريح 

 في أم مف الحاالت التالية:( مف ىذه المادة 1سرياف الميعاد المذككر في الفقرة ) ينقطع -6

كيجب أف ييبت في ، خبلؿ ميعاد الطعف باإللغاء التظمـ اإلدارم لمجية المختصة .أ 
عمى تقديـ التظمـ  يكمان كيعتبر فكات ستيف ، مف تاريخ تقديمو يكمان التظمـ خبلؿ ستيف 

يـ دكيحسب ميعاد تق، بمثابة رفضو، دكف أف تجيب عنو السمطات المختصة
 الضمني بحسب األحكاؿ. أكاالستدعاء مف تاريخ الرفض الصريح 

 تقديـ االستدعاء إلى محكمة غير مختصة شريطة أف يقدـ خبلؿ ميعاد الطعف .ب 
 .باإللغاء

 .باإللغاء لطعفا ميعاد خبلؿ الطمب ىذا يقدـ أف شريطة الرسكـ تأجيؿ طمب تقديـ .ج 
 .القوة القاىرةحالة يكقؼ ميعاد الطعف المنصكص عميو في ىذه المادة في  -7

                                                           

 .(284) المادة 2001 ( لسنة 2قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ) (1)
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 في أم كقت دكف التقيد بميعاد. اإلدارية المنعدمةيقبؿ الطعف في القرارات  -8
امر اإلفراج عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع أك تقبؿ االستدعاءات المتعمقة ب -9

 (1).بميعاد طيمة مدة إيقافيـ دكف التقيد
"ميعاد رفع  1972 لسنة 47( مف قانكف مجمس الدكلة رقـ 24أما في مصر فقد نصت المادة )

مف تاريخ نشر القرار اإلدارم  يكمان الدعكل أماـ المحكمة فيما يتعمؽ بطمبات اإللغاء ستكف 
 فإعبل أكفي النشرات التي تصدرىا المصالح العامة  أكالمطعكف فيو في الجريدة الرسمية 

 . (2)صاحب الشأف بو"
فقرة أ مع  (3)(8أما في المممكة األردنية فإف ميعاد الطعف في القانكف األردني يتبيف في المادة )

مراعاة ما كرد في أم قانكف كأحكاـ الفقرتيف )ج( ك)د( مف ىذه المادة، تقاـ الدعكل لدل 
ـ التالي لتاريخ القرار اإلدارم المحكمة اإلدارية باستدعاء يقدـ الييا خبلؿ ستيف يكمان مف اليك 

المشكك منو لممستدعي أك نشره في الجريدة الرسمية أك بأم كسيمة أخرل بما في ذلؾ الكسائؿ 
اإللكتركنية إذا كاف التشريع ينص عمى العمؿ بالقرار اإلدارم مف ذلؾ التاريخ أك يقضي بتبميغو 

 لذكم الشأف بتمؾ الطريقة.

 .يقينيان  الطاعف بالقرار المطعكف فيو عممان ب يعتبر في حكـ التبميغ عمـ 
ج إذا كاف التشريع ينص عمى جكاز التظمـ مف القرار اإلدارم فيجكز الطعف في ىذا القرار 
خبلؿ المدد المنصكص عمييا في الفقرة )أ( مف ىذه المادة، كيجكز الطعف في القرار الصادر 

مكاعيد كاإلجراءات المحددة في ذلؾ التشريع بنتيجة التظمـ إذا كاف قد تـ تقديـ التظمـ كفقان لم
 كذلؾ خبلؿ المكاعيد المنصكص عمييا في ىذه المادة.

د إذا نص التشريع عمى كجكب التظمـ مف القرار اإلدارم فبل يجكز الطعف في القرار أماـ 
عف المحكمة اإلدارية إال بعد اجراء ىذا التظمـ، كيككف القرار الصادر بنتيجة التظمـ خاضعا لمط

 أماـ ىذه المحكمة.
ق في حاؿ رفض الجية المختصة اتخاذ القرار أك امتناعيا عف ذلؾ تبدأ مدة الطعف بعد 
انقضاء ثبلثيف يكما مف اليكـ التالي لتاريخ تقديـ المستدعي طمبان خطيان لتمؾ الجية لتتخذ ذلؾ 

 .القرار
 

                                                           

الوقائع الفلسطينية العدد الثالث  (9) المادة ـ:615( لسنة 7قانون الفصل في المنازعات اإلدارية الجديد رقم) (1)

 .59ص ـ:615والتسعون نيسان إبريل 

 .(68)المادة  م6;59لسنة ;8قانون مجلس الدولة رقم  (2)
 8ـ المادة 2014( لسنة 27قانكف القضاء األردني رقـ ) (3)
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 كف التقيد بميعاد.ك تقبؿ دعكل الطعف في القرارات اإلدارية المنعدمة في أم كقت د
 -ز يكقؼ ميعاد الطعف المنصكص عميو في ىذه المادة في أم مف الحاالت التالية:

 القكة القاىرة.  -1
رفع الدعكل إلى محكمة غير مختصة شريطة أف ترفع ىذه العكل خبلؿ ميعاد  -2

 الطعف.
 تقديـ طمب تأجيؿ الرسـك شريطة أف يقدـ ىذا الطمب خبلؿ ميعاد الطعف. -3

عمى أف ميعاد رفع دعكل  اتفقا التشريع المصرم كالفمسطينيأف  :ما سبقيتبين لنا م
تبميغو إلى صاحب  أكاإللغاء يبدأ بالسرياف مف تاريخ نشر القرار اإلدارم المطعكف فيو 

ـ تبدأ مدة الطعف بعد انقضاء 2014( لسنة27بينما التشريع األردني رقـ) المصمحة.
تقديـ المستدعي طمبان خطيان لتمؾ الجية لتتخذ ذلؾ  ثبلثيف يكمان مف اليـك التالي لتاريخ

 لذا سكؼ نقـك بدراسة ىذا المبحث مف خبلؿ مطمبيف: القرار.
 وسائل العمم بالقرار اإلداري -لوالمطمب األ 

 حساب ميعاد رفع دعوى اإللغاء -المطمب الثاني
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 لوالمطمب األ 
 وسائل العمم بالقرار اإلداري

لغاء بالسرياف كفقان لنص القانكف مف تاريخ نشر القرار اإلدارم يبدأ ميعاد رفع دعكل اإل
لى جانب ىاتيف الكسيمتيف ىناؾ ، صاحب الشأف بو التبميغ إعبلفمف تاريخ أك مكضكع الطعف  كا 

. كفيما يمي بياف ىذه (1)كسيمة ثالثة ابتدعيا القضاء اإلدارم كىي كسيمة العمـ اليقيني بالقرار
 التالية:الكسائؿ مف خبلؿ الفركع 

 النشر. -لوالفرع األ 
 .عالناإل أوالتبميغ  -الفرع الثاني
 العمم اليقيني. -الفرع الثالث

 ل:والفرع األ 
 النشر 

كال يعتد بو في سرياف ، بالنسبة لمقرارات التنظيمية)المكائح(، يعتبر النشر الكسيمة األساسية
 .(2)ذلؾ صراحةإال إذا النص المشرع عمى ، المدة بالنسبة لمقرارات الفردية

كأما ، ىك نشر القرار اإلدارم في الجريدة الرسمية لكي يعمـ بو الجميكر يقصد بالنشرو 
مف  ال بدفي النشرات فبل يعتبر نشران لغايات القانكف إذ  أكفي اإلذاعات  أكنشره في الصحؼ 

الفقو نشر ؼ قد عر . ك (3)اتباع تمؾ الشكمية المعينة المتمثمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية
 أك، أم لسائر األفراد عمكمان ، القرار اإلدارم بأنو إجراء يقصد بو إعبلـ القرار كمضمكنو لمكافة

عبلمو لكؿ مف يعنييـ أمر ىذا القرار. كذلؾ حتى يمكف لمف يمس القرار مركزه أف يطعف بو إ
 لعميا المصرية بأنو:كبيذا الشأف قضت المحكمة اإلدارية ا. (4)إذا تراءل لو عدـ مشركعية القرار

نشر قرار تعييف عضك مجمس الدكلة بالجريدة الرسمية يكفي لتحقؽ عممو بمضمكف "
ليس مف تاريخ العمـ ك ، بدء ميعاد طعف فيو مف تاريخ النشر بالجريدة الرسمية أثر ذلؾك القرار 

عبلفك ، مقابمتو لممستشار األميف العاـبناء عمى  القرار  العضك في تاريخ الحؽ لتاريخ نشر ا 

                                                           

 .104مرجع سابؽ ص، القضاء اإلدارم، إبراىيـ العتكـ (1)
 .142ص، رجع سابؽم، راسة مقارنةقضاء إلغاء د، محمد العبادم (2)
 .277-276ص، رجع سابؽم، القضاء اإلدارم بيف النظرية كالتطبيؽ، فيد أبك العثـ (3)
 .64-63ص، ـ2005، منشكرات الحمبي الحقكقية الطبعة األكلى، القضاء اإلدارم الكتاب الثاني، محمد عبد الكىاب (4)



 

72 

 

لمعمـ الذل تحقؽ بنشر القرار بالجريدة  بكتاب المستشار األميف ال يعدك أف يككف تأكيدان 
 . (1)"الرسمية

فبل  عمـ أصحاب الشأف بالقرار اإلدارم،ثبات العكس عمى كيعتبر النشر قرينة ال تقبؿ إ
عد في التشريعات القكا كردت ىذه سكاءن عدـ اطبلعو عمى القكاعد القانكنية  أكيعذر أحد بجيمو 

 .(2)القرارات التنظيمية أككىي المكائح ، في التشريعات الفرعية العادية أـ

كالنشر يجب أف ينصب عمى القرار المراد الطعف فيو باإللغاء. فإذا أصدرت اإلدارة قراران 
عد فإف ذلؾ ال ي، ؿ كنشرت ىذا األخيرك إداريان كلـ تنشره ثـ أردفتو بقرار آخر تضمف القرار األ

. (3)فالنشر يجب أف يتعمؽ بالقرار المتنازع عميو، ؿك لبدأ سرياف الميعاد بالنسبة لمقرار األ كافيان 
" تنشر القكانيف في الجريدة الرسمية خبلؿ  لذلؾ قضت محكمة القضاء اإلدارم المصرم كتطبيقان 

 إذا حددت الإلتاريخ نشرىا  ييعمؿ بيا بعد شير مف اليكـ التالك ، أسبكعيف مف يكـ إصدارىا
 .آخر لذلؾ ميعادان 

سرياف أحكاميا بتاريخ نشرىا ال ك ، " فيذا النص صريح في أف العبرة في نفاد القكانيف 
متمـ  يذلؾ أف اإلصدار عمؿ قانكن، يختمؼ اإلصدار عف النشر في ماىيتوك ، بتاريخ إصدارىا
قر القانكف كفؽ عب قد أليما شيادة رئيس الدكلة بأف مجمس الشأك يتضمف أمريف : لمقانكف ذاتو ك 
أما ، السمطات بتنفيذ القانكف كؿ فيما يخصوك  أمر إلى جميع الييئات يالثانك ، أحكاـ الدستكر

غرض الك  يتـ بظيكر القانكف في الجريدة الرسمية لمدكلةك  النشر فيك عمؿ مادل يتمك اإلصدار
الـز إلمكاف تنفيذ فيك شرط ، ببلغ الجميكر بالقانكف ليككف عمى عمـ بو قبؿ تطبيقوإمنو 

ك عمـ ىىك عمـ الجميكر بيا مجرد نشرىا ك ، بالقكانيف افتراضيكال تفرقة ىنا بيف عمـ ، القانكف
إذ ال يعرؼ الدستكر ىذه التفرقة بؿ ينكرىا ، ىك عمـ الكزراء بالقكانيف بمجرد إصدارىاك  يقيني

دكف تفرقة لؾ لمناس كافة ذك  " المشار إلييا إذ جعؿ نفاذ القكانيف رىف نشرىا188نص المادة "
 عمى ذلؾ فأف مجمس إدارة الييئة العامة لئلصبلح الزراعي كاف مختصان ك ، محككميفك  بيف حكاـ

أصدر ك  ـ(1971)سبتمبر سنة  28بالتصديؽ عمى قرار المجنة القضائية حيف عرض عمييا في 
في النشرة المصمحية كلكي يترتب األثر القانكني لمنشر  .(4)قراره في شأنو في التاريخ المذككر

 :(5)يجب مراعاة الضكابط التالية، بما يحقؽ العمـ بالقرار اإلدارم
                                                           

 .(160)، القاعدة رقـ، 1166" ص،  31سنة المكتب الفني " ـ 1986-2-23ؽ.ع جمسة  30لسنة  945طعف رقـ  (1)
 .314ص، رجع سابؽم، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (2)
 .113ص، رجع سابؽم، النظاـ القانكني لمميعاد في دعكل اإللغاء دراسة تحميمية مقارنة، رأفت فكدة (3)
 .(46)، القاعدة رقـ، 135، " ص 21 ي ">ـ سنة المكتب الفن 1976-4-13ؽ.ع جمسة  18لسنة  50طعف رقـ  (4)
 .494ص، رجع سابؽم، كسيط القضاء اإلدارم، أنكر رسبلف (5)
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 وجود نشرة مصمحية. -4

كال يكفي مجرد صدكر النشرة بصكرة ، حيث يجب كجكد نشرة مصمحية تصدر بصكرة تنظيمية
 ات ببعض مكاقع العمؿ.إعبلنلصؽ القرارات في لكحة  أكغير منظمة 

 دورية ومنظمة. ن تصدر النشرة بصفةأ -5

فبل عبرة ، ال يحتج بالنشر في النشرة المصمحية إال إذا كانت تصدر بصكرة منظمة كدكرية
 لنشر بعض القرارات دكف باقي القرارات. أكبالنشرات التي تصدر في مناسبات معينة 

 .النشرةتكزيع  -6

ؿ يجب أف ال يكفي مجرد صدكر النشرة المصمحية متضمنة القرار المراد مف الطعف عميو ب
 تككف ىذه النشرة مذاعة بمعنى تكزيعيا عمى المكظفيف كتكقيعيـ باستبلميا.

 نشر فحوى القرار. -7

بما يؤدم إلى عمـ صاحب الشأف بمضمكف القرار ، يجب أف يتضمف النشر فحكل القرار
ليتمكف مف تحديد مكقفو مف ىذا القرار. كما قضت محكمة القضاء اإلدارم في بدء سرياف 

في النشرات المصمحية ليس إال  أكنشر القرار اإلدارم في الجريدة الرسمية ع الدعكل" ميعاد رف
ف أره في بدء سرياف الميعاد مشركط بأحداث النشر أث –عمـ صاحب الشأف بو  قرينة عمي

 .(1)"القرار اإلدارم بحيث يككف في كسع صاحب الشأف أف يحدد مكقفو حيالو يكشؼ عف فحكم

                                                           

  (.69) القاعدة رقـ 672-" ص10ـ سنة المكتب الفني "1965-2-14 ؽ.ع جمسة 7لسنة  1372طعف رقـ  (1)
 .1فقرة رقـ :

أحداث النشر أثره في  –عمـ صاحب الشأف بو  يس إال قرينة عمينشر القرار اإلدارم في الجريدة الرسمية أك في النشرات المصمحية ل
 . القرار اإلدارم بحيث يككف في كسع صاحب الشأف أف يحدد مكقفو حيالو بدء سرياف الميعاد مشركط باف يكشؼ عف فحكم

كل إلى المحكمة فيما في شأف تنظيـ مجمس الدكلة عمى أف " ميعاد رفع الدع 1955لسنة  165مف القانكف رقـ  19تنص المادة -1
يتعمؽ بطمبات اإللغاء ستكف يكمان مف تاريخ نشر القرار اإلدارم المطعكف فيو في الجريدة الرسمية أك في النشرات التي تصدرىا 

كينقطع سرياف ىذا الميعاد بالتظمـ إلى الييئة اإلدارية التي أصدرت القرار أك إلى الييئات ، المصالح أك إعبلف صاحب الشأف بو
لرئيسية..... " كمفاد ذلؾ أف المشرع قد جعؿ مناط سرياف الميعاد رفع الدعكل أماـ القضاء اإلدارم ىك كاقعة نشر القرار اإلدارم ا

المطعكف فيو في الجريدة الرسمية أك في النشرات التي تصدرىا المصالح أك إعبلف صاحب الشأف بو . كالنشر المقصكر الذل يسرل 
ميو في المادة سالفة الذكر ىك النشر في الجريدة الرسمية أك في النشرات التي تصدرىا المصالح كالتي صدر منو الميعاد المنصكص ع

ك غنى عف البياف أنو إذا كانت أحكاـ القانكف المشار إليو قد ، 1955مف مارس سنة  30بتنظيميا قرار مجمس الكزراء الصادر في 
فيك ي مصر لـ يمتـز حدكد النص في ذلؾ، فإف القضاء اإلدارم ف، لرفع دعكل اإللغاء حددت كاقعة النشر لبدء سرياف الميعاد المقرر

كمف ثـ فيك يكجب لكى يؤدل النشر ميمتو أف ، ال يرل في النشر إال قرينة عمى كصكؿ القرار المطعكف فيو إلى عمـ صاحب الشأف
 كقفو حيالو .يكشؼ عف فحكل القرار اإلدارم بحيث يككف في كسع صاحب الشأف أف يحدد م
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النشر بالجريدة  -1قضت محكمة العدؿ العميا في الدعكل اإلدارية أما في فمسطيف فقد 
ما بالنسبة أ، ألحكاـ القانكف األساسي الرسمية يقتصر عمى القكانيف حتى تككف نافذة كفقان 

لؤلنظمة كالمكائح كالتعميمات كالقرارات التنظيمية فإنيا تككف نافذة منذ صدكرىا دكف حاجة 
باألفراد ذلؾ أف القرارات  لكف بالقدر الذم ال يمحؽ ضرران ، تنفيذىاكيككف بكسع اإلدارة ، لنشرىا

ف التعميمات الصادرة عف كزارة التعميـ كعميو كحيث إ، إال إذا عممكا بيا اإلدارية ال تسرم بحفيـ
كالتي جعمت مف اإلقامة في بمد الدراسة مدة  ـ(1998) العالي استنادا لقانكف التعميـ العالي لسنة

قؿ كشرط لمعادلة الشيادة لـ يتـ نشرىا بالجريدة الرسمية كلـ يثبت عمـ المستدعي سنة عمى األ
، غـ مف صدكرىا بعد التحاقو بالجامعةر فإنيا ال تسرم بحقو عمى ال ،بيا عند التحاقو بالدراسة

التي يحمميا  دكتكراةالكحيث أف السبب الذم استئذف إليو اإلدارة في رفض معادلتيا لشيادة 
ا سبؽ مبناءن عمى م، فإف قرار اإلدارة، ىك عدـ تحقؽ شرط اإلقامة لممدة المطمكبة المستدعي

 .(1)يككف مخالفا لمقانكف مما يستكجب إلغائو
أف المشرع الفمسطيني لـ يحدد كسائؿ النشر التي يعتد بيا حسب نص  :من وجية نظرنا

قانكف  أما. (2)ـ2001 لسنة 2( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ 284المادة )
ساير المشرعيف المصرم كاألردني في تحديد كسائؿ  فقد الجديد اإلداريةالفصؿ في المنازعات 

طريقة مف طرؽ  لكتركنياعتبار النشر اإلك  كىي النشر في الجريدة الرسمية  النشر التي يعتد بيا
يقدـ ، أم قانكف آخر أكىذه المادة مع مراعاة ما كرد في  " حيث نصت عمى أنو: النشر.

 مف اليكـ التالي لتاريخ تبميغ القرار اإلدارم يكمان خبلؿ ستيف  المحكمة اإلداريةاالستدعاء لدل 
 أكفي الجريدة الرسمية  القرار اإلدارم التنظيمي نشرمف اليـك التالي لتاريخ لممستدعي ك  الفردم
 الشأف لذكم بتبميغو يقضي لتشريعا كاف إذا ةلكتركنياإل الكسائؿ ذلؾ في بما أخرل كسيمة بأم
 .(3)الطريقة" بتمؾ

فمك نشر قرار صادر مف سمطة ، كأف يتـ النشر بعد استيفاء القرار اإلدارم لكافة مراحمو
فإف ىذا النشر يعتبر عديـ القيمة فيما يتعمؽ ببدء ، محمية قبؿ أف تّصدؽ عميو سمطة الكصاية

لمشرع المصرم لـ يشر لمكسائؿ اإللكتركنية في عمى ضكء ما تقدـ كحيث أف ا.(4)سرياف المدة
المشرع المصرم لؤلخذ بمكقؼ المشرعيف الفمسطيني كاألردني  نكصي نشر القرارات اإلدارية لذا

                                                           

، المقتفيـ، 2006\4\12تاريخ الفصؿ  2005لسنة 77قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل اإلدارية رقـ (1)
 مساءن. 6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، مكقع إلكتركني جامعة بيرزيت

 152لفمسطيني، مرجع سابؽ، صريؼ بعمكشة، اجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم اش (2)
 .ـ بشأف الفصؿ في المنازعات اإلدارية  2016( لسنة 3مف قانكف رقـ ) 1فقرة  (5)المادة  (3)
 .143ص، رجع سابؽم، لغاءاإلقضاء ، محمد العبادم (4)



 

75 

 

كاعتبار نشر القرارات اإلدارية ، لتعديؿ النصكص القانكنية الخاصة بنشر كتبميغ القرارات اإلدارية
 .شران طريقة مف طرؽ النإلكتركنيكتبميغيا 

 الفرع الثاني
 .عالناإل أوالتبميغ 

ىك الكسيمة الثانية التي حددىا المشرع لبدء سرياف ميعاد رفع دعكل اإللغاء بعد  عبلفاإل
ىك الطريقة  عبلففي النشرات المصمحية. حيث عرؼ الفقو اإل أك، النشر في الجريدة الرسمية

ىك كسيمة  عبلفبالقرار اإلدارم. فاإل عممان التي تحيط بيا اإلدارة صاحب الشأف المعيف بالذات 
ىك الكسيمة التي عينيا  عبلفاإل . كعرؼ أيضان (1)العمـ بالنسبة لمقرارات الفردية كقاعدة عامة

مجمكعة مف األفراد معينيف  أك، فيذه القرارات تتعمؽ بفرد، القضاء لمعمـ بالقرارات الفردية
دارة قرارىا إلى الطريقة التي تنتقؿ بيا اإل أك .(2)كمعركفيف بالنسبة لمجية مصدرة القرار، بذكاتيـ

صاحب  إعبلفكاألصؿ في القرارات الفردية ىك  .(3)أفراد بذكاتيـ مف الجميكر أك، عمـ فرد بعينو
. كيبدأ التبميغ في (4)لسرياف ميعاد دعكل اإللغاء في القرارات الفردية يعد شرطان  عبلففاإل، القرار

كليس مف ، صان بدء سرياف الطعف القضائي مف تاريخ التبميغ الفعميكخصك ، إنتاج آثاره القانكنية
 المصرية ة العميامحكمة اإلداريال. كبيذا المعنى قضت (5)كانت كسيمتو تاريخ إرساؿ التبميغ أيان 

لسنة ( 47)( مف قانكف مجمس الدكلة الصادر بالقانكف رقـ 24المادة ) :465 في الطعف رقـ
يشترط أف تتكافر لصاحب الشأف كسيمة  ؿ العمـ بالقرار اإلدارمرع كسائحدد المش ،ـ(1972)

كؿ عناصر القرار  شامبلن يجب أف يككف العمـ ك  قيني بالقرار اإلدارممنيا تكفؿ لو العمـ الي
ال تجكز لقانكني المترتب عمى ىذا القرار ك بطريقة تمكف صاحب الشأف مف معرفة حقيقة مركزه ا

 عبلفك اإلأف األصؿ ىكأساس ذلؾ ، قرار مف حيث قكتياائؿ العمـ بالبيف كس المساكاة
الكسيمة الكاجبة بالنسبة  ىك عبلفاإل ممكنان  عبلففي النشر إذا كاف اإلال يكاالستثناء ىك النشر ك ك 

لمقرارات الفردية عمى عكس القرارات التنظيمية العامة التي يكفي لمعمـ بيا النشر في الجريدة 
الذيف تنطبؽ محية حيث يتعذر بالنسبة ليا حصر األشخاص في النشرات المص أكالرسمية 
 .(6)يا إلى األشخاص بذكاتيـإعبلنال يشترط في القرارات التنظيمية العامة  مؤدل ذلؾ -عمييـ 

                                                           

 .314ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (1)
 .115ص، مرجع سابؽ، اإللغاء في دعكل النظاـ القانكني لمميعاد، رأفت فكدة (2)
 .143ص، مرجع سابؽ، قضاء اإللغاء، محمد العبادم (3)
 .494 مرجع سابؽ، كسيط القضاء اإلدارم، أنكر رسبلف (4)
 .439ص، 2011، دار الثقافة الطبعة الثالثة، مكسكعة القضاء اإلدارم الجزء األكؿ، عمي شطناكم (5)
، 5196ص،  31م سنة المكتب الفني 6/8/5986ق.ع جلسة  ;6لسنة  8:9طعن رقم رية المص المحكمة اإلدارية العمياقرار  (6)

 ( .585)، القاعدة رقم
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لشكميات معينة يجب أال  عبلفغير أف عدـ خضكع اإل، ال يخضع لشكؿ معيف عبلفكاإل
أكانت  سكاءن الصادر منيا اسـ الجية  فيتعيف أف يظير فيو، إعبلفيحرمو مف مقكمات كؿ 

 كأف يكجو إلى ذكم، ؼ المختصكأف يصدر مف المكظ، أحد األشخاص العامة األخرل الدكلة أـ
لى مف ينكب عنيـ إذا كانكا ناقصي األىمية، المصمحة شخصيان إذا كانكا كاممي األىمية  . (1)كا 

، يدان مؤكدان كإلى عممو أ يسعى لصاحب الشأف لمكصكؿ عبلففالقرار مف خبلؿ كسيمة اإل
حيث تنقؿ اإلدارة عبر ىذه ، باإلضافة إلى ذلؾ أنو في الغالب يتسـ بالكماؿ كالبعد عف النقصاف
مجمكعة مف األشخاص  أكالكسيمة صكرة القرار كاممة. أما إذا كاف القرار الفردم يتعمؽ بفرد 

فإنو قد ، يـ بوإعبلنذه األخيرة جب عمى ىأك األمر الذم ، محدديف بذكاتيـ كمعركفيف لدل اإلدارة
كىؤالء ، يمس مصالح األفراد اآلخريف بصكرة غير مباشرة كليسكا معمكميف لدل اإلدارة

في مجاؿ الكظيفة  خاصةو بك ، يعتبركف طاعنيف احتمالييف بالنسبة ليذا القرار األشخاص
 .(2)العامة

أف التبميغ معادؿ كفي ىذا يمتقي القضاء المصرم كاألردني مع القضاء الفرنسي في 
 .(3)كفي أف كمييما يؤدياف إلى صاحب الشأف بالقرار المطعكف فيو، لمنشر

القرارات التنظيمية العامة كبيذا الشأف قضت المحكمة اإلدارية العميا المصرية بأنو :"
القرارات الفردية التي تمس مراكز ك تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية يسرل ميعاد الطعف فييا مف 

يقـك مقاـ النشر ك ، لشأفيا إلى أصحاب اإعبلننكنية ذاتية يسرل ميعاد الطعف فييا مف تاريخ قا
قرار  تطبيؽ ال افتراضيان ك  ال ظنيا يقينيان  عممان تحقؽ عمـ صاحب الشأف بالقرار  عبلفاإل أك

 ىك قرار فردلك  ؿالمياديف بالمنافع العامة بدكف مقابك  الطرؽك  المحافظ بإلحاؽ بعض الشكارع
نما مف تاريخ تاريخ نشره في الكقائع الرسمية ك ال يسرل ميعاد طعف فيو مف ك ، ليس تنظيميان ك  ا 

 .(4)"يقينيان  عممان عمميـ بو  أكف الشأ و ألصحابإعبلن

ككاف مكقؼ المشرع الفمسطيني مػف تبميػغ أك إعػبلف القػرارات اإلداريػة كاضػحان حيػث بينػت 
 بالبلئحػػػػػػػػػػة التنفيذيػػػػػػػػػػةـ 2005لسػػػػػػػػػػنة ( 45جمػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػكزراء رقػػػػػػػػػػـ )قػػػػػػػػػػرار ممػػػػػػػػػػف ( 3)مػػػػػػػػػػادةال

 ـ2005( لسػػػػػػػنة 4المعػػػػػػػدؿ بالقػػػػػػػانكف رقػػػػػػػـ ) 1998( لسػػػػػػنة 4لقػػػػػػانكف الخدمػػػػػػػة المدنيػػػػػػػة رقػػػػػػػـ )
 عمػػػػى كحػػػػدة شػػػػؤكف المػػػػكظفيف إعػػػػبلـ المكظػػػػؼ بػػػػالقرارات اإلداريػػػػة التػػػػي يكػػػػكف طرفػػػػان بيػػػػا. -1

                                                           

 .315-314ص ، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (1)
 .117ص، مرجع سابؽ، النظاـ القانكني لمميعاد، رأفت فكدة (2)
 .274ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، فيد أبك العثـ (3)
 .(50)، لقاعدة رقـا، 278ص 30فنيالـ سنة المكتب  1984-12-29ؽ.ع جمسة  27لسنة  434طعف رقـ  (4)
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الػػػػدائرة  تنشػػػػر القػػػػرارات اإلداريػػػػة كالمنشػػػػكرات التػػػػي تحتػػػػاج إلػػػػى نشػػػػر عمػػػػى لكحػػػػة إعبلنػػػػات -2
الحككمية كعمى المكظؼ تتبع ىذه القرارات، كيصدر قراران عف الديكاف يحدد القػرارات كالمنشػكرات 
التي تتطمب النشر، كتعميقيا عمى لكحة إعبلنات، كمدة بقائيا معمقة، كالضمانات التي تكفؿ عمـ 

 كافة المكظفيف بيا عممان يقينان.

يف إخطػػار المكظػػؼ شخصػػيان بػػالقرار اإلدارم كبينػػت أيضػػان أنػػو تتػػكلى كحػػدة شػػؤكف المػػكظف
 الذم يتعمؽ بو أك بكظيفتو فكر صدكره بكساطة رئيسو المباشر. 

