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إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اْلَْمَاوَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴿
 إِنَّ  ۚ  وَإِذَا حَكَمْتُْم بَيْهَ الىَّاسِ أَنْ َتحْكُمُىا بِالْعَدْلِ 

 ﴾بَصرِيًا سَمِيعًا كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  ۚ   بِهِ  يَعِظُكُمْ  وِعِمَّا اللَّهَ 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 ﴿ َوُقِل اْعَمُموا َفَسَيَرى َّللاهُ َعَمَمُكْم َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنوَن ﴾

 ( ٘ٓٔسورة التوبة: )                                        صدؽ هللا العظيـ

بطاعتؾ .. ول تطيب المحظات إل بذكرؾ  إلل يطيب الميل إل بشكرؾ ول يطيب النيار  ... ربي
 .... ول تطيب اآلخرة إل بعفوؾ .. ول تطيب الجنة إل برؤيتؾ

  إلى مف بمغ الرسالة وأدػ األمانة .. ونصح األمة .. إلى نبي الرحمة ونور العالميف ..
 ..(سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص)

.. إلى مف أحمل أسمو بكل عممني العطاء بدوف انتظارلى مف .. إلى مف كممو هللا بالييبة والوقارإ
قد حاف قطافيا بعد طوؿ انتظار وستبقى  اافتخار .. أرجو مف هللا أف يمد في عمرؾ لترػ ثمارً 

لى األبد  .. إلى  كمماتؾ نجوـ أىتدؼ بيا اليوـ وفي الغد وا 
 ..(أطاؿ هللا في عمره والدؼ العزيز)
لى معنى الحناف والتفاني .. إلى بسمة الحياة وسر  إلى مالكي في الحياة .. إلى معنى الحب وا 

         الوجود .. إلى مف كاف دعائيا سر نجاحي وحنانيا بمسـ جراحي .. إلى أغمى الحبايب
 ..أطاؿ هللا في عمرىا( أمي الحبيبة)

التي وقفت بجانبي وتحممت الكثير مف التعب رفيقة دربي وشريكة حياتي.. و  زوجتي العزيزة إلى
 ..حفظيا هللا ورعاىاوالعناء.. فتقديرؼ ليا لصبرىا ومعاونتيا ومساعدتيا لي 

لى أبنائي األحباب قرة عيني.. )إبراىيـ  .. حفظيـ هللا لنا ونفعنا بيـ ونفع بيـ دمحم( –أماني  –وا 
 اإلسالـ والمسمميف..

لى و  الوقوؼ بجانبي وكانوا مالذؼ ومصدر قوتي والذؼ ا يوًما عف أخي وأخواتي الذيف ما توانو ا 
 عرفتأكتسب قوة ومحبة ل حدود ليا ..إلى مف  بوجودىـإلى مف ..  أعتمد ـأكبر وعميي بيـ

 ..معنى الحياة معيـ
لى أعمامي وعماتي .. وأخوالي وخالتي .. الطيبيف  إلى أنسابي وأىل زوجتي .. وا 

لى شيداء فمسطيف .. ..  يوزمالئ يصدقائأإلى  لى كل مف ساندني في إنجاز ىذه الرسالة.وا   .وا 
 أىدؼ ثمرة ىذا الجيد المتواضع
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ْمِني َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الهِتي َأْنَعْمَت َعَميه َوَعَمى َواِلَديه َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه وَ ﴿ ِِ َأْد

اِلِحينَ ِبَرْحَمِتَك ِفي   (.ٜٔسورة النمل آية ) ﴾ِعَباِدَك الصه
وأحمده سبحانو وتعالى الذؼ مف عمّى بإتماـ ىذه ثني عميو بما ىو أىل لو, أشكر هللا عز وجل كل الشكر وأ

اؿ هللا العمي القدير أف ينفع بيذا العمل, وأْف يجعمو خالًصا لوجو الكريـ, إّنو عمى ذلؾ قدير, الرسالة التي أس
 بة جدير.وباإلجا
واعتراًفا منا بالجميل والمتناف ألىل  ,(ٔ)"يشكر هللا لميشكر الناس  لم"من في قولو  توجيو النبي ملسو هيلع هللا ىلص امتثاًل ل

ألساتذتي الذيف ما بخموا مف عطائيـ, وأخص  وعظيـ امتناني العمـ ل يسعني إل اف اتقدـ بالشكر الجزيل
, أستاذ القانوف العاـ في فمسطيف, والذؼ تفضل الدكتور/ أنور حمدان الشاعربجزيل الشكر والتقدير إلى 

رشاده األثر الكبير في  وأشرؼ عمى رسالتي, وىو صاحب مؤلفات عديدة وأبحاث منشورة, وكاف لنصحو وا 
 الجزاء.إنجاز ىذا العمل, وفقو هللا لما فيو الخير لممسمميف ولمسيرة البحث العممي, جزاه هللا عنا خير 

 :أتقدـ بالشكر الجزيل إلى السادة األساتذة أعضاء لجنة المناقشة الكراـكما 
 (.اخارجيً  ا)مناقشً .........القانوف العاـ أستاذ / شريف أحمد بعموشة الدكتورسعادة  .1
 (.اخارجيً  ا.)مناقشً .. أستاذ القانوف العاـ السيقميالدين يوسف / بياء الدكتورسعادة  .ٕ

 تفضميما بالموافقة عمى مناقشة رسالتي, فميما مني كل الحتراـ والتقدير.وذلؾ عمى 

وكما أتقدـ بجزيل الشكر والعرفاف ألكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا, التي تعممت في 
دارؼ والطاقـ اإل / دمحم المدىون الدكتور رحابيا, راجًيا مف هللا أف تكوف منارة العمـ والعمماء, وأخص رئيسيا

 واألكاديمي, والباحثيف في كمية القانوف واإلدارة العامة.

ميـ جميًعا كل وجو بالشكر والتقدير لكل مف أسيـ برأيو وتوجييو وتشجيعو لي إلتماـ ىذا البحث, فوأخيًرا أت
 الحتراـ والتقدير.

               الباحث

 كامل إبراىيم كامل أبو طو

                                                           
ٔ))

 ( فً البر والصلة, باب ما جاء فً الشكر لمن أحسن  إلٌن.5٘٘ٔالترمذي رلم ) 
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 ممِص الرسالة

 ,مف الضياعالغاية مف وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ىو الحفاظ عمى حقوؽ األفراد  ف  إ
لذلؾ  ,اإللغاء وتحقيق المشروعية والعدالة مف حق ل يمكف تداركو حتى موعد الفصل في دعوػ 

ولمقاضي سمطة تقديرية في النظر  ,وافاألفراد مف الضياع قبل فوات األ ىو يحافع عمى حقوؽ 
طمب تنفيذ ل يؤثر عمى الطمب وقف  ف  إاإلدارؼ أو الرفض, حيث  نفيذ القراروقف ت طمبلقبوؿ 
( لسنة ٖفي قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )فيمكف استئناؼ طمب وقف التنفيذ  ,لغاءاإل
استقالًل عف األصل دوف التأثير عمييا, ولكف ضمف شروط معينة يجب  ذا تـ رفضوـ, إٕٙٔٓ

 أْف تتوافر في القرار عند طمب الوقف.

تطرؽ الباحث  ةدراسالفي بداية لذلؾ فقد قاـ الباحث بتقسيـ الدراسة إلى ثالث فصوؿ؛ ف
قرارات لمتعرؼ إلى الاإللغاء  محل دعوػ اإلدارؼ  ة القراردراسة ماىيّ إلى  وؿفي الفصل األ

اإللغاء  وفي المبحث الثاني تـ دراسة مفيوـ دعوػ اإلدارية, وما خصائصيا وشروط صحتيا, 
وىي الدعوػ التي يستقبميا القضاء اإلدارؼ إللغاء القرارات اإلدارية التي يمحق بيا  وخصائصيا,

 أؼ عيب مف عيوب المشروعية.

 ,اريةدقف تنفيذ القرارات اإلة طمب و ماىيّ وفي الفصل الثاني مف الدراسة تعرض الباحث ل
وػ لحيف الفصل في الدع اعاـ, وىو تعطيل ذلؾ القرار مؤقتً صل العمى األ ستثناءً اوالتي تعتبر 

لقبوؿ الشروط الواجب توافرىا تـ دراسة في المبحث الثاني و , بأصل الحقصمية دوف المساس األ
بإبداء الطمب في صحيفة دارؼ, فكاف ىناؾ شروط شكمية تتصف طمب وقف تنفيذ القرار اإل

ط الثاني وىو ما الشر , أالطعف باإللغاء, وتقديـ الطمب ضمف المدة القانونية لممواعيد المقررة
فض الطمب, وىو توافر صفة ل رُ ا  كز عمى شروط معينة يجب توافرىا و فكاف يرت ؛موضوعي
 .توافر صفة الجدية إلمكاف الحكـ بالوقف ايًض أ, و ستعجاؿال

وفي الفصل الثالث تطرؽ الباحث إلى إجراءات الطعف بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ وحجية 
الحكـ بو طبًقا لمتشريعات المقارنة والحالت التي ل يجوز فييا الطعف في حكـ وقف التنفيذ, وفي 
جراءات  المبحث الثاني واألخير تـ دراسة الحكـ الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ وحجيتو, وا 
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تنفيذ حكـ وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ, وآثار حكـ وقف التنفيذ القرار اإلدارؼ, والتي يجب أْف تمتـز 
 بيا اإلدارة بناًء عمى الحكـ الصادر.

رفع دعوػ ىميا؛ أف  مف أ  ,في نياية الدراسة إلى مجموعة مف النتائج توصل الباحث
بمجرد رفع  إلى وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو وبذاتو اؤدؼ تمقائيً ل يُ ضد أؼ قرار إدارؼ اإللغاء 

. وفي ىذا إلى قرينة الصحة والسالمة التي يتمتع بيا القرار اإلدارؼ  اساسً أالدعوػ, ويرجع ذلؾ 
اإلطار أحسف الُمّشَرع الفمسطيني في إنشاء محكمة إدارية مختصة في النظر في المنازعات 

المتضرريف مف القرار مف الستفادة مف ىذه اإلدارية ومف درجتيف, بحيث تمّكَف األشخاص 
 الدرجات القضائية.

ولقد ُختمت الدراسة بمجموعة مف التوصيات, كاف منيا؛ ضرورة وجود قانوف إدارؼ واحد 
وموحد في فمسطيف وأحكاـ قضائية موحدة تطبق عمى قطاع غزة والضفة الغربية, مع ضرورة 

, مع توصياتنا عف تنفيذ أحكاـ المحاكـ اإلدارية تفعيل الغرامة التيديدية عمى كل موظف يمتنع
بوجود قانوف يتناوؿ جميع أحكاـ وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ خذمًتا لمقضاء وتيسيًرا عمى 

 المتقاضيف.
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Abstract 

The purpose of stopping the implementation of administrative decision is to 
preserve the rights of individuals from loss, and to achieve legitimacy and justice from 
the right cannot be remedied until the date of dismissal in the case of cancellation, so 
it maintains the rights of individuals from loss before it is too late, and the judge 
discretion in considering the acceptance of the request to stop Execution of the 
administrative decision or rejection, as the application for suspension of execution 
does not affect the request for cancellation, can appeal the request for suspension of 
implementation in the Law on the dismissal of administrative disputes No. (3) for the 
year of 2016, If it is rejected independently of the original without affecting it, but 
under certain conditions must be available in the decision when requesting a stay. 

Therefore, the researcher divided the study into three chapters. At the 
beginning of the study, the researcher discussed in the first chapter a study of the 
administrative decision which is the subject of the cancellation proceedings to identify 
the administrative decisions and their characteristics and the conditions of their 
validity. The administrative judiciary to cancel the administrative decisions to which 
any defect of legitimacy is attached. 

In the second chapter of the study, the researcher presented the request to 
suspend the implementation of administrative decisions, which is an exception to the 
general principle, which is to temporarily suspend this decision until the original case 
is settled without prejudice to the origin of the right. , There were formal conditions 
characterized by the application in the newspaper appeal cancellation, and the 
submission of the request within the legal period of the scheduled dates, the second 
condition is objective; was based on certain conditions must be available, otherwise 
the request is rejected, the availability of urgency, 

In the third chapter, the researcher discussed the procedures to appeal the 
suspension of the implementation of the administrative decision and the authoritative 
ruling in accordance with the comparative legislation and cases where the suspension 
of execution is not allowed. In the second and last part, the decision to suspend the 
execution of the administrative decision and its procedures, , And the effects of the 
suspension decision administrative decision, which must be committed by the 
administration on the basis of the judgment. 
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At the end of the study, the researcher reached a number of results. The 
most important of these is that filing the cancellation action against any administrative 
decision does not automatically lead to the suspension of execution of the contested 
decision as soon as the lawsuit is filed. This is mainly due to the health and safety 
presumption enjoyed by the administrative decision. In this context, the Palestinian 
legislator has succeeded in establishing an administrative court competent to hear 
administrative disputes and two degrees, so that the persons affected by the decision 
can benefit from these judicial degrees. 

The study concluded with a set of recommendations, including: the need for a 
unified administrative law in Palestine and unified judicial provisions applicable to the 
Gaza Strip and the West Bank, With the need to activate the threat penalty for each 
administrative body Take, With our recommendations that there is a law that deals 
with all the provisions of the suspension of the implementation of the administrative 
decision for the judiciary and to facilitate the litigants 
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 أوًًل: المقدمة

الدعاوػ اإلدارية الميمة, حيث إنيا تعتبر مف  مفدعوػ اإللغاء  مف المعروؼ أف  
الدعاوػ األكثر أىمية في الدعاوػ اإلدارية المختمفة؛ فإف  غايتيا ىو إعالء مبدأ المشروعية وسيادة 

دعوػ  تصلبالمخالفة ليذا المبدأ, و  درةاة الصلغاء جميع القرارات اإلداريإمف خالؿ  القانوف 
حتى يتـ قبوؿ دعوػ اإللغاء يجب توافر الشروط لقبوؿ ىذه , لذلؾ عداـ تمؾ القراراتإ  ىلإ اإللغاء
 الدعوػ.

لذلؾ يحق لَمْف أصابو الضرر مف القرار اإلدارؼ أْف يقوـ بالطعف باإللغاء ضد القرار 
لقرار اإلدارؼ محل الطعف, حيث إف  رفع الصادر في حقو مع إثبات ذلؾ العيب الذؼ يشوب ا

دعوػ اإللغاء ل يترتب عمييا وقف لمقرار اإلدارؼ المطعوف فيو مف خالؿ رفع دعوػ اإللغاء 
مباشرة, وسبب ذلؾ حتى ل يتـ شل حركة اإلدارة, ووقف نشاطيا اليادؼ الذؼ يقوـ عمى تحقيق 

السالمة وقوة التنفيذ المباشرة ول يمكف النيل منيا  الصالح العاـ, ألف  القرارات اإلدارية تتمتع بقرينة
 ول حتى إحباطيا, وىذا ما ُيسمى باألثر غير الموقف لمطعف باإللغاء لحيف إثبات عكس ذلؾ.

ونظًرا ألف  دعوػ اإللغاء قد تستغرؽ مدة طويمة لحيف الفصل فييا, وىي مشكمة قد تسبب 
حيا فيما بعد, لذلؾ وجب إيجاد حموؿ مناسبة ضياع حقوؽ األفراد وفوات األواف وتعذر إصال

لضماف حقوؽ ومصالح المتعامميف مع اإلدارة وتحقيق نوع مف التوازف بيف المصمحتيف العامة 
والخاصة, وقد جاء حل ىذه المشكمة في األخذ بنظاـ وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ محل الطعف 

 بواسطة القضاء.

و ن  أل إنفيذ القرار المطعوف فيو, وقف ت ىلإوبذاتو  ائيً رفع دعوػ اإللغاء ل يؤدؼ تمقا ف  إ
طمب ذلؾ في صحيفة  تـ ذاإ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو مر بوقف تنفيذأت فْ أيجوز لممحكمة 
ويجوز أْف يقدـ طمًبا مستقاًل ويسمى طمب مستعجل, وىذا ىو المعموؿ بو في ظل , دعوػ اإللغاء

ت المحكمة أر ـ, إذا ٕٙٔٓ( لسنة ٖقانوف الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطيني الجديد رقـ )
يكوف القرار المطموب  فْ في القانوف المصرؼ أولكف يشترط  ,عذر تداركيانتائج التنفيذ قد يت ف  أ

ما القرارات التي ل ألغائيا, إا قبل طمب داريً إـ منيا يذه مف القرارات التي ل يمـز التظموقف تنف
و ل يجوز وقف تنفيذىا. ويستثنى مف ىذه القرارات ما ن  إف اداريً إلغائيا قبل التظمـ منيا إبل طمب يق
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 فْ أالمتظمـ عمى طمب  ذ يجوز لممحكمة بناءً إ ,مة بالنسبة لمموظفيصدر منيا بالفصل مف الخد
ب ثـ رفض تظممو ولـ الطم اذا حكـ لو بيذا  بو كمو أو بعضو. و تّ رَ باستمرار صرؼ مُ  اـ مؤقتً تحك

 .(ٔ)واسترد منو ما قبضو ,لـ يكف فْ أـ كالحكعتبر اُ في ميعاد يرفع دعوػ اإللغاء 

( ٘)أما بالنسبة لمقانوف الفمسطيني فإف  قانوف تشكيل المحاكـ النظامية الفمسطيني رقـ 
ـ, لـ ٕٔٓٓ( لسنة ٕـ, وقانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقـ )ٕٔٓٓلسنة 

تتضمف أؼ نص قانوني بخصوص وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو, ولكف قانوف الفصل 
ـ, المطبق في غزة َفَقد نص في ٕٙٔٓ( لسنة ٖفي المناعات اإلدارية الفمسطينية الجديد رقـ )

( تختص المحكمة اإلدارية في األمور المستعجمة بما في ذلؾ وقف التنفيذ إذا وجدت ٙمادة رقـ )ال
 أف  تنفيذه قد ُيحدث ضرًرا ل يمكف تداركو.

مف الضياع وتحقيق ىو الحفاظ عمى حقوؽ األفراد  القرار الغاية مف وقف تنفيذ ف  وعميو, فإ
ولمقاضي , لغاءموعد الفصل في دعوػ اإل ىالمشروعية والعدالة مف حق ل يمكف تداركو حت

طمب وقف  ف  أدعوػ وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ أو الرفض, حيث  سمطة تقديرية في النظر لقبوؿ
دوف المساس ذا تـ رفضو إستئناؼ طمب وقف التنفيذ ا فيجوز ,تنفيذ ل يؤثر عمى طمب اإللغاءال

ـ المطبق ٕٙٔٓ( لسنة ٖالمنازعات اإلدارية رقـ )بأصل الدعوػ, وىذا في ظل قانوف الفصل في 
في غزة, وكذلؾ يجوز استئناؼ دعوػ اإللغاء إذا صدر فييا حكـ نيائي بعدـ اإللغاء, أما في 

 .دعوػ اإللغاء سواء لقرار وقف التنفيذ أـستئناؼ ا يوجدو ل ن  إفالغربية  الضفة

 مشكمة الدراسةثانًيا: 

ة كيفية وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ الصادر مف الجية اإلداريبياف  تتمثل مشكمة الدراسة في
فيحق لممتضرر المجوء  المشروعية, أا لمبدالقرار مخالفً ضد المتضرر مف ىذا القرار, حيف يكوف 

 ,الذؼ سوؼ يصيبو مف ىذا القرار وذلؾ بسبب الضرر ؛لقرار اإلدارؼ القضاء لوقف تنفيذ ا ىلإ
جراءات معينة لتقديـ إيتبع فييا  فْ أوالتي يجب  ,ػ ر في الدعو ظيمكف تداركو لحيف النوالذؼ ل 
 وعميو يمكن صياغة مشكمة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي؟. الطمب