كفػػي قػػرار محكمػػة العػػدؿ العميػػا قضػػت أنػػو:" عمػػى رجػػؿ اإلدارة أف يراعػػي اإلجػػراءات التػػي 
القػػانكف أكجػب القػانكف مراعاتيػػا قبػؿ اصػػدار القػرار اإلدارم كأف يفػرغ القػػرار بالشػكؿ الػػذم أكجبػو 

ذا كانػت اإلجػراءات مقػررة لضػماف مصػمحة األفػراد أك  ال كاف القػرار مشػكبان بعيػب فػي شػكمو، كا  كا 
كانت مراعاتيا تػؤدم إلػى تعػديؿ القػرار فيػي اجػراءات جكىريػة إذا خكلفػت كػاف القػرار معيبػان مػف 

المسػتدعي حيث الشكؿ، بالتالي فإف قياـ البمدية المستدعى ضدىا  بفصؿ التيػار الكيربػائي عػف 
دكف ذكر األسباب التي دعت إلى ذلؾ يجعؿ قرارىػا بػاطبلن كمخالفػان لمقػانكف كال يسػعفيا أف تػذكر 

القػػرار بعػػد صػػدكره، إذ أف القػػرار اإلدارم المعيػػب ابتػػداءن بسػػبب عػػدـ ذكػػر األسػػباب سػػبب اتخػػاذ 
رار جديػػد التػػي اسػػتند إلييػػا يعػػد بػػاطبلن كال يصػػحح بػػذكرىا أمػػاـ المحكمػػة بػػؿ البػػد مػػف صػػدكر قػػ

يتضمف ذكر األسباب، ألف المشرع إذا ألـز اإلدارة أف تذكر األسػباب كجػب عمييػا ذكرىػا بصػكرة 
ال كاف قرارىا باطبلن كمخالفان لمقانكف  .(1)كاضحة كجمية كا 

أف المشرع الفمسطيني كالمصرم كاألردني لـ يمـز اإلدارة بطريقة محددة  :من وجية نظرنا
كبالتالي فإنو يتصكر أف يتـ ، تبميغ ليس لو شكؿ معيف يمـز أف يتـ فيوفال، عبلفاإل أكبالتبميغ 
أم  أكالبريد المسجؿ مع عمـ الكصكؿ  أكالخاص بو  لكتركنيبكاسطة البريد اإل ان إلكتركنيالتبميغ 

طريقة تقررىا المحكمة بمعنى تـ ذكر طرؽ التبميغ في القانكف عمى سبيؿ المثاؿ كليس عمى 
 .(2)سبيؿ الحصر

 

 

 

                                                           

 ـ.26/11/1996ـ، تاريخ الفصؿ 1996لسنة  6قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل فب الدعكل اإلدارية رقـ  (1)
 .158فمسطيني، مرجع سابؽ، صشريؼ بعمكشة، اجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم ال (2)
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 لفرع الثالثا
 العمم اليقيني

نظرية العمـ اليقيني كما يطمؽ عمييا الفقو ىذه التسمية تتحقؽ إذا تأكد عمـ صاحب الشأف 
كفي ىذه ، بحيث يستطيع تحديد مركزه القانكني منو، بكافة محتكياتو يقينيان  عممان بالقرار اإلدارم 

 .(1)ء سرياف الميعادفي بد عبلفالحالة فإف العمـ اليقيني يقـك مقاـ النشر كاإل

 .(2)لتحديد بدء الطعف عبلفاإل أكالعمـ اليقيني بالقرار اإلدارم كسيمة تقكـ مقاـ النشر 
كيشترط أف يككف العمـ ، بالقرار اإلدارم يقينيان  عممان ىك عمـ صاحب الشأف  كيقصد بالعمـ اليقيني

أكاف في  سكاءن القضاء اإلدارم  . كىي نظرية قضائية يأخذ بيا(3)افتراضيان  أككليس ظنيان  يقينيان 
 األردف. مصر أـ فمسطيف أـ

مقاـ  إف العمـ اليقيني الذل يقـك: "المحكمة اإلدارية العميا المصرية كتطبيقان لذلؾ قضت
فرديان يقكـ بحسب  صاحب الشأف بو إذا كاف قراران إداريان  إعبلف أكنشر القرار اإلدارم البلئحي 

ال ظنيان كثانيان ال  يقينيان  : أف يككفلواأل كلو عمى ركنيف. تكييؼ المحكمة كاقتناعيا بحص
افتراض عمـ صاحب الشأف بالقرار  أك فبل يكفي لبدء ميعاد رفع الدعكل األخذ بالظف، افتراضيان 

أف يككف إيجابيان كمؤكدان ال مستنتجان مف  عبلفاإل أكيجب في العمـ الذل يقكـ مقاـ النشر  –
لجميع عناصر القرار بما يمكف صاحب الشأف مف  شامبلن  : أف يككفثانياً  –قرائف تقبؿ العكس 

إلى ىذا القرار كيستطيع أف يحدد عمى مقتضى ذلؾ طريقو في  تحديد مركزه القانكني بالنسبة
ىذيف الركنيف فقد العمـ المنتج أثره في بدء سرياف ميعاد دعكل  إذا تخمؼ أحد –الطعف فيو 

عمـ اليقيني قياـ الجية اإلدارية بتنفيذ القرار دكف أف يثبت إحاطة قبيؿ ال ال يعتبر مف –اإللغاء 
فبمقتضى ىذا الحكـ كأحكاـ أخرل كثيرة  .(4)"بالقرار كأسبابو أكبيذا التنفيذ  عممان  ذكل الشأف

بيد أف المشرع  ،عبلفاإل أكجعؿ القضاء اإلدارم العمـ اليقيني كسيمة تقكـ مقاـ النشر 
بشأف  (ـ 2016) لسنة( 3قانكف رقـ ) ( مف5عمـ اليقيني في المادة )الفمسطيني قد نص عمى ال

 عممان يعتبر في حكـ التبميغ عمـ المستدعي بالقرار المطعكف فيو  ": الفصؿ في المنازعات اإلدارية
 .(5)"يقينيان 

                                                           

 .144ص، رجع سابؽم، لغاء دراسة مقارنةاإلقضاء ، محمد العبادم (1)
 .107مرجع سابؽ ص، القضاء اإلدارم، منصكر العتـك (2)
 .496ص، مرجع سابؽ، كسيط القضاء اإلدارم، أنكر رسبلف (3)
 .(110)، القاعدة رقـ 1021، الجزء الثاني " ص " 43ـ سنة المكتب الفني 1998-3-21ؽ.ع جمسة  37لسنة  621طعف رقـ  (4)
 .ـ بشأف الفصؿ في المنازعات اإلدارية 2016( لسنة 3مف قانكف رقـ ) 2فقرة  5المادة  (5)
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كذىبت محكمة العدؿ العميا في فمسطيف في حكـ ليا "يبدأ ميعاد الطعف مف تاريخ العمـ 
العمـ اليقيني بالقرار  -1. كفي حكـ آخر: (1)قرار كالعمـ اليقيني يقكـ مقاـ التبميغ"اليقيني بال

كيككف كذلؾ ، ال ظنيان كال افتراضيان  يقينيان  عممان أف يككف  ال بدكالذم يقكـ مقاـ التبميغ ، اإلدارم
ميعاد الطعف بالقرار  -2باطبلع الشخص الصادر ضده القرار عمى أسباب القرار كفحكاه.

. كفي حكـ آخر (2)يقينيان  عممان عمـ ذم المصمحة بو  أكنشره  أكإلدارم يبدأ مف ميعاد تبميغو ا
"كبما أنو مف المبادئ المستقرة أف العمـ اليقيني بالقرار يسد مسد التبميغ كالنشر متى كاف ىذا 

مشكك ف المستدعية عممت بالقرار الة الطاعف بالقرار كمضمكنو. كحيث إالعمـ قاطعان في معرف
في البند الخامس مف  إقرارىاـ كما ىك ثابت في 2000\7\5 منذ يقينيان  عممان منو كبمضمكنو 
فتككف الدعكل كالحالة  2001\6\24كتقدمت بطعنيا ىذا لدل محكمتنا بتاريخ ، الئحة الدعكل

كما نص المشرع  .(3)ىذه مقدمة بعد فكات المدة القانكنية األمر الذم يتعيف معو ردىا شكبلن 
 عممان ( فقرة ب "يعتبر في حكـ التبميغ عمـ الطاعف بالقرار المطعكف فيو 8ألردني في المادة )ا

 .(4)"يقينيان 

في كؿ مف مصر كفمسطيف  كالقضاءكبل مف التشريعات كالفقو  : أفومن وجية نظرنا 
، لتبميغكاألردف يتفقكف في األخذ بالعمـ اليقيني لبدء سرياف ميعاد دعكل اإللغاء بجانب النشر كا

 كمعنى ذلؾ أف العمـ اليقيني يحقؽ الغاية التي تكخاىا القانكف مف النشر كالتبميغ.

كتطبيقان لذلؾ قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية حيث قضت بأف العمـ اليقيني بالقرار 
ف كذلؾ كيكك ، اإلدارم كالذم يقكـ مقاـ التبميغ البد أف يككف عممان يقينيان ال ظنيان كال افتراضيان 

كأف ميعاد الطعف بالقرار ، باطبلع الشخص الصادر ضده القرار عمى أسباب القرار كفحكاه
  .(5)اإلدارم يبدأ مف ميعاد تبميغو أك نشره أك عمـ ذم المصمحة عممان يقينيان 

 

                                                           

، مكقع إلكتركني جامعة بيرزيت، المقتفي، 2008 لسنة 25قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل اإلدارية رقـ (1)
 . مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017لزيارة تاريخ ا

، مكقع إلكتركني جامعة بيرزيت، المقتفي، 1996 لسنة 6قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في دعكل اإلدارية رقـ  (2)
 . مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة 

مكقع إلكتركني جامعة ، المقتفي، ـ2003\6\17 ـ جمسة2001( لسنة20ـ)الفمسطينية براـ اهلل رق العميا قرار محكمة العدؿ (3)
 .مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، بيرزيت

 ـ قانكف القضاء اإلدارم.2014( لسنة27( فقرة ب مف القانكف األردني رقـ )8نص المادة ) (4)
، المقتفي، ـ26/11/1996تاريخ الفصؿ ، ـ1996لسنة  6كل اإلدارية رقـ قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في الدع (5)

 . مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، مكقع إلكتركني جامعة بيرزيت، المقتفي
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 المطمب الثاني
 حساب ميعاد رفع دعوى اإللغاء.

اـ قانكف المرافعات فيما لـ ( مف قانكف مجمس الدكلة المصرم تطبؽ أحك3نصت المادة )
 .(1)كذلؾ إلى أف يصدر قانكف باإلجراءات الخاصة بالقسـ القضائي، يرد فيو نص

العمـ اليقيني. كقد  أك عبلفاإل أكتحسب المدة البلزمة لرفع الدعكل مف تاريخ النشر 
 بشأف الفصؿ في المنازعات اإلدارية (ـ 2016) لسنة( 3قانكف رقـ )( مف 5نصت المادة )

 :(2)االستدعاء كالمكاعيد الخاصة بدعكل اإللغاء تقديـبشأف 

يقدـ االستدعاء لدل المحكمة ، أم قانكف آخر أكىذه المادة مع مراعاة ما كرد في  -1
لممستدعي  الفردم مف اليكـ التالي لتاريخ تبميغ القرار اإلدارم يكمان اإلدارية خبلؿ ستيف 

 كسيمة بأم أكفي الجريدة الرسمية  ارم التنظيميالقرار اإلد نشرمف اليكـ التالي لتاريخ ك 
 بتمؾ الشأف لذكم بتبميغو يقضي التشريع كاف إذا ةلكتركنياإل الكسائؿ ذلؾ في بما أخرل

 . الطريقة
 .يقينيان  عممان يعتبر في حكـ التبميغ عمـ المستدعي بالقرار المطعكف فيو  -2
 كفقان  اتخاذه يجب كاف قرار أم اتخاذ عف امتناعيا أك اإلدارية الجية في حالة رفض -3

ال ييقبؿ االستدعاء إال بعد تقديـ تظمـ لمجية ، بيا المعمكؿ األنظمة أك القكانيف ألحكاـ
فإذا انقضت ىذه المدة ، مف تاريخ تقديمو يكمان كيتـ البت في التظمـ خبلؿ ثبلثيف ، اإلدارية

ستدعاء مف تاريخ كيحسب ميعاد اال، دكف الرد عمى مقدـ التظمـ اعتبر طمبو مرفكضان 
 الضمني. أكالرفض الصريح 

 في أم مف الحاالت التالية:( مف ىذه المادة 1ينقطع سرياف الميعاد المذككر في الفقرة ) -4

كيجب أف ييبت في التظمـ ، خبلؿ ميعاد الطعف باإللغاء التظمـ اإلدارم لمجية المختصة - أ
عمى تقديـ التظمـ دكف أف  يكمان كيعتبر فكات ستيف ، مف تاريخ تقديمو يكمان خبلؿ ستيف 

يـ االستدعاء مف دكيحسب ميعاد تق، بمثابة رفضو، تجيب عنو السمطات المختصة
 الضمني بحسب األحكاؿ. أكتاريخ الرفض الصريح 

 .باإللغاء تقديـ االستدعاء إلى محكمة غير مختصة شريطة أف يقدـ خبلؿ ميعاد الطعف - ب
 .باإللغاء الطعف ميعاد خبلؿ الطمب ىذا يقدـ أف شريطة الرسكـ تأجيؿ طمب تقديـ - ت

                                                           

 .ـ1972 ( لسنة47المادة الثالثة مف قانكف مجمس الدكلة المصرم رقـ ) (1)
 .أف الفصؿ في المنازعات اإلداريةـ بش 2016( لسنة 3المادة الخامسة مف قانكف رقـ ) (2)
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 حالة القكة القاىرة.يكقؼ ميعاد الطعف المنصكص عميو في ىذه المادة في  -5
 يقبؿ الطعف في القرارات اإلدارية المنعدمة في أم كقت دكف التقيد بميعاد. -6
امر اإلفراج عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع أك تقبؿ االستدعاءات المتعمقة ب -7

 .إيقافيـ دكف التقيد بميعادطيمة مدة 
تبميغ القرار أف حساب الستيف يـك يبدأ مف اليكـ التالي لتاريخ  :يتضح لنا مما سبق

في الجريدة  القرار اإلدارم التنظيمي نشرمف اليكـ التالي لتاريخ ك ، لممستدعي الفردم اإلدارم
 بتبميغو يقضي التشريع فكا إذا ةلكتركنياإل الكسائؿ ذلؾ في بما أخرل كسيمة بأم أكالرسمية 

 .الطريقة بتمؾ الشأف لذكم
 كلدراسة ىذا المطمب سنقكـ بتقسيمو إلى فرعيف:

 كيفية حساب ميعاد رفع دعوى اإللغاء. -لوالفرع األ 
 امتداد ميعاد رفع دعوى اإللغاء. -الفرع الثاني

 لوالفرع األ 
 كيفية حساب ميعاد رفع دعوى اإللغاء

تبدأ مف تاريخ العمـ بالقرار محؿ  يكمان إلدارم خبلؿ ستيف ينبغي أف يمارس التظمـ ا 
ـ 1972لسنة 47( مف قانكف 24نصت المادة ) . كما(1)الخصكمة إلى الجية المختصة

كالمحاكـ اإلدارية بمصر: ميعاد رفع  اإلدارمالمصرم مف اإلجراءات أماـ محكمة القضاء 
مف تاريخ نشر القرار المطعكف فيو  يكمان كف الدعكل أماـ المحكمة فيما يتعمؽ بطمبات اإللغاء ست

 صاحب الشأف بو. إعبلف أكفي النشرات التي تصدرىا المصالح العامة  أكفي الجريدة الرسمية 
الييئات  أككينقطع سرياف ىذا الميعاد بالتظمـ إلى الييئة اإلدارية التي أصدرت القرار 

ذا صدر القرار  يكمان كيجب أف يبت في التظمـ قبؿ مضي ستسف ، الرئاسية مف تاريخ تقديمو. كا 
عمى تقديـ التظمـ دكف أف تجيب عنو  يكمان كيعتبر مضي ستيف ، بالرفض كجب أف يككف مسببان 

السمطات المختصة بمثابة رفضو. كيككف ميعاد رفع الدعكل بالطعف في القرار الخاص بالتظمـ 
 المذككرة. يكمان مف تاريخ انقضاء الستيف  يكمان ستيف 

مف القانكف المصرم كالفمسطيني كاألردني اتفقا فيما يخص  أف كبلن  :ية نظرناومن وج
 تبدأ مف تاريخ العمـ بالقرار محؿ الخصكمة. يكمان كىك ستيف ، ميعاد رفع دعكل اإللغاء

الييئات  أككينقطع سرياف ىذا الميعاد بالتظمـ إلى الييئة اإلدارية التي أصدرت القرار 
ذا صدر القرار  يكمان ي التظمـ قبؿ مضي ستيف الرئاسية. كيجب أف يبت ف مف تاريخ تقديمو كا 

                                                           

 .158ص، ـ2002، 1العدد، 16المجمد ، كاإلدارة االقتصاد، مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز، الديف الجيبلتي محمد بكزيد (1)
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عمى تقديـ التظمـ دكف أف تجيب عنو  يكمان . كيعتبر مضي ستيف بالرفض كجب أف يككف مسببان 
كيككف ميعاد رفع العكل بالطعف في القرار الخاص بالتظمـ ، السمطات المختصة بمثابة رفضو

 . (1)المذككرة يكمان ف مف تاريخ انقضاء الستي يكمان ستيف 

كاستقرت أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا عمى ما ذىبت إليو محكمة القضاء اإلدارم 
في  اإلدارمالمعمكؿ عميو لبدء سرياف ميعاد رفع دعكل اإللغاء ىك نشر القرار المصرم: 

 إعبلف ىك عبلفالمقصكد باإل -تصدرىا المصالح العامة  يفي النشرات الت أكالجريدة الرسمية 
 شامبلن بصدكر القرار  يقينيان  عممان عمـ صاحب الشأف  عبلفيقكـ مقاـ اإل -صاحب الشأف بو 

يجكز االكتفاء لبدء سرياف الميعاد بمجرد نشر  ال –جميع عناصره ميعاد التظمـ مف قرار الترقية 
ة ثـ حدل الصحؼ اليكمية بحاجتيا لشغؿ الكظيفة محؿ المنازعإفي  ان إعبلنالجية اإلدارية 

محؿ الطعف في  اإلدارميغنى ذلؾ عف نشر القرار  ال –داخؿ الكزارة  يا عف ذلؾ أيضان إعبلن
يكفي ككف  ال –صاحب الشأف بو  إعبلف أكتصدرىا الكزارة  يالنشرات الت أكالجريدة الرسمية 

 المدعية تعمؿ بقطاع مكتب الكزير كالذل يعمؿ بو المدعى عميو المطعكف في ترقيتو في ترقيتو
درجة  إلىيرقى العمـ المفترض بيذه الصكرة  أساس ذلؾ: الك كافر عمميا بالقرار المطعكف فيو لت

 .(2)تطبيؽ -لبدء سرياف ميعاد رفع دعكل اإللغاء  إعبلف أكالذل يغنى عف النشر  يالعمـ اليقين
في شأف تنظيـ  1959 لسنة 55مف القانكف رقـ  22عمى مقتضى حكـ المادة كفي حكـ آخر "

المحددة  يكمان برفض التظمـ قد تحقؽ بفكات الستيف  يذا لـ يكف القرار الحكمإمس الدكلة مج
كجب حساب ، فضبأف أجابت السمطات المختصة قبؿ فكاتو بقرار صريح بالر ، لفحص التظمـ

ىك الذل يجرل سرياف  عبلفألف ىذا اإل، ىذا القرار الصريح بالرفض إعبلفالميعاد مف تاريخ 
كلكف ، مارس 10مارس تبدأ مدة الميعاد يكـ  10مثاؿ ذلؾ إذا تـ النشر يـك . (3)"ان قانكنالميعاد 

في  يكمان مارس حتى انتياء الستيف  11فنبدأ بالعد مف يكـ ، ال نحسب ىذا اليكـ مف الستيف يكـ
 مايك. 9نياية يكـ 

رقـ  نيالفمسطي مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية 21كىذا ما أكدتو المادة  
 أكالشيكر  أكاألسابيع  أكإذا كاف الميعاد مقدران باألياـ .(4)(ـ2001) لسنة 2

فإذا ، حدكث األمر المعتبر في نظر القانكف مجريان لمميعاد أكبالسنيف فبل يحسب منو يكـ التبميغ 

                                                           

 .59ص، مرجع سابؽ، الكتاب الثاني، القضاء اإلدارم، محمد عبد الكىاب (1)
 (.136)، القاعدة رقـ، 1307الجزء الثاني " ص ، 36سنة المكتب الفني "  ـ1991، 5، 26ؽ.ع جمسة  34لسنة  677طعف رقـ  (2)
 .(91)،القاعدة رقـ 740" ص11ـ سنة المكتب الفني "1966، 6، 26ؽ.ع جمسة  10لسنة  1480ك 1291ك 1272الطعكف أرقاـ  (3)
 ـ.2001 لسنة 2مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ  21المادة  (4)
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ير مف كاف مما يجب انقضاؤه قبؿ اإلجراء فبل يجكز حصكؿ اإلجراء قبؿ انقضاء اليـك األخ
أما إذا كاف ظرفان يجب أف يحصؿ فيو اإلجراء ينقضي الميعاد بانقضاء اليكـ األخير ، الميعاد
 فيو.

 بالسنة تحسب بالتقكيـ الشمسي. أكالمكاعيد المعينة بالشير  -2

 ؿ يكـ عمؿ بعدىا.أك إذا صادؼ آخر الميعاد عطمة رسمية امتد إلى  -3

. فمدة ميعاد رفع دعكل اإللغاء تعتبر مدة يكمان يدخؿ اليكـ األخير في حساب مدة الستيف 
يككف قد تـ رفعيا ، كعمى ذلؾ فرفع الدعكل في آخر يكـ، كاممة ان كاممة بمعنى أنيا ستكف يكم

في ميعادىا كالدليؿ عمى ذلؾ قرار محكمة القضاء اإلدارم في حكميا السابؽ" كينقضي الميعاد 
 . (1)بانقضاء اليـك األخير منو"

العمـ اليقيني كال يحسب  أكالتبميغ  أكأف جرياف الميعاد يككف بالنشر  :رنامن وجية نظ
فإف ، اليكـ الذم حدث فيو العمـ مف ذكم الشأف أك عبلفكصكؿ اإل أكاليكـ الذم يتـ فيو النشر 

 كتنقضي بانقضاء اليـك األخير منو.، بداية الميعاد تبدأ مف اليـك التالي لذلؾ

مف حيث إنو مف المستقر عميو في  اء اإلدارم المصرم.كىذا ما أكدتو محكمة القض
ف كاف ميعاد الطعف أماـ المحكمة اإلدارية العميا ىك ستكف ك  قضاء ىذه المحكمة أنو مف  يكمان ا 

 –أساس ذلؾ  –إال أف يـك صدكر الحكـ ال يدخؿ في حساب ىذه المدة ، تاريخ صدكر الحكـ
فبل يحسب فيو يكـ صدكره ، انكف مجريان لمميعادأف صدكر الحكـ ىك األمر المعتبر في نظر الق

عمى أنو إذا صادؼ اليـك األخير يكـ عطمة رسمية فإنو ، التجاريةك  كفقان لقانكف المرافعات المدنية
 .(2)ؿ يكـ عمؿأك يمتد إلى 

 الفرع الثاني
 امتداد ميعاد رفع دعوى اإللغاء

 يكمان أكانت مدتيا  سكاءن ، ةيمتد ميعاد الطعف إذا صادؼ اليكـ األخير منو عطمة رسمي
كيككف االمتداد لميكـ التالي ليا. كما يمتد ميعاد الطعف بإضافة مكاعيد المسافة ، أكثر أك ان دكاح

 .(3)ـ1968 لسنة 13قانكف المرافعات المدنية كالتجارية المصرم رقـ المنصكص عمييا في 

                                                           

 .142مرجع سابؽ ص، النظاـ القانكني لمميعاد في دعكل اإللغاء، فت فكدةرأ (1)
 ـ.16/4/2000ؽ بجمسة 50لسنة  9798الصادر مف محكمة القضاء اإلدارم بالقاىرة في الدعكل رقـ  لقرارافي  (2)
 .318ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (3)
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باإللغاء بحيث تحتسب مدة  امتداد الميعاد زيادة مدة الطعف أكيقصد بإطالة أمد الميعاد 
كيمتد ميعاد ، المحددة تشريعيان لرفع دعكل اإللغاء أماـ القضاء اإلدارم يكمان أطكؿ مف الستيف 

 .(1)الطعف باإللغاء في حالتيف كىما حساب المسافة كالعطؿ الرسمية
 حساب المسافة -أوال

( 2مسطيني رقـ )مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الف( 18دة )نصت الما
 :(ـ2001) لسنة 

إذا كاف لممراد تبميغو مكطف معمكـ في الخارج يجكز لممحكمة أف تأذف بإجراء تبميغو الكرقة  -1
 بأية طريقة أخرل. أكالقضائية بطريؽ البريد المسجؿ مع عمـ الكصكؿ 

التي يترتب ( مف ىذه المادة تحدد المدة 1إذا أمرت المحكمة بإجراء التبميغ حسب الفقرة ) -2
كسبؿ ، عمى المراد تبميغو تقديـ دفاعو كحضكره أماـ المحكمة مراعية في ذلؾ بعد المسافة

 االنتقاؿ كظركؼ االستعجاؿ.

كأمكف تبميغو فييا يعتبر التبميغ ، إذا تصادؼ كجكد الشخص المراد تبميغو في فمسطيف -3
 صحيحان.

ـ " 1968لسنة 13لتجارية المصرم رقـ مف قانكف المرافعات المدنية كا 16نصت المادة كذلؾ 
لمباشرة إجراء فيو زيد عميو يكـ لكؿ مسافة  أك، في القانكف لمحضكر إذا كاف الميعاد معينان 

 االنتقاؿكالمكاف الذم يجب ، منو االنتقاؿبيف المكاف الذم يجب  مقدارىا خمسكف كيمك متران 
داد لو يكـ عمى الميعاد. كال يجكز أف يز  كما يزيد مف الكسكر عمى الثبلثيف كيمك متران ، إليو

بالنسبة لمف يقع  يكمان ميعاد المسافة أربعة أياـ. كيككف ميعاد المسافة خمسة عشر  يجاكز
 مكطنو في مناطؽ الحدكد".

مف قانكف المرافعات عمى أف "ميعاد المسافة لمف يككف مكطنو في الخارج  17كنصت المادة 
كالذم أعمف خبلؿ ، سافة لصاحب الشأف المقيـ بالخارج. فبل يحسب ميعاد م(2)"يكمان ستكف 

كأجبر ، لمف أعمف بالجميكرية يكمان بينما يحسب ميعاد مسافة قدره ستكف ، كجكده بالجميكرية
 .(3)عمى مغادرة الببلد

                                                           

 .312ص ،رجع سابؽم، القضاء اإلدارم، ىاني غانـ (1)
 .ـ كتعديبلتو1968 لسنة 13مف قانكف المرافعات المدنية كالتجارية المصرم رقـ  17-16المادة  (2)
 .501ص ، مرجع سابؽ، كسيط القضاء اإلدارم، أنكر رسبلف (3)
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كقد ترؾ تحديد المسافة ، بيد أف المشرع الفمسطيني لـ يحدد المسافة كما فعؿ المشرع المصرم
سبؽ اإلشاره  مف قانكف أصكؿ المحاكمات 18لممحكمة كجاء ذلؾ بنص المادة  لمسمطة التقديرية

  . (1)إليو
في أف تحديد المدة كالمسافة أمر دقيؽ كميـ  (2)نؤيد ما ذىب إليو بعض الفقياء :ومن جانبنا

كمف الممكف أف يحدث الكثير مف األخطاء مما يترتب ، كتركو لتقدير المحكمة أمر فضفاضان 
 :لذلك نوصي، األحياف ضياع حقكؽ األفراد مع كؿ التقدير كاالحتراـ لممحكمة عميو في بعض

عمى حقكؽ  بالمشرع المصرم حفاظان  المشرع الفمسطيني كاألردني تحديد المكاعيد كالمسافة إسكةن 
لى فمسطيف بسبب ، األفراد خاصة لمف يقيـ خارج فمسطيف كنظران لصعكبة كصكؿ البريد مف كا 

 مي.االحتبلؿ اإلسرائي
 العطمة الرسمية -ثانياً 

 :(3)الفمسطيني مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية 21نصت المادة 

بالسنيف فبل يحسب منو يـك التبميغ  أكالشيكر  أكاألسابيع  أكإذا كاف الميعاد مقدران باألياـ  -1
انقضاؤه قبؿ فإذا كاف مما يجب ، حدكث األمر المعتبر في نظر القانكف مجريان لمميعاد أك

أما إذا كاف ظرفان ، اإلجراء فبل يجكز حصكؿ اإلجراء قبؿ انقضاء اليكـ األخير مف الميعاد
 يجب أف يحصؿ فيو اإلجراء ينقضي الميعاد بانقضاء اليـك األخير فيو.

 بالسنة تحسب بالتقكيـ الشمسي. أكالمكاعيد المعينة بالشير  -2
 ؿ يكـ عمؿ بعدىا.أك  إذا صادؼ آخر الميعاد عطمة رسمية امتد إلى -3

 لسنة 13قانكف المرافعات المدنية كالتجارية المصرم رقـ مف  18لممادة  كطبقان 
ذا (4)ـ1968 . إذا صادؼ آخر الميعاد يكـ عطمة رسمية امتد الميعاد إلى يكـ السبت التالي. كا 

ياء عطمة كانت العطمة أربعة أياـ كعيد األضحى المبارؾ يمتد الميعاد إلى اليكـ التالي النت
 األياـ األربعة.