                                                           
(ٔ)

 .ٕٕٖم, صٕ٘ٓٓد. دمحم رفعت عبد الوهاب, المضاء اإلداري, الكتاب الثانً, منشورات الحلبً, بٌروت,  



  ز
 

الفمسطيني؟ وما مدى  القضاءما الطبيعة القانونية لنظام وقف تنفيذ القرار اإلداري في 
 إمكانية تطبيقو؟

 ية:تالفرعية األ سئمة األ ويفرع من السؤال الرئيس

 ماىّية القرار اإلدارؼ والشروط الواجب توافرىا في القرار اإلدارؼ؟ .ٔ
 التنفيذ؟ وقف لمحاًل أْف يكوف  دارؼ إ قراريصمح أؼ  ىل .ٕ
 ما الشروط الواجب توافرىا لوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ؟ .ٖ
 ما طبيعة القرارات الصادرة بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ؟ .ٗ
 القرارات الصادرة بوقف التنفيذ؟كيفية الطعف في  .٘
 ما حجية الحكـ القضائي الصادر بوقف التنفيذ, وما آثاره؟ .ٙ
صدور الحكـ في ما اآلثار المترتبة عمى الحكـ الصادر بوقف التنفيذ في حاؿ  .ٚ

 ؟الدعوػ األصمية

 ثالًثا: أىداف الدراسة

 طيني.بياف األحكاـ الخاصة بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ, في التشريع الفمس .ٔ
بياف األحكاـ الخاصة بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ في ضوء اجتياد القضاء اإلدارؼ  .ٕ

 والفمسطيني )محكمة العدؿ العميا(.
 اإللماـ بماىية القرار اإلدارؼ محل دعوػ اإللغاء وقف التنفيذ. .ٖ
 .المطعوف فيو التعرؼ إلى الشروط الواجب توافرىا لوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ  .ٗ
 تنفيذ القرار المطعوف فيو.الوصالحية القاضي اإلدارؼ عند نظر طمب وقف بياف سمطة  .٘
 بياف طبيعة القرار الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو. .ٙ
 بياف الجراءات الواجب اتباعيا لمطعف في قرار وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو. .ٚ

 رابًعا: أىمية الدراسة

يع والقضاء في التشر  وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ  موضوع النظر إلى تكمف أىمية الدراسة في
 قسميف:  الفمسطيني, حيث تنقسـ األىمية إلى
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 ىمية النظريةاأل

 المساىمة في إثراء المكتبة الفمسطينية في مجاؿ البحث. .ٔ
تساعد المعنييف الذيف صدر في حقيـ قراًرا إدارًيا غير مشروٍع معرفة الشروط الواجب  .ٕ

 في وقف ىذا القرار اإلدارؼ الذؼ يتضرر منو ول يمكف تداركو فيما بعد. توافرىا
 ندرة الدراسات السابقة التي تتناوؿ موضوع وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ في فمسطيف. .ٖ

 ىمية العمميةاأل

اإلدارؼ حتى يتـ  ختصاص القاضي في وقف تنفيذ القرارتوضيح حدود وصالحيات ا .ٔ
 النظر في الدعوػ.

القضاء عمى حماية حقوؽ األفراد مف التعسف, والتي تكوف ميددة مف تنفيذ ىذا قدرة  .ٕ
 القرار في حقيـ.

إف  الذؼ ينظر في طمب وقف التنفيذ القرار اإلدارؼ قاضي الموضوع؛ فمُو أْف يقبل أو  .ٖ
 يرفض الطمب في الدعوػ.

ية التنفيذ عمى معرفة القرارات اإلدارية أن يا محل وقف مف حيث المشروعية, وعدـ مشروع .ٗ
 حسب النظاـ العاـ الذؼ يفرضيا عمى القرارات اإلدارية.

المساىمة في تقديـ وبياف تطور وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في التشريع والقضاء  .٘
 الفمسطيني, وما استحدث مف تعديالت وتغيرات قانونية.

التي تنظر في  إف  دعوػ وقف التنفيذ ُتقدـ مف الشخص المتضرر إلى الجية القضائية .ٙ
 الموضوع.

أنو يجب أْف يقدـ طمب وقف التنفيذ مع دعوػ اإللغاء أو بعدىا, وليس في لئحة دعوػ  .ٚ
 منفصمة عنيا, وأن يا ل تؤثر عمى طمب دعوػ اإللغاء في حاؿ تـ رفضيا.
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 ِامًسا: منيجية الدراسة

اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي والمنيج المقارف, حيث قاـ بتحميل وبياف حقائق 
النصوص التشريعية القانونية, وتحميل القواعد القانونية التي ليا عالقة بموضوع الدارسة, وتحميل 
يعات آراء الفقو وأحكاـ القضاء المتعمقة بموضوع الدراسة, كذلؾ تناوؿ وفق المنيج المقارف التشر 

ـ, ٕٜٚٔ( لسنة ٚٗرقـ )المصرؼ قانوف مجمس الدولة التي شاركت ىذا الموضوع ول سّيما 
 .ـٕٗٔٓ( لسنة ٕٚرقـ ) األردنيقانوف القضاء اإلدارؼ و 

 : تقسيمات الدراسةسادًسا

 الفصل األول: ماىّية القرار اإلداري محل دعوى اإللغاء

 المبحث األوؿ: مفيوـ القرار اإلدارؼ 

 اإللغاء دعوػ  ماىيةالمبحث الثاني: 

 الفصل الثاني: ماىّية طمب وقف تنفيذ القرارات اإلدارية

 حكاـ العامة لطمب وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ األالمبحث األوؿ: 

 المبحث الثاني: شروط قبوؿ طمب وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ 

 جية الحكم بوالفصل الثالث: إجراءات الطعن بوقف تنفيذ القرار اإلداري وح

 جراءات الطعف بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ لمبحث األوؿ: إا

 ثارهوآ المبحث الثاني: حجية الحكـ الصادر بوقف التنفيذ

 

 



 

 

 

 

 الفصل األول

ة القرار اإلداري محل ماىيّ 
 دعوى اإللغاء
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 لوالفصل األ 

 اإللغاءمحل دعوى اإلداري  القرارة ماىيّ 

متيازات السمطة التي تتمتع بيا ميمة التي تظير فييا االقرارات المف اإلدارؼ  القرار ف  إ
المنفردة عمى  إرادتياباإلدارة  والتي تستمدىا مف القانوف العاـ, حيث تستطيع ,اإلدارية الجية

 ألف   ؛مف جيتيا اللتزاماتفرض أو  الحقوؽ  خالؼ القاعدة العامة في القانوف الخاص بناء
صمحة العامة عمى المصمحة الفردية فرض عمييا تغميب الممثل الصالح العاـ الذؼ يَ تُ اإلدارة 
 والخاصة.

, اإلدارؼ القرار  أركافؿ( مفيـو و و مبحثيف سيكوف في )المبحث األإلى  سوؼ نقسـ ىذا الفصل
 وخصائصيا. اإللغاءوفي )المبحث الثاني( سوؼ نتحدث عف مفيوـ دعوػ 

 

 لوالمبحث األ 

 اإلداري مفيوم القرار 

ويكوف نافذ  ,داريةاإلتكوف نافذة مف يوـ صدورىا مف الجية اإلدارية  القرارات ف  إ حيث
أخرػ أؼ جية إلى  الرجوعأو  تصديقالإلى  بحاجة تا ليسين  أل, في حق األفراد مف يـو العمـ بو

 إدارةختصاص اف يكوف م ون  أل ؛اإلدارؼ ىذا القرار  اىذتخاافي  ئيةلو كانت السمطة القضا حتى
 إدارةفي تحقيق المصمحة العامة, ول يجوز ألؼ اإلدارة  مف المميزات التي تتمتع بياي وى ةمعين
 تعريف في ىذا المبحث نعرضسوؼ وعميو , في قراراتيا أخرػ  إدارةصالحيات  ىعم ػتتعد أفْ 
, وفي اإلدارؼ خصائص القرار  (المطمب الثاني), وفي (ؿو المطمب األ)في اإلدارؼ  القرار
 .اإلدارؼ الشروط الواجب توافرىا في القرار  (المطمب الثالث)
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 لوالمطمب األ 

 اإلداري تعريف القرار 

في ممارسة اإلدارة  التي تقوـ عمييا األساسية لركائزا أىـمف اإلدارؼ  يعتبر القرار
ا حرًص  ؛إدارية أعماؿمف  ياوتوفير كل ما يمزم ,اإلدارة وذلؾ لتغطية حاجات ؛القانونية ياأعمال
 .المصمحة العامةتحقيق  عمى

, داريةاإلتص بالسمطة وخاصة التي تخاإلدارؼ  رؼ القرارعّ التشريعات لـ تُ  ف  إ حيث 
اإلدارؼ  ولتعريف القرار, اإلدارؼ قضاء الفقو وال اجتياداإلدارؼ إلى  حيث تـ ترؾ تعريف القرار

وذلؾ لتوضيح التفرقة بيف التعريف  ؛ا وقضاءً فقيً اإلدارؼ  ستعراض تعريف القرارامف  د  بُ لكاف 
 اآلراء والتعريف القضائي. الفقيي المتعدد

 في الفقواإلداري  تعريف القرار: ًًل أو 

عمل قانوني " :وأن  فو فمنيـ مف عر   ؛اإلدارؼ  راء الفقياء في تعريف القرارآلقد تعددت 
قانونية   آثارٍ  إحداثبقصد  ؛وطنية تعبر عنو بإراداتيا المنفردة إداريةنيائي صادر مف جية 

 .(ٔ)معينة"

قانوني,  ثرٍ أرادة ممزمة بقصد إحداث إفصاح عف إ" :وبأن  اإلدارؼ  خر لمقرارآوتعريف 
حيث يكوف العمل موضوعية, أو  تمغي حالة قانونيةأو  تعدؿأو  ئما بإصدار قاعدة تنشإوذلؾ 
ضدىـ في أو  فراد معينيفأأو  لغائيا لمصمحة فردإأو  تعديمياأو  ما بإنشاء حالة فرديةا  و  ,لئحة

 .(ٕ)الفردؼ"اإلدارؼ  حالة القرار

رادة منفردة, يصدر إفصاح عف إىو اإلدارؼ  " القرار :وبأن  الفقو القرار بعض ولقد عرفو 
 .(ٖ)"قانونية  اآثارً  مطة إدارية, ويرتبمف س

                                                           
(ٔ)

 .ٗ٘ٗم, ص55ٔٔد. عبد الغنً بسٌونً عبدهللا, المانون اإلداري, منشؤة المعارف, اإلسكندرٌة,  
(ٕ)

 .ٖٔم, ص5ٙٙٔ, دار الفكر العربٌة, ٕد. سلٌمان دمحم الطماوي, نظرٌة التعسف فً استعمال السلطة, ط  
(ٖ)

, وانظر د. ماجد راغب الحلو, 54ٗ, صٌٕٓٓٓة, المانون اإلداري, دار المطبوعات الجامعٌة, اإلسكندر د. ماجد راغب الحلو, 
 .7ٖٕ, ص55٘ٔالمضاء اإلداري, دار المطبوعات الجامعٌة, اإلسكندرٌة, 
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 ,العامةاإلدارة  وىو جانب ,عمل قانوني يصدر مف جانب واحد" :وبأن   البعضفو وعر  
قانونية آثار  سمطات القانوف العاـ, مع ترتيب ستعماؿاساس أعمى  ,اإلدارية وفي مجاؿ وظائفيا
لذلؾ يختمف  ؛وضع قانوني قائـإلغاء  أو تعديلأو  نشاء وضع قانوني جديدإمعينة تتمثل في 

والعمل  ,كالعمل الحكومي ,ا عف غيره مف صور العملداريً إ عماًل  وبوصفاإلدارؼ  القرار
 .(ٔ)"والعمل القضائي ,التشريعي

ولقد عرؼ بعض الفقو الفمسطيني القرار اإلدارؼ بأن و: "عمل قانوني نيائي صادر بإرادة 
 .(ٕ)معينة"منفردة مف سمطة إدارية وطنية يحدث بذاتو آثار قانونية 

بإرادة منفردة عف الجية بأن و: "تعبير قانوني يصدر  القرار اإلدارؼ آخر  ولقد عرؼ
 .(ٖ)اإلدارية الوطنية بقصد إحداث آثار قانونية معينة"

في بياف  , وكاف الجتياد الفقيي موفًقاالتعريفات جانبيا الصواب ىذه ف  أ ويرػ الباحث
, النتقادل تىناؾ تعريفات تعرض أف   مف عمى الرغـ وخصائص القرار اإلدارؼ في تعريفو, ةماىيّ 

 الفقو الفمسطينياألوؿ في تعريف الو  في الفقو المصرؼ  األوؿ إلى التعريف ولكف يميل الباحث
كثر بصورة أ خصائص القرار اإلدارؼ ة و ماىيّ و شمل ن  , حيث إووضوحأكثرىـ شمولية الذؼ ىو 
ء ار لتعريفات األخرػ, وأنو كاف مبسًطا ومختصًرا بالشكل الذؼ يفيـ فيو القامف  ووضوًحادقة 
 و وخصائصو.ماىيتّ  منويفقد  فْ ودوف أ معناه

 في القضاءاإلداري  تعريف القرار: ثانًيا

في الشكل -اإلدارة  فصاحإ" :وبأن  اإلدارؼ  ؼ قضاء مجمس الدولة المصرؼ القرارقد عرّ ل
 ؛القوانيف والموائح ىليا مف سمطة عامة بمقتض الممزمة بما إرادتياعف  –القانوف الذؼ يحدده 

                                                           
(ٔ)

 .5ٖٙ, صٕٙٓٓد. دمحم فإاد عبد الباسط, المانون اإلداري, دار الجامعة الجدٌدة,  
(ٕ) 

( لسنة ٖالمنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنً الجدٌد رلم )هانً عبد الرحمن غانم, المضاء اإلداري "فً ضوء لانون الفصل  فً د. 

, د. عبد الناصر عبد هللا أبوسمهدانة, المضاء اإلداري فً فلسطٌن, ٕٗ٘م, ص7ٕٔٓ, مكتبة نٌسان للطباعة والتوزٌع, ٔم", طٕٙٔٓ
 .ٖٕٓم, صٕٗٔٓالكتاب األول, لم ٌذكر دار النشر, 

((ٖ 
المضاء اإلداري الفلسطٌنً "دراسة تحلٌلٌة ممارنة", رسالة دكتوراه, جامعة  د. شرٌف أحمد بعلوشة, إجراءات التماضً أمام

.4ٗٔم, صٕ٘ٔٓ, اإلسكندرٌة
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 بتغاءاوكاف الباعث عميو  ,اا قانونً ا وجائزً كاف ممكنً  ىمت قانونيَ  مركزٍ  إحداثوذلؾ بقصد 
 .(ٔ)ا, وىذا ما أخذت بو محكمة العدؿ العميا األردنية أيًض مصمحة عامة"

ختالط تعريف ابسبب  تنقصو الدقة القانونية نوأل ,نتقاداتاللىذا التعريف ولكف تعرض 
. حيث اشترط ة القرار في ذاتوتخرج عف ماىيّ  أفْ  وشروط صحتو التي يجباإلدارؼ  القرار
 بتغاءاو  اوجائز قانونً  ,يكوف وفق القوانيف والموائح فْ أو  ,صدوره الشكل الذؼ حدده القانوف ل

 المصمحة العامة.

 حد الجياتالممزمة أل اإلرادةعمل مف جانب واحد, يصدر ب" :وبأن  في تعريف آخر و 
القانوف,  يطمبوالموائح في الشكل الذؼ أو  القوانيف ىفي الدولة بما ليا مف سمطة بمقتضاإلدارية 
 .(ٕ)"ةمصمحة عام بتغاءاقانوني معيف  نشاء وضعٍ إبقصد 

 مقرارحكـ ليا تعريًفا لفي الفمسطينية محكمة العدؿ العميا أشارت  وفي فمسطيف فقد
مزمة بما لدييا مف المُ  إرادتياعف  اإلدارة فصاحإ": ون  بأمف جية الفقو والقضاء اإلدارييف اإلدارؼ 

تعديل مركز قانوني معيف متى كاف ذلؾ أو  إحداثوذلؾ بقصد  ؛القوانيف والموائح ىسمطة بمقتض
 نتقاد.اإلى  ولقد تعرض ىذا التعريف مف قبل الفقو الفمسطيني .(ٖ)ا"ا قانونً جائزً أو  اممكنً 

 مف دقةكثر أاإلدارؼ  الفمسطينية القرارعرفت محكمة العدؿ العميا  فقد خرآوبتعريف 
, داريةاإلالمنفردة لمسمطة  اإلرادةتعبير عف  :ىواإلدارؼ  القرار أف   حيث قالت ,السابق التعريف
 .(ٗ)ثر قانوني معيفأ إحداثبقصد 

 موفًقا أيًضاوكاف الجتياد القضائي  ,التعريفات قد جانبيا الصواب ىذه ف  أالباحث ويرػ 
 الفقيي األوؿتفق مع التعريف تو وخصائصو وأركانو, ولكف أاإلدارؼ وماىيّ في تعريفو لمقرار 

 ,الخرػ  مف التعريفاتدقة  بما فيو مف صواب وأكثر المصرؼ والتعريف األوؿ الفمسطيني
 مف خصائصو وأركانو ودوف فقده لمدقة القانونية.  وبصورة ل يفقد فييا أؼ  

                                                           
(ٔ)

م, وانظر 5٘ٗٔ/ٔ/ٙ, السنة المضائٌة السادسة, بتارٌخ 5ٖٗانظر فً حكم محكمة  المضاء اإلداري المصرٌة فً المضٌة رلم  
, وانظر أًٌضا لرار لمحكمة العدل 4ٙق, صٖٗلسنة  ٗٗٔ٘, الطعن رلم ٕٕٓٓ/٘/ٗأًٌضا لحكم المحكمة اإلدارٌة المصرٌة, بتارٌخ 

, أشار إلٌه: د. أنور حمدان الشاعر, الوجٌز ٖٕ٘ٗم,منشور فً مجلة المحامٌٌن األردنٌة, ص55٘ٔلسنة  ٕٙٔالعلٌا األردنٌة رلم 
 .ٕٕٔم, ص7ٕٔٓفً المانون اإلداري, مكتبة نٌسان للطباعة والتوزٌع, 

(ٕ)
, أشار إلٌه: د. عبد الناصر أبوسمهدانة, 577ٔ/ٕ/ٕٔبتارٌخ ق, 4ٔلسنة  4ٖٖطعن رلم ة العلٌا فً مصر, اإلدارٌمحكمة حكم ال 

 .ٕٖٕم, صٕٗٔٓالمضاء اإلداري فً فلسطٌن, الكتاب األول, لم ٌذكر دار النشر, 
(ٖ)

 , رام هللا, غٌر منشور.ٕ٘ٓٓ/5/ٕٓ, جلسة بتارٌخ ٕ٘ٓٓ/5ٕلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم   
(ٗ)

 , غزة, غٌر منشور.ٖٕٓٓ/ٔٔ/ٙٔ, جلسة بتارٌخ ٕٕٓٓ/4ٖٔلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم   
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 المطمب الثاني

 اإلداري القرار  الشروط الواجب توافرىا في

يكوف  حتىاإلدارؼ  لمقرار عدة خصائصمف التعريفات السابقة التي تـ عرضيا نستنتج 
 :كالتالي وىي ,اإلدارؼ  القضاءأماـ  اإللغاءب فيو يستطيع الطعفو  اصحيحً 

وظيفتيا فيي تصدر نوعيف مف اإلدارة  عندما تباشر :اقانونيً  عمًل اإلداري  يكون القرارُ أن  :ًًل أو 
 وىي إما: ,والتصرفات األعماؿ

ىي األعماؿ التي تأتييا اإلدارة بقصد ترتيب آثار قانونية معينو  :القانونية األعمال .ٔ
حداث تعديل في مراكز ية جديدة أو إكترتيب حق أو التزاـ, وذلؾ بإنشاء مراكز قانون

معنوًيا  تتخذىا اإلدارة بصفتيا شخًصا أعماؿ قانونية  , أوًل:قائمة وتنقسـ إلى قانونية
خاص المعنوية العادية وتخضع ىذه األعماؿ ألحكاـ فراد واألشعمى قدـ المساواة مع األ
والثانية: ىي األعماؿ التي تصدر عنيا بصفتيا سمطة إدارية عامة  ,القانوف الخاص

نوف العاـ ورقابة القضاء وىذه األعماؿ تخضع لمقا تتمتع بحقوؽ وامتيازات السمطة العامة
 اإلدارؼ.