عيد  أكعيد الفطر  أكمثاؿ ذلؾ آخر يكـ في الميعاد ىك عطؿ رسمية كعيد العماؿ 
ؿ يكـ دكاـ بعدىا. العبرة فقط باليـك األخير كال أك )جمعة( فإنو يمتد إلى  :يكـ أك، األضحى

                                                           

 ـ.2001 ( لسنة 2مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ) 18المادة (1)
، القضاء اإلدارم، ىاني غانـ، 315ص، مرجع سابؽ، الكتاب األكؿ، القضاء اإلدارم في فمسطيف، سميدانة عبد الناصر أبك (2)

 .313ص، مرجع سابؽ
 ـ.2001 ( لسنة 2مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ) 21المادة (3)
 .عديبلتوـ كت1968لسنة (13)مف قانكف المرافعات المدنية كالتجارية المصرم رقـ  18لمادة ا (4)
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أيان ، تد الميعادكسطو فبل يم أكينطبؽ األمر السابؽ إذا صادفت العطمة الرسمية بداية الميعاد 
فالعطمة التي تقع خبلؿ الميعاد تحسب ضمف الستيف يكـ التي نص عمييا ، كانت العطمة

ضاعو أك  ىف الطعف قد استكفإمف حيث " المشرع. نصت المحكمة اإلدارية العميا في حكـ ليا:
خر ميعاد لمطعف ىك آف ا  ك  ـ7/1/1979ف الحكـ المطعكف فيو قد صدر في أالشكمية بمراعاة 
كىك يكـ عطمة )عيد ثكرة الثامف مف مارس( كبعد يكـ الجمعة  ـ8/3/1979يكـ الخميس 

كىك  ـ10/3/1979اليـك الذل يميو كىك يكـ السبت المكافؽ  إلى)عطمة رسمية( فيمتد الميعاد 
 . (1)"يداع الطعفإاليـك الذل تـ فيو 

يعاد عطمة رسمية إذا صادؼ آخر المكىذا ما أكدتو محكمة القضاء اإلدارم في مصر. "
المرض المفاجئ لككيؿ الطاعنيف ال يعتبر مف قبيؿ األعذار  -ؿ يكـ عمؿ بعدىا أك امتد إلى 

أنو في مقدكر الطاعنيف إسناد ميمة  -أساس ذلؾ :  -القيرية التي تكقؼ سرياف ميعاد الطعف 
أمر عمى فرض صحتو ال يتعمؽ  المحاميمرض  -إيداع تقرير الطعف إلى محاـ آخر 

 أكال يترتب عمى ذلؾ كقؼ الميعاد  -ىـ ذكل الشأف في الطعف ك ، لطاعنيف أنفسيـبا
ف الحكـ المطعكف إكمف حيث . كفي حكـ آخر قضت المحكمة اإلدارية العميا بمصر (2)"امتداده

كقد صادؼ آخر يـك في ميعاد الطعف في ىذا الحكـ  ـ10/3/1997فيو صدر بجمسة 
السبت ) :يعة( كمف ثـ يمتد ميعاد الطعف إلى اليكـ التال)الجم :عطمة رسمية (ـ9/5/1997)

ذ أقيـ الطعف الماثؿ في ىذا اليكـ كما استكفي سائر ـ10/5/1997المكافؽ  ضاعو أك ( كا 
 . (3)شكبلن  كمف ثـ يككف مقبكالن  قانكنان الشكمية األخرل المقررة 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .(122)، القاعدة رقـ، 901الجزء الثاني" ص - 26فنيالـ سنة المكتب 1981، 4، 14ؽ.ع جمسة  25لسنة  347طعف رقـ  (1)
 -( 56)، القاعدة رقـ-371-" ص  34ـ سنة المكتب الفني "  1988، 12، 27ؽ.ع جمسة  33لسنة  2222الطعف رقـ  (2)
 (.28)، القاعدة رقـ، 213الجزء األكؿ " ص 46ـ سنة المكتب الفني "2000-12، 2جمسة ، ؽ.ع 43لسنة  3621طعف رقـ  (3)
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 المبحث الثاني
 وقف وقطع ميعاد رفع دعوى اإللغاء

 يم:تمييد وتقس

فقط  عميو رتبتالكقؼ يف، يختمؼ كقؼ سرياف ميعاد رفع دعكل اإللغاء عف قطع الميعاد
استكماؿ المدة الباقية بعد زكاؿ سبب الكقؼ مع احتساب المدة المنقضية ضمف مدة الميعاد 

فبل تحسب المدة التي ، بينما االنقطاع يرتب زكاؿ المدة السابقة كبدء ميعاد جديد، القانكني
. كالقاعدة في الفقو كالقضاء أف مكاعيد السقكط ال تنقطع كال (1)تعتبر كأف لـ تكفانقضت ك 

عمى ذلؾ جرت نصكص  كال تمتد ألم سبب كاف لتعمقيما بالنظاـ العاـ. كتأسيسان ، تكقؼ
مما ، القكانيف كأحكاـ القضاء اإلدارم عمى أف ميعاد الطعف باإللغاء يمكف أف ينقطع كأف يكقؼ

كفي ظركؼ كتحت ، كذلؾ ألسباب خاصة، المقررة يكمان الستيف  تجاكزتمكاعيد يسمح بامتداده ل
كيمكف تجميع ىذه األسباب كالظركؼ كالشركط مف خبلؿ مطمبيف كذلؾ عمى  .(2)شركط معينة
 النحك التالي: 

 وقف ميعاد رفع دعوى اإللغاء. -لوالمطمب األ 

 قطع ميعاد رفع دعوى اإللغاء. -المطمب الثاني

 لوالمطمب األ 
 وقف ميعاد رفع دعوى اإللغاء

يقصد بكقؼ ميعاد الطعف عدـ سرياف مدتو بعد بدئيا بصفة مؤقتة إلى أف يزكؿ سبب 
ليا. كيقؼ ميعاد الطعف بأحد سببيف ىما القكة القاىرة  الكقؼ فيسرم ما بقي منيا استكماالن 

 .(3)كنص القانكف

ىرة بمعناىا المتفؽ عميو يترتب قكة قا، أثنائو أككعرفو آخر أف تظير عند بدء سريانو 
بحيث ال تبدأ المدة في السرياف إال بعد زكاؿ القكة القاىرة التي تحكؿ بيف ، عمييا كقؼ الميعاد

                                                           

 .485ص، مرجع سابؽ، مكسكعة القضاء اإلدارم الكتاب األكؿ، عمي شطناكم (1)
 .219ص، ـ1984، دار النيضة العربية، رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة العامة قضاء إلغاء، طعيمة الجرؼ (2)
 .319ص، مرجع سابؽ، ء اإلدارمالقضا، ماجد الحمك (3)
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أك عدـ سرياف ميعاد إقامة الدعكل بعد بدئو كذلؾ  .(1)صاحب الشأف كبيف رفع دعكل اإللغاء
 .(2)دة حتى تكتمؿ كميابصكرة مؤقتة إلى أف يزكؿ سبب الكقؼ فيسرم ما بقي مف الم

يقصد بكقؼ ميعاد الطعف باإللغاء أف يتكقؼ سريانو  كىناؾ فقو فمسطيني قاـ بتعريفيا
فترة مف الزمف ثـ يعكد سرياف الميعاد مرة أخرل بحيث يتـ استكماؿ المدة المتبقية مف الميعاد، 

ف باإللغاء في يكقؼ الميعاد ثـ يستكمؿ حسابو مف نقطة التكقؼ، كيكقؼ ميعاد الطع بمعنى
 .(3)حالتيف القكة القاىرة كنص القانكف

  لوالفرع األ 
 القاىرةالقوة 

حادث مفاجئ يستحيؿ دفعو كال  أكقد يطرأ بعد بدء سرياف ميعاد الطعف حدكث قكة قاىرة 
كقد يؤدم بو ، خارج عف إرادة الشخص كال يد لو فيو أجنبيان  مما يعتبر معو سببان ، يمكف تكقعو

كيقضي المنطؽ ، الستحالة مباشرتو اإلجراءات البلزمة لرفع الدعكل، ميعاد عميوإلى تفكيت ال
ألسباب خارجة ، كالعالة أال يؤاخذ المدعي كأف يسرم في مكاجيتو الميعاد رغـ أنو غير قادر

 .(4)عف إرادتو عمى مباشرة إجراءات رفع الدعكل

بشأف  (ـ2016) لسنة( 3قانكف رقـ )( مف ال5كلقد نص المشرع الفمسطيني في المادة )
حالة يكقؼ ميعاد الطعف المنصكص عميو في ىذه المادة في " :الفصؿ في المنازعات اإلدارية

 القكة القاىرة".

 الفقرة )ز( مف المادة الثامنة مف قانكف القضاء اإلدارم رقـفي كقد نص المشرع األردني 
م يو في ىذه المادة في أعمى أنو " يكقؼ ميعاد الطعف المنصكص عم (ـ2014)( لسنة 27)

رفع الدعكل إلى محكمة غير مختصة شريطة أف  -2القكة القاىرة،  -1مف الحاالت التالية 
تقديـ طمب تأجيؿ الرسكـ شريطة أف يقدـ ىذا الطمب   -3ترفع ىذه الدعكل خبلؿ ميعاد الطعف

 .(5)خبلؿ ميعاد الطعف"

دث كالذم يستحيؿ دفعو كال يمكف تكقعو أك الحادث الفجائي ذلؾ الحا كيقصد بالقكة القاىرة
ككبلىما سبب أجنبي خارج عف إرادة الشخص. حيث ال يمكنو تكقع حصكؿ الحادث كيؤخذ 

                                                           

 .139ص، ـ1997، دار النيضة العربية، الدعاكل اإلدارية كالدستكرية أماـ المحاكـ الدستكرية، نبيمة كامؿ (1)
 .77ص، مرجع سابؽ، حدكد سمطات القضاء اإلدارم في دعكل اإللغاء، أبك بكر النعيمي (2)
 .315ص ىاني غانـ، القضاء اإلدارم، مرجع سابؽ، (3)
 .256ص، ـ2009، دار الجامعة الجديدة، الكجيز في القضاء اإلدارم، عمي عبد الفتاح محمد (4)
 .ـ2014( لسنة 27الفقرة )ز( مف المادة الثامنة مف قانكف القضاء اإلدارم األردني رقـ) (5)
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بمعيار الشخص العادم في مثؿ ىذه الحالة. سكاء مف حيث امكانية دفعو أك تفاديو كمف أمثمة 
غير ذلؾ فالقكة القاىرة مف صدكر تشريع جديد، ك  أك القكة القاىرة الحرب، الزالزؿ، كالككارث،

شأنيا أف تكقؼ ميعاد الطعف حتى تزكؿ، كيترؾ القاضي ) قاضي المكضكع( تقدير قياـ القكة 
 .(1)القاىرة أك الحادث الفجائي

، غير متكقع صناعي أكطبيعي كاف  كيمكننا تعريؼ القكة القاىرة ىي كؿ حادث فجائي
ككف مف شأنو أف يحكؿ بينو كبيف رفع دعكل كألسباب ال دخؿ إلرادة الشخص ذكك الشأف فيو ي

 اإللغاء لمقضاء.

ككؿ حالة يستحيؿ فييا عمى المتضرر مف ، الككارث الطبيعية، كمف أمثمتو حالة الحرب 
. بمعنى إذا حدثت القكة القاىرة كقت بدء (2)القرار أف يطعف فيو باإللغاء كألسباب ال يد لو فييا

ميمة الستيف يـك فيك ال يبدأ في السرياف إال بعد انتياء  أكأم كقت بدء ميمة الشيريف  الميعاد
كىذا يعني ، القكة القاىرة أما إذا حدثت ىذه القكة القاىرة أثناء سرياف الميعاد فيي تؤدم إلى كقفو

نما تدخؿ في حساب الميعاد ثـ يستكمؿ ، أف المدة التي جرت فعبلن قبؿ القكة القاىرة ال تسقط كا 
 .(3)بعد انتياء القكة القاىرة ما بقي مف الميعاد

كمرت ، العمـ اليقيني أكالبميغ  أكالميمة التي قد بدأت بالنشر  أكبمعنى إذا كاف الميعاد  
 أكالحرب  أك، ثـ حدثت قكة قاىرة مثؿ الككارث الطبيعية ان مف مدة الستيف يكم ان مدة خمسيف يكم

، و باإللغاء كألسباب ال يد لو فيياأم حالة يستحيؿ فييا عمى المتضرر مف القرار أف يطعف في
كتستكمؿ باقي ميمة ، ال تسقط بؿ تحسب التي قد مرت مف الميمة ان في ىذه الحالة الخمسيف يكم

 تقديـ دعكل اإللغاء.  الستيف يكـ بعد زكاؿ القكة القاىرة بحيث يتمكف صاحب الشأف مف

في اجتياد القضاء اإلدارم كمف األمثمة القضائية عمى القكة القاىرة التي تكقؼ الميعاد 
كقؼ الميعاد كأثر لمقكة القاىرة مرده إلى أصؿ عاـ مقرر ىك عدـ المصرم نذكر ما يمي: 

سرياف المكاعيد في حؽ مف يستحيؿ عميو ألسباب خارجة عف إرادتو اتخاذ اإلجراءات لممحافظة 
اقع التي تخضع لتقدير االستحالة المادية المترتبة عمى القكة القاىرة مف مسائؿ الك  -عمى حقو 

نما ك  العبرة ليست بكقكع القكة القاىرة -يختمؼ ىذا التقدير بحسب ظركؼ الحاؿ ك ، يالقاض ا 
استحالة ذلؾ عميو  أكباألثر الذل يمكف ترتيبو عمييا مف حيث إمكاف قياـ ذكل الشأف باإلجراء 

مميف بالقكات تكميؼ أحد العاك  ـ1973مجرد قياـ حرب السادس مف أكتكبر سنة  تطبيؽ :–
                                                           

 .81محمكد الجبكرم، القضاء اإلدارم، مرجع سابؽ، ص (1)
 .161مرجع سابؽ ص، د في دعكل اإللغاءالنظاـ القانكني لمميعا، رأفت فكدة (2)
 .76ص ، رجع سابؽم، القضاء اإلدارم الكتاب الثاني، محمد عبد الكىاب (3)
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كاف مقر الكحدة العسكرية التي كمؼ بالعمؿ بيا ال يشكؿ  قيامو باالشتراؾ فييا أيان ك ، المسمحة
راؽ ك استحالة مانعة مف مباشرة إجراءات الدعكل ما داـ لـ يقـ دليؿ مف األ أكفي ذاتو قكة قاىرة 

سات منعتو مف مبلبك  كجو قد تكلدت عنيا ظركؼ بأممساىمتو فييا  أكعمى أف تمؾ الحرب 
اتخاذ إجراءات إقامة الدعكل في الميعاد القانكني مما يترتب عميو كقؼ سرياف الميعاد في حقو 

لقضاء  إجازةإذ ليس مف شأف ذلؾ أف يمنعو مف الحصكؿ عمى  -حتى يزكؿ ىذا المانع 
تقدـ أنو  أك اإلجازةلـ يثبت أف النظـ العسكرية قد حظرت القياـ بمثؿ تمؾ ك  مصالحة الشخصية

 .(1)الحكـ بعدـ قبكؿ الدعكل شكبل لرفعيا بعد الميعاد -رفض طمبو ك  بطمبيا

يترتب عمى ثبكت القكة  -1ة العميا في مصر في الفقرة رقـ كىذا ما أكدتو المحكمة اإلداري
المحكمة اإلدارية العميا ذات  القاىرة كقؼ ميعاد الطعف حتى يزكؿ أثرىا . لميعاد الطعف أماـ

، أثر ذلؾك المحاكـ اإلدارية  أك اإلدارم ي لميعاد رفع الدعكل أماـ محكمة القضاءالطبيعة الت
انظر حكـ المحكمة . (2)انقطاع أكالدعكل مف كقؼ  يقبؿ ميعاد الطعف كؿ ما يقبمو ميعاد رفع
. "كما حكمت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية أف (3)في العبلقة الكظيفية في حاؿ القكة القاىرة

                                                           

 ( .52القاعدة رقـ )372-صالجزء األكؿ  26ـ سنة المكتب الفني"1981-1-24 22لسنة  806طعف رقـ  (1)
 ( .43القاعدة رقـ )، 441، ص 12يفنال>ـ سنة المكتب  1966-12-24ؽ.ع جمسة  6لسنة  1868طعف رقـ  (2)
 1فقرة رقـ : (3)
المصمحية كلـ يفرج عنو إال بعد مدة طكيمة  ثبكت أف المدعى كاف معتقبل في تاريخ معاصر لنشر القرار المطعكف فيو في النشرات، 

 .بياف ذلؾ –الدعكل  اليقيني بالقرار المطعكف فيو في ىذه الحالة لحساب ميعاد رفع كجكب تكافر العمـ –مف تاريخ النشر 
 2فقرة رقـ : 
العبلقة الكظيفية قائمة بما يترتب عمييا مف  بقاء –يعتبر مف قبيؿ القكة القاىرة في مجاؿ منعو مف مباشرة عممو  –اعتقاؿ المكظؼ ، 

 .بياف ذلؾ – كاتو كترقياتوأحقية المكظؼ لمرتبو كعبل
معتقبلن  1962مف نكفمبر سنة  29لمعاصر لصدكر القرار المطعكف فيو في إف الثابت مف األكراؽ أف المدعى كاف في التاريخ ا، 1

أم بعد انقضاء أكثر مف سنة كثمانية شيكر عمى صدكر القرار المذككر  1964مف أغسطس سنة  7كأنو لـ يعد إلى عممو إال في 
لذم يتحقؽ معو إعبلـ ذكل الشأف بما كز الحدكد الزمنية التي تبقى خبلليا النشرات المصمحية مذاعة عمى الكضع ااكىك أمد يج

 إقامةخاصة كأف الجية اإلدارية لـ تستطع ، تضمنتو مف قرارات مما ينتفي معو ثبكت عمـ المدعى بالقرار المشار إليو عف طريقيا
عممو . كمتى  الدليؿ عمى عدـ صحة ىذه الكاقعة أك عمى استمرار تعميؽ النشرة المعنية في مكاف ظاىر حتى تاريخ عكدة المدعى إلى

 انتفي عمـ المدعى بالقرار المذككر حسبما سمؼ بيانو فإف العمـ الذم يعكؿ عميو في ىذه الحالة يجب أف يككف عممان يقينيان ال ظنيان كال
 افتراضيا كأف يككف شامبلن لجميع العناصر التي تطكع المدعى أف يتبيف مركزه القانكني بالنسبة لمقرار المطعكف فيو . 

فتبقى ، كاف اعتقاؿ المكظؼ يعتبر مف األعذار التي ترقى إلى مرتبة القكة القاىرة في مجاؿ منعو مف الحضكر إلى مقر عممو لما، 2
كأنو ، طالما لـ تسند إلى المكظؼ تيمو محددة أك يحكـ بإدانتو أك يصدر بشأنو قرار خاص، العبلقة الكظيفية قائمة في حالة االعتقاؿ

لعبلقة الكظيفية قائمة كمتصمة فإف المكظؼ يستحؽ مرتبو عف فترة االعتقاؿ باعتباره مرتبان كليس تعكيضان كما ترتيبان عمى استمرار ا
 يككف لو الحؽ في الترقية باألقدمية إذا ما حؿ عميو الدكر . 

 ( .44)، القاعدة رقـ، 78، " ص 18 >سنة المكتب الفني " 1973-4-1ؽ.ع جمسة  14لسنة  1334طعف رقـ 
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حتبلؿ تعتبر قكة قاىرة يستحيؿ معيا إجراء التقاضي أماـ المحاكـ بالنسبة لمف ظركؼ اال
 .(1)يقيمكف بالخارج"

إذا  كىذا ما أكدتو المحكمة اإلدارية العميا "، كما يعتبر المرض مف قبيؿ القكة القاىرة
ككاف مف شأف ىذا المرض إعاقة المدعى ، أصاب صاحب الشأف مرض خبلؿ ميعاد الطعف

ة مف شأنيا أف ذ اإلجراءات البلزمة إلقامة الطعف فعندئذ يعتبر المرض بمثابة قكة قاىر عف اتخا
 .(2)"، يترتب عمى كقؼ ميعاد الطعف عدـ حساب المدة التي كقؼ خبللياك ، تكقؼ ميعاد الطعف

أما محكمة العدؿ العميا األردنية كفي غياب حكـ قضائي مباشر يؤكد اعتدادىا بالقكة 
نجدىا في حكـ فريد لـ تعتد بالقكة القاىرة كسبب لكقؼ مدة ، كقؼ مدة الطعفالقاىرة كسبب ل

بمثابة قكة قاىرة مف شأنيا كقؼ مدة  ـ1970عندما رفضت أف تعتبر أحداث أيمكؿ ، الطعف
فقد قضت: " إذا كانت المدة القانكنية لمطعف بقرار لجنة التقاعد العسكرية تنتيي  .(3)الطعف
فإنيا تككف حقيقية بالرد عمى  ـ1970\10\13ت الدعكل بتاريخ كقدم ـ1970\10\7بتاريخ

أما القكؿ بأف الحكادث التي كقعت باألردف قد حالت دكف كصكؿ ، تقديميا بعد فكات الميعاد
كأف ذلؾ يشكؿ قكة قاىرة  ـ1970\10\15كثير مف المكظفيف إلى مراكز عمميـ حتى تاريخ 

 ف الدكاـ الرسمي قد بدأ فعبلن عاد فقكؿ غير كارد إذ إنقضاء الميامتنع معيا تقديـ الدعكل قبؿ ا
كببلغ رئاسة الكزراء كأف المحكمة قد ، تطبيقا ألمر الحاكـ العسكرم العاـ ـ1970\10\3بتاريخ 
" ظركؼ  لمقضاء الفمسطيني كفي حكـ آخر .(4)بيذه الكاقعة الرسمية" قضائيان  عممان أخذت 

إجراء التقاضي أماـ المحاكـ بالنسبة لمف يقيمكف االحتبلؿ تعتبر قكة قاىرة يستحيؿ معيا 
كفي حكـ آخر لمقضاء الفمسطيني " دفع الجية المستدعي ضدىا بأنو كاف يتكجب  "(5)بالخارج

عمى المستدعية أف تقيـ  دعكاىا إللغاء قرار فصميا أماـ محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية مردكد 
                                                           

مكقع إلكتركني جامعة ، المقتفي، مكسكعة 1996لسنة  50رار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل اإلدارية رقـ ق (1)
 . مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، بيرزيت

 . 1995لسنة  23كما آخر لمحكمة العدؿ العميا المنعقدة في غزة في الدعكل اإلدارية رقـ 
ع الجية المستدعى ضدىا بأنو كاف يتكجب عمى المستدعية أف تقيـ دعكاىا إللغاء قرار فصميا أماـ محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية "دف

كالتي تشبو ظركؼ الحرب كفي كقت لـ تكف تتمكف فيو مف الكصكؿ لمقدس أماـ المحكمة  االنتفاضةمردكد ألف قرار فصميا كاف زمف 
كال يسرم عمى المستدعية ، يا مسئكؿ الجياز اإلسرائيمي كالذم ىك في حكـ القانكف مف أىؿ الجكر كالظمـاإلسرائيمية ليككف خصم

 مف مجمة األحكاـ العدلية....إلخ"  1663لذلؾ مركر الزمف ألجؿ الطعف بالقرارات اإلدارية سندا ألحكاـ المادة
 ( .117)، القاعدة رقـ، 1311، " ص 35لفني " >ـ سنة المكتب ا 1990، 3، 6ؽ.ع جمسة  34لسنة  530طعف رقـ  (2)
 .83ص، رجع سابؽم، القضاء اإلدارم قضاء إلغاء، عدناف عمرك (3)
 .901ص-ـ1970لعاـ 12، 11مجمة نقابة المحاميف عدد، ـ1970لسنة 77قرارىا رقـ (4)
ـ، المقتفي، مكقع الكتركني جامعة 1996لسنة  50قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل اإلدارية رقـ  (5)

 صباحان. 9:00ـ، الكقت:5/8/2017بيرزيت، تاريخ الزيارة 



 

92 

 

تشبو ظركؼ الحرب كفي كقت لـ تكف تتمكف فيو  ألف قرار فصميا كاف زمف اإلنتفاضة كالتي
مف الكصكؿ لمقدس أماـ المحكمة اإلسرائيمية ليككف خصميا مسؤكؿ الجياز اإلسرائيمي كالذم 
ىك في حكـ القانكف مف أىؿ الجكر كالظمـ، كال يسرم عمى المستدعية لذلؾ مركر الزمف ألجؿ 

مف مجمة األحكاـ العدلية. حيث أف السبطة  1663الطعف بالقرارات اإلدارية سندان ألحكاـ المادة 
الذيف تـ فصميـ أياـ اإلحتبلؿ إلى سابؽ عيدىـ، الكطنية الفمسطينية أمرت بعكدة المكظفيف 

فإنو يتكجب معاممة المستدعية بالمثؿ معيـ كفقان لمبدأ المساكاة بيف المكاطنيف كالمكظفيف طبقان 
ـ، كطبقا لممبادئ المستقرة في دستكر قطاع 1962لممادة األكلى مف دستكر قطاع غزة لسنة 

ـ فإف القضاة كككبلء النيابة غير قابميف لمعزؿ إال بناءن عمى أسباب جدية كبعد 1966غزة لسنة 
محاكمة عادلة أماـ مجمس تأديب تستأنؼ قرارتو إلى لجنة قضائية عميا، كمحكمة العدؿ العميا 

جع الطعف فييا عائد إلى عيب في الشكؿ أك مختصة بنظر الطعكف المقدمة إلييا متى كاف مر 
مف  58االختصاص أك مخالفة القكانيف كالمكائح أك التعسؼ في استعماؿ السمطة طبقان لممادة 

   .(1)ـ1962دستكر غزة لسنة 

 الفرع الثاني
 نص القانون

قد ينص القانكف صراحة عمى كقؼ ميعاد الطعف باإللغاء في بعض القرارات اإلدارية 
( مف القانكف 4ارات معينة. مثاؿ ذلؾ في التشريع المصرم ما نصت عميو المادة)العتب
 377بقكليا" يعتبر مكقكفان لمدة سنة مف تاريخ العمؿ بالقانكف رقـ (ـ1953)( لسنة 377رقـ)

ـ الخاص بالمعادالت الدراسية ميعاد الطعف في قرارات المجاف القضائية الصادرة 1953لسنة 
. التشريع الفمسطيني (2)رات مجمس الكزراء المشار إلييا في المادة الرابعة منو"باالستناد إلى قرا

كاألردني لـ ينص صراحة عمى كقؼ ميعاد الطعف باإللغاء إال في تطبيقات القكة القاىرة المشار 
، حد لكقؼ الميعادك بيد أف مجمكعة مف الفقياء اعتبرت أف القكة القاىرة السبب األ، ليا سابقان 
 .(3)األحكاـ التي تحدثت عف كقؼ الميعاد تتعمؽ بتطبيقات القكة القاىرةكجميع 

                                                           

ـ، المقتفي، مكقع الكتركني جامعة بيرزيت، 1995لسنة  23قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في غزة  في الدعكل اإلدارية رقـ  (1)
 صباحان. 9:00ـ، الكقت:5/8/2017تاريخ الزيارة 

منصكر ، 317ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، ىاني غانـ، 320-319ص ، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، اجد الحمكم (2)
 .111ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، العتكـ

القضاء اإلدارم في ، عبد الناصر أبكسميدانة، 160ص، مرجع سابؽ، النظاـ القانكني لمميعاد في دعكل اإللغاء، رأفت فكدة (3)
 .503ص، مرجع سابؽ، كسيط القضاء اإلدارم، أنكر رسبلف، 320ص، مرجع سابؽ، سطيففم
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 المطمب الثاني
 قطع ميعاد رفع دعوى اإللغاء

تحدث كاقعة محددة تؤدم إلى إسقاط المدة التي  أكيقصد بقطع الميعاد أف يقع أمر معيف 
 أكىذا األمر  في السرياف بعد انقضاء أف يبدأ الميعاد كامبلن  أك، مضت مف حساب الميعاد

أك عدـ االعتداد بالمدة المنصرفة منو لقياـ صاحب المصمحة بإجراء يؤكد حرصو  .(1)الكاقعة
 .(2)فيسرم ميعاد جديد مف تاريخ الرد عمى ىذا اإلجراء، عمى إقامتيا

لقياـ صاحب الحؽ بإجراء ، يقصد بقطع الميعاد عدـ االعتداد بالمدة المنصرفة منو أك 
فيسرم ميعاد جديد مف تاريخ الرد عمى ىذا اإلجراء. كينقطع ميعاد ، قتضائويؤكد حرصو عمى ا

الطعف بإجراء مف ثبلثة ىي التظمـ اإلدارم كطمب اإلعفاء مف الرسكـ القضائية كرفع الدعكل 
 .(3)إلى محكمة غير مختصة

 لوالفرع األ 
 التظمم اإلداري

 :ماىية التظمم اإلداري -الً أو 

نطاؽ القانكف اإلدارم أف المصمحة العامة تسمكا عمى المصالح  مف المبادئ المستقرة في
باتخاذ ، في معرض تسييرىا لممرافؽ العامة، كعمى ىذا األساس تقكـ اإلدارة العامة، الخاصة

كبناءن عمى ذلؾ فإف ، في حيز التطبيؽ الفعمي، قرارات إدارية في سبيميا لكضع المصمحة العامة
 فضبلن ، كجكب سير المرافؽ العامة بانتظاـ كاّطراد كأخيران  الن أك ف تضع في الحسبا، ىذه القرارات

أف ما تتخذه اإلدارة  عممان ، عمى أف ضركرة استمرارية المرفؽ العاـ ىي نقطة بالغة األىمية
كعبلجان ، يخالؼ مبدأ المشركعية أك، بعيد حقكؽ األفراد أكالعامة مف قرارات قد يمس مف قريب 

بالمجكء إليو قبؿ المجكء إلى ، ألزمو بادئ ذم بدء ع لممتضرر مسمكان جد المشر أك ليذا األمر 
 . (4)كىك التظمـ اإلدارم، القضاء في بعض الحاالت

التظمـ اإلدارم ىك طمب مكتكب في أم صيغة كانت يتقدـ بو صاحب الشأف إلى الجية 
دارة لعدـ سمطتيا الرئاسية. يتضمف رغبة في سحب القرار الصادر عف اإل أكمصدرة القرار 

نما ىك دعكة اإلدارة ، مشركعيتو. كالتظمـ ىك إجراء تمييدم فيك ال يتسـ بالصفة القضائية. كا 
                                                           

 .166ص، مرجع سابؽ، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم الفمسطيني، شريؼ بعمكشة (1)
 .75ص، مرجع سابؽ، حدكد سمطات القضاء اإلدارم في دعكل اإللغاء، أبك بكر النعيمي (2)
 .320ص، مرجع سابؽ، اإلدارم القضاء، ماجد الحمك (3)
 .12ص، ـ2016، جامعة النجاح، رسالة ماجستير، الدعكل النقطاعالتظمـ اإلدارم كسبب ، محمد حسيف إحساف إرشيد (4)
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. كمنيـ مف عرفو أنو طعف ذك طابع إدارم محض (1)تمغي قرارىا بنفسيا أكإلى أف تسحب 
 رئاسية يعبر فيو عف عدـ رضاه مف أكيكجيو صاحب الشأف إلى اإلدارة المعنية كالئية كانت 

 أك .(2)قرار إدارم كيمتمس مف خبللو مراجعة مكقفيا كليس لو كأصؿ عاـ شكؿ معيف أكعمؿ 
 أك جزئيان  كيطمب إلغاءه، ارم يعتقد أنو معيبلجكء صاحب الشأف إلى اإلدارة شاكيان قرار إد

ل تقديـ االستدعاء كالمكاعيد الخاصة بدعك بشأف  (5مادة )كلقد أكد المشرع الفمسطيني ال .(3)كميان 
 .بشأف الفصؿ في المنازعات اإلدارية (ـ2016) لسنة( 3قانكف رقـ ) في اإللغاء

 في أم مف الحاالت التالية:( مف ىذه المادة 1ينقطع سرياف الميعاد المذككر في الفقرة ) 

كيجب أف ييبت في التظمـ خبلؿ ، خبلؿ ميعاد الطعف باإللغاء التظمـ اإلدارم لمجية المختصةأ. 
عمى تقديـ التظمـ دكف أف تجيب عنو  يكمان كيعتبر فكات ستيف ، ف تاريخ تقديموم يكمان ستيف 

يـ االستدعاء مف تاريخ الرفض الصريح دكيحسب ميعاد تق، بمثابة رفضو، السمطات المختصة
 الضمني بحسب األحكاؿ. أك

 .باإللغاء تقديـ االستدعاء إلى محكمة غير مختصة شريطة أف يقدـ خبلؿ ميعاد الطعفب. 