رات اإلدارية, وأعماؿ تشترؾ معيا إرادة وىذه األعماؿ قد تكوف بإرادة منفردة مثل القرا
 .(ٔ)اخرػ في إصدار العمل القانوني مثل العقود اإلدارية

ـ سواء عف قصد أ ,اإلدارة ية الصادرة مف جانبوىي التصرفات الماد األعمال المادية: .ٕ
 اآثارً  رتبل تُ يا ألن   ؛اإلدارية وىنا ل تعتبر مف قبل األعماؿ القانونية ,ق الخطأعف طري

 .(ٕ)احقوقً  قانونية مباشرة ول ُتنِشئ

 إرادتياعف اإلدارة  فصاحإ" ا:أنيعمى  دارةالقانونية لإل األعماؿَ  فقد عر ؼ الفقو ,وعميو
قانونية آثار  بقصد ترتيب ,التي نظميا القانوف  باألساليب أخرػ رادة إالمتالقية مع أو  المنفردة
رادية اإل األعماؿية و راداإلغير  األعماؿيستبعد جميع  -وكما يرػ الفق-وىذا التعريف  .(ٖ)نة "معي

                                                           
(ٔ) 

 .ٕ٘٘م, ص7ٕٔٓ, ٔلتوزٌع, طد. هانً عبدالرحمن غانم, المضاء اإلداري, مكتبة نٌسان للطباعة وا 
(ٕ) 

 .ٕ٘ٔم, 7ٕٔٓد. أنور حمدان الشاعر, الوجٌز فً المانون اإلداري, مكتبة نٌسان للطباعة والتوزٌع, فلسطٌن,  
(ٖ) 

 .57ٗد. ماجد راغب الحلو, المانون اإلداري, مرجع سابك, ص



7 
 

 وفاء :مثل ,في نطاقيا دارةالمادية لإل األعماؿكل ا مف دخوؿ يًض أو  ,قانونية اآثارً  التي ل ترتبُ 
 .(ٔ)ا قانونيً قانونية فال يعتبر عماًل  آثارٍ  رغـ ما ليا مف ,لديف عمييااإلدارة 

فالمعيار  ؛وعميو ,ا عف العمل المادؼ قانونيً عماًل باعتباره اإلدارؼ  حيث يختمف القرار
فإذا انتفى ركف العمد  ,تكوف بقصدعماؿ القانونية لإلدارة واأل ,عمل قانونياإلدارؼ  ز لمقرارالممي
فقد تقـو  ,المادية ل يشترط فييا ركف العمد عماؿفاأل, اماديً  و يعتبر عماًل ن  فإاإلدارؼ  في القرار
 إىماؿ.أو  خطأأو  عف قصداإلدارة  بيا

نية أؼ تؤثر في المراكز القانو  ,قانونية معينة اآثارً  حدثيُ اإلدارؼ  القرار أف   كذلؾ نجد
اإلدارؼ  حيث يجوز الطعف في القرار قانونية. اآثارً  حدثعماؿ المادية ل تُ القائمة, أما األ

العمل يكوف قد تـ عند عرض  ألف   ا؛لغائيإالمادية ل يمكف طمب  األعماؿ أف   في حيف اإللغاءب
 .(ٕ)ا لدعوػ القضاء الكاملموضوعً  الدعوػ عمى القاضي, ولكنو قد يكوف 

 المسئولةاإلدارة  جية تعبيريقوـ عمى  ون  أل ؛تصرؼ قانوني وبأن  يمتاز اإلدارؼ  القرار ف  إ
ضاع القانونية و تغيير في األأو  ,ثر قانوني معيفأ إحداثبقصد  الممزمة إرادتياا عف قانونً 
كالقرار الصادر بتعييف موظف في وظيفة  ,مركز قانوني جديد ببناء يكوف  أفْ  ماوذلؾ إالقائمة, 

بتعديل مركز قانوني قائـ كالقرار  يقوـ أفْ أو  ,يل لمسقوطآعامة, والقرار الصادر بيدـ منزؿ 
القرار و  ,ةجاز إكالقرار الصادر بإلغاء  ,وني قائـاء مركز قاننيإبما ا  و  ,ـالصادر بترفيع موظف عا

 .(ٖ)لخإالصادر بفصل موظف عاـ ...

تتـ بعمل قانونية تصرفات  ايًض أ , فيناؾإيجابيذا كاف ىناؾ تصرؼ قانوني يتـ بعمل إف
 امتناع عف اتخاد قرار كاف مف الواجب عمييالاإلدارية أو  رفض السمطات ف  إ سمبي, حيث

كده وىذا ما أ ,(ٗ)اإلدارؼ وفي حكـ القرار  اظمة فيعتبر ىذا القرار سمبيً ألنا لمقوانيف واوفقً  هتخاذا
تختص محكمة العدؿ العميا بالنظر في  وأن  عمى  ,الفمسطينيةقانوف تشكيل المحاكـ النظامية 

                                                           
(ٔ)

 .57ٗد. ماجد راغب الحلو, المانون اإلداري, مرجع سابك, ص 
(ٕ)

 .7ٕم,  ص555ٔالسٌد خلٌل هٌكل, رلابة المضاء على أعمال اإلدارة, دار النهضة العربٌة, د.  
(ٖ)

د. علً دمحم بدٌر, ود. عصام عبد الوهاب البرزنجً, ود. مهدي ٌاسٌن السالمة, مبادئ وأحكام المانون اإلداري, العاتن لصناعة  
 .ٕٙ٘الوهاب, المانون اإلداري, مرجع سابك, ص, وراجع أًٌضا: د. عبد ٘ٔٗ, صٕٔٔٓالكتاب, الماهرة, 

(ٗ)
د. علً دمحم بدٌر, ود. عصام عبد الوهاب البرزنجً, ود. مهدي ٌاسٌن السالمة, مبادئ وأحكام المانون اإلداري, مرجع سابك,  
 .ٙٔٗص
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 خاذ أؼ قرار كاف يجب اتخاذه وفًقاامتناعيا عف اتاإلدارية أو  القرارات التي ترفض الجية"
 .(ٔ)األنظمة المعموؿ بيا"أو  ألحكاـ القوانيف

رفض " :فيبالنظر اإلدارية  المحكمةتختص  اإلدارية  وفي قانوف الفصل في المنازعات
نظمة األأو  القوانيفألحكاـ  خاذ أؼ قرار كاف يجب اتخاذه وفًقاامتناعيا عف اتاإلدارية أو  الجية

  .(ٕ)المعموؿ بيا"

يتـ  فْ أ يجباإلدارؼ  القرار نه إ :المنفردة اإلرادةب اصادرً  عمًل اإلداري  يكون القرار أنْ  ا:ثانيً 
كثر يعمموف لحساب جية أأو  حدافرد و صداره اشترؾ في إسواء و  وحدىا,اإلدارة  صداره مف قبلإ

 عف العقداإلدارؼ  فرؽ القراروىو ما يُ  ,اإلدارؼ  يكتسب صفة القرار حتى وذلؾ ؛حدةاو  إدارية
شخاص القانوف أرادتيف لشخصيف مف ف اإلاىات كانْت سواء  ,رادتيفإالذؼ يحدث باتفاؽ اإلدارؼ 
 .(ٖ)القانوف الخاص شخاصأ لشخص مف اتابعً  اإلرادةىذه  حدُ أكاف أو  ,العاـ

 قد يتمثل في اإلرادةىذا التعبير عف  ف  إ , حيثإرادةىو التعبير عف اإلدارؼ  القرار ف  إ
 ف  إ . حيثضمني قرارو  ,سمبيقرار و  ,إيجابي قرار سمبي, لذلؾ ىناؾ أمر   تجنْ , وقد يَ إيجابيأمر 
ف قرار معيف, مصريح يجابي إباتخاذ موقف  إرادتيااإلدارة  يجابي ىو الذؼ تظير فيوالقرار اإل

التعبير عنو باإلشارة, فيكوف القرار في أو  النطق بو شفاىيةأو  كتابة القرارفي  قد يكوف متمثاًل 
يجابي في تنفيذه مباشرة دوف التعبير عنو بوسيمة مف , وقد يظير القرار اإلاالمظير صريحً ىذا 

اؾ مجاؿ , ويكوف ذلؾ عند ممارسة مصدر القرار تنفيذه بنفسو, فال يكوف ىنخرػ الوسائل األ
 .(ٗ)ل تنفيذهإنفذه, وقد ل يكشف عف وجود قرار مإلى  لتوصيل القرار مف مصدره

يتحقق عندما تمتنع الجية اإلدارية عف اتخاذ إجراء كاف مف الواجب  ؛ما القرار السمبيأ
نو يتعيف لقياـ القرار السمبي أف يكوف ثمة إلزاـ عمى الجية اإلدارية  عمييا اتخاذه بحكـ القانوف, وا 
باتخاذ قرار معيف, فإذا لـ يكف صدور مثل ىذا القرار واجًبا عمييا, فإف امتناعيا عف إصداره ل 

 .(٘)اًرا سمبًيا, مما يقبل الطعف عميو باإللغاءيشكل قر 

                                                           
(ٔ)

 م,.ٕٔٓٓ( لسنة ٘( من لانون تشكٌل المحاكم النظامٌة الفلسطٌنٌة رلم )٘/ٖٖراجع المادة رلم ) 
(ٕ)