بأنو "ينقطع سرياف ىذا  ـ1972 لسنة  47المصرم رقـ مف القانكف 24 ت المادةكقد نص
كيجب أف يبت في ، الييئات الرئاسية أكالميعاد بالتظمـ إلى الييئة اإلدارية التي أصدرت القرار 

، مف تاريخ تقديمو. إذا صدر القرار بالرفض كجب أف يككف مسببان  يكمان التظمـ قبؿ مضي ستيف 
عمى تقديـ التظمـ دكف أف تجيب عنو السمطات المختصة بمثابة  يكمان ر مضي ستيف كيعتب

مف تاريخ  يكمان رفضو. كيككف ميعاد رفع الدعكل بالطعف في القرار الخاص بالتظمـ ستيف 
 المذككرة". يكمان انقضاء الستيف 

أم نص حكؿ لـ تتضمف القكانيف المرعية ذات العبلقة  أما في المممكة األردنية الياشمية 
قد استقر عمى األردنية أثر التظمـ اإلدارم عمى مدة الطعف . إال أف اجتياد محكمة العدؿ العميا 

. كفي ىذا تقكؿ ىذه المحكمة:" إف قانكنان أف التظمـ الذم يقطع المدة ىك التظمـ المنصكص عميو 
لمتظمـ منيا أماـ  التظمـ الذم يقطع ىذه المدة ىك التظمـ الذم يقع ضد قرارات إدارية قابمة

. كقضت أيضا :" أف التظمـ الذم يقطع المدة القانكنية ىك التظمـ (4)الجيات اإلدارية ذاتيا"

                                                           

 .82ص، رجع سابؽم، القضاء اإلدارم، محمكد الجبكرم (1)
 .119ص ،ـ2011، دار الثقافة الطبعة األكلى، الكسيط في قضاء اإللغاء، عمار بكضياؼ (2)
 .153ص، مرجع سابؽ، قضاء اإللغاء، محمد العبادم (3)
مكتبة دار ، القضاء اإلدارم، مشار إليو عمر الشكبكي 15السنة، 3العدد، مجمة نقابة المحاميف، 161ص 56\110قرار رقـ  (4)

 .240ص ـ2001، اإلصدار الثاني، الطبعة األكلى، الثقافة
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كليس في القانكف نص يجيز التظمـ مف قرار الطبيب إلى كزارة ، المنصكص عميو في القانكف
 . (1)الصحة"

، قانكف الخدمة المدنيةمف  105"كفقا لممادة  الفمسطينية  كفي حكـ محكمة العدؿ العميا
مف  يكمان كذلؾ خبلؿ عشريف ، فإف لممكظؼ التظمـ مف أم قرار إدارم لرئيس الدائرة الحككمية

فإف انقضت ىذه ، مف تاريخ تقديمو يكمان كيتـ البت في تظممو خبلؿ ستيف ، تاريخ العمـ بالقرار
لمجكء إلى القضاء خبلؿ كلممكظؼ ا عمى المتظمـ اعتبر التظمـ مرفكضان  المدة دكف الرد خطيان 

 .(2)مف تاريخ تبمغو بقرار الرفض أكلى ك مف تاريخ انتياء مدة الستيف األ يكمان ستيف 

، كالحكمة مف كجكد التظمـ اإلدارم ىي أف اإلدارة قد تقتنع بكجية نظر مقدـ التظمـ
ات تعديمو فيمكف بذلؾ حؿ كثير مف المنازع أككتعترؼ بعدـ مشركعية قرارىا فتقكـ بسحبو 

تكفير الكقت كالماؿ كالجيد عمى اإلدارة  كالحكمة أيضان  .(3)بطريقة كدية دكف تدخؿ القضاء
كالعدكؿ عف قراراتيا غير ، كتمكيف اإلدارة مف مراجعة نفسيا بنفسيا، كالقضاء كالطاعف

عؿ ىذا ما دفع بعض النظـ إلى جعؿ التظمـ اإلدارم مشركعة قبؿ التكجو إلى القضاء. كلال
 .(4)كؿ دعكل اإللغاءشرطا لقب

 أنواع التظمم اإلداري: -ثانياً 

تظمـ اختيارم كتظمـ ، يقسـ التظمـ اإلدارم مف حيث االلتزاـ القانكني بتقديمو نكعيف 
 :(5)كفيما يمي بياف أحكاـ كؿ تظمـ عمى حدة، إجبارم

 التظمم االختياري: - أ

جو الطعف المقدمة مف جانبو أك بعرض  قياـ المتظمـ اختياريان ، يقصد بالتظمـ االختيارم
مف خبلؿ أكاف  سكاءن منيا إنصافو  طالبان ، إلى القرار اإلدارم الصادر بشأنو عمى جية اإلدارة

مف أك تعديمو  أككمف ثـ القياـ بسحبو ، إزالة كجو عدـ المشركعية الذم شاب القرار محؿ التظمـ

                                                           

مكتبة دار ، القضاء اإلدارم، مشار إليو عمر الشكبكي 15السنة، 3العدد، المحاميف مجمة نقابة، 393ص، 63\60قرار رقـ  (1)
 .240ص ـ2001، اإلصدار الثاني، الطبعة األكلى، الثقافة

مكقع إلكتركني جامعة ، المقتفي، ـ2006لسنة  17قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل اإلدارية رقـ  (2)
 . مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017خ الزيارة تاري، بيرزيت

 .321ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (3)
 .79ص، رجع سابؽم، القضاء اإلدارم قضاء إلغاء، عدناف عمرك (4)
 .170ص، مرجع سابؽ، النظاـ القانكني لمميعاد في دعكل اإللغاء، رأفت فكدة (5)
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أك ىك التظمـ الذم يمجأ إليو . (1)خبلؿ إزالة كجو عدـ المبلئمة المنطكم عميو ذلؾ القرار
 .(2)صاحب المصمحة لمطالبة اإلدارة بإعادة النظر في قرارىا دكف أف يمزمو القانكف بذلؾ

لسنة  3لقد أكد المشرع الفمسطيني في قانكف الفصؿ في المنازعات اإلدارية الجديد رقـ
 ( منو عمى أف:5( مف المادة )4الفقرة ) عمى ذلؾ حيث نصت ـ(2016)

 في أم مف الحاالت التالية:( مف ىذه المادة 1سرياف الميعاد المذككر في الفقرة )ينقطع 

كيجب أف ييبت في التظمـ ، خبلؿ ميعاد الطعف باإللغاء التظمـ اإلدارم لمجية المختصة - أ
عمى تقديـ التظمـ دكف أف  يكمان كيعتبر فكات ستيف ، مف تاريخ تقديمو يكمان خبلؿ ستيف 

يـ االستدعاء مف تاريخ دكيحسب ميعاد تق، بمثابة رفضو، تصةتجيب عنو السمطات المخ
 الضمني بحسب األحكاؿ. أكالرفض الصريح 

 .باإللغاء تقديـ االستدعاء إلى محكمة غير مختصة شريطة أف يقدـ خبلؿ ميعاد الطعف  - ب
 .باإللغاء الطعف ميعاد خبلؿ الطمب ىذا يقدـ أف شريطة الرسكـ تأجيؿ طمب تقديـ  - ج

، القانكفاألجؿ التظمـ االختيارم الذم نص عميو  كف الخدمة المدنية يقطعكبمقتضى قان
لقانكف الخدمة المدنية رقـ  (160)قد نصت المادة صاحب الشأف، ك لكي يرتب ميعادان إضافيان ل

 : (3)ما يمي (ـ2005)( لسنة 4المعدؿ بالقانكف رقـ ) ـ1998( لسنة 4)

خصيان عف القرار اإلدارم الذم يتعمؽ تتكلى كحدة شؤكف المكظفيف إخطار المكظؼ ش -1
 بكظيفتو فكر صدركه بكساطة رئيسو المباشر. أكبو 

ال يجكز لممكظؼ أف يتظمـ مف القرار اإلدارم إال إذا كاف لمقرار اإلدارم ارتباطو  -2
 مف تاريخ عممو بو. يكمان كخبلؿ عشريف ، بشخصو كبكظيفتو

يتقدـ بكتاب التظمـ لرئيس الدائرة  ـ مف أم قرار إدارم أفملممكظؼ الذم يرغب في التظ -3
 الحككمية عمى النمكذج المخصص لذلؾ بكساطة رئيسة المباشر.

 يجب أف يشتمؿ التظمـ عمى البيانات اآلتية: -4
 اسـ المتظمـ ككظيفتو كعنكانو. ( أ

 القرار المتظمـ منو. إعبلفتاريخ  أكتاريخ صدكر القرار المتظمـ منو كتاريخ نشره  ( ب
كيرفؽ بالتظمـ ، منو كاألسباب التي بني عمييا التظمـ مكضكع القرار المتظمـ ( ت

 المستندات التي يرل تقديميا.
                                                           

 .36-35ص، رجع سابؽم، الدعكل النقطاعاإلدارم كسبب  التظمـ، محمد حسيف إحساف إرشيد (1)
 .66ص، ـ2013، دار الجامعة الجديدة، دراسة مقارنة، حدكد سمطات القضاء اإلدارم في دعكل اإللغاء، أبك بكر النعيمي (2)
 .ـ2005( لسنة 4ـ المعدؿ بالقانكف رقـ )1998( لسنة 4لقانكف الخدمة المدنية رقـ ) (160)نص المادة  (3)
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يحاؿ طمب التظمـ كالمستندات المرفقة في اليكـ التالي إلى كحدة شؤكف المكظفيف  -5
كتقـك بقيده برقـ مسمسؿ في ، بالدائرة الحككمية المختصة لمنظر بو كبحثو كالتأشير عميو

 كركده. أكخ تقديمو سجؿ خاص يبيف فيو تاري
 أككلو أف يبحثو بنفسو ، يعرض الطمب كمرفقاتو عمى رئيس الدائرة الحككمية المختص -6

كيجكز النظر في التظمـ بغياب ، بكساطة لجنة لفحص التظممات تشكؿ بقرار منو
 بعد استدعائو كسماع أقكالو. أكالمكظؼ 

مف تاريخ  يكمان ؿ ستيف يصدر رئيس الدائرة الحككمية المختص قراره بشأف التظمـ خبل -7
ذا انقضت المدة دكف الرد عمى التظمـ اعتبر تظممو مرفكضان ، تقديمو كيبمغ صاحب ، كا 

 كيبمغ الديكاف بذلؾ.، الشأف خطيان بالقرار الصادر في تظممو كاألسباب التي بني عمييا
( عالية يقدـ 7انقضاء المدة المنصكص عمييا بالفقرة ) أكبحالة رفض تظمـ المكظؼ  -8

كتبمغ الدائرة الحككمية ، المكظؼ التظمـ إلى الديكاف عمى النمكذج المخصص لذلؾ
 التابع ليا المكظؼ بنسخة مف التظمـ.

يشكؿ رئيس الديكاف لجنة لمنظر في التظممات مف مندكب عف الديكاف كمندكب عف  -9
جراءات انعقاد المجنة، الدائرة الحككمية التابع ليا المكظؼ كتقدـ ، كيشمؿ القرار مياـ كا 

 تكصياتيا إلى رئيس الديكاف.
يصدر رئيس الديكاف بالتنسيؽ مع رئيس الدائرة الحككمية المختص قراران بشأف التظمـ  -10

كفي حالة عدـ الرد عمى ، كيبمغ المكظؼ بذلؾ، خبلؿ فترة شير مف تاريخ تقديمو
 المكظؼ خبلؿ ىذه المدة يعتبر تظممو مرفكضان.

بأنو "ينقطع  (ـ1972) ( لسنة47كف المصرم رقـ)( مف القان24) كقد نصت المادة
كيجب ، الييئات الرئاسية أكسرياف ىذا الميعاد بالتظمـ إلى الييئة اإلدارية التي أصدرت القرار 

مف تاريخ تقديمو. إذا صدر القرار بالرفض كجب أف  يكمان أف يبت في التظمـ قبؿ مضي ستيف 
يـ التظمـ دكف أف تجيب عنو السمطات المختصة عمى تقد يكمان كيعتبر مضي ستيف ، يككف مسببا

مف تاريخ  يكمان بمثابة رفضو. كيككف ميعاد رفع الدعكل بالطعف في القرار الخاص بالتظمـ ستيف 
 المذككرة". يكمان انقضاء الستيف 
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 نستنتج مما سبق:

تركؾ أف المكاد السابقة تتعمؽ بالتظمـ االختيارم كأف التظمـ االختيارم يعتبر كأصؿ عاـ م  -1
 إجبار كمبدأ عمى القياـ بو. أككال يكجد إكراه ، لتقدير ذكم الشأف

لذلؾ إلى  كيتجو مباشرة إف رأل كجيان ، لصاحب القرار أال يتظمـ مف القرار فيك بالخيار -2
 القضاء المختص بدعكل إلغاء ضد ىذا القرار.

لو أثر في قطع ال ال يككف ده المشرع كأأف يقدـ التظمـ اإلدارم خبلؿ الميعاد الذم حد -3
 الميعاد.

 يكمان خبلؿ ستيف  قانكنان مف يقكـ مقامو  أكيجب أف يقدـ التظمـ اإلدارم مف صاحب الشأف  -4
 .(1)كرفض التظمـ يجب أف يككف مسببا، المقررة لمرد عمى التظمـ يكمان بعد انقضاء الستيف 

، كاحد لى أف يجمع صاحب الشأف بيف الطريقيف في آفأك نتيجة لما سبؽ يجكز مف باب  -5
فكات  ال ينتظر الفصؿ في ىذا التظمـ كال ينتظر أيضان ، فبعد تقديـ التظمـ في الميعاد

فيرفع دعكل اإللغاء في خبلؿ المدة ، مف تاريخ كصكؿ تظممو لمجية اإلدارية يكمان الستيف 
 .(2)لى األصمية كالتي قدـ فييا تظمموك األ

دعكل اإللغاء يمكف قبكليا كلة المصرم "كىذا ما أكدتو المحكمة اإلدارية العميا بمجمس الد
بعد لمجية اإلدارية حتى ترد عمى التظمـ ما داـ ىذا الميعاد قد انتيي  قبؿ انقضاء المدة المقررة
ىك تقميؿ الكارد مف  . ذلؾ أف الغرض مف جعؿ التظمـ كجكبيان لياك اإقامة الدعكل كأثناء تد
نياء تمؾ المنازعات في مراحميا ، يسر لمناسكتحقيؽ العدالة بطريؽ أ، القضايا بقدر المستطاع كا 

لـ تثبت فيو خبلؿ  أكفإف رفضتو ، لى إف رأت اإلدارة إف المتظمـ عمى حؽ في تظمموك األ
فالمشرع كلئف استحدث التظمـ الكجكبي الذل ، فمو أف يمجأ إلى طريؽ التقاضي، الميعاد المقرر

في صدد المكاعيد لـ يخرج عما قرره في إال أنو ، ال مناص مف استنفاده قبؿ مراجعة القضاء
كلما كاف انتظار المكاعيد مقصكدان بو إفساح المجاؿ أماـ اإلدارة إلعادة ، التظمـ االختيارم
كانتظار المكاعيد ، فإف النتيجة الطبيعية لذلؾ أف الغرض مف قبكؿ الشارع، النظر في قرارىا

ارة إلى البت في التظمـ قبؿ انقضاء فسحة المقررة لمبت في التظمـ يككف قد تحقؽ إذ عندت اإلد
إذا بّكر ذك الشأف بمراجعة القضاء كانقضى الميعاد أثناء سير الدعكل  أكالميعاد التي منحتيا 

 .(3)"دكف أف تجيبيـ جية اإلدارة إلى طمباتيـ

                                                           

 .504ص، مرجع سابؽ، كسيط القضاء اإلدارم، أنكر رسبلف (1)
 .172ص، مرجع سابؽ، النظاـ القانكني لمميعاد في دعكل اإللغاء، رأفت فكدة (2)
 ـ.2002- 5، 25ؽ.ع، جمسة  46لسنة  7391طعف رقـ  (3)
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 ب. التظمم اإلجباري:

 إغفالور كيرتب عمى الجية اإلدارية صاحبة القراىك التظمـ الذم يمـز القانكف تقديمو إلى 
 .(1)رفض قبكؿ الدعكل

يمجئكا  أكفمؤلفراد إف شاءكا أف يتظممكا لئلدارة ، األصؿ أف التظمـ اإلدارم اختيارم
، لمقضاء مباشرة. إف الحكمة مف التظمـ اإلجبارم ىك تقميؿ الكارد مف القضايا بقدر المستطاع

لى إف رأت ك ؾ المنازعات في مراحميا األبإنياء تم، كتحقيؽ العدالة اإلدارية بطريؽ أيسر لمناس
فمو أف ، فإف رفضتو كلـ تبت فيو خبلؿ الميعاد المقرر، اإلدارة أف المتظمـ عمى حؽ في تظممو

كال يسرم ، يمجأ إلى طريؽ التقاضي. كأف ىذا التظمـ مقصكر فقط عمى المكظفيف العمكمييف
يككف التظمـ إجبارم في بعض . إال أف المشرع قد يتطمب أف (2)عمى األفراد بصفة عامة

ب مف قانكف مجمس الدكلة إذ تنص عمى \12الحاالت كقد فرضت ىذا النكع مف التظمـ المادة 
 المقدمة مف أشخاص ليست ليـ فييا مصمحة شخصية. الطمبات : )أ(ت اآلتيةأال تقبؿ الطمبا

كص عمييا في البنكد بالطعف في القرارات اإلدارية النيائية المنص )ب( الطمبات المقدمة رأسان 
كذلؾ قبؿ التظمـ منيا إلى الييئة اإلدارية التي أصدرت ، (10مف المادة ) كتاسعان  كرابعان  ثالثان 

إلى الييئات الرئاسية كانتظار المكاعيد المقررة لمبت في ىذا التظمـ. كتبيف إجراءات  أكالقرار 
 كطريقة الفصؿ فيو بقرار مف رئيس مجمس الدكلة.، التظمـ

 ود المشار عمييا في المادة السابق ذكرىا:البن

الطمبات التي يقدميا ذكك الشأف بالطعف في القرارات اإلدارية النيائية الصادرة بالتعييف  -ثاً ثال
 .العبلكاتبمنح  أكالترقية  أكفي الكظائؼ العامة 

رة بإحالتيـ إلى الطمبات التي يقدميا المكظفكف العمكميكف بإلغاء القرارات اإلدارية الصاد -رابعاً 
 فصميـ بغير الطريؽ التأديبي. أكاالستيداع  أكالمعاش 

 الطمبات التي يقدميا المكظفكف العمكميكف بإلغاء القرارات النيائية لمسمطات التأديبية. -تاسعاً 

راؽ الدعكل جاءت خمكنا مما أك كحيث إف  :المصرية المحكمة اإلدارية العميا كفد قضت
كذلؾ  (ـ2000)لسنة  230طاعف تظمـ مف القرارات المطعكف عميو رقـ يقدـ شاىدنا عمى أف ال

                                                           

 .66ص، مرجع سابؽ، حدكد سمطات القضاء اإلدارم في دعكل اإللغاء، أبك بكر النعيمي (1)
 .178ص، مرجع سابؽ، النظاـ القانكني لمميعاد في دعكل اإللغاء، رأفت فكدة (2)
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التي اشترطت  (ـ1972)لسنة  47( مف قانكف مجمس الدكلة رقـ 12بالمخالفة لحكـ المادة )
 التظمـ الكجكبي لقبكؿ دعكل إلغاء قرارات التعييف. 

األمر ، كمف ثـ يتخمؼ عف الطعف في ىذا الشؽ منو شرط قبكلو مف الناحية الشكمية
 .(1)الذم تقضي معو المحكمة بعدـ قبكؿ الطعف لعدـ سابقة التظمـ

كلـ يأت في القكانيف ، أما في فمسطيف فقد اختار المشرع الفمسطيني التظمـ االختيارم 
كبذلؾ أعطى ، الفمسطينية المتعاقبة اإلشارة إلى كجكب التظمـ كما جاء في القانكف المصرم

رفع  أكثـ رفع الدعكل  الن أك حب الشأف لتقدير مصمحتو مف التظمـ المشرع الحرية المطمقة لصا
 .(2)الدعكل مباشرة

مف قانكف تنظيـ  36كقد أكدت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية "يفيـ مف نص المادة 
المدف كالقرل أف لجكء المتضرر مف قرار المجنة المحمية إلى المجنة المكائية أمر جكازم ال يجعؿ 

. كفي حكـ آخر "القكؿ (3)مكائية مرجع طعف مكاز يسمب محكمة العدؿ اختصاصيا"مف المجنة ال
أنو كاف عمى المستدعي أف يمجأ إلى تقديـ اعتراض أماـ لجاف االعتراض لمتظمـ مف قرار 

إذ فضبلن عمى عدـ ، القانكف أكأمبلؾ الحككمة بإخبلء العقار ال يستند إلى أم أساس مف الكاقع 
جاء  فإف النص عمى المجكء إلييا، الكاقعية أـمف الناحية القانكنية أكاف  كاءن سكجكد تمؾ المجاف 

 .(4)كليس ىناؾ ما يمـز عمى سبيؿ الكجكب إتباع طريقة االعتراض ىذه"، جكازيان 

أخذ كأصؿ عاـ بالتظمـ االختيارم حيث  نجد أف المشرع الفمسطيني :ومن وجية نظرنا 
قانكف الخدمة المدنية لمتظمـ اإلدارم بصيغة الجكاز كليس  أشارت النصكص القانكنية الكاردة في

طمب التظمـ اإلجبارم كشرط الـز لقبكؿ دعكل اإللغاء بالنسبة لمقرارات السمبية حيث اإللزاـ، ك 
عمى  ـ(2016)لسنة 3مف قانكف الفصؿ في المنازعات اإلدارية رقـ 5مف المادة 3نصت الفقرة 

 ألحكاـ كفقان  اتخاذه يجب كاف قرار أم اتخاذ عف امتناعيا أك اإلدارية الجية في حالة رفض" 
كيتـ ، ال ييقبؿ االستدعاء إال بعد تقديـ تظمـ لمجية اإلدارية، بيا المعمكؿ األنظمة أك القكانيف

فإذا انقضت ىذه المدة دكف الرد عمى مقدـ ، مف تاريخ تقديمو يكمان البت في التظمـ خبلؿ ثبلثيف 
 الضمني". أكفكضان كيحسب ميعاد االستدعاء مف تاريخ الرفض الصريح التظمـ اعتبر طمبو مر 

                                                           

 .ـ2008-6-22جمسة ، ؽ.ع 53لسنة  9968طعف رقـ  (1)
 .325ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم في فمسطيف الكتاب األكؿ، عبد الناصر أبك سميدانة (2)
، مكقع إلكتركني جامعة بيرزيت، المقتفي، 1998لسنة  3الدعكل اإلدارية رقـ قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في (3)

 . مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة 
، مكقع إلكتركني جامعة بيرزيت، المقتفي، 1996لسنة 7قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل اإلدارية رقـ  (4)

 . مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة 
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أف الحكمة مف كبينت محكمة القضاء اإلدارم المصرم الحكمة مف التظمـ الكجكبي" 
أكاف التظمـ إلى الجية اإلدارية التي  سكاءن ك السابؽ عمى رفع دعكل اإللغاء  يالتظمـ الكجكب
ف كاف إـ إلى الييئات الرئاسية، أفيو  الرجكع أكسحبو  ف كانت ىي التي تممؾكا  ، أصدرت القرار

لغاء القرارات إلقبكؿ طمب  الذل جعمو الشارع شرطان  ىك التظمـك ، لييا في ىذا السحبإالمرجع 
قرنو بكجكب انتظار المكاعيد المقررة لمبت في ىذا ، ك الخاصة بالمكظفيف العمكمييف التي عينيا

لى ك في مراحميا األ بإنيائياالرغبة في التقميؿ مف المنازعات الحكمة منو ىي  . يالتظمـ الكجكب
ذلؾ بالعدكؿ عف القرار المتظمـ منو إف رأت اإلدارة أف المتظمـ عمى حؽ ك ، بطريؽ أيسر لمناس

ذلؾ الطمب الذل يتقدـ بو صاحب ، يغنى عنوك ، ال شؾ أنو يقكـ مقاـ ىذا التظمـك  في تظممو .
ائية بالمحكمة اإلدارية المختصة إلعفائو مف رسكـ دعكل الشأف إلى لجنة المساعدة القض

معيف لتحقؽ الغاية التي قصدىا المشرع حيف نص عمى لزكـ التظمـ  مقضائية بإلغاء قرار إدار 
 .ف طمب اإلعفاء يعمف إلى الجية اإلدارية المختصة ببحثوأذلؾ ، [ مف مثؿ ىذا القرار ي]الكجكب

عفاء مف الرسـك عمى إلف طالب اأ اإلدارةذا القرار إف رأت لسحب ىبذلؾ ينفتح أماميا الباب ك 
 .(1)الكجكبي"عمييا استمزاـ التظمـ  بينيكىي ذات الحكمة التي  حؽ.

جراءات التظمـ كحياؿ دعكل اإللغاء بصفة : نرل مع فسح القضاء في إومن وجية نظرنا
ألف سمطة ، دعكل اإللغاء عامة أف التظمـ إلى السمطة الكصائية ينتج أثره في قطع ميعاد رفع

فيي تممؾ سحب قرار السمطة الخاضعة ، الكصاية تممؾ إجابة الشاكي كقضاء مظممتو
إحبلؿ آخر محمو إال في  أككؿ ما ال تممكو ىك تعديؿ القرار ، إلغاءه كتممؾ أيضان ، لمكصاية

تطبيقاتيا  في األردنية كمحكمة العدؿ العميا .(2)حاالت محددة بنص كفي حدكد ىذا النص حمكؿ
كقد تبنت محكمة  .(3)لـ تقر إال التظمـ اإلجبارم كسبب لبلحتفاظ بالميعاد لصاحب المصمحة

ـ مكقفان بأف التظمـ اإلدارم الجكازم ال 14/3/2012العدؿ العميا الفمسطينية في حكـ حديث ليا 
يني كالذم نص ، كىذا الحكـ يعتبر مخالفان لمكقؼ المشرع الفمسط(4)يقطع ميعاد الطعف باإللغاء

عمى أف التظمـ الجكازم يقطع الميعاد، كما أف ىذا القرار يفقد النصكص القانكنية صراحةن 
الخاصة بالتظمـ مف الغاية كاليدؼ الذم ابتغاه المشرع كىك اتاحة الفرصة لؤلفراد أف يتظممكا 

صة إلعادة النظر إلى الجية اإلدارية مصدرة القرار قبؿ التكجو لمقضاء كمنح الجيات اإلدارية فر 
في القرارات التي أصدرتيا كيشكؿ ىذا القرار أيضان اىدار لمبدأ المشركعية إذ بمكجبو ييحـر كؿ 

                                                           

 ( .141)، القاعدة رقـ، 1553، " ص 10 ـ سنة المكتب الفني "1965-6-5ؽ.ع جمسة  9لسنة  1274طعف رقـ  (1)
 .174ص، مرجع سابؽ، النظاـ القانكني لمميعاد في دعكل اإللغاء، رأفت فكدة (2)
 .159ص ، مرجع سابؽ، قضاء اإللغاء، محمد العبادم (3)
 ـ.14/3/2012ـ جمسة 2010( لسنة969ا براـ اهلل رقـ)قرارى (4)



 

112 

 

مف تظمـ إداريان كفقان لنصكص قانكف الخدمة المدنية مف المجكء إلى القضاء اإلدارم لمطعف في 
 القرار المخالؼ لمبدأ المشركعية.

 شروط التظمم اإلداري:

ـ التظمـ اإلدارم بعد صدكر القرار اإلدارم النيائي كما يشترط في التظمـ يجب أف يقد  -1
كمعنى ذلؾ أنو يجب أف يقدـ ضد قرار ، اإلدارم القاطع لمميعاد أف ينصب عمى قرار معيف

المطعكف  الشككل المقدمة قبؿ صدكر القرار" -إدارم كىذا ما أكدتو محكمة القضاء اإلدارم: 
ركط التي يجب تكافرىا في أف المشرع حدد العناصر كالش -:ذلؾأساس ك  ظممان عميو ليست ت

 .(1)"عمى التظمـ تطمب ىذه الشركط أسبقية القرار المطعكف فيو، التظمـ
في حالة إذا  قانكنان مف يمثمو أك نائبو  أك، يشترط في التظمـ اإلدارم أف يقدـ مف ذم الشأف -2

 .(2)عديميا أككاف ذم الشأف ناقص لؤلىمية 

                                                           

 . 185القاعدة رقـ 1215الجزء الثاني " ص  32لفني اـ سنة المكتب 1987، 5، 12ؽ.ع جمسة  29لسنة  2984طعف رقـ  (1)
 .90ص، رجع سابؽم، رسالة ماجستير القرار اإلدارم دعكل اإللغاء، شريؼ بعمكشة (2)

 .ـ2005( لسنة 4المعدؿ بالقانكف رقـ ) ـ1998( لسنة 4مدنية رقـ )لقانكف الخدمة ال 160المادة
تتكلى كحدة شؤكف المكظفيف إخطار المكظؼ شخصيان عف القرار اإلدارم الذم يتعمؽ بو أك بكظيفتو فكر صدركه بكساطة رئيسو ، 1

 المباشر.
ارتباطو بشخصو كبكظيفتو كخبلؿ عشريف يكمان مف تاريخ ال يجكز لممكظؼ أف يتظمـ مف القرار اإلدارم إال إذا كاف لمقرار اإلدارم ، 2

 عممو بو.
لممكظؼ الذم يرغب في التظـ مف أم قرار إدارم أف يتقدـ بكتاب التظمـ لرئيس الدائرة الحككمية عمى النمكذج المخصص لذلؾ ، 3

 بكساطة رئيسة المباشر.
 يجب أف يشتمؿ التظمـ عمى البيانات اآلتية:، 4

 كظيفتو كعنكانو.أ( اسـ المتظمـ ك 
 ب( تاريخ صدكر القرار المتظمـ منو كتاريخ نشره أك تاريخ إعبلف القرار المتظمـ منو.

 كيرفؽ بالتظمـ المستندات التي يرل تقديميا.، ج( مكضكع القرار المتظمـ منو كاألسباب التي بني عمييا التظمـ
كحدة شؤكف المكظفيف بالدائرة الحككمية المختصة لمنظر بو كبحثو يحاؿ طمب التظمـ كالمستندات المرفقة في اليكـ التالي إلى ، 5

 كتقـك بقيده برقـ مسمسؿ في سجؿ خاص يبيف فيو تاريخ تقديمو أك كركده.، كالتأشير عميو
 كلو أف يبحثو بنفسو أك بكساطة لجنة لفحص التظممات تشكؿ بقرار، يعرض الطمب كمرفقاتو عمى رئيس الدائرة الحككمية المختص، 6

 كيجكز النظر في التظمـ بغياب المكظؼ أك بعد استدعائو كسماع أقكالو.، منو
ذا انقضت المدة دكف الرد عمى ، يصدر رئيس الدائرة الحككمية المختص قراره بشأف التظمـ خبلؿ ستيف يكمان مف تاريخ تقديمو، 7 كا 

 كيبمغ الديكاف بذلؾ.، ي تظممو كاألسباب التي بني عميياكيبمغ صاحب الشأف خطيان بالقرار الصادر ف، التظمـ اعتبر تظممو مرفكضان 
( عالية يقدـ المكظؼ التظمـ إلى الديكاف عمى النمكذج 7بحالة رفض تظمـ المكظؼ أك انقضاء المدة المنصكص عمييا بالفقرة )، 8

 كتبمغ الدائرة الحككمية التابع ليا المكظؼ بنسخة مف التظمـ.، المخصص لذلؾ
كيشمؿ ، يكاف لجنة لمنظر في التظممات مف مندكب عف الديكاف كمندكب عف الدائرة الحككمية التابع ليا المكظؼيشكؿ رئيس الد، 9

جراءات انعقاد المجنة  كتقدـ تكصياتيا إلى رئيس الديكاف.، القرار مياـ كا 
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فإذا ما قدـ لغير ، إلى الييئات الرئاسية أكـ التظمـ إلى الجية اإلدارية مصدرة القرار أف يقد -3
مف حيث أف ك  . كىذا ما أكدتو المحكمة اإلدارية في حكميا(1)ىذه الجيات فإنو ال يقطع الميعاد

بتنظيـ مجمس الدكلة تنص عمى أف " ميعاد رفع  ـ(1959)لسنة  55مف القانكف رقـ  22المادة 
 اإلدارممف تاريخ نشر القرار  يكمان  يفلغاء ستإلة فيما يتعمؽ بطمبات اعكل إلى المحكمالد

صاحب الشأف  إعبلف أكتصدرىا المصالح  التيالنشرات  أكالمطعكف فيو في الجريدة الرسمية 
إلى الييئات  أكينقطع سرياف ىذا الميعاد بالتظمـ إلى الييئة اإلدارية التي أصدرت القرار ك  بو
ذا صدر القرار ك ، مف تاريخ تقديمو يكمان يجب أف يبت في التظمـ قبؿ مضى ستيف ك  اسيةالرئ ا 

عمى تقديـ التظمـ دكف أف تجيب عنو  يكمان يعتبر فكات ستيف ك ، بالرفض كجب أف يككف مسببان 
يككف ميعاد رفع الدعكل بطعف في القرار الخاص بالتظمـ ك ، السمطات المختصة بمثابة رفضو

 .(2)المذككرة " يكمان تاريخ انقضاء الستيف  مف يكمان ستيف 

فإف اقتصر ، سحبو أكتعديمو  أكأف يككف جديان بمعنى أف يتضمف إلغاء القرار المشكك منو  -4
كاف التظمـ فاقدان ىذا الشرط ، معرفة األسباب الداعية التخاذه أكعمى مجرد كقؼ تنفيذه مثبلن 

مف قانكف مجمس الدكلة الصادر  12المادة ة العميا: كىذا ما أكدتو المحكمة اإلداري ،(3)متحققان 
إلغاء القرارات اإلدارية في مجاؿ الترقية دكف  دعاكلقبكؿ  (.ـ1972)لسنة  47بالقانكف رقـ 

عمى الجية اإلدارية إعادة النظر في  امتنعإذا  -1التظمـ منيا إلى الجية اإلدارية في حاالت : 
تممؾ التعقيب  حالة عدـ كجكد سمطة رئاسية -2ا بإصداره . القرار المطعكف فيو الستنفاد كاليتي

أساس ذلؾ : الحكمة ك  ىناؾ جدكل مف تقديـ التظمـ إذا لـ يكف -3عمى مصدر القرار. 
إلى طريؽ طعف  االلتجاءمراجعة الجية اإلدارية نفسيا قبؿ  ىيك  التشريعية مف نظاـ التظمـ

، في الترقية يتضمف حتمان  بالتخطيؿ ك ار األنتيجة ذلؾ: طعف في القر  ومنتتفيتككف  القضائي
 .(4)، إلى الدرجة التالية بالتخطيقرار  أمبحكـ المزـك طعف في ك 

، أم خبلؿ ستيف يكمان مف تاريخ يجب أف يقدـ التظمـ في الميعاد القانكني لرفع دعكل اإللغاء-5
خبلؿ المدة المحددة لمتظمـ نشر القرار اإلدارم، أك إعبلنو لصاحب الشأف أك العمـ بو يقينيان، أك 

في قانكف الخدمة المدنية أك القكانيف المتعمقة بالطعف بالقرارات اإلدارية الصادرة عف جيات 

                                                                                                                                                                     

كيبمغ ، فترة شير مف تاريخ تقديمويصدر رئيس الديكاف بالتنسيؽ مع رئيس الدائرة الحككمية المختص قراران بشأف التظمـ خبلؿ ، 10
 المكظؼ بذلؾ كفي حالة عدـ الرد عمى المكظؼ خبلؿ ىذه المدة يعتبر تظممو مرفكضان.

 .184رأفت فكدة النظاـ القانكني لمميعاد في دعكل اإللغاء مرجع سابؽ ص (1)
 ( .87)قـ القاعدة ر 271-ص 19فنيالـ سنة المكتب 1974-3-17ؽ.ع جمسة  16لسنة  459طعف رقـ  (2)
 .290ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم بيف النظرية كالتطبيؽ، العثـ فيد أبك (3)
 (.59)، القاعدة رقـ، 920، "الجزء الثاني " ص 30ـ سنة المكتب الفني " 1985-4-7ؽ.ع جمسة  29لسنة  723طعف رقـ  (4)
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ؿ حتى إذا تتابعت التظممات فإف ك كالمعكؿ عميو في حساب المدة ىك التظمـ األ، (1)اإلدارة
حيث قضت المحكمة اإلدارية ."(2)ؿ فقطك التظمـ الذم يرتب عمى أثره قطع المدة ىك التظمـ األ

مطات المختصة عمى تقديـ التظمـ دكف أف تجيب عنو الس يكمان فكات ستيف  العميا المصرية أف: "
يكفي في تحقيؽ معنى االستجابة المانعة مف ىذا االفتراض أف يتبيف أف ك ، يعتبر بمثابة رفضو

إيجابيان كاضحان في سبيؿ السمطات اإلدارية إذا استشعرت حؽ المتظمـ فيو قد اتخذت مسمكان 
مف ثـ يمتد ميعاد بحث التظمـ حتى يصدر مف الجية اإلدارية ما ينبئ عف عدكليا ك  استجابتو

يعمـ بو صاحب الشأف تطبيؽ لعدكؿ الجية اإلدارية عف مسمكيا اإليجابي ك ، عف ىذا المسمؾ
تقديـ تظمـ ك ، سمكياالعمـ بعدكؿ اإلدارة عف م كيفية تحقؽ كاقعة -في االستجابة لطمب المدعى 

 ؿك ثاف إلى ذات الجية مصدرة القرار يفصح بأف المدعى عمـ بمكقؼ اإلدارة نحك تظممو األ
شأنو ليس مف ك  الثانيحساب الميعاد مف تاريخ تكفر عممو يـك تقديـ التظمـ ك  التفاتيا عنوك 

ذا تتابعت التظممات فإف التظمـ الذل يقطع الميك ، تظممو الثاني قطع الميعاد عاد ىك التظمـ ا 
ؿ فقط إذ ليس لذكل الشأف أف يتخذكا مف تكرار التظممات كسيمة لبلسترساؿ في إطالة ميعاد ك األ

 .(3)"رفع الدعكل
، فقد يحصؿ بعريضة يقدميا صاحب الشأف، ال يشترط في التظمـ كأصؿ عاـ شكؿ معيف -6

متضمنان القرار  فكؿ ما يقدمو الشخص، ببرقية أك، كما يمكف أف يككف بإنظار عمى يد محضر
كالبيانات السابؽ ذكرىا في قرار رئيس مجمس الدكلة يعد تظممان قاطعان ، محؿ التظمـ كعيكبو

الميـ إال إذا كجد نص خاص ينظـ كيفية فيجب ، لمميعاد متى تكافرت سائر الشركط السابقة
 . (4)عندئذ اتباعو

 الفرع الثاني
 طمب اإلعفاء من الرسوم القضائية

عي غير قادر عمى تحمؿ المصاريؼ القضائية البلزمة لرفع الدعكل فيتقدـ قد يككف المد
استقر مجمس الدكلة المصرم قد لك  ،(5)المساعدة القضائية إلى الجيات القضائية المختصة طالبان 

كالفرنسي عمى أف تقديـ طمب اإلعفاء مف الرسكـ القضائية تمييدان لرفع دعكل اإللغاء يقطع 

                                                           

 .171صشريؼ بعمكشة، اجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم، مرجع سابؽ،  (1)
 .625ص، ـ1986، دار الفكر العربي، القضاء اإلدارم قضاء اإللغاء الكتاب األكؿ، سميماف الطماكم (2)
 . 61القاعدة رقـ ، 732-ص35فنيالـ سنة المكتب  1990-1-7ؽ.ع جمسة  31لسنة  3119طعف رقـ  (3)
 .189ص، مرجع سابؽ، النظاـ القانكني لمميعاد في دعكل اإللغاء، رأفت فكدة (4)
مجمة جامعة ، أماـ ديكاف المظالـ في المممكة العربية السعكدية، ميعاد دعكل إلغاء القرار اإلدارم، الديف الجيبللي محمد بكزيد (5)

 .176ص-2002—1العدد-16المجمد، كاإلدارة االقتصاد، الممؾ عبد العزيز
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القرار الصادر في طمب  إعبلفمف تاريخ  جديدة ابتداءن  يكمان بدأ مدة ستيف ميعاد رفع الدعكل لت
ذ لك لـ يؤد طمب اإلعفاء مف الرسكـ إلى قطع كىذا أمر تقتضيو العدالة إ، الرسكـاإلعفاء مف 

ميعاد رفع الدعكل كتأخر صدكر القرار في ىذا الطمب إلى ما بعد انتياء مدة الطعف لحـر 
 .(1)ف حقو في رفع الدعكلصاحب الشأف دكف ذنب م

إلى تقرير قطع مدة الطعف القضائي فيما إذا تقدـ  المصرم القضائي االجتيادكما ذىب 
بطمب  إلى الجية القضائية المختصة داخؿ أجؿ الطعف أكالمستدعي إلى رئيس المحكمة 

مقررة. دفع الرسكـ ال أكلعدـ قدرتو عمى تككيؿ محاـ  الحصكؿ عمى المساعدة القضائية نتيجةن 
، كمف شأف ذلؾ أف يؤدم إلى عدـ احتساب المدة الكاقعة داخؿ األجؿ كالسابقة لرفع الدعكل

. (2)الرفض أكككذلؾ المدة التي تستغرقيا الجية المختصة لمرد عمى طمب المستدعي باإليجاب 
رقـ  مف القانكف 24ك 12ك 10المكاد لذلؾ قضت المحكمة اإلدارية العميا في حكـ ليا "  كتأكيدان 

ىي الرغبة في التقميؿ  يالتظمـ الكجكب الحكمة مفك  :بشأف مجمس الدكلة ـ(1972)لسنة  47
كذلؾ بالعدكؿ عف القرار المتظمـ ، بطريؽ أيسر لمناس ىلك مف المنازعات بإنيائيا في مراحميا األ

الذم الطمب  يقكـ مقاـ التظمـ كيغني عنو –حؽ في تظممو  ىعم منو إف رأت اإلدارة أف المتظمـ
لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المختصة إلعفائو مف رسكـ دعكل  ىيقدمو صاحب الشأف إل

أساس ذلؾ: تحقؽ الغاية التي قصدىا المشرع حيف نص  –إدارم معيف  قضائية بإلغاء قرار
الجية اإلدارية  ىمف إلطمب المساعدة القضائية يع – مثؿ ىذا القرار عمي لزكـ التظمـ مف

بذلؾ ينفتح أماميا الباب لسحب ىذا القرار إف رأت اإلدارة أف طالب اإلعفاء  – ببحثوالمختصة 
طمب اإلعفاء ال يخرج  – يعمييا استمزاـ التظمـ الكجكب بينيكىي ذات الحكمة التي ، عمي حؽ

 مف شككل تحمؿ اعتراض صاحب الشأف عمي القرار اإلدارم مف التظمـ أشد أثران  ككنو نكعان  عف

 –المحكمة  ؾ: أنو لكال عجز الطالب عف الكفاء بالرسـك التخذ ىذا الطمب سبيمو إليأساس ذل –
أف أعمف عزمو  فإنو ال حيمة لممدعي في ذلؾ بعد كيستغرؽ زمنان ، إذا كاف نظر الطمب قد يطكؿ

، الطمب يظؿ قائمان  أثر –ككشؼ عف مراده كأصبح األمر في يد الييئة المختصة بنظر الطمب 
 .(3)"، القبكؿ أكأف يبت فيو بالرفض  ىعاد إلكىك قطع المي

                                                           

 .327ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (1)
 .81ص، مرجع سابؽ، قضاء اإلدارم قضاء إلغاءال، عدناف عمرك (2)
 . 5القاعدة رقـ  36-ص 39فنيالـ سنة المكتب 1994- 6-2جمسة ، ؽ.ع 36لسنة  2623طعف رقـ  (3)
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مف اآلثار المترتبة عمى تقديـ طمب اإلعفاء مف الرسكـ القضائية ىك أف طمب المساعدة 
القضائية يقكـ مقاـ التظمـ الكجكبي فيك يؤدم إلى عمـ الجية اإلدارية بالشككل التي يبدييا 

 اء مف الرسـكالمدعي كيجعؿ التظمـ غير مجدم في تقديمو طمب اإلعف

لكنو نظـ تقديـ طمب تأجيميا  لـ ينص المشرع الفمسطيني عمى اإلعفاء مف الرسـك القضائيةك 
 بشأف الفصؿ في المنازعات (ـ 2016) لسنة( 3قانكف رقـ )خبلؿ ميعاد الطعف حيث نص 

في ة الماد ( مف ىذه1ينقطع سرياف الميعاد المذككر في الفقرة )( ج/ 4) فقرة 5المادة  اإلدارية
 أم مف الحاالت التالية: 

 باإللغاء" الطعف ميعاد خبلؿ الطمب ىذا يقدـ أف شريطة الرسكـ تأجيؿ طمب "تقديـ -ج

( 1( مف قانكف رسـك المحاكـ النظامية الفمسطيني رقـ )14لى مف المادة )ك كنصت الفقرة األ
 ـ عمى ما يمي:2003لسنة 

ـ في أية دعكل حقكقية تقكـ المحكمة إذا ادعى شخص بعدـ اقتداره عمى دفع الرسك  -1"
 -2ء تقرر قبكؿ الدعكل برسـ مؤجؿ. بالتحقؽ مف حالة عدـ اقتداره فإذا اقتنعت بصحة االدعا

إذا ثبت لممحكمة أف الشخص الذم قبمت دعكاه برسـ مؤجؿ قد أصبح قادران عمى تأدية الرسـك 
ة الرسـك ريثما تدفع كاف في أم دكر مف أدكار المحاكمة تأمر المحكمة بكقؼ اإلجراءات

إذا صدر حكـ قطعي في الدعكل لصالح الشخص الذم قبمت  -3المستحقة عمى الدعكل. 
دعكاه برسـ مؤجؿ عمى الكجو المذككر في ىذا القانكف يأمر رئيس المحكمة بإعداد كشؼ 
بجميع الرسكـ المستحقة عمى جميع اإلجراءات المتخذة في الدعكل إلضافة تمؾ الرسكـ عمى 

ان ممتازان عمى تمؾ المتحصبلت. المبمغ المحككـ بو كتستكفى مف متحصبلت التنفيذ باعتباره دين
لـ يتمكف مأمكر التنفيذ  أكشطبت دعكل الفريؽ الذم قبمت دعكاه برسـ مؤجؿ  أكإذا ردت  -4

ألم سبب يجكز لرئيس التنفيذ أف يأمر بدفع  أكمف تحصيؿ الرسكـ بسبب فقر المحككـ عميو 
 -5ت التي يستصكبيا في ىذا الشأف. أف يصدر القرارا أكبعضيا  أكـ المستحقة جميعيا الرسك 

أم شخص مفكض بتمثيميا مف تأدية الرسكـ بمكجب ىذا القانكف عمى أنو إذا  أكتعفي الحككمة 
قرار بتأدية رسكـ المحكمة مف قبؿ الفريؽ اآلخر فإف الرسكـ التي تدفع عادة  أكقضى أم حكـ 

تضاؼ إلى المبمغ المحكـك بو كتذكر في إعبلـ الحكـ كتدفع بعد تحصيميا إلى في الدعكل 
المذكرات الخطية  أكتعفى لكائح المرافعة الختامية  -6دكؽ المحكمة التي أصدرت الحكـ. صن

. بإذنيا مف دفع الر  أكالتي تقدـ بناءن عمى أمر المحكمة  تعفى مف دفع الرسـك  -7سـك
الطمبات التي تـ الفصؿ فييا نيائيان كالتي يطالب أصحابيا  أكضايا المستندات المبرزة في الق
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 عمييا رئيس القمـ مجانان بما يفيد أنيا صكرة طبقان  ادىا شريطة إيداع صكر عنيا كيصدؽباسترد
 ."ألصؿ عف المستند الذم تسممو صاحبو

يني نؤيد ما ذىب إليو بعض الفقو إلى ضركرة قياـ المشرع الفمسط :ومن وجية نظرنا
تأجيميا كبياف األثر  أكبتضميف القانكف نصان يتعمؽ بطمبات اإلعفاء مف الرسـك القضائية 

كخشية تحصف القرار ، لتعمؽ دعكل اإللغاء بمبدأ المشركعية القانكني المترتب عمى ذلؾ نظران 
ليذه  قانكنان اإلدارم المعيب مف الطعف فيو لعدـ مقدرة الطاعف عمى دفع الرسـك القضائية المقررة 

 . (1)الدعكل

كذىب بعض الفقياء عمى التأكيد عمى ضركرة أف تككف الرقابة القضائية عمى المشركعية 
فالمشركعية كسيادة ، كبدكف تككيؿ محاـ بحيث يقكـ بيا المستدعي نفسو، بدكف رسكـ قضائية

ئية كال القانكف أسمى مف القدرة عمى دفع تكاليؼ المحامي كمف القدرة عمى دفع الرسكـ القضا
سيما فيما يتعمؽ بدعكل إلغاء القرارات اإلدارية كدعكل االستحقاؽ المالي لممعاش لممكظفيف 

 .(2)كالمتقاعديف

في  بشأف الفصؿ في المنازعات اإلدارية (ـ2016) لسنة( 3قانكف رقـ )كقد استثنى ال
ف ذلؾ ييستثنى محيث نصت عمى أنو: " ،تككيؿ محاـ في بعض األمكر 2( فقرة 7) المادة

 عف اإلفراج امرأك  إصدار فييا يطمب التي الحبس في المعارضة نكع مف ىي التي االستدعاءات
 .(3)مشركع" غير بكجو المكقكفيف األشخاص

ؿ شأنو في ك كالجدير ذكره أف طمب اإلعفاء الذم ينتج أثره في قطع المكعد ىك الطمب األ
شأف بطمب آخر فإف الطمب الثاني ال كتقدـ صاحب ال، فإذا رفض ىذا الطمب، ذلؾ شأف التظمـ

مف تاريخ صدكر قرار رفض الطمب  ينتج أثره قطع المكعد كيبدأ المكعد الجديد بالسرياف ابتداءن 
 أكبالرفض  سكاءن كال يعتد في حساب ىذا المكعد بتاريخ الفصؿ في الطمب الثاني ، ؿك األ

 .(4)بالقبكؿ

مف  مب تأجيؿ الرسكـ القانكنية سببان أما المشرع األردني فقد نص عمى اعتبار تقديـ ط
ومن وجية أسباب كقؼ سرياف ميعاد الطعف شريطة أف تقدـ ىذا الطمب خبلؿ ميعاد الطعف. 

                                                           

 .92ص، رجع سابؽم، رسالة، دعكل إلغاء القرار اإلدارم، شريؼ بعمكشة (1)
 .328مرجع سابؽ ص، القضاء اإلدارم، ىاني غانـ (2)
 .2( فقرة 7) ـ بشأف الفصؿ في المنازعات اإلدارية المادة 2016( لسنة 3قانكف رقـ ) (3)
-العدد األكؿ، مجمة جامعة دمشؽ المجمد األكؿ، مكعد الطعف في دعكل اإللغاء كدكره في تكطيد سيادة القانكف، يكسؼ شباط (4)

 .216ص ـ1999
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نتفؽ مع الرأم الفقيي الفمسطيني القائؿ إلى ضركرة قياـ المشرع الفمسطيني بتضميف  نظرنا
كبياف األثر المترتب عمى ، جيمياتأ أكالقانكف نصا ن يتعمؽ بطمبات اإلعفاء مف الرسكـ القضائية 

كخشية مف تحصف القرار اإلدارم المعيب مف الطعف لعدـ قدرة ذم الشأف دفع الرسـك ، ذلؾ
 .(1)قانكنان القضائية المقررة 

 الفرع الثالث 
 رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة

 سكاءن ة كأحكاـ القضاء عمى أف رفع الدعكل أماـ محكمة غير مختص أجمع التشريع كالفقو
شريطة أف تككف الدعكل قد رفعت أماـ المحكمة ، كانت عادية أـ إدارية يؤدم إلى قطع األجؿأ

. كيعتبر رفع دعكل اإللغاء أماـ (2)غير المختصة داخؿ أجؿ الطعف باإللغاء كلمرة كاحدة فقط
ء مف كذلؾ لما في دعكل اإللغا، محكمة غير مختصة أقكل أثران مف التظمـ اإلدارم في الكاقع

مكقكفان حتى يقضى في الدعكل بعدـ  إجراءات كمف ذكر ألسباب اإللغاء فيظؿ الميعادي 
مف جديد اعتباران مف  يكمان االختصاص كييعمـ صاحب القضية بالحكـ فيبدأ سرياف ميعاد الستيف 

. كألف مسألة تحديد المحكمة المختصة أمر يصعب حتى عمى رجاؿ (3)تاريخ ذلؾ اإلعبلـ
سيـ تحديده أحيانان فمـ يرد القضاء اإلدارم إرىاؽ صاحب المصمحة كتحميمو مسئكلية القانكف أنف

كىك أمر يستحيؿ عميو اإللماـ بو كال تكميؼ بمستحيؿ. ككؿ ىذه ، جيمو بقكاعد االختصاص
في فقو القانكف العاـ  مستقران  كأصبحت مبدأن ، األسباب عبر عنيا القضاء اإلدارم في أحكامو

 .(4)كقضائو

طعف الخارج عف الخصكمة في حكـ صادر مف " –لؾ قضت المحكمة اإلدارية العميا كبذ
رفع الدعكل أماـ محكمة  –اإلدارية العميا بو  اختصاص المحكمة –محكمة القضاء اإلدارم 

 .(5)"الدعكل مف شانو انقطاع ميعاد رفع –غير مختصة 
 يشترط توفر النقاط التالية:, صةمختال ولترتيب األثر القانوني لرفع الدعوى أمام محكمة غير

                                                           

، ىاني غانـ، 173ص، رجع سابؽم، ، رسالة دكتكراة ،إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم الفمسطيني، شريؼ بعمكشة (1)
 .328ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم

 .81ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم قضاء إلغاء، عدناف عمرك (2)
 .86ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، محمكد الجبكرم (3)
 .201ص، مرجع سابؽ، النظاـ القانكني لمميعاد في دعكل اإللغاء، رأفت فكدة (4)
 ( .122)، القاعدة رقـ، 1329، ص 10الفنيسنة المكتب  ـ5، 9، 1965ؽ.ع جمسة  7لسنة  1375طعف رقـ  (5)
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، أم يجب أف ترفع الدعكل أماـ محكمة، أم أماـ محكمة أف تككف جية االختصاص -1
  .(1)جية قضائية كليس جية إدارية

أف يككف رفع الدعكل أماـ المحكمة غير المختصة قد تـ في ميعاد رفع دعكل  -2
 .(2)اإللغاء

ير مختصة ىك ذات المكضكع الذم يشترط أف يككف مكضكع الدعكل أماـ المحكمة الغ -3
 .(3)أم طمب إلغاء القرار اإلدارم، كاف سيرفع أماـ المحكمة المختصة

انعقاد الخصكمة القضائية: حتى يترتب عمى رفع الدعكل إلى محكمة غير مختصة  -4
قطع ميعاد الطعف باإللغاء، فإنو يجب أف تككف الدعكل استكفت كافة الشركط التي 

  .(4)يا كذلؾ حتى تنعقد الخصكمة القضائيةتطمبيا القانكف لرفع

محكمة عادية  كانت كالئيان بنظر الدعكل، كما لك االختصاصيجب أال يككف عدـ  -5
أقيمت أماميا دعكل يدخؿ مكضكعيا في اختصاص القضاء اإلدارم، فرفع ىذه 

 .(5)الدعكل ال يؤدم لقطع ميعاد الطعف داخؿ جية قضائية كاحدة

 لسنة( 3قانكف رقـ )الفقرة الرابعة ب مف  (5)المادة ك
( 1ينقطع سرياف الميعاد المذككر في الفقرة ) اإلدارية بشأف الفصؿ في المنازعات (ـ 2016)

 في أم مف الحاالت التالية:مف ىذه المادة 

 .اء"باإللغ تقديـ االستدعاء إلى محكمة غير مختصة شريطة أف يقدـ خبلؿ ميعاد الطعف 

كىي ، كبالتالي يستطيع الطاعف االستفادة مف كسيمتيف لقطع ميعاد رفع الدعكل اإلدارية
مف تاريخ  أك يكمان تقديـ تظمـ اختيارم فتنقطع المدة كتبدأ مدة جديدة مف انتياء مدة الستيف 

كتستقطع المدة مرة أخرل ، تبميغو بقرار رفض التظمـ كبعد ذلؾ يستطيع المجكء محكمة مختصة
. كالكسيمة (6)مف تاريخ تبميغو الحكـ بعدـ االختصاص يكمان كىك ستيف ، تبدأ لو ميعاد جديدك 

لممرة الثالثة لتبدأ  يكمان الثالثة يتقدـ بطمب الحصكؿ عمى المساعدة القضائية فتنقطع مدة الستيف 
 .(7)قبكؿ طمب المساعدة القضائية أكميمة جديدة مف تاريخ رفض 

                                                           

 174شريؼ بعمكشة، رسالة دكتكراة، مرجع سابؽ، ص (1)
 .509ص، مرجع سابؽ، كسيط القضاء اإلدارم، أنكر رسبلف (2)
 .203ص، مرجع سابؽ، النظاـ القانكني لمميعاد في دعكل اإللغاء، رأفت فكدة (3)
 174شريؼ بعمكشة، اجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم، مرجع سابؽ، (4)
 175شريؼ بعمكشة، اجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم، مرجع سابؽ ص (5)
 .322ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم في فمسطيف، عبد الناصر أبكسميدانة (6)
 .82ص، مرجع سابؽ، قضاء إلغاء القضاء اإلدارم، عدناف عمرك (7)
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ف ك اف القرار اإلدارم المعيب يكتسب حصانة تعصمو مف السحب كيجب التنكيو أنو كا 
ف سحب ىذا القرار بعد مضي تمؾ المدة إلزالة ، بمضي المدة القانكنية المقررة بسحب القرارات كا 

إال أنو ليس مف شأف البطبلف ، لمخالفتو القانكف ما شابو مف عيب يجعؿ القرار الساحب باطبلن 
كمف ثـ فإنو يتحصف بعدـ الطعف عميو ، قرار إلى مرتبة العدـفي ىذه الحالة أف ينحدر بيذا ال

في الميعاد القانكني. كىذا يعني بأف القرار الساحب يعتبر قراران جديدان منشئان لمراكز قانكنية 
أم أنو يتعيف عمى ، قانكنان جديدة تكجب عمى ذكم الشأف الطعف عميو في الميعاد المقرر 

لمتظمـ  قانكنان الطعف عمى القرار الساحب في الميعاد المقرر  كيتـ، صاحب الشأف أف يتظمـ منو
ال فإنو كالقرار المسحكب يكتسب حصانة القرار المعيب بفكات الستيف ، كالطعف القضائي  يكمان كا 

 .(1)المحددة لمطعف في القرارات اإلدارية غير المشركعة

دـ التباطؤ في كع، فرفع الدعكل إلى محكمة غير مختصة يدؿ عمى االستمساؾ بالحؽ
األمر الذم يبرر األخذ بمبدأ قطع الميعاد نظرا لرغبة صاحب الشأف ، تقديـ طمب اإللغاء

 .(2)الكاضحة في اقتضاء حقو

في الفصؿ  ايتناكلسنكالجدير ذكره أف ىناؾ قرارات إدارية ال تتقيد بميعاد محدد لمطعف 
 الثاني في رسالتنا.

 
 
 
 

                                                           

 .202-201ص -ـ1994ديسمبر-ددالرابععال-مجمة الحقكؽ السنة الثامنة عشر، كسائؿ اإلدارة في إنياء قراراتيا، إبراىيـ الحمكد (1)
 .242ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، عمر الشكبكي (2)
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 الفصل الثاني
 اآلثار المترتبة عمى انقضاء ميعاد رفع دعوى اإللغاء واالستثناءات الواردة عمييا

 تمييد وتقسيم:

نما يترتب عمى انقضائو دكف ، فحسب إجرائيان  إف مكعد رفع دعكل اإللغاء ليس شرطان  كا 
كلكي ، بمكعد دعكل اإللغاء ىك أحد شركط قبكليا، ار مكضكعية ىامة بؿ كخطيرةتقاض آث

فإذا ، تقبؿ دعكل إلغاء القرار اإلدارم يجب أف يرفعيا صاحب المصمحة خبلؿ مكعدىا المحدد
االنقطاع ترتب عمى ذلؾ إغبلؽ سبؿ الطعف  أكانقضت ىذه المدة دكف أف تتعرض لمكقؼ 

. كيستثنى مف ذلؾ القرارات التي ال (1)المرفكعة بعد انقضائياكعدـ قبكؿ الدعكل ، القضائي
 تتحصف بمضي الزمف سكؼ نتحدث عنيا مف خبلؿ دراستنا.

 لوالمبحث األ 
 آثار انتياء ميعاد دعوى اإللغاء

يترتب عمى فكات ميعاد الطعف باإللغاء نتائج خطيرة تتمثؿ في تحصف القرار اإلدارم 
المحكمة المختصة الطعف باإللغاء القرار اإلدارم المعيب بعد المعيب ضد اإللغاء، فبل تقبؿ 

فكات الميعاد المحدد بنص القانكف لمطعف فبو، ككذلؾ تحصنو ضد السحب، فبل يجكز لجية 
 ةاإلدارة سحب قراراتيا بعد فكات ىذا الميعاد. لذلؾ سكؼ نقكـ بتقسيـ ىذا المبحث التي ثبلث

ؿ، كآثار انتياء ميعاد أك في مطمب  الفردية نسبة لمقراراتمطالب، آثار انتياء ميعاد الطعف بال
 في مطمب ثاني، كتحصيف القرار اإلدارم في مطمب ثالث. التنظيمية الطعف بالنسبة لمقرارات

 لومطمب األ ال
 آثار انتياء ميعاد الطعن بالنسبة لمقرارات الفردية

بعد فكات ميعاد الطعف. كال  امتنع عمى األفراد الطعف فيو إذا كاف القرار اإلدارم فرديان 
كما ليس ليا أف تمغيو إال في الحاالت ، مكتسبة أف تسحبو تستطيع اإلدارة إذا كاف قد كلد حقكقان 

مف تاريخ  باإللغاء يبدأ ميعاد الطعف فالقرار اإلدارم الفردم .(2)التي يجيز فييا القانكف ذلؾ
 أف يككف القرار كاضحان يجب ك  ،بميغالتبميغ الفعمي لصاحب الشأف كليس مف تاريخ إرساؿ الت

كاستيعاب مضمكنو كأف تككف صياغتو كاضحة، كأف ، لكافة عناصر القرار ، أم متضمنان ككامبلن 

                                                           

 .218ص، مرجع سابؽ، ادة القانكفمكعد الطعف في دعكل اإللغاء كدكره في تكطيد سي، يكسؼ شباط (1)
 .333ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (2)
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قد استقر القضاء اإلدارم في الدكؿ المقارنة عمى استثناء بعض القرارات كأجاز ك ، يككف مشركعان 
ألمر عند ىذا الحد بؿ لؤلفراد طمب . كال يقؼ ا(1)برغـ انقضاء مدة الطعف إلغاءىا أكسحبيا 

لبلئحة المعيبة عمى الرغـ مف مضي مدة الطعف فييا،  إلغاء القرارات الفردية الصادرة تطبيقان 
كفي ىذه الحالة إذا ثبت أف البلئحة غير مشركعة فإف القاضي يقكـ بإلغاء القرار الفردم 

ف عمى تحصيف القرار الفردم مف كأكدت محكمة العدؿ العميا في فمسطي، (2)ليا الصادر طبقان 
الطعف حيث قضت في حكـ ليا بالعكدة التي مكضكع الطعف تجد المحكمة أف المستدعي قد 

قرار بتنفيذ أمر  إصدارؿ عف ك ىك امتناع المستدعي ضده األ -لواأل  -طعف في قراريف:
 -الثانيلمدنية. الرئيس دكلة فمسطيف بنقؿ المستدعي مف نيابة أمف الدكلة إلى النيابة العامة ا

: بالنسبة لمطعف الً أو عدـ تنفيذ المرسكـ الرئاسي القاضي بدمج نيابة أمف الدكلة بالنيابة العامة. 
ؿ تجد المحكمة أف المستدعي سبؽ لو أف تقدـ باستدعاءات لممستدعي ضده ك في القرار األ

تماـ ا  ياسر عرفات ك يطمب فييا تنفيذ قرار الرئيس  ـ2004\9\4ؿ كاف آخرىا المقدـ بتاريخ ك األ
ف انقضاء ك  ؿ لـ يرد عمى ىذه االستدعاءات،ك ألكأف المستدعي ضده ا، النيابة العامة نقمو إلى ا 

كامتناع اإلدارة عف اتخاذ أم قرار يجيز لمقدـ الطمب الطعف ، عمى تقديـ الطمب يكمان مدة ثبلثيف 
ىك قرار ضمني بالرفض. فيو لدل محكمة العدؿ العميا باعتبار االمتناع عف اتخاذ أم قرار 

عمى  تنصمحاكمات المدنية كالتجارية التي مف قانكف أصكؿ ال 284كبالرجكع ألحكاـ المادة 
مف تاريخ نشر  يكمان مدة الطعف في القرارات اإلدارية التي محكمة العدؿ العميا ىي ستيف " :أف

امتناعيا عف  أكرة تبميغو صاحب الشأف كفي حالة رفض اإلدا أكالقرار اإلدارم المطعكف فيو 
عمى تقديـ الطمب إلييا. كحيث مضى  يكمان اتخاذ أم قرار يبدأ الميعاد مف تاريخ انقضاء ثبلثيف 

لميعاد مف تاريخ انقضاء ثبلثيف ؿ عف اتخاذ أم قرار يبدأ اك عمى امتناع المستدعي ضده األ
ؿ عف اتخاذ ك ما عمى تقديـ الطمب إلييا، كحيث قد مضى عمى امتناع المستدعي ضده األيك 