 م.ٕٙٔٓ( لسنة ٖ( من لانون الفصل فً المنازعات االدارٌة رلم )٘/ٖراجع المادة رلم ) 
(ٖ)

 .ٕٗٔم, ص7ٕٔٓد. أنور حمدان الشاعر, الوجٌز فً المانون اإلداري, بٌسان للطباعة والتوزٌع, غزة,  
(ٗ)

 .55ٗد. ماجد راغب الحلو, المانون اإلداري, مرجع سابك, ص 
(٘) 

لعنزي, الرلابة المضائٌة علً المرار اإلداري السلبً, كلٌة الحموق جامعة الكوٌت, مجلة المضاء اإلداري, د. سعد الشتٌوي ا

 .7ٔم, صٕٕٓٓ, ٔالعدد
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مبي الس القرار أف   حكامياأفي كثير مف الفمسطينية محكمة العدؿ العميا  ظيرتأحيث 
إلى  رفض الجامعة مف تسميـ الشيادة"بعد  :وأن   لممحكمة حكـفي فيجوز لممحكمة التصدؼ لو, 
بامتناعيا عف أو  در عنياصإدارؼ  سواء كاف ىذا الرفض بموجب قرار طالب قد تخرج منيا,

وىو ما يعتبر  ,ظمة والموائح المعموؿ بيا لديياألنىذا القرار ينطوؼ عمى مخالفة ا ف  إجابة, فاإل
 .(ٔ)قرار سمبي"

 فقػد نػّص  ؛لمجيػة اإلداريػةالػتظمـ تقديـ قبل الستدعاء إل بعد حيث في القرار السمبي ل يُ   
فػػػي حالػػػة " :وـ عمػػػى أن ػػػٕٙٔٓ( لسػػػنة ٖقػػػانوف الفصػػػل فػػػي المنازعػػػات اإلداريػػػة الفمسػػػطينية رقػػػـ )

ألحكػػاـ القػػوانيف أو  اخػػاذ أؼ قػػرار كػػاف يجػب اتخػػاذه وفًقػػرفػض الجيػػة اإلداريػػة أو امتناعيػػا عػف ات
ت في التظمـ األنظمة المعموؿ بيا, ل ُيقبل الستدعاء إل بعد تقديـ تظمـ لمجية اإلدارية, ويتـ الب

مػػف تػػاريخ تقديمػػو, فػػإذا انقضػػت ىػػذه المػػدة دوف الػػرد عمػػى مقػػدـ الػػتظمـ اعتبػػر  اخػػالؿ ثالثػػيف يوًمػػ
 .(ٕ)"ويحسب ميعاد الستدعاء مف تاريخ الرفض الصريح أو الضمني ,اطمبو مرفوًض 
, بل صراحة اإلرادةفصاح عف ل يمـز فيو اإل التي اتالقرار فيي  ؛ما القرار الضمنيأ
 امتناع السمطةأو  ,إدارؼ  عطاء أؼ قرارإ عف ا عف طريق سكوتيا وصمتيا فيـ ضمنيً تُ  أفْ  يكفي
أو  تصرح بالقبوؿ أفْ  ا لمقانوف دوف ب عميو اتخاذه وفقً لواجعف اتخاذ قرار كاف مف ااإلدارية 

إلى  مف العمل ستقالةالطمب  بتقديـاألفراد  حدأيتقدـ  أفْ  , ومثاؿ ذلؾ(ٖ)الرفض بخصوصيا
ويستمر ىذا حتى  ,الرفضأو  تجيبو بالقبوؿ فال ؛دوف الرد خيرة الصمتىذه األفتمتـز اإلدارة 
 نتياء المدة المعينة التي يشترطيا القانوف.ا

ا عمى تقديـ نقضاء مدة ثالثيف يومً ا" :ف  أبالفمسطينية لمحكمة العدؿ العميا  وفي قرارٍ 
محكمة العدؿ  ػيجيز لمقدـ الطمب الطعف فيو لد رعف اتخاذ أؼ قرااإلدارة  وامتناع ,الطمب

 .(ٗ)العميا باعتبار المتناع عف اتخاذ أؼ قرار ىو قرار ضمني بالرفض"

 بعد" :وبأن  الفمسطينية عميا العدؿ الا ما صدر في المحكمة العميا بصفتيا محكمة يًض أو 
وقد مضت مدة  ,القانوف جل تسجيميا كجمعية خيرية وفق أطمب خطي لوزير الداخمية مف  ديـتق

                                                           
(ٔ)

 , بغزة, غٌر منشور.ٕٙٓٓ/ٖ/ٕٓ, جلسة  ٕٗٓٓ/5ٗلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
(ٕ)

 م.ٕٙٔٓ( لسنة ٖفً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم )( من لانون الفصل ٖ/٘انظر فً ذلن نص المادة رلم ) 
(ٖ)

 .4ٖٗ, ص557ٔ-55ٙٔ, دار ام المرى, ٖد. جورج شفٌك ساري, لواعد وأحكام المضاء اإلداري )دراسة تحلٌلٌة(, ط 
(ٗ)

 , رام هللا, غٌر منشور.ٕ٘ٓٓ/٘/ٖٔ, جلسة ٕ٘ٓٓ/ٙٓٔلرار  محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
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ف الطمب, وبحكـ القانوف أبش اقرارً  الوزيرُ  صدرُ يُ  أفْ  شيريف مف تاريخ تقديـ الطمب دوف تزيد عف 
جمة بحكـ القانوف, واعتبارىا مس ,بتسجيميا الوزيرَ  مـز المحكمةُ تُ فَ  ؛مدة تزيد عف شيريف يضعد مُ بَ 

 .(ٔ)قرار وزارؼ"إلى  دوف الحاجة

صدور القرار مف جية ويعني  :وطنية إداريةعن جية  اصادرً اإلداري  القرارُ يكون  أنْ  ا:ثالثً 
صحيح, إدارؼ  قرارأماـ  ى يكوف في الدولة حتّ اإلدارية  جيزةحد األأمف  صدريَ  أفْ  إداريةوطنية 
سواء كانت داخل  ,لمدولةاإلدارؼ  المصدرة القرار ضمف التنظيـاإلدارية  تكوف الجية أفْ  ىبمعن

 ةً متمتعىذه الجية كوف وت ,ختصاصيا وسمطاتيا مف قانوف الدولةالوطف أو خارجو وتستمد ا
حد أضمف اإلدارية  الييئةكوف ىذه تشخاص القانوف العاـ, وقد أحد أوىو  ,ةبالشخصية المعنوي

والوزراء في النظاـ  ,قرارات رئيس الجميورية في النظاـ الرئاسي :مثل ,دارات المركزيةاإل
 .(ٕ)يفاإلداري يفر يمف قرارات الرؤساء والمد هوغير  , في اختصاصواًل البرلماني كُ 

 ,والقرػ  ,المحافظاتأو  ,البمديات :مثل ,مركزيةدارات الالحد اإلأوقد تكوف ضمف 
 :مثل ,اإلدارية قرارات الصادرة مف الييئات العامةالو , إداريةتمثل قرارات  اجميعً  فيي ,حياءواأل

كالجامعات  ,دير المرافق العامةوكالمؤسسات العامة التي تُ  ,البريد ئةىيأو  ,ىيئة السكؾ الحديدية
, داريةاإلجيزة ازات السمطة العامة بصفتيا مف األوغيرىا مف المؤسسات والييئات التي لدييا امتي

ل تحدث في الغالب أؼ خالؼ في القرارات  مركزيةوالاللصادرة عف الييئات المركزية فالقرارات ا
 .(ٖ)ا تتصرؼ في داخل البالدنيألو  ؛ا وطنيةنيأل ؛الصادرة منيا

صدار القرار, ول عبرة إحيف اإلدارية  يصدر ىذا القرار مف جية عامة لو الصفة فْ أو 
القضائية, أو  التشريعية األعماؿعف اإلدارؼ  بتغير صفتو بعد ذلؾ, وىذه الصفة تميز القرار

 .(ٗ)صدارهإجراءات المتبعة في صفة الجية التي قامت بالعمل واإلإلى  حيث يتـ النظر

في القرارات الصادرة مف جية  سوػ سمطة القضاء الوطني ل تنظر  أف   ومف الطبيعي
, أؼ تكوف صادرة مف سمطة وطنية وليس مف فتكوف خاضعة لرقابة القضاءوطنية داخمية لمدولة 

فيذه القرارات ل تعتبر  ؛جنبيةأدولة أو  رة مف جياتدجنبية, فيناؾ قرارات صاأجية أو  أؼ دولة
                                                           

(ٔ)
 , غزة, غٌر منشور.ٕٙٓٓ/ٗ/ٙٔ, جلسة ٕٗٓٓ/7٘محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  لرار 

(ٕ)
 .4ٕٕد. السٌد خلٌل هٌكل, رلابة المضاء على أعمال اإلدارة, مرجع سابك, ص 

(ٖ)
بٌلة عبد الحلٌم , وأًٌضا د. نٕ٘ٗد. عبد الناصر عبدهللا أبوسمهدانه, المضاء اإلداري فً فلسطٌن, الكتاب األول, مرجع سابك, ص 

 .7ٓ, ص557ٔكامل,  الدعاوي  اإلدارٌة والدستورٌة, دار النهضة العربٌة, 
(ٗ)

 .4ٕٔد. مازن إبراهٌم نورالدٌن, المضاء اإلداري, مرجع سابك, ص 
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النظر إلى  جنبية فال تمتد ىذهأذا كانت صادرة مف جية إف ,رات التي يجوز فييا الطعفمف القرا
صدر إذا  طنية حتى يقبل الطعف فييا, ولكفيكوف صادر مف جية و أف  مف شروطيا ألففييا 

يو بغض يجوز الطعف فإدارؼ  فيو يعتبر قرار ؛مف خارج البالدمصرية القرار مف جية وطنية 
 ألف   ؛وطنية إداريةصدر مف جية  وأن  ولكف الميـ  ,صدار القرار منوإالنظر عف المكاف الذؼ تـ 