كما جاء في  ـ2004\9\4كالتي كاف آخرىا بتاريخ ، قرار في الطمبات المقدمة لو مف المستدعي
 ـ2005\7\21فإف الطعف المقدـ لمحكمتنا بتاريخ  يكمان الئحة الدعكل مدة تزيد عف تسعيف 

سطيف بأف القضاء في فم :من وجية نظرنا. (3)بعد فكات الميعاد القانكني لمطعف يككف مقدمان 
كل المستدعي تككف كاجبة الرد أم حصف القرار المطعكف فيو بفكات المدة القانكنية لذلؾ فإف دع

 ف األثر عمى فكات المدة بالنسبة لمقرارات الفردية ىي تحصيف القرار اإلدارم الفردم.أ
                                                           

 . 338ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، ىاني غانـ (1)
 . 124ص، بدكف دار نشر، 1999، الطبعة الثالثة، القضاء اإلدارم دعكل اإللغاء، طارؽ خضر (2)
، المقتفي 2006-5-31تاريخ الفصؿ  2005لسنة 106ـ اهلل في الدعكل اإلدارية رقـ قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في را (3)

 .مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، مكقع إلكتركني جامعة بيرزيت



 

114 

 

  المطمب الثاني
 آثار انتياء ميعاد الطعن بالنسبة لمقرارات التنظيمية

ر التنظيمي فإف استقراره المترتب عمى فكات ميعاد الطعف فيو ال يصؿ أما بالنسبة لمقرا
بالنسبة لئلدارة أـ بالنسبة لؤلفراد: فبالنسبة  أكانت سكاءن إلى درجة استقرار القرارات الفردية، كذلؾ 

لئلدارة إذا كاف ال يجكز ليا سحب القرارات التنظيمية المعيبة بعد فكات ميعاد الطعف ما دامت 
لما ليا مف طبيعة  نظران ، إلغاء ىذه القرارات حقكقا مكتسبة لؤلفراد، فإنو يجكز ليا دائمان  قد رتبت

د الطعف ال يمنع أما بالنسبة لؤلفراد فإف انتياء ميعا مية تقتضي تغيرىا مع تغير الظركؼ،تنظي
 مكاف تقديـ طمب اإلدارة إلعادة النظر في القرار البلئحي ثـ الطعف فيذكم المصمحة مف إ

 .(1)رفض اإلدارة ليذا الطمب

التنظيمي  ميمة المراجعة لمقرارات اإلدارية الصريحة تبدأ مف تاريخ نشر القرار اإلدارمك  
عبلـ الجميكر بالقرار المنشكر لبلحتجاج بو تجاه الكافة، كعمى األقؿ في الجريدة الرسمية، كا  

تنظيمي ىك الكسيمة الطبيعية تجاه مجمكعة غير محددة مف األفراد. كعميو فإف نشر القرار ال
إلعبلـ أصحاب العبلقة ما لـ ينص القانكف عمى طريقة أخرل، كأف يحدد المشرع عمى لصؽ 

البلئحة يككف الطعف فيو  أك. كالقرار التنظيمي (2)مكاف معيف أكتعميقو في لكحة  أكالقرار 
الحالة يجب أف يقدـ بالطريؽ المباشر، كذلؾ بطمب إلغاء البلئحة لعدـ مشركعيتيا، كفي ىذه 

المقررة لرفع دعكل اإللغاء طبقا لمقاعدة العامة. فإذا انقضت  ان طمب اإللغاء خبلؿ ستيف يكم
ضد اإللغاء المباشر برغـ عدـ  الميمة أصبحت البلئحة أم القرار التنظيمي محصنان 

 .(3)مشركعيتو

ف كانت قد أنشأت، كيمكف إلغاء القرارات التنظيمية في أم كقت فيي بالنسبة  حقكقان  كا 
تعديميا في  أك بة لممستقبؿ، كمف ثـ يمكف إلغاءىالمماضي فيي ال تنشئ ىذه الحقكؽ بالنس

المستقبؿ، فالمراكز في مكاجيتيا تنظيمية، كاإلدارة ال يمكف أف تمـز نفسيا بالنسبة لممستقبؿ في 
 .(4)ت اإلداريةمكاجية الئحة، كلكف مع ذلؾ يتأثر ىذا المبدأ بقاعدة عدـ رجعية القرارا

                                                           

 .336-335ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (1)
 .191ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم كقضاء المظالـ، إعاد القيسي (2)
 . 110ص ، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم الكتاب الثاني، محمد عبد الكىاب (3)
السنة الثامنة ، جامعة الككيت، مجمة الحقكؽ تصدر عف مجمس النشر العممي، كسائؿ اإلدارة في إنياء قراراتيا، إبراىيـ الحمكد (4)

 . 192-191ص، ـ1994ديسمبر –العدد الرابع -عشر
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أف القرار التنظيمي العاـ يكلد مراكز قانكنية ا أكدتو المحكمة اإلدارية في مصر "مكىذا م
أنو إذا كاف ك ، الذل ينشئ مركزان قانكنيان خاصان لفرد معيف ممجردة بعكس القرار الفرد أكعامة 

 يدر لمركز قانكنالكقت ذاتو مص يتنفيذ لمقانكف فإنو ف أكتطبيؽ  مصحيحان أف القرار الفرد
مف ثـ فبل يمكف ك  العاـ المجرد المتكلد عف القانكف يخاص متميز عف المركز القانكن أكفردل 

ألف ، يعدؿ مركزان قانكنيان  أكالقكؿ بأف العمؿ اإلدارم الذل يككف تطبيقان لنص عاـ مقيد ال ينشئ 
كفي  .(1)"انكنية أعمىالكقت ذاتو تطبيؽ لقاعدة ق يىك ف يمنشئ لمركز قانكنم كؿ قرار إدار 
 ـ1959لسنة  55مف قانكف مجمس الدكلة الصادر بالقانكف رقـ  22المادة  حكـ آخر "

، تاريخ نشرىا في الجريدة الرسميةالقرارات التنظيمية العامة يسرل ميعاد الطعف فييا مف ك 
التي يا إعبلنخ القرارات الفردية التي تمس مراكز قانكنية ذاتية يسرل ميعاد الطعف فييا مف تاريك 

 ال يقينيان  عممان تحقؽ عمـ صاحب الشأف بالقرار  عبلفاإل أكيقكـ مقاـ النشر ك  أصحاب الشأف
يف بالمنافع العامة الميادك  الطرؽك  قرار المحافظ بإلحاؽ بعض الشكارع تطبيؽك ال افتراضيا ك  ظنيان 

تاريخ نشره في الكقائع ميعاد طعف فيو مف  مال يسر ك  ليس تنظيميان ك  ىك قرار فردلك بدكف مقابؿ 
نما مف تاريخ ك ، الرسمية  .(2)" يقينيان  عممان عمميـ بو  أكو ألصحاب الشأف إعبلنا 

 المطمب الثالث
 تحصن القرار اإلداري

يترتب عمى انقضاء ميعاد الطعف باإللغاء نتائج تتمثؿ في ما يمي تحصف القرار اإلدارم 
 الفرعيف السابقيف. تناكؿبكسكؼ نقكـ ضد اإللغاء ، كتحصيف القرار اإلدارم ضد السحب 
 لوالفرع األ 

 تحصن القرار اإلداري ضد اإللغاء

يترتب عمى انقضاء ميعاد رفع دعكل اإللغاء نتيجة خطيرة تتمثؿ في اكتساب القرارات 
كبالتالي يصبح القرار ، اإلدارية حصانة نيائية ضد اإللغاء حتى كلك كانت مخالفة لمقانكف

فبل تقبؿ دعكل الطعف بإلغاء القرار اإلدارم التي تكجو إليو بعد ، سميمان  قراران المعيب كما لك كاف 
 .(3)ذلؾ

                                                           

الجزء الثاني"  12ـ سنة المكتب الفني " 1967-9-2ؽ.ع جمسة  12( لسنة 674طعف رقـ )، ارية العميا المصريةالمحكمة اإلد (1)
 . (139)، القاعدة رقـ، 1236، ص
 278، " ص 30" ـ سنة المكتب الفني 1984-12-29ؽ.ع جمسة  27لسنة  434طعف رقـ ، المحكمة اإلدارية العميا المصرية (2)
 .(50)، القاعدة رقـ-
 .175ص، مرجع سابؽ، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم الفمسطيني، شريؼ بعمكشة (3)
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الحكمة مف تحصيف القرار اإلدارم بفكات مكاعيد الطعف، ىي عينيا التي فرضت  -الً أو 
 كعدـ تركيا في ميب الرياح زمنان ، لمطعف باإللغاء، أم الستقرار المراكز القانكنية معينان  ميعادان 
. (1)بإلغاء بالمصمحة العامة كسير المرافؽ العامة بانتظاـ كاطراد يبل. األمر الذم يضر ضرران طك 

يصبح حجة متى تحصف القرار اإلدارم فإنو  " كىذا ما أكده حكـ المحكمة اإلدارية في مصر
 ال تقبؿ أية دعكل يككف القصد -آثار قانكنية  أكرتبو مف مراكز  أكه أعمى ذكل الشأف فيما أنش

  .(2)"فييا تجريده مف قكتو التنفيذية في مكاجيتيـ

كيعتبر مف النظاـ  قانكنان عدـ قبكؿ دعكل اإللغاء النقضاء ميعادىا المفركض  -ثانياً 
( مف قانكف اإلدارة المحمية 4عمبلن بنص المادة )مة القضاء اإلدارم كالعاـ. كفي ذلؾ تقكؿ مح

الذم تككف معو الدعكل مرفكعة بعد الميعاد  األمر ـ(1979)لسنة  43الصادر بالقانكف رقـ 
كبحسباف أف الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل إلقامتيا بعد الميعاد ىك ، القانكني المقرر لدعكل اإللغاء

تقضى بو المحكمة مف تمقاء نفسيا مما يككف معو الحكـ فيما قضى بو جاء ، مف النظاـ العاـ
 .(3)مخالفان لمقانكف جديران باإللغاء

 دائمان  كيبقى مدة باب الطعف فييا مفتكحان ، ىناؾ قرارات ال تتحصف بمضي المدة -ثالثا
عند غياب  يقينيان  عممان يا أـ لنشرىا أـ لعدـ تحقؽ عمـ صاحب الشأف بيا إعبلنلعيب لحؽ  سكاءن 

بميعاد معيف،  إلغاءىالطبيعة ىذه القرارات التي تأبى ربط طمب  أك، عبلفكسيمتي النشر كاإل
. كىذا ما قضت بو محكمة (4)المستمرة كالقرارات المنعدمة، كالقرارات السمبية بالرفضكالقرارات 

لسحب القرار اإلدارم المخالؼ  قانكنان إذا ما فات الميعاد المقرر  القضاء اإلدارم المصرم "
لمطعف فيو باإللغاء أماـ محاكـ مجمس الدكلة اكتسب القرار حصانة تعصمو مف  أكلمقانكف 

ناؼ النظر فيما الشأف استئ لكذك ، كامتنع عمى كؿ مف اإلدارة اإللغاء قضاءن  أكيا السحب إدار 
المقكمات  أكحصانة لقرار إدارم يعتدم عمى النظاـ العاـ  ال –ثار قانكنية آيرتبو القرار مف 

الخطأ اإلدارم  أكيقكـ عمى الغش  أكيغتصب الحقكؽ العميا لمجماعة  أكاألساسية لممجتمع 

                                                           

 . 230ص، مرجع سابؽ، النظاـ القانكني لمميعاد في دعكل اإللغاء، رأفت فكدة (1)
 1127، ص"  29" يـ سنة المكتب الفن 1984-5-19ؽ.ع جمسة  24لسنة 466طعف رقـ ، المحكمة اإلدارية العميا المصرية (2)
 . (181)، القاعدة رقـ-
 .ـ2007- 3، 17جمسة ، ؽ.ع 44لسنة  5383طعف رقـ  (3)
 . 231ص، مرجع سابؽ، النظاـ القانكني لمميعاد في دعكل اإللغاء، رأفت فكدة (4)
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األثر المترتب عمى ذلؾ: بقاء ميعاد الطعف  -اإللغاء  أكسيـ تعصمو مف السحب الفاحش كالج
 .(1)"مفتكحا

 الفرع الثاني
 تحصن القرار اإلداري المعيب ضد السحب

ف ذ إسحبيا إ أـ إلغاءىاب سكاءن يقصد بحصانة القرارات اإلدارية، عدـ جكاز المساس بيا 
مراكزىـ الشخصية التي يكتسبكنيا مف تمؾ  لؤلفراد أف يعكلكا عمى قدر معقكؿ مف استقرار

 .(2)القرارات

، أم أف أثره ماحؽ يعد السحب إلغاء لمقرار اإلدارم منذ صدكره، متى كاف مشركعان ك 
يستأصؿ بمكجبو القرار مف جذكره، فتمحى جميع آثاره القانكنية بالنسبة لمماضي كالحاضر 

مة العدؿ العميا: "يجكز ك. كفي ذلؾ قرار مح(3)كالمستقبؿ، فيزكؿ بذلؾ ما كاف لو مف قكة القانكف
سحب القرار اإلدارم الصادر بناءن عمى سمطة مقيدة إذا تبيف عدـ تكفر الشركط التي نص 

 .(4)عمييا القانكف"

إذا كاف يحؽ لئلدارة سحب قراراتيا غير المشركعة، إال أف استعماليا ليذا الحؽ مقيد 
لغاء، فإذا مضى ىذا الميعاد استحاؿ عمييا سحب القرار بميعاد محدد ىك ذاتو ميعاد الطعف باإل

. إف النظاـ القانكني لتحصيف القرار اإلدارم المعيب ضد السحب ال يتكافر إال (5)اإلدارم
 بشرطيف:

 :السحب لعدم المشروعية -الً أو 

القضاء ىك حؽ اإلدارة في  أـ مفمف الفقو  أكاف سكاءن القاعدة المسمـ بيا في ىذا الشأف 
ب القرارات اإلدارية غير المشركعة كيستكم في ذلؾ القرارات التنظيمية كالقرارات الفردية. سح

                                                           

، رقـالقاعدة ، 1185، الجزء الثاني " ص، 37ـ سنة المكتب الفني "  1992، 3، 29ؽ.ع جمسة  35لسنة  1123طعف رقـ  (1)
(129 ) 
، معيد اإلدارة العامة الرياض، دراسة قانكنية تحميمية مقارنة، القرارات اإلدارية في المممكة العربية السعكدية، محمد السنارم (2)

 373ص، ـ1994
 173-172ص، مرجع سابؽ، مجمة الحقكؽ، كسائؿ اإلدارة في إنياء قراراتيا، إبراىيـ الحمكد (3)
، ـ المقتفي2009\3\25ـ تاريخ الفصؿ 2008لسنة 75عميا المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل اإلدارية رقـ محكمة العدؿ ال قرار (4)

 .مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، مكقع إلكتركني جامعة بيرزيت
 .96ص، مرجع سابؽ، رسالة ماجستير، دعكل إلغاء القرار اإلدارم، شريؼ بعمكشة (5)
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كلكف يكجد عمى ىذا الحؽ قيد يتعمؽ بالفترة التي يجكز لئلدارة فييا سحب القرارات اإلدارية غير 
 .(1)المشركعة خبلؿ مدة الطعف فيو قضائيان 

بضركرة تصحيح ما شابيا مف  ئة مبرران يجب أف يككف سحب القرارات اإلدارية المنشك  
عدـ المشركعية أم أف يككف السحب بقدر إصابة القرار اإلدارم بعدـ المشركعية، أما السحب 

، كيحكـ القضاء اإلدارم بإلغاء القرار المؤسس لعدـ لمجرد عدـ المبلئمة، فإنو يككف باطبلن 
إلدارة في سحب القرارات اإلدارية حؽ ا .كفي حكـ مكمة القضاء اإلدارم المصرم "(2)المبلئمة

ىذا الحؽ مرىكف بأف تنشط اإلدارة في ك ، ضاع المخالفة لمقانكفك غير المشركعة كتصحيح األ
كذلؾ العتبارات تتعمؽ بالمصمحة العامة تتمثؿ ، ممارستو خبلؿ الميعاد المقرر لمطعف القضائي

ثمة حاالت ال يخضع سحبيا لميعاد  -في استقرار المراكز القانكنية التي تتكلد عف ىذه القرارات 
كىي تتمثؿ في حالة ما إذا حصؿ أحد ، المقرر لسحب القرار اإلدارم المعيب يكمان الستيف 

الغش فبل يكتسب ىذا القرار أية حصانة تعصمو مف  أكنتيجة التدليس  ماألفراد عمى قرار إدار 
أساس ذلؾ: ك القرارات اإلدارية  لسحب قانكنان اإللغاء بعد انقضاء المكاعيد المقررة  أكالسحب 

تصرؼ  أكألية سمطة فبل يسكغ أف يستمر أم قرار  أكسيادة القانكف تعمك كؿ إرادة ألم فرد 
كمنتجان كال يجكز أف يفيد ، إدارم خارج نطاؽ سيادة القانكف قائمان في دكلة الشرعية كالمشركعية

 .(3)"المدلس مف نتائج عممو غير المشركع 

 إذا كاف مشكبان  ة العدؿ العميا الفمسطينية " يعتبر القرار اإلدارم منعدمان ككذلؾ حكـ محكم
ة مزاكلب ىيئة غير مختصة أصبلن  أكبعيب جسيـ، كيككف كذلؾ إذا صدر القرار عف فرد عادم 

صدر القرار عف سمطة في شأف تختص بو سمطة أخرل كأف تتكلى  أكىذا االختصاص، 
إذا صدر عف مكظؼ ليس  أكلسمطتيف القضائية كالتشريعية، مف أعماؿ ا السمطة اإلدارية عمبلن 

.كفي حكـ آخر قضت المحكمة اإلدارية العميا (4)مف كاجبات كظيفتو أف يصدر قرارات إدارية"
كمف حيث إف قضاء ىذه المحكمة جرل عمى أف مناط مسئكلية اإلدارة عف القرارات  في مصر "

يا بأف يككف القرار اإلدارم غير مشركع لعيب مف اإلدارية التي تصدرىا ىك قياـ خطأ مف جانب
كأف يحيؽ بصاحب الشأف ، عيكب عدـ المشركعية المنصكص عمييا في قانكف مجمس الدكلة

                                                           

 .373ص، مرجع سابؽ، القرارات اإلدارية في المممكة العربية السعكدية، رممحمد السنا (1)
 .179ص، مرجع سابؽ، مجمة الحقكؽ، كسائؿ اإلدارة في إنياء قراراتيا، إبراىيـ الحمكد (2)
 307ص"  37سنة المكتب الفني " م 1/12/1991ؽ.ع جمسة  33( لسنة 941الطعف رقـ )، المحكمة اإلدارية العميا المصرية (3)

 .(26)، القاعدة رقـ
 .ـ1999لسنة  74 حكـ محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل اإلدارية رقـ (4)
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ضرر كأف تقكـ عبلقة السببية المباشرة بيف الخطأ كالضرر فركف الخطأ يتمثؿ في صدكر قرار 
 .(1)"اإلدارة بالمخالفة ألحكاـ القانكف

 :خالل مواعيد الطعن القضائي باإللغاءالسحب  -ثانياً 

يجب أف يتـ سحب القرار اإلدارم غير المشركع خبلؿ مكاعيد الطعف باإللغاء كىي  
القرار الفردم، إذ  إعبلفمف تاريخ  يكمان ستيف  أكمف تاريخ نشر القرار التنظيمي  يكمان  ستيف

طمب إلغاء القرارات  يجب أف يتحقؽ االتساؽ بيف الميعاد الذم يجكز فيو ألصحاب الشأف
اإلدارية بالطريؽ القضائي، كبيف الميعاد الذم يجكز فيو لئلدارة سحب قراراتيا حتى يتـ 

 أكالتالية لنشر القرار  يكمان ستيف  االستقرار بعد مضي زمف كاحد، فإذا انقضت ىذه الفترة، كىي
لؾ محكمة العدؿ كأكدت ذ .(2)تعديؿ أكو، اكتسب القرار حصانة تعصمو مف أم إلغاء إعبلن

مف تاريخ صدكره فإذا  ان العميا الفمسطينية " ال يجكز سحب القرار اإلدارم إال خبلؿ ستيف يكم
تعديؿ كيصبح  أكانقضت ىذه المدة اكتسب القرار اإلدارم حصانة تعصمو مف أم إلغاء 

كف كيعيب ككؿ إخبلؿ بيذا الحؽ يعد أمران مخالفان لمقان، لصاحبو حؽ مكتسب فيما تضمنو القرار
  .(3)القرار األخير كيبطمو"

 تقوم عمى اعتبارين: من سحب القرار اإلداري أنياعمة ال ويمكننا أن نستنتج 

ضركرة التكفيؽ بيف حؽ اإلدارة في إصبلح ما انطكل عميو قرارىا مف مخالفة لمقانكف   -1
 أككؿ تغيير  كالذم يعصمو مف، ككجكب استقرار المراكز القانكنية المترتبة عمى ىذا القرار

 تعديؿ.
مراعاة االتساؽ بيف الميعاد الذم فيو ألصحاب الشأف بإلغاء القرارات اإلدارية بالطريؽ   -2

القضائي، كبيف الميعاد الذم يجكز فيو لئلدارة سحب قرارىا حتى يتـ االستقرار بعد مضي 
ة لممبلحة . كفي حكـ محكمة العدؿ العميا في فمسطيف "بما أف الجامعة الكطني(4)زمف كاحد

الجكية في أكرانيا أرسمت لمسفير الفمسطيني ىناؾ عدة كتب تفيد أنو بعد تصفية المكاد 
كأنجز بنجاح الدفاع كمناقشة ، العممية المتأخرة لممستدعي استمر في الدراسة في جامعتيـ

التخرج بتخصص ىندسة لؤلدكات الطبية، لذا فإف قرار المجنة العميا لمعادلة الشيادات 
                                                           

 ـ.2003- 8-23جمسة ، ؽ.ع (40لسنة  3115، 3137، 3143طعكف رقـ ، المحكمة اإلدارية العميا المصرية (1)
 . 180ص، مجمة الحقكؽ مرجع سابؽ، كسائؿ اإلدارة في إنياء قراراتيا، إبراىيـ الحمكد (2)
مكقع ، المقتفيـ 4/6/2005تاريخ الفصؿ، ـ2004لسنة  30قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في غزة في الدعكل اإلدارية رقـ  (3)

 مساءن. 6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، إلكتركني جامعة بيرزيت
. مشار إليو شريؼ 370ص ، 1س، ـ1956\1\14( ؽ جمسة 1( لسنة )309رقـ )دعكل ، محكمة القضاء اإلدارم المصرية (4)

 .216ص-2016مركز الدراسات العربية الطبعة األكلى-الكتاب األكؿ، القضاء اإلدارم السعكدم، بعمكشة
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ف مف قبؿ الككيؿ المساعد لشئكف التعميـ العالي باعتبار كثيقة معادلة شيادة المستدعي المعم
ف المجنة ألغت لشركط التي يتطمبيا القانكف، إذ إالغية ال يقكـ عمى تحقيؽ حالة كاقعية با

المعادلة دكف أف يثبت لدييا أف الشيادة الصادرة مف الجامعة المذككرة بنيت عمى كثائؽ 
لمنظاـ  إف جميع مبررات الدعكل تؤكد عمى حصكؿ المستدعي عمى شيادتو كفقان مزكرة، بؿ 

المتبع في الجامعة كلـ يقدـ أم بيانات غير صحيحة، كبالتالي يككف القرار صادر عمى 
أسباب كىمية ظير أنيا غير صحيحة. باإلضافة إلى أف القرار المطعكف فيو صدر بعد 

دة المستدعي الذم ال يجكز سحبو إال خبلؿ ستيف حكالي خمس سنكات مف قرار معادلة شيا
مف تاريخ صدكره بحيث إذا انقضت ىذه المدة اكتسب القرار حصانة تعصمو مف أم  يكمان 

تعديؿ كيصبح لصاحبو حؽ مكتسب، كما أف القرار المطعكف فيو صادر عف  أكإلغاء 
، عف كزير التعميـ العاليالككيؿ المساعد لشؤكف التعميـ العالي كقرار المعادلة الممغي صادر 

تمغي قرار سمطة أعمى، لذلؾ كمو فإنو يتعيف إلغاء القرار  أككال يجكز لسمطة دنيا أف تسحب 
 المطعف فيو باعتبار كثيقة معادلة شيادة المستدعي الغية.

مف تاريخ صدكره فإذا انقضت ىذه المدة  يكمان ال يجكز سحب القرار اإلدارم إال خبلؿ ستيف  -3
كيصبح لصاحبو حؽ ، تعديؿ أكلغاء إار اإلدارم حصانة تعصمو مف أم اكتسب القر 

مكتسب فيما تضمنو القرار، كؿ إخبلؿ بيذا الحؽ يعد أمرا مخالفا لمقانكف كيعيب القرار 
 .(1)األخير كيبطمو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، ي جامعة بيرزيتمكقع إلكتركن، المقتفي 2004لسنة  30قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في غزة في الدعكل اإلدارية رقـ  (1)
 .مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة 
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 : المبحث الثاني
 ميعاد دعوى اإللغاء انتياء االستثناءات الواردة عمى

الميعاد سقكط حؽ الشخص في مخاصمة القرار، كاكتسابو  إذا كاف يترتب عمى فكات
لحصانة قانكنية ضد الرقابة القضائية، فإنو يرد عمى ىذه القاعدة العامة العديد مف االستثناءات 

في ىذا المبحث كتتمثؿ ىذه االستثناءات  ايتناكلنسكؼ  الكاردة عمى ميعاد دعكل اإللغاء كالتي
 في مطمبيف.

 ميعاد رفع دعوى اإللغاء. دوام -لوالمطمب األ 

  القرارات التي ال تتقيد بمدة طعن. -المطمب الثاني

 لوالمطمب األ 
 دوام ميعاد رفع دعوى اإللغاء 

ببل نياية محددة ينتيي إلييا، كذلؾ في  يستمر ميعاد الطعف في القرارات اإلدارية مفتكحان 
كالقرارات الماسة بالحريات  حاالت متعددة ىي حالة القرارات المستمرة كالقرارات الكاشفة

 .(1)العامة
 لوالفرع األ 

 القرارات المستمرة

عرؼ بعض الفقياء القرارات المستمرة: ىي التي تحدث آثارىا بصفة متجددة كقائمة فإنو 
 .(2)يجكز الطعف فييا طالما بقي القرار قائمان كدكف التقيد بميعاد رفع دعكل اإللغاء

فإنو يجكز الطعف فييا ، ث آثارىا بصفة متجددة كقائمةكعرفيا البعض ىي تمؾ التي تحد 
دكف التقيد بالمكعد المحدد لرفع دعكل اإللغاء، مثاؿ ذلؾ قرار المنع مف ، طالما بقي القرار

. كعرفيا البعض القرار المستمر ىك قرار (3)كقرار شطب اسـ المتعيد مف قائمة المكرديف، السفر
 .(4)التحفظ أكقرار االعتقاؿ متجدد األثر مع الزمف. كمف أمثمتو 

                                                           

 .331ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (1)
 .558ص، مرجع سابؽ، قضاء إلغاء، الكتاب األكؿ، القضاء اإلدارم، سميماف الطماكم (2)
 .145ص، مرجع سابؽ، الدعاكل اإلدارية كالدستكرية أماـ المحاكـ اإلدارية، نبيمة كامؿ (3)
 .331ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (4)
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الفقو بأنيا ىي تمؾ القرارات التي تستمر في إنتاج آثارىا القانكنية فترة زمنية  كعرفو أيضان 
أف يككف  -أوليماغير محددة. فيتعيف الكتساب القرار صفة القرار المستمر شرطاف أساسياف 

آثاره القانكنية دفعة كاحدة كبصكرة ىناؾ استمرارية في إنتاج األثر القانكني، أم ال يرتب القرار 
التقاعد.  أكإحالتو لبلستيداع  أكباعتباره فاقدا لكظيفتو  أككاممة كتامة كالقرار بعزؿ المكظؼ 

 .(1)أف ال يككف إنتاج اآلثار القانكنية لمقرار مقيد بفترة زمنية معينة" -وثانييما

"ىي القرارات التي تحدث  عرفت محكمة العدؿ العميا في فمسطيف القرارات المستمرة:ك 
آثارىا بصفة متجددة كيتجدد أثرىا بحكـ طبيعتيا كمما استجدت مناسبة إصدارىا عند كؿ طمب 

. كفي حكـ آخر: " القرار الصادر برفض معادلة شيادات المستدعي (2)يقدمو صاحب الشأف"
ديدان إذا استجدت ىك مف القرارات اإلدارية المستمرة التي يجكز لصاحب الشأف أف يقدـ طمبان ج

.كفي حكـ آخر: "إف قرار كقؼ صرؼ الراتب يعتبر (3)أمكر كمعطيات تبرر صدكر قرار جديد"
 .(4)مف القرارات المستمرة التي ال يتقيد الطعف بو بميعاد"

القرار السمبي باالمتناع أما المحكمة اإلدارية العميا بمصر فقد عرفت القرار المستمر " 
يجكز الطعف فيو ما ظؿ  -المستمرة ال يتقيد الطعف بمكاعيد دعكل اإللغاء  باعتباره مف القرارات

القرارات المستمرة التي تنطكم عمى المساس بحؽ مف . كفي قرار آخر "(5)"االستمرار قائمان 
كىك حؽ التنقؿ مما يتيح لممضركر منو أف يطعف عميو ، الحقكؽ الشخصية المصكنة دستكرية

ضحت في حكـ آخر أك ك . (6)"الستمرار ىذه في الكاقع القانكنيفي أم كقت ما بقيت حالة ا
القرارات المستمرة كالقرارات السمبية الصادرة باالمتناع عف إصدار قرار معيف يجكز الطعف فييا "

 .(7)"في أم كقت دكف التقيد بميعاد معيف بحسباف أنيا تتجدد مف كقت التي آخر عمى الدكاـ

                                                           

 . 467ص، مرجع سابؽ، مكسكعة القضاء اإلدارم الكتاب األكؿ، عمي شطناكم (1)
، المقتفي 2011\12\28تاريخ الفصؿ  2011لسنة\154قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل اإلدارية رقـ  (2)

 .مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، ع إلكتركني جامعة بيرزيتمكق
مكقع ، المقتفي 2006\6\7تاريخ الفصؿ  2004لسنة  32قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل اإلدارية رقـ  (3)

 .مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، إلكتركني جامعة بيرزيت
مكقع ، المقتفي 2013\11\11تاريخ الفصؿ  2012\175+2011\256قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل رقـ  (4)

 .مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، إلكتركني جامعة بيرزيت
"الجزء  30ـ سنة المكتب الفني " 1985-5-25( ؽ.ع جمسة 25لسنة ) 905الطعف رقـ ، المحكمة اإلدارية العميا المصرية (5)

 .(172)، القاعدة رقـ 1120-الثاني " ص 
 .2005- 1، 1جمسة ، ؽ.ع 47لسنة  10932طعف رقـ ، المحكمة اإلدارية العميا المصرية (6)
 ،المكتب الفني لمجمس الدكلة 2007- 1، 27جمسة  –ؽ.ع  48لسنة  131طعف رقـ ، المحكمة اإلدارية العميا المصرية (7)

القاعدة  2007التي إبريؿ  2006الجزء األكؿ مف أكؿ أكتكبر ، الدائرة األكلى –مجمكعة المبادئ التي قررتيا المحكمة اإلدارية العميا 
 .( 323( ص )44رقـ )
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في األردف قكليا: "إف قرار مصادرة جكاز سفر المستدعي  كمف أحكاـ محكمة العدؿ العميا
 . (1)ىك مف القرارات المستمرة التي يجكز الطعف فييا دكف التقيد بميعاد"

كلكنيا جاءت عمى ، أف القضاء لـ يحصر تطبيقات القرارات المستمرة :من وجية نظرنا
 سبيؿ المثاؿ كليس عمى سبيؿ الحصر.