 المصرية في أؼ دولة كافاإلدارية  رقابة المحكمة تشمل جميع القرارات التي تصدر مف الجيات
الخاصة بالقانوف  ةاإلداري الدعاوػ  الوطني بالنظر فياإلدارؼ  , حيث يختص القاضيصدورىا
 .(ٔ)الوطني فقط

قد أثير ىذا الموضوع أثناء ما كاف قطاع غزة تحت إشراؼ اإلدارة المصرية فقد فرؽ و 
موظفيف مجمس الدولة المصرؼ بيف القرارات التي يتخذىا ممثمو مصر في قطاع غزة باعتبارىـ 

مصرييف يباشروف أعماؿ السمطات المصرية, وىذا النوع مف القرارات يخضع كقاعدة لرقابة 
مجمس الدولة وبيف القرارات التي يتخذىا ممثمو مصر نتيجة إلشرافيـ عمى إدارة ىذه البالد, 

 .(ٕ)باعتبارىا جزًءا مف السمطات اإلدارية المحمية وىذا النوع ل يخضع لرقابة مجمس الدولة

ردنية إذ تقوؿ: "وبما أنو لـ يرد في قانوف نقابة األوفي حكـ لمحكمة العدؿ العميا 
الممرضيف والممرضات والقابالت أؼ نص يجيز الطعف بقرار مجمس النقابة لدػ محكمة العدؿ 
العميا بخالؼ بعض النقابات المينية الخرػ التي نصت قوانينيا عمى جواز الطعف في بعض 

رة عف مجالسيا فتكوف محكمتنا غير مختصة بالنظر في ىذه الدعوػ ... لف القرارات الصاد
 .(ٖ)"... نقابة الممرضيف ليست مف أشخاص القانوف العاـ

وقد قضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في حكـ ليا: "إف نقابة المحاميف ليست مف 
ت التي يصدرىا مجمس نقابة أشخاص القانوف العاـ األمر الذؼ يترتب عميو أف ل تقبل القرارا

 .(ٗ)المحاميف الطعف لدػ محكمة العدؿ العميا إل ما ورد منيا بالنص في قانوف نقابة المحاميف"

                                                           
(ٔ)

اوى  اإلدارٌة , وأًٌضا د. نبٌلة عبدالحلٌم كامل, الدع4ٕ٘د. السٌد خلٌل هٌكل, رلابة المضاء على أعمال اإلدارة, مرجع سابك, ص 
 .7ٕوالدستورٌة, مرجع سابك, ص

(ٕ)  
, أشار إلٌه:5ٖٔ, صٔ, ج5م, مكتب فنً 5٘ٗٔ/ٕٔ/4ٕق جلسة 7لسنة  ٖ٘٘ٗمحكمة المضاء اإلداري, الطعن رلم 

 
د. عبد 

 .ٕٙٗالناصر أبوسمهدانة, المضاء اإلداري فً فلسطٌن, مرجع سابك, ص
((ٖ  

م, أشار إلٌه: د. محمود خلف الجبوري, 557ٔ/5/ٕٔ, بتارٌخ ٕٖوالمرار رلم  7ٗلم انظر حكم محكمة العدل العلٌا األردنٌة, ر

 .7ٔ, ص554ٔ, ٔالمضاء اإلداري, مكتبة الثمافة للنشر والتوزٌع, عمان, ط
((ٗ 

, أشار إلٌه: د. أنور حمدان الشاعر, الوجٌز 4ٓ5م, مجلة نمابة المحامٌٌن, ص55٘ٔ(, لسنة ٘ٗٔلرار محكمة العدل العلٌا, رلم ) 

 م.54ٔٔ/ٖ/4ٕجلسة  4ٔٔ/7٘, وانظر إلى: لرار رلم ٕٙٔ, ص7ٕٔٓفً المانون اإلداري, مكتبة نٌسان للطباعة والتوزٌع, غزة, 
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و: "ل يعتبر بنؾ فمسطيف مرفًقا عاًما وقد ذىبت المحكمة في ىذا الخصوص إلى أن  
لممراجعة القضائية مف قبل المحكمة إدارًيا أو اقتصادًيا, ول تعتبر قراراتو قرارات إدارية تخضع 

 .(ٔ)أموالو ىي أمواؿ خاصة ولـ تساىـ الدولة فيو ولـ تدخل في تأليفو" ألفْ 

المؤسسات الخاصة ذات النفع العاـ رغـ اعتراؼ بأف وقررت في نفس الحكـ السابق 
إل أنيا تظل مؤسسات خاصة تخضع في كل أمورىا لمقانوف  الدولة بشخصيتيا العتبارية,

 الخاص فيما عدا اإلشراؼ الذؼ تمارسو الدولة.

قرار أماـ  ل يكفي حتى نكوف  اداريً إ ايكوف قرارً  أنْ  :انيائيً  اقرارً اإلداري  يكون القرارُ  أنْ  :ارابعً 
الطعف  يقبلإدارؼ  قرارأماـ  حتى نكوف  انيائيً  ايكوف قرارً  أفْ  , بل يجباإللغاءب قابل لمطعف

كوف قد فييكوف القرار قد استنفذ جميع الترتيبات الالزمة إلصداره,  أفْ  فيجب, اإللغاء ػ دعو ب
 أخرػ ليو مف قبل جيات إالنظر إلى  ا دوف الحاجةنيائيً  هصدار إصدر مف الجية المختصة في 

 .(ٕ)ى يتـ تصديقو واعتمادهمنيا حتّ عمى أ 

ذ الشروط الشكمية والموضوعية يكوف قد استنف أفْ  نيائي يجبقرار أماـ  نكوف  حتىو 
 حتىو  ,ى يتـ صدوره بالشكل النيائيجميع المراحل القانونية حتّ  نتيى مفاويكوف قد  ,جرائيةواإل
 .(ٖ)اإللغاءبويجوز الطعف فيو  ,لمتنفيذ وقاباًل  اقانونية فيكوف حينيا جاىزً  اآثارً  حدثيُ 

أؼ  ؛بقي ىذا القرار غير نيائييُ اإلدارة  القرار الصادر دوف تصديق مف قبل ف  فإ ؛وعميو
يكوف غير  أنوى يتـ تصديقو مف الجية المختصة في ىذا الموضوع, ويتضح ىنا دوف تنفيذ حتّ 
ىذا القرار  معينة يكوفُ  إداريةالصادر مف جية اإلدارؼ  القرار ف  إ حيث ,اإللغاءقابل لمطعف ب

عمى حتى أ  إداريةتصديق مف جية إلى  ولكف قد يحتاج ىذا القرار ,رارة لمصدر القبالنسب انيائيً 
لمطعف  التي تجعمو قاباًل  جراءاتاإلقانونية تجعمو مستوفي جميع آثار  إلى اا ومنتجً يصبح نافذً 
 .(ٗ)اإللغاءفيو ب

                                                           
(ٔ) 

وما بعدها, أشار إلٌه: د. عبد الناصر أبوسمهدانة, 7ٕ٘, صٕم, مجموعة الحاٌن, غزة, ج54ٔٔ/ٖ/4ٕجلسة  4ٔٔ/7٘لرار رلم 

 .5ٕٗالمضاء اإلداري فً فلسطٌن, مرجع سابك, ص
(ٕ)

 .4٘ٔم, صٕٔٔٓ, لم ٌذكر دار النشر, ٔد. مازن نور الدٌن, المضاء اإلداري, المضاء اإلداري, ط 
(ٖ)

 .ٕٖٓالمضاء اإلداري, مرجع سابك, صد. جورجً شفٌك ساري, لواعد وأحكام  
(ٗ)

 .ٙٙد. نبٌلة عبد الحلٌم كامل,  الدعاوي  اإلدارٌة والدستورٌة, مرجع سابك, ص 
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قرار الييئات الالمركزية في اإلدارية أو  الجيات ػحدإمف اإلدارؼ  ذا صدر القرارإف
تصديق مف إلى  اجويحتبسبب ا ؛الالمركزية فيكوف ىذا القرار غير نيائياإلدارة  نيائي مف قبل
أماـ  وذلؾ لنكوف  ؛الالمركزيةاإلدارة  مركزية مختصة في تصديق القرار الصادر مف إداريةجية 
مف تاريخ صدوره مف  اونيائيً  انافذً ىذا القرار , ويكوف اإللغاءنيائي يجوز الطعف فيو بإدارؼ  قرار
 .(ٔ)المركزية المختصة في تصديق ىذا القراراإلدارية  الجية

يكوف  أفْ  يجباإلدارؼ  "القرار :أف  الفمسطينية محكمة العدؿ العميا  صدر عف وفي قرار
 .(ٕ)"اإلدارؼ القضاء أماـ  طعف فيوم لا ليكوف قاباًل قامة الدعوػ نيائيً إوقت 

 أعماؿبتقوـ اإلدارة  أف   كما اسمفنا سابقا: قانونية اآثارً  اإلداري  يحدث القرار أنْ  :اِامسً 
مف اإلدارة  ل تقصدأو  ةقانوني  اآثارً  عميورتب تمادية ل ي أعماًل فمنيا ما ىو يمثل  ,وتصرفات
اإلدارة  اقانونية تقوـ بي أعمالً يمثل  ما النوع الثاني فيوأ, ؿو فيذا النوع األ  اآثارً  ورائيا ترتيبَ 
 .(ٖ)اآثارً  األعماؿد ل يترتب عمى ىذه قانونية, وق  اآثارً  فينتج عنياو إحداثعمى 

 افيي يمكف الطعف والتي ,ت جميع خصائصياقد اكتسب التياإلدارية  اتالقرار  ف  إ حيث
 قرارٍ أماـ  قانونية حتى نكوف   اآثارً  حدث عنياأُ كوف قد ت أفْ  جبفي ,اإلدارؼ القضاء أماـ  اإللغاءب
ذا لـ يترتب عمى إفمركز قانوني معيف, إلغاء  أو نشاءإأو  تعديل إحداث, وذلؾ مف خالؿ ادارؼ 
 .(ٗ)داريةاإلل يعتبر مف ضمف القرارات  ون  إقانونية فآثار  أؼاإلدارؼ  العمل