نما يظؿ سارم المفعكؿ التي  مف ىذه القرارات ف أيان إذ إ ال ينتيي أثره بانتياء يكـ معيف، كا 
قضائي كقد يككف  أكتشريعي  أكأف ينتيي القرار نفسو كتزكؿ عنو قكتو القانكنية بعمؿ إدارم 

بشأنيا. كقد  إيجابيان  كما في األمثمة القضائية حيث تتخذ اإلدارة مكقفان  القرار المستمر إيجابيان 
جبو القانكف عمييا. كمف أمثمة أك ما  يتمثؿ في امتناع اإلدارة عف تنفيذ مر سمبيان يككف القرار المست

بسبب التغيب عف  قانكنان القرارات السمبية االمتناع عف إنياء خدمة المكظؼ الذم انتيت خدمتو 
العمؿ، كاالمتناع عف إعفاء بعض السمع مف الرسـك الجمركية عمى خبلؼ ما يقضي بو 

المتعيد مف  اسـقرار شطب  قضت المحكمة اإلدارية العميا المصرية بأف " قدك . (2)"القانكف
ميعاد طعف  -تعديؿ المركز القانكني لمطاعف تعديبلن مستمران  -أثره  -سجؿ المكرديف المحمييف 

 -قابمية القرار لمطعف باإللغاء في أم كقت ما ظؿ القرار قائمان منتجان آلثاره  -فيو باإللغاء 
المزايدات أجازت لصاحب الشأف أف يسعى ك ، مف الئحة المناقصات 85المادة  أساس ذلؾ :

لدل اإلدارة إلعادة قيد اسمو في سجؿ المتعيديف إذا انتفي السبب الذل ترتب عميو شطب 
 .(3)"الطعف القضائي باإللغاء في قرار الشطب أكلك كاف ذلؾ بعد فكات ميعاد السحب ك ، االسـ

القرارات المستمرة ىي فكرة مرنة قد تستكعب جميع صكر كفي حقيقة األمر أف فكرة 
القرارات اإلدارية فقرار فصؿ مكظؼ عاـ ىك قرار مستمر بالنسبة إليو، فطالما بقي ىذا القرار 
فإف الرابطة الكظيفية بينو كبيف اإلدارة تستمر منقطعة طالما أف قرار الفصؿ لـ يمغ كعميو ال 

 أكلذلؾ نرل أف يتـ استبداليا  رات المستمرة كغير المستمرة.يكجد معيار دقيؽ لمفصؿ بيف القرا
كالقرارات المبنية عمى سمطة مقيدة ، عمى األقؿ تقييدىا بحيث ال يدخؿ فييا إال القرارات السمبية

 .(4)لئلدارة

                                                           

ثـ القضاء مف مجمة نقابة المحاميف مشار إليو فيد أبك الع 716ص  73السنة 72\12قرارىا رقـ، المحكمة اإلدارية العميا األردنية (1)
 .297ص ،اإلدارم مرجع سابؽ

 . 331ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (2)
 .( 115)، القاعدة رقـ- 709، " ص 29سنة المكتب الفني " ـ1984، 2، 25ؽ.ع جمسة  25لسنة  1225طعف رقـ  (3)
 . 333ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، ىاني غانـ (4)
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مف  11كمف حيث إنو لما كانت المادة كفي ذلؾ قضت محكمة القضاء اإلدارم المصرم 
تنص عمى أنو " .. يعتبر في  ـ(1972)لسنة  47در بالقانكف رقـ قانكف مجمس الدكلة الصا

امتناعيا عف اتخاذ قرار كاف مف الكاجب  أكرفض السمطات اإلدارية ، حكـ القرارات اإلدارية
عمييا اتخاذه كفقان لمقكانيف كالمكائح " ككاف األصؿ المقرر أف سمطة اإلدارة إزاء منح التراخيص 

فبل تممؾ جية اإلدارة رفض منح الترخيص لصاحب الشأف إذا ما  ىي سمطة مقيدة، اإلدارية
بتنظيـ  ـ(1977)لسنة  (38)كأف القانكف رقـ ، لمحصكؿ عميو قانكنان الشركط المقرر  ىكفاست

إذ ، لـ يخرج عمى ىذا األصؿ، (ـ1983)لسنة  (118)الشركات السياحية المعدؿ بالقانكف رقـ 
ككؿ ما ، ة في منح الترخيص لمشركات السياحية مف عدمولـ يعط الجية اإلدارية سمطة تقديري

جبو في ىذا الشأف ىك أال تمارس الشركات المذككرة األعماؿ المنصكص عمييا فيو إال بعد أك 
األمر الذم مفاده أف القرار المنصب عمى رفض ، الحصكؿ عمى ترخيص مف كزارة السياحة
يندرج في مفيكـ القرار ، مؾ األعماؿة أم مف تمزاكلالترخيص إلحدل الشركات السياحية ب

مف قانكف مجمس الدكلة سالؼ الذكر . كحيث إف قضاء ىذه  11السمبي طبقان ألحكاـ المادة 
 يكمان المحكمة قد جرل عمى أف الطعف في القرار السمبي باإللغاء ال يتقيد بميعاد الستيف 

نما ، ( ـ1972)لسنة  (47)مف قانكف مجمس الدكلة رقـ  (24)المنصكص عميو في المادة  كا 
كأف القرار الصادر مف جية اإلدارة بالرفض يدخؿ في مفيـك ، يجكز الطعف فيو في أم كقت

مف قانكف  (11)كذلؾ كفقان لصريح نص المادة ، بالقرار المتضمف االمتناع القرار السمبي أسكةن 
السير في كمف ثـ فإف القرار المطعكف فيو كالمتضمف رفض ، مجمس الدكلة سالفة الذكر

، (ـ1977)لسنة  38إجراءات الترخيص لمطاعف بإنشاء شركة سياحية طبقان ألحكاـ القانكف رقـ 
ذ استكفت الدعكل ، إنما يعد مف قبيؿ القرارات السمبية التي ال يتقيد الطعف فييا بميعاد كا 

ا تككف مقبكلة القرار فإني بالنسبة لطمب إلغاء ىذا قانكنان المطعكف عمى حكميا اإلجراءات المقررة 
كحيث إف الحكـ المطعكف فيو قد ذىب غير ىذا المذىب كقضى بعدـ قبكؿ طمب إلغاء  .شكبلن 

فإنو يككف قد تنكب الصكاب كخالؼ صحيح حكـ ، القرار المطعكف فيو شكبلن لرفعو بعد الميعاد
لمطمب  مما يتعيف معو الحكـ بإلغائو كالقضاء مجددان بقبكؿ الدعكل شكبلن بالنسبة، القانكف
 . (1)المذككر

 

 

                                                           

 .ـ 2007- 2، 24جمسة  –ؽ.ع  50لسنة  17017طعف رقـ ، ميا المصريةالمحكمة اإلدارية الع (1)
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 الفرع الثاني
 القرارات المنعدمة

عمى عدـ تقيد القرارات المنعدمة بميعاد الطعف  لقد نص المشرع الفمسطيني صراحةن 
مف قانكف الفصؿ في المنازعات اإلدارية  5باإللغاء حيث نصت الفقرة السادسة مف المادة 

رات اإلدارية المنعدمة في أم كقت دكف يقبؿ الطعف في القرا عمى أف" ـ(2116) ( لسنة3رقـ)
 ."التقيد بميعاد

عرؼ بعض الفقو في القرار المنعدـ قرار شابو عيب جسيـ يؤثر عمى كيانو ككجكده، ك 
 .(1)بحيث يجرده مف صفتو كقرار إدارم، كينزؿ بو إلى مرتبة العمؿ المادم

ث يعتبر مف كعرفو البعض بأنو قرار مشكب بعدـ مشركعية جسيـ بصكرة صارخة، بحي
. كعرفو البعض القرارات المنعدمة ىي (2)عديـ األثر بمعنى كأنو لـ يكف الناحية القانكنية باطبلن 

 .(3)القرارات التي تفقد ركف أساسي مف أركانيا مثؿ غصب السمطة

ىي دعكل قضائية عينية ، عدـ صحتيا أككعرفو البعض دعكل مراجعة القرارات اإلدارية 
كيتكلى القضاء فييا بحث مدل صحة القرار ، قرار اإلدارم غير المشركعتقكـ عمى مخاصمة ال

بمعنى أنيا ، الطاعف أكاإلدارم مف الناحية القانكنية دكف النظر إلى الحقكؽ الشخصية لممدعي 
نما ىي مف ، الفردية أكالشخصية  الدعاكلليست مف  العينية التي  أكالمكضكعية  الدعاكلكا 

، المشركعية أككحماية مبدأ سيادة القانكف ، القانكنية العامة المجردة تتغيا الدفاع عف القكاعد
ف كانت الدعكل تحكم عناصر شخصية   .(4)ترقى إلى الدفاع عف مصالح فردية أكحتى كا 

كعرفت محكمة العدؿ العميا األردنية القرار المنعدـ بأنو ىك الذم يصدر عف فرد عادم 
صدر القرار مف سمطة في شأف مف  أك، اص أصبلن ىذا االختصتزاكؿ ىيئة ليس ليا أف  أك

                                                           

 .289ص، ـ2008، معيد البحكث كالدراسات العربية، رسالة دكتكراه، دعكل اإللغاء في القضاء اإلدارم الفمسطيني، عمي صادؽ (1)
 .330ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، ىاني غانـ (2)
دراسة مقارنة ألحدث النظريات كالمبادئ في قضاء مجمس الدكلة في فرنسا ، ضاء اإلدارمقكاعد كأحكاـ الق، جكرجي سارم (3)

 .413ص، 1996/1997، الطبعة الثالثة، الناشر دار أـ القرل، كمصر
 جامعة السمطاف قابكس، مجمة الحقكؽ، انعداـ القرار اإلدارم كفقا ألحكاـ القضاء اإلدارم دراسة مقارنة، طارؽ البكر سعيدم (4)

محـر ، السنة الثانية كالثبلثكف، العدد الرابع، مجمة عممية محكمة ربع سنكية تعنى بنشر الدراسات القانكنية كالشرعية، سمطنة عماف
 .190ـ ص2008ديسمبر-ق1430
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يصدر مكظؼ قراران كىك غير مخكؿ بإصدار قرار إدارم ففي ىذه  أكاختصاص سمطة أخرل 
 .(1)الحاالت يعتبر القرار منعدمان 

كذلؾ استقر القضاء اإلدارم في فرنسا كاألردف عمى عدـ اكتساب القرارات اإلدارية 
القضائي. كعميو يحؽ لؤلفراد الطعف بيذه ك  اإللغاء اإلدارم المنعدمة لمحصانة القانكنية ضد

الطائفة مف القرارات اإلدارية دكف التقيد بميعاد معيف. ألف ىذه القرارات المنعدمة مشكبة بعيب 
 جسيـ مف عدـ المشركعية. بحيث ال يمكف التغاضي عنو كبذا يتعيف أف يككف ىذا القرار ميددان 

ميما طالت المدة، فطكؿ المدة ال تمنح عدـ المشركعية الجسيمة  باإللغاء القضائي كاإلدارم
. كقد عرؼ القرار اإلدارم المعدـك ىك ذلؾ القرار الذم تبمغ فيو عدـ (2)التي شانت القرار

فيجكز عمى  ماديان  ليصبح عمبلن  قانكنيان  المشركعية درجة جسيمة بحيث تفقده كاقعة ككنو تصرفان 
. كعرفو البعض يقصد بالقرار اإلدارم (3)بمدة الطعف المذككر التقيدىذا األساس الطعف فيو دكف 

المنعدـ القرار الذم ال كجكد لو، كيكصؼ القرار باالنعداـ إذا كاف العيب المشكب فيو جسيمان 
 .(4)بحيث يفقده صفتو اإلدارية كقرار

لقرار اختمؼ الفقو كالقضاء اإلدارم في الدكؿ المقارنة في حصر حاالت انعداـ اكقد 
كىناؾ مف يتكسع في حاالت ، فيناؾ مف يقصرىا عمى حاالت عدـ االختصاص الجسيـ

 .(5)االنعداـ كما ىك الشأف في مصر كفمسطيف كاألردف

القانكنية التي صدر في ظميا  أكيرتبط كؿ قرار إدارم ارتباطان كثيقا بالظركؼ المادية ك 
المادية التي دفعت اإلدارة  أكانكنية كعمى أساس منيا، إذ قد تشكؿ ىذه الظركؼ الحالة الق

، كما أنيا تعتبر ذات أثر كبير عمى ركف الغاية في الئحيان  أكإلصدار ىذا القرار فرديا كاف 
كبيذا المضمكف إال لتحقيؽ أىداؼ معينة ، ، إذ لـ يصدر في مثؿ ىذه الظركؼاإلدارمالقرار 
القانكنية تضفي  أكظركؼ المادية كتتناسب مع آثار الظركؼ التي صدر في ظميا، فال تتبلءـ

عمى الغاية التي مف أجميا صدر عمى ىذا النحك  بطبلنيا عمى أسباب القرار كمضمكنو. كأيضان 

                                                           

، . مشار إليو801ص، الجزء الثاني، مف مجمة نقابة المحاميف المنشكر في مجمكعة خبلد 729ص 86سنة 18/86قراراىا رقـ  (1)
 .286ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، فيد أبك العثـ

 .467ص، مرجع سابؽ، مكسكعة القضاء اإلدارم الكتاب األكؿ، عمي شطناكم (2)
 .88ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، محمكد الجبكرم (3)
العدد ، السنة الثامنة كالعشركف، مة الحقكؽمج، القرار اإلدارم المنعدـ في القضاء اإلدارم األردني كالفقو المقارف، محمد الذنيبات (4)

 .308ص ، جامعة الككيت–ـ تصدر عف مجمس النشر العممي 2004مارس ، األكؿ
 .85ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم قضاء إلغاء، عدناف عمرك (5)
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كلذلؾ ينبغي عمى اإلدارة أف تراجع أعماليا القانكنية بيف الحيف كاآلخر لتتخمص مف تمؾ التي 
 .(1)يؼ مع الظركؼ الجديدةأصبحت، بفعؿ تغير ظركؼ إصدارىا، غير قابمة لمتعايش كالتك

 ف نتطرؽ إلى أنكاع االنعداـ كىي:كيمكننا أ
 :االنعدام المادي -الأو 

الكاقعية، فإذا كاف  أكىك قرار لـ يصدر قط، بمعنى أنو غير مكجكد مف الناحية المادية 
كقاـ برفع دعكل إللغائو قضت ، في مخيمة الطاعف كأف يككف تكىـ صدكر مثؿ ىذا القرار

ا أف تكجو التي قرار إدارم كنحف لسن، ألف مف شركط دعكل اإللغاء برد الدعكل شكبلن المحكمة 
قضاء ىذه ". كىذا ما قضت بو محكمة القضاء اإلدارم المصرم في حكميا (2)أماـ قرار

كمنتج ، المحكمة قد استقر عمى أنو يشترط لقبكؿ دعكل اإللغاء أف يككف ثمة قرار إدارم قائـ
نذ تاريخ رفع الدعكل كحتى تاريخ صدكر الحكـ فييا ، فإذا لـ يكجد ىذا القرار آلثاره القانكنية م

رار كاف الق أككجد ثـ زاؿ بعد رفع الدعكل لسبب مف األسباب  أكأصبل كقت رفع الدعكل 
، كمف جية  اإلدارم، فإف الدعكل تككف غير مقبكلة النتفاء القرار اإلدارم النيائي لـ يصدر بعد

استنتاجو مف كقائع  أكافتراضو  أكفي لكجكد القرار اإلدارم مجػػرد تكىـ صدكره أخرل فإنو ال يك
، كلكف يقع عمى عاتؽ مف يدعى كجكد ىذا القرار أف يقيـ الدليؿ عميو بأف ذاتيا عميوال تدؿ ب

يرشد عف البيانات التي تعيف عمى االستدالؿ عميو مثؿ تحديد رقـ القرار  أكيقدـ صكرة منو 
السمطة التي أصدرتو، كذلؾ حتى يتسنى لممحكمة االطبلع  أككمضمكنو كالجية  كتاريخ صدكره

تكميؼ جية اإلدارة بتقديمو تكصبل إلعماؿ رقابتيا القانكنية عمى مشركعيتو، فإذا  أكعميو 
عف ذلؾ حاؿ إنكار جيػػػػة اإلدارة لكجكد مثؿ ىذا القرار فإف القكؿ بكجكد  الشأفتقاعس صاحب 

 .(3)"بناء حكـ عميو أكيضحى مجرد ادعاء كقكالن مرسبلن ال يسكغ االعتداد بو  اإلدارمالقرار 

 :االنعدام القانوني -ياً ثان

كلكنو في الناحية القانكنية لحقت بو مخالفة ، ، كلو كجكد مادمفيك قرار صدر أصبلن 
 جسيمة لمقانكف تجرده مف صفتو كتصرؼ قانكني لتنحدر بو إلى مجرد الفعؿ المادم المنعدـ

أم لحقت  إذا كاف القرار المعيب معدكمان . كمثاؿ ذلؾ ما قضت بو المحكمة اإلدارية قانكنان األثر 
مجرد الفعؿ  إلىكتنحدر بو ، يبو مخالفة جسيمة لمقانكف تجرده مف صفتو كتصرؼ قانكن

                                                           

 . 279-278ص، مرجع سابؽ، النظاـ القانكني لمميعاد في دعكل اإللغاء، رأفت فكدة (1)
 .330ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، ـىاني غان (2)
 . 2002- 8، 26جمسة ، ؽ.ع 45لسنة  3833طعف رقـ ، المحكمة اإلدارية العميا المصرية (3)
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قت أية حصانة فمئلدارة أف تسحب القرار المعدكـ في أم ك  تمحقوفبل  قانكنان ثر ألالمنعدـ ام الماد
األثر المترتب عمى ذلؾ: ال محؿ لمقكؿ بتحصنو ك أساس ذلؾ: القرار المعدـك ال يرتب حقان ك 

بعدـ السحب لئلدارة أف تتجاىؿ كجكده إال أف اعتبارات المصمحة العامة تدعك التي إزالتو منعان 
لمشؾ الذل قد يترتب عمى كجكده كليا أف تفعؿ ذلؾ في أم كقت دكف التقيد بمكاعيد 

كفي قرار لمحكمة العدؿ العميا كلما كانت ميمة كضع قكاعد منح كاحتساب تمؾ  .(1)"التحصف
( كحيث أف 95) الحقكؽ قد أناطيا المشرع الدستكرم بالقانكف فقط كفؽ صريح نص المادة

 لحكـ القضاء يصبح مكضكعان  أك)القانكف األساسي( لمقانكف : المكضكع الذم يحجز الدستكر
رات اإلدارية التي تتصدل لو عمى خبلؼ الدستكر تككف قرارات منعدمة ف القرا"غير إدارم" كأ

كالتعكيضات كاإلعانات كالمكافآت كضع ليا  ذلؾ أف الحقكؽ المالية بالركاتب كالمعاشات
ف أناطيا بالقانكف كال يجكز ليا عتباره القانكف األعمى الحماية بأ)القانكف األساسي( با :الدستكر

ف الفقو كالقضاء أف يككف كذلؾ يككف منعدما كحيث إ كأم قرار مف شأنوتخطييا بالزيادة فييا 
قد استقر عمى أف القرارات المنعدمة ال يتقيد الطعف فييا بميعاد كال يمحقيا اإلذعاف فإف الدفع 

كيككف سبب الطعف لمخالفة القانكف مخالفة جسيمة ، الرد كالطعف مقبكؿ شكبلن  يغدك مستكجبان 
 .(2)المطعكف فيياكارد عمى القرارات 

 القرار اإلداري تتمثل في ما يمي:ويمكننا أن نمخص مما سبق حاالت انعدام 

 إذا صدر مف فرد عادم ال صمة لو باإلدارة. -1

 إذا صدر مف مكظؼ انقطعت صمتو باإلدارة بسبب مف األسباب. -2

 القضائية. أكإذا تضمف القرار اإلدارم اعتداء عمى اختصاصات السمطة التشريعية  -3

في نطاؽ الكظيفة اإلدارية عمكما كلكنو  إداريةمف سمطة  اإلدارما صدر القرار إذ -4
 .(3)مصدرة القرار أم صمة ال تربطيا باإلدارة إداريةتضمف اعتداءن عمى سمطة 

                                                           

، الجزء الثاني " 37كتب الفني" سنة المـ 1992، 3، 14ؽ.ع جمسة  34لسنة  256طعف رقـ ، المحكمة اإلدارية العميا المصرية (1)
 .(110)، القاعدة رقـ، 1030ص، 

مكقع إلكتركني ، ـ المقتفي2007\6\20التاريخ  349رقـ القرار 2007\18قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة براـ اهلل رقـ الدعكل  (2)
 .مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، جامعة بيرزيت

ى يؤدم التي عدـ مشركعية القرارات الصادرة عنيا لعدـ اعتداء السمطات اإلدارية الدنيا عمى اختصاص السمطات اإلدارية األعم (3)
إذ تككف ىذه القرارات مشكبة بعيب عدـ االختصاص حتى لك اتخذت بناءن عمى أكامر مف السمطة المختصة أك بترخيص ، االختصاص

لجية المختصة كبالتالي فإف قرار فصؿ المكظؼ الصادر عف ديكاف المكظفيف يعد مشكبا بعيب عدـ االختصاص ككف ا، منيا
بإصدار قرار العزؿ بالنسبة لمكظفي الصنؼ األكؿ ىك مجمس الكزراء. حكـ محكمة العدؿ العميا المنعقدة براـ اهلل في الدعكل اإلدارية 

 ـ.1999\11\13تاريخ الفصؿ  ـ1998لسنة  17رقـ
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 أكتدليس  أكحالة عدـ سبلمة اإلرادة في القرار اإلدارم بسبب كقكع اإلدارة في غش  -5
 .(1)إلرادة معيبةغمط مف شأنو أف تككف ىذه ا أكإكراه 

 .(2)إذا صدر القرار مف مكظؼ ال يممؾ سمطة إصدار القرار اإلدارم -6

صدكر القرار مف جية غير منكط بيا إصداره  -كىذا ما أكدتو محكمة القضاء اإلدارم  
(3). إمكاف الطعف فيو دكف التقيد بميعاد -العدـ  يعيبو بعيب جسيـ ينحدر بو التي حد قانكنان 

 

كاضحان  تميزان  كميزيف القرار اإلدارم كالعمؿ المادم فقد فرؽ مجمس الدكلة كفي التفرقة ب
كبيف ما يككف  نيائيان  داريان إما يعد منيا قراران كبيف ، في خصكص ما يصدر عف جية اإلدارة

ف ما يصدر عف أبحسباف  يؿ دكف الثانك اختصاصو لتشمؿ النكع األ ةمنيا عمبلن ماديان كّمد كالي
لغاؤه إ أكتعديؿ مركز قانكني قائـ  أكثر قانكني أحداث إف أعماؿ ليس مف شأنيا رة مجية اإلدا
 إنشاءكؿ منيا، ففي حيف يككف محؿ القرار اإلدارم  ةعماالن ماديو كمرد ذلؾ التي طبيعأفتعتبر 

فراد المعينيف بو في كضع قانكني معيف مرتبا ليـ أللغاء مركز قانكني فيجعؿ مف اإ أكتعديؿ  أك
ىذا الكضع القانكني  محمبلن إياىـ بالتزامات محدده كذلؾ بمناسبو تكاجدىـ في أكمعينو  حقكقان 

ف تنشئ أم حقكؽ أكاقعيو تترتب عميو دكف  نتيجةما العمؿ المادم فيككف محمو أالمستحدث ، 
ف ترتبت عميو بعض اآلثار فيككف مردىا القانكف أحد، ك أترتب أم التزامات في مكاجية  أك

ثناء قياميا ما اتجيت اإلدارة أذا اإلدارم تتكافر مقكماتو كخصائصو إالقرار ك  ،لعمؿكليس ىذا ا
رادتيا الممزمة بما ليا مف سمطو بمقتضى القكانيف كالمكائح في يراد اإلفصاح عف إ بكظائفيا التي

، ان قانكنثر قانكني ، معيف متى كاف ذلؾ ممكنان كجائزان الذل يتطمبو القانكف بقصد إحداث أالشكؿ 
ككاف الباعث عميو ابتغاء مصمحو عامو، كيفترؽ القرار اإلدارم بذلؾ عف العمؿ المادم الذل ال 

ف أل، تب القانكف عمييا آثاران معينوف ر آثار قانكنيو كا   تيحدثذاتية التي تتجو فيو اإلدارة بإرادتيا ال
 - مثاؿ - اإلدارة الذاتية ادة المباشرة لممشرع كليس كليده إرادةمثؿ ىذه اآلثار تعتبر كليده اإلر 
مركز  إلحداثاإلدارة  ةجي ةرادإذ ال تتجو إبالمعنى المتقدـ  داريان إعمميو نقؿ التكميؼ ليست قراران 

نما ال تعدك ىذه  يقانكن بأداء الضريبة عف  قانكنان ف تككف رصدان لممكمفيف أ العمميةمعيف كا 
، عمييا الضريبة المفركضةالعقارات  كأطياف ألمع بياف ىذه ا ةالعقارات المبني أك األطياف

لما تقرره  أكتنقمو مف حقكؽ  أك ةكيككف الرصد صدل كانعكاسان لما تنشئو العقكد المسجم
حؽ ذكل الشأف  يف يمركز قانكن مذاتيا ال تنشئ أ ي. كاف عمميو التكميؼ ف القضائية األحكاـ

                                                           

 .233ص، مرجع سابؽ، قارنةانعداـ القرار اإلدارم كفقا ألحكاـ القضاء اإلدارم دراسة م، طارؽ البكر سعيدم (1)
 .319محمد الذنيبات القرار اإلدارم المعدـك في القضاء اإلدارم األردني كالفقو المقارف مرجع سابؽ ص (2)
-" ص  15ـ سنة المكتب الفني " 1969-11-29ؽ.ع جمسة  12لسنة  1365طعف رقـ ، المحكمة اإلدارية العميا المصرية (3)

 .( 6)القاعدة رقـ،  38
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نما مرد ذلؾ التي، نقميا أك ةكسب الممكي يفبل أثر ليا ف التي يترتب عمييا  القانكنيةسباب ألا كا 
بأداء الضريبة إذ اإللزاـ مرجعو التي  اإللزاـمف حيث  يثر ، كما ال تنشئ المركز القانكنألىذا ا

كاقعيو يقصد بيا  ةماديان ذا نتيج جراءن إف تككف أة ذاتيا كال تعدك عمميو التكميؼ قانكف الضريب
ذا إؤيد ىذا النظر أف عمميو التكميؼ ا ، كمما يتنظيـ طريقو جبايو الضريبة كتيسير تحصيمي

جمس الطعف فيو ال يخضع لممكاعيد المنصكص عمييا في قانكف م أكشابيا خطأ فإف تصحيحو 
 .(1)ف يطمب تصحيحيا دكف تقيد بمكعد خاص أالدكلة بؿ يجكز لصاحب الشأف 

 المطمب الثاني
 القرارات التي ال تتقيد بمدة طعن قضائي

 ياء مدة الطعف القضائي أف يصبح القرار اإلدارم غير المشركع محصنان يترتب عمى انت
ضد أم طعف قضائي القضاء اإلدارم، كيسقط حؽ المخاطب بالقرار اإلدارم في الطعف فيو، 
ذا طعف بالقرار فإف المحكمة تقضي برد الدعكل شكبل لمتباطؤ. كيعتبر سقكط ىذا الحؽ مف  كا 

، كما ال يجكز لمقاضي أف يثيره مف تمقاء نفسو، باتفاؽ األطراؼ النظاـ العاـ فبل يجكز استبعاده
ذا كاف األصؿ أف يغمؽ باب الطعف القضائي  تو في أية مرحمة مف مراحؿ الدعكل،كيجكز إثار  كا 

عمى سريانيا فإف ىناؾ مف القرارات اإلدارية التي يبقى الطعف باإللغاء إزاءىا  يكمان بمركر ستيف 
 لذا سنقسـ ىذا المطمب ألربعة فركع:. (2)ال يتقيد بأجؿ، مفتكحا

 .تدليس أوالقرارات المبنية عمى غش  نتناول في األول:

  .القرارات غير المشروعة المبنية عمى سمطة مقيدة وفي الثاني:

 .اإلداريتأخر اكتشاف الغاية الحقيقية من القرار  وفي الثالث:

 .وفين بوجو غير مشروعامر اإلفراج عن الموقأو طمبات استصدار  وفي الرابع:
 لوالفرع األ 

 تدليس أوالقرارات المبنية عمى غش 

يقصد بأعماؿ الغش استعماؿ طرؽ احتيالية تحمؿ اإلدارة عمى إصدار القرار، كالطرؽ 
االحتيالية تنطكم بدكرىا عمى عنصر مادم يتضمف كافة األعماؿ مف أقكاؿ كأفعاؿ ككثائؽ 

عمى نية التظميؿ لمكصكؿ غمى غرض غير مزكرة، كعنصر معنكم يقكـ  أكمصطنعة 

                                                           

 . 2002- 5، 4جمسة ، ؽ.ع 43لسنة  5144طعف رقـ ، محكمة اإلدارية العميا المصريةال (1)
 85-84ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم قضاء إلغاء، عدناف عمرك (2)
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التدليس إذا شاب القرار اإلدارم فإنو  أكالغش " كقد بينت المحكمة اإلدارية العميا أف:. (1)مشركع
قانكنية أثر ذلؾ:  آثار عميو القرار مجرد فعؿ مادل ال يرتب يصبح ينحدر بو مستكل االنعداـ

 .(2)"أم كقت فكر تكشؼ ما شابو مف عيب كيجكز سحبو في، حصانة القرار المنعدـ ال تمحقو

أف القاعدة المستقرة ىي أف القرارات  مثاؿ ذلؾ ما أقرتو محكمة القضاء اإلدارم المصرم
مركزان شخصيان لؤلفراد ال يجكز سحبيا في أم كقت متى صدرت  أكاإلدارية التي تكلد حقان 

امر إما بالنسبة ك قرار تمؾ األالمصمحة العامة التي تقتضى است يذلؾ استجابة لدكاعك ، سميمة
 لمقرارات الفردية غير المشركعة فالقاعدة عكس ذلؾ إذ يجب عمى جية اإلدارة أف تسحبيا التزامان 

المصمحة العامة أيضان  يضاع المخالفة لو إال أف دكاعك تصحيحان لؤلك  منيا بحكـ القانكف
القرار يجب أف يستقر عقب تقتضى أنو إذا صدر قرار معيب مف شأنو أف يكلد حقان فإف ىذا 

فترة معينة مف الزمف بحيث يسرل عميو ما يسرل عمى القرار الصحيح الذل يصدر في 
 وإعبلن أكمف تاريخ نشر القرار  يكمان عمى تحديد ىذه الفترة بستيف  اتفؽقد ك ، المكضكع ذاتو

ة تعصمو مف كتسب القرار حصانانقضت ىذه الفترة ابحيث إذا  القضائيقياسان عمى مدة الطعف 
كؿ إخبلؿ ك  يصبح عندئذ لصاحب الشأف حؽ مكتسب فيما تضمنو القرارك  تعديؿ أكأم إلغاء 

يبطمو إال أف ثمة ك ، ان لمقانكف يعيب القرار األخيربيذا الحؽ بقرار الحؽ يعد أمران مخالف
أم لحقت  الن فيما إذا كاف القرار المعيب معدكمان أك ىذه تتمثؿ  يكمان مف مكعد الستيف  استثناءات

ي فتنزؿ بو التي حد غصب السمطة بو مخالفة جسيمة لمقانكف تجرده مف صفتو كتصرؼ قانكن
ثانيان فيما لك ك  فبل تمحقو أية حصانة قانكنان المنعدـ األثر  متنحدر بو التي مجرد الفصؿ المادك 

 ضاءف الغش يعيب الر إتدليس مف جانبو إذ  أكحصؿ أحد األفراد عمى قرار إدارم نتيجة غش 
التدليس يككف غير جدير ك  القرار الذل يصدر مف جية اإلدارة نتيجة ىذا الغشك  يشكب اإلرادةك 

فتصدر  يكمان تكجب سحب القرار دكف التقيد بمكعد الستيف  االستثنائيةبالحماية فيذه األحكاؿ 
أف  جية اإلدارة قراراىا بالسحب في أم كقت كاف حتى بعد فكات ىذا المكعد كؿ ذلؾ مع مراعاة

 ال يمكف أف يككف مبرران ليا لسحب القرار . مىي بصدد استعماؿ اختصاص تقدير ك  خطأ اإلدارة

 قانكنان ىك الجية المختصة  يلما كاف مجمس إدارة الييئة العامة لئلصبلح الزراع
بالتصديؽ عمى القرارات الصادرة مف المجاف القضائية فيك مختص بسحب القرارات التي تصدر 

رط أف يككف ىذا السحب في أطار القكاعد القانكنية المتقدمة دكف الخركج لكف بشك ، منو
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تدليس مف  أكالقرار الصادر مف جية اإلدارة نتيجة غش  قررت أف: كفي قرار آخر .(1)عمييا
تعصمو مف اإللغاء ػ جكاز السحب دكف التقيد بميعاد الستيف  جانب األفراد ال يكتسب حصانة

 .ػ أساس ذلؾ يكمان 

في ك ، قاعدة المستقرة ىي أف القرار اإلدارم يجب أف يقـك عمى سبب يبرره في الكاقعإف ال
ة قانكني أكالسبب في القرار اإلدارم ىك حالة كاقعية ك ، ذلؾ كركف مف أركاف انعقادهك ، القانكف

حداث أثر قانكني ىك محؿ القرار ابتغاء الصالح العاـ الذل تحمؿ اإلدارة عمى التدخؿ بقصد إ
يفرض في القرار غير ك ، لئف كانت اإلدارة غير ممزمة بتسبيب قرارىاك  أنوك ، ة القرارىك غاي

لرقابة  لو فإنيا تككف خاضعةن  ال أنيا إذا ذكرت أسبابان المسبب أنو قاـ عمى سببو الصحيح إ
أثر ذلؾ في النتيجة التي ك ، عدـ مطابقتيا لمقانكف أكالقضاء اإلدارم لمتحقيؽ مف مدل مطابقتيا 

لؤلفراد ال يجكز سحبيا في أم  شخصيان  مركزان  أك أف القرارات التي تكلد حقان ك ، ي إلييا القرارانتي
ذلؾ استجابة لدكاعي المصمحة العامة التي تقتضى استقرار تمؾ ك ، كقت متى صدرت سميمة

امر أما بالنسبة لمقرارات الفردية غير المشركعة فالقاعدة عكس ذلؾ إذ يجب عمى جية ك األ
ال أف دكاعي إ، ضاع المخالفة لوك لؤل تصحيحان ك  منيا بحكـ القانكف أف تسحبيا التزامان  اإلدارة

ف ىذا فإ المصمحة العامة أيضا تقتضى أنو إذا صدر قرار فردل معيب مف شأنو أف يكلد حقان 
القرار يجب أف يستقر عقب فترة معينة مف الزمف بحيث يسرل عميو ما يسرل عمى القرار 

 يكمان قد استقر الرأم عمى تحديد ىذه الفترة بستيف ك ، ر في المكضكع ذاتوالصحيح الذل يصد
بحيث إذا انقضت ىذه الفترة ، و قياسا عمى مدة طعف القضائيإعبلن أكمف تاريخ نشر القرار 

يصبح عندئذ لصاحب الشأف حؽ ك ، تعديؿ أكأكتسب القرار حصانة تعصمو مف أم إلغاء 
كف يعيب لمقان مخالفان  بلؿ بيذا الحؽ بقرار الحؽ يعد أمران كؿ أخك ، مكتسب فيما تضمنو القرار

فيما إذا كاف  الن أك ىذه تتمثؿ  يكمان ال أف ثمة استثناءات مف مكعد الستيف إ، يبطموك  القرار األخير
أم لحقت بو مخالفة جسيمة لمقانكف تجرده مف صفتو كتصرؼ قانكني  القرار المعيب معدكمان 

ال ك  قانكنان تنحدر بو التي مجرد الفعؿ المادم المنعدـ األثر ك ، ةلتنزؿ بو التي حد غصب السمط
تدليس مف  أكفيما لك حصؿ أحد األفراد عمى قرار إدارم نتيجة غش  ثانيان ك  تمحقو أم حصانة

القرار الذل يصدر مف جية اإلدارة نتيجة ك  -يشكب اإلرادةك  ف الغش يعيب الرضاءجانبو إذ إ
دير بالحماية بيذه األحكاؿ االستثنائية التي تكجب سحب القرار التدليس يككف غير جك  ىذا الغش
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فتصدر جية اإلدارة قرارىا بالسحب في أم كقت كاف حتى بعد  يكمان دكف التقيد بمكعد الستيف 
 .(1)فكات ىذا المكعد

 الفرع الثاني
 القرارات غير المشروعة المبنية عمى سمطة مقيدة

عمى سمطة مقيدة بحيث ال يترؾ المشرع لئلدارة حرية القرارات اإلدارية التي تصدر بناءن 
التقدير فييا، يككف لئلدارة أف ترجع في ىذه القرارات إذا أخطأت في تطبيؽ القانكف دكف التقيد 

 .(2)بمدة، كذلؾ يجكز لؤلفراد أف يطعنكا في مثؿ ىذه القرارات دكف التقيد بمدة الطعف باإللغاء

إلى التفرقة بيف القرارات اإلدارية الباطمة المبنية  اقان لقد كاف مجمس الدكلة المصرم سبك 
تؤدم التي عدـ  كتمؾ المبنية عمى سمطة مقيدة كرتب عمى تمؾ التفرقة آثاران ، عمى سمطة تقديرية

حصانة القرار اإلدارم غير المشركع المبني عمى سمطة مقيدة مف السحب كاإللغاء اإلدارم كمف 
القرار الصادر بمنح " أف: .حيث قضى(3)اء بفكات مدة الطعفالطعف باإللغاء فيو أماـ القض

اقتراف صدكره بمسمؾ غير ك مقيدة  الدرجة العممية لمطالب سمطة الجية اإلدارية في إصداره سمطة
جكاز سحبو دكف تقيد  –بالنظاـ العاـ  كمخالفتو لمقانكف في أمر يتصؿ، قكيـ مف المدعي

 ىي تطبؽ نصكصان "إذا كانت اإلدارة  أنو: يا األردنيةم. كقضت محكمة العدؿ الع(4)"بالميعاد
العمؿ  قانكنية معينة عمى أحكاؿ مادية معينة تتصرؼ عف إرادة مقيدة، فإف قرارىا يككف في حكـ

 .(5)مراكز قانكنية ذاتية" أكالمادم الذم ال يترتب عميو حقكؽ مكتسبة 

اءن عمى سمطة مقيدة ال يتقيد الطعف بالقرار اإلدارم الصادر بنفي قرار آخر أف: " كقضت
 .(6)بميعاد"

"القرار الصادر برفض معادلة  ية أف:فمسطينال بيذا الشأف قضت محكمة العدؿ العمياك 
 شيادات المستدعي ىك مف القرارات اإلدارية المستمرة التي يجكز لصاحب الشأف أف يقدـ طمبان 
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يث أف المستدعي تقدـ بطمب إذا استجدت أمكر كمعطيات تبرر صدكر قرار جديد، كح جديدان 
لمعادلة شياداتو كرفضت اإلدارة معادلتيا كانتيت مدة الطعف دكف أف يتقدـ بطعف لدل محكمة 
العدؿ العميا، إال أنو تقدـ بطمب جديد بعد أف زكد اإلدارة بمستندات جديدة حصؿ عمييا، كبناءن 

الشيادات فإف ىذا القرار ال يعد عمى ذلؾ قررت اإلدارة البقاء عمى مكقفيا السابؽ بعدـ معادلة 
طة قرارا تككيديا لمقرار السابؽ بؿ ىك قرار جديد قابؿ لمطعف، كما أف ىذا القرار صادر عف سم

. كقضت في قرار آخر الفرؽ بيف القرارات اإلدارية (1)ميعاد" مقيدة كال يخضع الطعف فيو إلى
طة مقيدة أف األخيرة ال تتحصف بفكات المبنية عمى سمطة تقديرية كبيف القرارات المبنية عمى سم

مدة الطعف ما داـ أف القرار قد صدر مخالفان لمنص القانكني المقيد إذ ال تكتسب ىذه القرارات 
 .(2)حصانة ميما مضى عمييا مف زمف

كما يكجد بعض آراء الفقياء ال تؤيد التمييز الذم أخذ بو القضاء اإلدارم في مصر 
التمييز مف شأنو أف يؤدم إلى عدـ استقرار المعامبلت، فمخالفة كاألردف كفمسطيف، ألف ىذا 

نص القانكف ىي األساس لتقرير عدـ مشركعية القرار، كبالتالي السماح لئلدارة بالرجكع عنو 
لغائو، كتمكف القاضي مف الحكـ بعدـ مشركعيتو  . (3)كا 

 الفرع الثالث
 اإلداريتأخر اكتشاف الغاية الحقيقية من القرار 

كال ، كال يتضح لممخاطب بالقرار اليدؼ الحقيقي مف صدكره إداريان  صدر اإلدارة قراران قد ت
مصمحتو بالتالي مف المطالبة بإلغائو، فإذا تبيف لو ذلؾ فإف ميعاد الطعف ينفتح لو مف تاريخ 

 المحكمة اإلدارية العميا المصرية إنو كبيذا الشأف قضت. (4)معرفتو بالغاية الحقيقية مف القرار
ف كاف المطعكف عميو قد عمـ بقرار نقمو إال أنو لـ يكف في كسعو كقت صدكر ذلؾ القرار أف  كا 
يستظير ما شابو مف عيب في تفكيتو الدكر عميو لمترقية باألقدمية في الجية المنقكؿ منيا، 

كبذلؾ فإف مركز المطعكف ، كتكشؼ لو مف تاريخ عممو بقرار تخطيو في الترقية المطعكف فييا
و حياؿ قرار النقؿ لـ يتحدد بصكرة قاطعة في مجاؿ الطعف فيو إال مف تاريخ عممو بقرار عمي

 .(5)كىك التاريخ الذم تكشؼ لو فيو ما شاب قرار نقمو مف عيب، التخطي
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 الفرع الرابع
 امر اإلفراج عن الموقوفين بوجو غير مشروعأو طمبات استصدار 

عف فييا باإللغاء دكف التقيد بمدة الطعف المحددة القرارات اإلدارية المقيدة لمحرية يجكز الط
كيسػتطيع ، قؼ شخص مف قبؿ جية غيػر قضػائية يكػكف قػرار تكقيفػو غيػر مشػركعان أك فإذا  قانكنان 

( مػػف قػػانكف 284) ( مػػف المػػادة2) ، حيػػث نصػػت الفقػػرة(1)الطعػػف فػػي ىػػذا القػػرار مػػا داـ مكقكفػػان 
ف "ـ عمػى أ2/2111المحاكمػات المدنيػة كالتجاريػة رقػـ

." 

( 3كمػػػػػا نػػػػػص المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني فػػػػػي قػػػػػانكف الفصػػػػػؿ فػػػػػي المنازعػػػػػات اإلداريػػػػػة رقػػػػػـ )
قبػػؿ ت( منػػو عمػػى أف "5( مػػف المػػادة )7) ـ صػػراحة عمػػى ذلػػؾ حيػػث نصػػت الفقػػرة رقػػـ2116لسػػنة

امر اإلفػػراج عػػف األشػػخاص المكقػػكفيف بكجػػو غيػػر مشػػركع طيمػػة مػػدة أك المتعمقػػة بػػ االسػػتدعاءات
كبػذلؾ يكػكف المشػرع اسػتثنى قػرارات التكقيػؼ بكجػو غيػر مشػركع مػف  ."إيقافيـ دكف التقيد بميعاد

كمػػػػف ثػػػػـ يجػػػػكز تقػػػػديـ طمبػػػػات اإلفػػػػراج عػػػػف ، الخضػػػػكع لميعػػػػاد الطعػػػػف أمػػػػاـ المحكمػػػػة اإلداريػػػػة
راؽ أك يف في أم كقت. كقضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في قرار ليػا "بالتػدقيؽ فػي المكقكف

الدعكل كالبينػات المقدمػة فييػا تبػيف أف المسػتدعي شػخص مػدني مكقػكؼ مػف قبػؿ النيابػة العامػة 
بأحكاـ المادة  كلـ يتـ عرضو عمى النيابة العامة خبلؿ مدة أربع كعشريف ساعة عمبلن ، العسكرية

التػػي تخػػتص دكف غيرىػػا بػػالتحقيؽ  ـ(2111)( لسػػنة3مػػف قػػانكف اإلجػػراءات الجزائيػػة رقػػـ)( 34)
 ( مف ذات القانكف.55في الجرائـ كالتصرؼ فييا كفقا ألحكاـ المادة )

ألحكاـ  ف األمر يخرج عف نطاؽ اختصاص ككالية المحاكـ العسكرية طبقان كحيث إ
، " تنشأ المحاكـ العسكرية بقكانيف خاصة ( مف القانكف األساسي التي نصت عمى2/111المادة)

كبالتالي فإف قرار النيابة ، كالية خارج الشأف العسكرم أككليس ليذه المحاكـ أم اختصاص 
لمسمطة كما يمس حرية المستدعي الشخصية التي  العسكرية بتكقيؼ المستدعي يشكؿ غصبان 

ر تكقيؼ المستدعي يككف قراران كلذلؾ فإف قرا، (12ك11كفميا القانكف األساسي في المادتيف )
. كقضت في حكـ آخر ليا " القكؿ بأف الدعكل (2)كما تكاتر عمى ذلؾ اجتياد محكمتنا، منعدمان 

المرفكعة لمطعف بإجراء اعتقاؿ المستدعي كاجبة الرد لعدـ االختصاص غير كارد ما داـ أف 
التي  ـ(1952)لنظامية لسنة/ح مف قانكف تشكيؿ المحاكـ ا11كقائع الدعكل تتفؽ كأحكاـ المادة
                                                           

 .336ص، مرجع سابؽ، رمالقضاء اإلدا، ىاني غانـ (1)
، ـ المقتفي24/8/2011تاريخ الفصؿ  2011لسنة  264قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل اإلدارية رقـ (2)

 .مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، مكقع إلكتركني جامعة بيرزيت
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امر اإلفراج عف أك صدار لنظر في الطمبات التي تنطكم عمى إجعمت لمحكمة العدؿ العميا ا
األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع، كما ال يرد القكؿ بأف ىذه الدعكل مقدمة بعد فكات 

فيو إلجراء المطعكف كيتعارض مع طبيعة ا، قانكنان المدة القانكنية إذ ليس ليذا القكؿ ما يؤيده 
الذم أجاز القانكف المذككر سماع الطمبات المنصكص عمييا كىك التكقيؼ بكجو غير مشركع 

 .(1)في الفقرة المذككرة دكف التقيد بميعاد ما داـ الشخص الطاعف مكقكفان 

بأف "كؿ  المعدؿ (ـ1971)( مف دستكر جميكرية مصر العربية57كما قضت المادة )
كغيرىا مف الحقكؽ كالحريات ، حرمة الحياة الخاصة لممكاطنيف أكالشخصية  اعتداء عمى الحرية

العامة التي يكفميا الدستكر كالقانكف جريمة ال تسقط الدعكل الجنائية كال المدنية الناشئة عنيا 
رع . كيرل بعض الفقياء أف المش(2)عادال لمف كقع عميو االعتداء" كتكفؿ الدكلة تعكيضان ، بالتقادـ
نما قصد عدـ ، يف الجنائية كالمدنية دكف الدعكل اإلداريةد عدـ السقكط عمى الدعكيلـ يقص كا 

المتعمقة باالعتداء عمى الحريات  الدعاكلأم كافة ، سقكط الدعكل الجنائية كغير الجنائية
العامة. كذلؾ حرصا منو عمى حماية ىذه الحريات كتخكيفا لممعتديف. كعمى ذلؾ فإف ميعاد 

الحريات الفردية ال ينقضي  أكارات التي تحمؿ اعتداء عمى الحقكؽ العامة الطعف في القر 
نما يظؿ مفتكحا في أم كق، يكمان بمضي ستيف   .(3)ت ما داـ ىذا النص الدستكرم قائمان كا 

 نتيجة صدكر قرار إدارم. كبناءن  امر اإلفراج ال تصدر إال إذا كاف الشخص مكقكفان أك ك 
امر اإلفراج بمكجب قانكف أك ؿ العميا األردنية في إصدار عمى ذلؾ فإف صبلحية محكمة العد
القرارات التي تصدر عف السمطات اإلدارية ال  تناكؿتتشكيؿ المحاكـ النظامية كانت 

 .(4)القضائية

لذلؾ يمكف اعتبار قرارات السمطات اإلدارية المتعمقة بتكقيؼ األشخاص مف القرارات 
مف  متجددان  ا دكف التقيد بميعاد ما داـ أف ىناؾ طمبان اإلدارية السمبية التي يقبؿ الطعف فيي

 .(5)صاحب الشأف لئلفراج عنو

 
                                                           

، ـ المقتفي10/11/1999تاريخ الفصؿ 1998لسنة 84هلل في الدعكل اإلدارية رقـقرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ ا (1)
 .مساءن  6:00الكقت: ، ـ17/3/2017تاريخ الزيارة ، مكقع إلكتركني جامعة بيرزيت

 .ـ المعدؿ1971سبتمبر/ أيمكؿ  -11( مف دستكر مصر الدائـ57مادة ) (2)
 .333-332ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، ماجد الحمك (3)
القضاء ، مشار إليو عمر الشكبكي، 18 السنة، 4، 3العدداف ، مجمة نقابة المحاميف في األردف، 217ص، 30/70قرارىا رقـ (4)

 .147ص، مرجع سابؽ، اإلدارم
 .147ص، مرجع سابؽ، القضاء اإلدارم، عمر الشكبكي (5)
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 خاتمة الدراسة
بعد أف انتيينا مف الدراسة كالبحث في مكضكع الرسالة النظاـ القانكني لمميعاد في دعكل 

 اإللغاء خمصنا إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات كالتي نكردىا عمى النحك التالي:

 :الدراسةنتائج  -الً أو 
نص المشرع الفمسطيني في القانكف األساسي عمى عدـ تحصيف القرارات اإلدارية مف  -1

فاإلدارة ، مخالفتيا لمبدأ المشركعية غاء في حاؿكالطعف فييا باإلل، الخضكع لرقابة القضاء
 كال يجكز ليا أف تصدر قرارات إدارية محصنة مف الطعف فييا.، ال تستطيع

ىك القرار اإلدارم النيائي التنفيذم ، مرقابة في فمسطيفلارم الذم يخضع القرار اإلد -2
 الصادر عف ىيئة إدارية تابعة لشخص مف أشخاص القانكف العاـ.

منح المشرع الفمسطيني القضاء اإلدارم صبلحية تعديؿ القرار المطعكف فيو عند نظرىا في  -3
أف تقرر إلغائو  أك، لقرار مشركعان فميا أف تقضي برفض الطمب إذا كاف ا، الطعكف اإلدارية

كبالتالي حصر صبلحيتيا في اإللغاء كالتعديؿ ، لمبدأ المشركعية تعديمو إذا كاف مخالفان  أك
 رفض الدعكل. أك

أف تككف مصمحة  ال بدالمصمحة المبررة لقبكؿ دعكل اإللغاء أماـ القضاء اإلدارم  -4
في إلغاء القرار اإلدارم ميما  شخصية كمباشرة فبل تقبؿ الدعكل مف شخص ال مصمحة لو

بيد أف قانكف الفصؿ في المنازعات اإلدارية لـ يتطرؽ  كانت صمتو بصاحب المصمحة
 .لشرط المصمحة

فإذا لـ ، يشترط لقبكؿ دعكل اإللغاء أماـ القضاء اإلدارم أف يتـ رفعيا خبلؿ مدة معينة -5
ؾ تكمف في المصمحة العامة ترفع خبلليا يقرر القاضي اإلدارم عدـ قبكليا كالحكمة مف ذل

كالمراكز القانكنية كالحيمكلة دكف بقاء القرارات اإلدارية لفترة ، ضاع اإلداريةك مف استقرار األ
 طكيمة ميددة باإللغاء.

مف اليـك التالي لتاريخ تبميغ القرار  يكمان يقدـ االستدعاء لدل المحكمة اإلدارية خبلؿ ستيف  -6
في  القرار اإلدارم التنظيمي نشريكـ التالي لتاريخ مف اللممستدعي ك  الفردم اإلدارم

 التشريع كاف إذا ةلكتركنياإل الكسائؿ ذلؾ في بما أخرل كسيمة بأم أكالجريدة الرسمية 
لـ ينص المشرع المصرم عمى كسيمة نشر ، الطريقة بتمؾ الشأف لذكم بتبميغو يقضي

 مف طرؽ النشر. ان كاعتبارىا طريقةإلكتركنيالقرارات اإلدارية كتبميغيا 
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المطبؽ في قطاع غزة ك   ـ2016لسنة  3ميز قانكف الفصؿ في المنازعات اإلدارية رقـ  -7
إال أنو خمى مف اإلشارة إلى إعفاء القرار  كاالختيارمالتظمـ الكجكبي  فقط بيف حاالت

 .اإلدارم المنعدـ مف التظمـ الكجكبي قبؿ المجكء إلى القضاء اإلدارم إللغائو 

المشرع  انتيج أككما فعؿ مكاعيد المسافة  كاألردف شرع كالقضاء في فمسطيفلـ ينظـ الم -8
 كتحديدىا بالنسبة لطعكف اإللغاء.، المصرم

تقديـ االستدعاء إلى محكمة غير مختصة شريطة أف يقدـ خبلؿ ينقطع الميعاد في حالة  -9
 عممان لعمـ بو ا أكتبميغ القرار اإلدارم  أكمف نشر  يكمان أم ستيف  باإللغاء ميعاد الطعف

 االنقطاع األخرل. أكمالـ يتأثر الميعاد بأم مف حاالت الكقؼ  يقينيان 
دعكل اإللغاء كيستمر ىذا  ميعاديترتب عمى تقديـ طمب لئلعفاء مف الرسـك القضائية قطع  -10

حدد  الفمسطيني مع العمـ أف المشرع .الميعاد مقطكعا حتى يصدر القرار في طمب اإلعفاء
 عشركف الطمبات الخاصة باإللغاء أماـ المحكمة اإلدارية تقديـ عند كفىقيمة الرسكـ يست

اإللغاء بمكجب نص القانكف كما  دعاكلالمشرع األردني لـ يحدد رسكـ بينما  ردنيان أ ديناران 
سقاط الدعكل إذا لـ إكما نص المشرع األردني عمى ، فعؿ المشرعيف الفمسطيني كالمصرم

 .نيةيكف قد تـ دفع الرسـك القانك 
يعتبر الدفع بانعداـ المصمحة دفعان بعدـ القبكؿ يكجو إلى حؽ رافع الدعكل كال يكجو إلى  -11

كيمكف ، كييدؼ إلى تأكيد تكافر الشركط البلزمة لنظر الدعكل، المدعى بو الحؽذات 
 ألنو مف النظاـ العاـ.، إثارتو في أم كقت أثناء نظر الدعكل

لقضائي يستمر ميعاد الطعف باإللغاء مفتكحا ببل نياية القرارات التي ال تتقيد بمدة الطعف ا -12
 كذلؾ في حاالت متعددة نذكر منيا حاالت القرارات المنعدمة كالقرارات، محددة ينتيي إلييا
فراج عف المكقكفيف كالمحتجزيف امر اإلأك المستمرة كالقرارات المتعمقة ب السمبية كالقرارات

حالة القكة القاىرة كال يبدأ سرياف مدة في  يكقؼ ميعاد الطعف كما، و غير مشركعبكج
 الطعف إال بعد زكاؿ ىذه القكة القاىرة.

 :التوصيات -ثانياً 
القانكف األساسي السيما أف  ينظـ القضاء اإلدارم قانكف بإصدارنكصي المشرع الفمسطيني  -1

 يجكز بقانكف إنشاء محاكـ إدارية لمنظر في المنازعات”( نص عمى أنو 112في المادة )
كاإلجراءات التي تتبع ، كيحدد القانكف اختصاصاتيا األخرل، التأديبية دعاكلاإلدارية كال

إلى تدعيـ  ذلؾ كما سيؤدم، تدعيـ قضائنا اإلدارم كزيادة فعاليتومف  لما في ذلؾ "أماميا
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ضافية لصالح المكاطنيف مى خمؽ ضمانات إكسيعمؿ ع، ة كسيادة القانكفمبدأ المشركعي
 .سكاءن عمى حد  كلمصالح العاـ

نكصي المشرع الفمسطيني بتضميف القانكف الفمسطيني نصكص قانكنية تتعمؽ بطمبات  -2
كذلؾ لتعمؽ دعكل ، تخفيضيا بحيث تككف رسكـ رمزية أك اإلعفاء مف الرسكـ القضائية

كحتى ال تككف ىذه الرسكـ ، المشركعيةباعتبارىا دعكل  إلغاء القرار اإلدارم برعاية خاصة
 مباشرتيا مف ذكم الشأف. قيدان عمى

كتحديدىا بالنسبة ، المسافةك  المدة تنظيـ مكاعيد األردنيك يف الفمسطيني المشرع نكصي -3
عمى  كحفاظان ، لما في ذلؾ مصمحة لمطاعف كما فعؿ المشرع المصرم لطعكف اإللغاء
لى  كنظران ، خاصة لمف يقيـ خارج فمسطيفحقكؽ األفراد  لصعكبة كصكؿ البريد مف كا 

  .بسبب االحتبلؿ اإلسرائيمي فمسطيف

بأف تتكلى الجيات اإلدارية المختصة دراسة مكضكع التظمـ بشكؿ دقيؽ ليككف  نكصي -4
كأف ، تأخذ اإلدارة التظممات المقدمة ليا بجدية أكثر سبب في شأنو سميما، كأفالقرار الم

ظمـ إلى كأف تتجنب لجكء المت، اتخاذ المقتضى القانكني السميـ مف تمقاء نفسيا تحاكؿ
، إلدارة كيخفؼ عف كاىؿ القضاء أعباء قضايا أخرلافذلؾ يعزز ثقة األفراد ب، القضاء
 الحؽ لذكك الشأف بأفضؿ كأيسر الطرؽ. كيعيد

فيما  نكصي المشرع أف يعيد النظر في بعض شركط إجراءات رفع الدعكل اإلدارية خاصةن  -5
كأف ىذا الشرط فيو تشدد ال ، مزاكؿيتعمؽ بالشرط القاضي بكجكب رفع الدعكل مف محاـ 

فساح المجاؿ أماـ المستدعي بإقامة دعكاه، لومبرر   الدعاكلبنفسو سيما إذا عممنا بأف  كا 
رع عدـ التضييؽ عمى المتقاضييف مشركعية كيتعيف عمى المش دعاكلاإلدارية في غالبيا 

 مشركعة.الغير يـ لمطعف في القرارات اإلدارية فساح المجاؿ لكا  

القرارات اإلدارية عمى اختبلؼ أنكاعيا أف  بإصدارت اإلدارية كالتي تضطمع الجيانكصي  -6
بتبصير مكظفييا بكافة اإلجراءات التي مف شأنيا تقصير الطريؽ بالمجكء إلى المحاكـ  تقكـ

 .أماميا الدعاكلكرفع 

د كسائؿ يحدت لؤلخذ بمكقؼ المشرعيف المصرم كاألردني في المشرع الفمسطينينكصي  -7
 بيا. تي يعتدالنشر ال
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نى االطبلع عمييا سنكصي بنشر أحكاـ القضاء اإلدارم في دكريات منتظمة حتى يت -8
كاستقرت عمييا أحكامو في تفسير ، المبادئ التي أقرىا االجتياد القضائي إلىكالتعرؼ 

 اإلجرائية. خاصةو بالنصكص النظامية ك 

ي لتعديؿ النصكص المشرع المصرم لؤلخذ بمكقؼ المشرعيف الفمسطيني كاألردن نكصي -9
القانكنية الخاصة بنشر كتبميغ القرارات اإلدارية كاعتبار نشر القرارات اإلدارية كتبميغيا 

 ان طريقة مف طرؽ النشر.إلكتركني

اإللغاء بمكجب نص القانكف كما فعؿ  دعاكلنكصي المشرع األردني بتحديد رسكـ  -10
 مؽ بمبدأ المشركعية.تتع الدعاكلأف ىذه  المشرعيف الفمسطيني كالمصرم كخاصةن 

، سقاط الدعكل إذا لـ يكف قد تـ دفع الرسكـ القانكنيةإالمشرع األردني بالعدكؿ عف  نكصي -11
كاألخذ بمكقؼ المشرع المصرم الذم رتب عمى عدـ استيفاء الرسـك القضائية استبعاد 

ألنيا تتعمؽ بمبدأ المشركعية كحماية الحقكؽ ، الدعكل مف جدكؿ أعماؿ جمسة المحكمة
 كالحريات التي كفميا الدستكر.
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 المصادر والمراجع:
 .القرآن الكريم -الأو 

 المعاجم:  -ثانياً 

دار صادر لمطباعة كالنشر ، المجمد الخامس، لساف العرب، ابف منظكر المصرم -1
 .ـ(2000) لىك الطبعة األ

 الكتب: -ثانياً 

حدكد سمطات القضاء اإلدارم في دعكل اإللغاء دراسة ، عثماف النعيميأبكبكر أحمد  -1
 .ـ(2013)، دار الجامعة الجديدة، مقارنة

، لىك الطبعة األ، مبدأ عدـ رجعية القرارات اإلدارية دراسة مقارنة، أحمد محمد النكايسة -2
 .ـ(2012)، دار كمكتبة الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف

، دراسة مقارنة الجزء الرابع أسباب الطعف باإللغاء-إلدارم القضاء ا، البدكم إسماعيؿ -3
 .ـ(1999)، القاىرة، دار النيضة العربية

 .ـ(1999)، دار النيضة العربية، بدكف طبعة، كسيط القضاء اإلدارم، أنكر رسبلف -4

، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، قانكف القضاء اإلدارم، حسيف عثماف -5
 .ـ(2003)

، الييئة المصرية العامة لمنشر، إجراءات الدعكل اإلدارية، سيف عكاشةحمدم يا -6
 .ـ(1983)

دار المطبكعات ، اإلسكندرية، لـ يذكر الطبعة، الخصكمة اإلدارية، ةعبد الحكيـ فكد -7
 .ـ(1966)، الجامعية

آثار الطعف بإلغاء القرار اإلدارم دار النشر: منشأة  عبد العزيز عبد المنعـ خميفة -8
 .ـ(2011)، مكاف النشر: اإلسكندرية لـ يذكر رقـ الطبعةالمعارؼ 

 منشأة المعارؼ باإلسكندرية.، غاءالقضاء اإلدارم قضاء اإلل، عبد الغني عبد اهلل -9

ب لـ تذكر دار ، ؿك الكتاب األ، القضاء اإلدارم في فمسطيف، عبد الناصر أبك سميدانة -10
 .ـ(2014)، النشر
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مكتبة ، الكتاب الثاني، ضاء اإلدارم في فمسطيفمكسكعة الق، عبد الناصر أبك سميدانة -11
 أبك ديس لـ تذكر السنة.-دار الفكر القدس

، ليك الطبعة األ، الجزء الثاني، المقصكد بالخصكمة اإلدارية، عبد الناصر أبك سميدانة -12
 .ـ(2012)، أبك ديس-مكتبة دار الفكر القدس

، ؿك الجزء األ، عدؿ العمياالتقاضي أماـ محكمة ال إجراءات، عبد الناصر أبك سميدانة -13
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