ل اإلدارية  قانونية سواء كانت الجية اآثارً  عميو رتبتالذؼ ل ياإلدارؼ  العمل ف  إلذلؾ ف
ا ل يعتبر ىذا العمل قرارً  ون  إكاف بسبب طبيعة العمل المقضي, فأو  قانونية آثارًا  تقصد في بناء

 انتجً كاف مُ إذا  لإ اا اداريً ارً ل يعتبر قر اإلدارة  القرار الصادر مف أف   ا, حيث يتضح مف ذلؾداريً إ
في مركز  اإللغاءأو  التعديلأو  شاءنإلحد المراكز القانونية سواء كاف التغيير باأير يفي تغ

 الصادر بتعيفاإلدارة  مثل قرار ,مركز تنظيميأو  ا في مركز فردؼكاف منتجً أو  قانوني معيف,

                                                           
(ٔ)

 .44ٕد. السٌد خلٌل هٌكل, رلابة المضاء على أعمال اإلدارة, مرجع سابك, ص 
(ٕ)

 , لرار غٌر منشور., رام هللإٗٓٓ/ٗ/7, جلسة ٕٓٓٓ/4لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
(ٖ)

 .55ٔ, ص5ٕٓٓد. علً عبدالفتاح دمحم, الوجٌز فً المضاء اإلداري, دار الجامعة الجدٌدة, اإلسكندرٌة,  
(ٗ)

 .7ٕٔد. أنور حمدان الشاعر, الوجٌز فً المانون اإلداري, مرجع سابك, ص 
, وأًٌضا د. مازن نور الدٌن, ٓٙٔ, ص4ٕٓٓالدنمارن, راضً, المانون اإلداري, منشورات األكادٌمٌة العربٌة فً  د. مازن لٌلو

 .4ٖٔالمضاء اإلداري, مرجع سابك, ص



ٔٗ 
 

في المركز القانونية  اترتب عميو تغيرً  نوأل ؛ادارؼ  فيو قرار   ,ترقية موظفيف عمومييفأو  فصلأو 
 .(ٔ)لمموظفيف

امر و والمنشورات واأل اإلدارؼ  التي تسبق القرار التمييدية والتحضيرية األعماؿ ف  إف وبذلؾ
راءات تنفيذية لقرارات سابقة جإ بمنزلةا ين  أل ,الالحقة لصدور القرار األعماؿالمصمحية و 

 ,ر العملخطارىـ بتنظيمات معينة في سيإأو  جراءات الداخمية والموائح المتعمقة بعمميـواإل
والتي  اإللغاءالتي يجوز الطعف فييا باإلدارية  ل تعتبر مف ضمف القرارات األعماؿفيذه وغيرىا 
 .(ٕ)قانونية  اآثارً  تولد

قانونية تخرج مف نطاؽ دعوػ   اآثارً  التي ل تولداإلدارية  القرارات أف   ويتضح مف ذلؾ
القانوني , فتكوف غير ماسة بالمركز خرضد الطرؼ اآل ضرارأؼ ألحاقو إوذلؾ لعدـ  ؛اإللغاء
  اآثارً  قد يولداإلدارؼ  ربما يكوف القرارأو  ,أؼ ضرر قد ينتج عنو الطعف إحداثلعدـ  لمطاعف
 .(ٖ)أخرػ مف ناحية  اا قانونيً جائزً أو  اولكف ىذا القرار يكوف غير ممكنً  معينةقانونية 

والتي  ,حكاـ الصادرة عنيامة العدؿ العميا في العديد مف األوىذا ما استقرت عميو محك
بسبب عدـ تأثيرىا عمى المركز  ؛الدعاوػ  ا غير مختصة في النظر في مثل ىذهيأن  اعتبرت 

ومف ىذه  و,ر لمطاعف مف القرار الصادر في حقعدـ حدوث أؼ ضر أو  القانوني لمطاعف
لقرار سابق,  القرارات التوكيديةأو  حكاـ قرار بعدـ اختصاصيا بالنظر في القرارات الكاشفةاأل

 ,وقائع جديدةؿ ولـ يصدر بناء عمى و طالما لـ يغير في القرار األ اإللغاءحيث ل يقبل الطعف ب
مور جديدة بعد أأؼ  إحداثالدعوػ قد تـ ردىا بسبب عدـ  أف   , ىذا يعنيد شكاًل رِ الدعوػ تَ  ف  إف

 حيث يتبيف ,لممستدعي كز القانونيتعديل في المر أو  صدور القرار السابق, ولـ يحدث أؼ تغير
 .(ٗ)ىذا القرار ل يقبل الطعف فيو  مف جديد أف  

رد الدعوػ في الحالت التي التي كاف فييا  الفمسطينية محكمة العدؿ العمياقرار  ايًض أو 
قانونية,   اآثارً  وو ول ينتج ول يترتب عميالقرار يصبح ل تأثير ل ف  إ الدعوػ, حيثاإلدارة  تسحب

                                                           
(ٔ)

, معهد اإلدارة العامة, الرٌاض, ٔد. دمحم عبدالعال السنارى, المرارات اإلدارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة )دراسة لانونٌة(, ط 
 .٘٘, ص55ٗٔ

(ٕ)
راضً, مرجع سابك,  , وانظر إلى  د. مازن لٌلو55ٔمضاء اإلداري, مرجع سابك, صعلً عبدالفتاح دمحم, الوجٌز فً ال د 
 .4ٗٔ, وإلى د. مازن نور الدٌن, مرجع سابك, صٙ٘, والً د. دمحم عبدالعال السنارى, مرجع سابك, صٓٙٔص

(ٖ)
 .7ٕ٘د. عبدالناصر عبدهللا أبوسمهدانه, المضاء اإلداري, الكتاب األول, مرجع سابك, ص 

(ٗ)
 , رام هللا, غٌر منشورة.ٕ٘ٓٓ/ٓٔ/ٖ, جلسة ٖٕٓٓ/5ٖار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, لر 



ٔ٘ 
 

ى ضوء ما وعم ,لةاو والمدؽ ار و عمى األ طالعال"بعد  :ون  محكمة العدؿ العميا أحكـ ل فيو ن  إحيث 
مر األ ؛ضدىا قد سحبت القراريف المشكو منيما ىستدعالجية المُ  ف  أح بو وكيل المستدعي بصر  

 .(ٔ)الذؼ تكوف معو دعوػ المستدعي منتيية وغير ذات موضوع مما يستوجب ردىا"

  

                                                           
(ٔ)

 , رام هللا, غٌر منشور.ٕ٘ٓٓ/ٓٔ/ٕٓ, جلسة ٕ٘ٓٓ/٘ٙلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة,  
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 المطمب الثالث

 اإلداري القرار  أركان

حديدىا بشكل كامل دوف أؼ نقص السابق تاإلدارؼ  عندما يتـ استكماؿ خصائص القرار
, ومف مةيمفيترتب عمييا نتائج  ؛السميمةاإلدارية  يصبح لو الصفةحد ىذه الخصائص أفي 
مكانية إإلى  ايًض أو  ,اإلدارؼ  القضاءاإلدارية أو  المحاكـأماـ  اإللغاءيا تكوف قابمة لمطعف بأىم

 .(ٔ)التنفيذ الجبرؼ المباشر في الحالت التي يجوز فييا التنفيذ

 التي ىي ضرورة توافرىا لتحقيق الصفةاإلدارؼ  لذلؾ يجب التفرقة بيف خصائص القرار
, اداريً إا قرارً  ـماأل نكوف اإلدارؼ  حد خصائص ىذا القرارأتخمف إذا  حيث ا,انيوكياإلدارية 
ا متعمقة بمشروعية ين  إ, حيث احتى يكوف صحيحً اإلدارؼ  القرار الواجب توافرىا في أركافف وبيّ 
لو مف حيث المشروعية, لذلؾ يمكف  ةمخالفأو  لمقانوف  ةعدـ مشروعيتو, أؼ موافقأو  القرار

لو, ولكنو قد يكوف اإلدارية  تحقق الصفةتحيف توافر جميع خصائصو فاإلدارؼ  تحقيق القرار
الواجب توافرىا فيو,  األركافمف  ركفوذلؾ بسبب تخمف  ؛اإللغاءقابل لمطعف فيو بغير مشروع 
 .(ٕ)بسبب عدـ مشروعيتو اإللغاءلمطعف ب ةً رضعُ فيكوف 

, وىي ايكوف صحيحً  حتىاإلدارؼ  الواجب توافرىا في القرار أركافلذلؾ سوؼ نعرض 
ركف  –ركف المحل  –السبب ركف  –جراءات واإلركف الشكل  –: ركف الختصاص أركاف خمسة
الخمسة مجتمعة عمى الوجو  ركافل بوجود ىذه األإاإلدارؼ  القرارصحة كتمل ت. حيث ل الغاية

قرار سميـ خالي مف أؼ عيب قد يعرضو لمطعف أماـ  حتى نكوف  الذؼ حدده القانوف لكل منيا
, لإللغاءويتعرض  ركافبأحد األ اركف يجعل القرار كمو معيبً  ؼأفي تخمف أؼ  لذلؾ, اإللغاءب

ا حدده مَ لِ  اتكوف صحيحة وفقً أف  الخمسة التي يجباإلدارؼ  القرار أركافلذلؾ سوؼ نتحدث عف 
 القانوف.

 

                                                           
(ٔ)

 .ٖٗ٘د. دمحم رفعت عبدالوهاب, المانون اإلداري, مرجع سابك, ص 
(ٕ)

 .ٖٗ٘, المانون اإلداري, مرجع سابك, صد. دمحم رفعت عبدالوهاب 
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 : ركن اًلِتصاصلأوالفرع 

ترجع فيي  ؛اإلدارة مة في تحدد مجاؿ عمل رجلميل فكرة إ ىوركف الختصاص ما  ف  إ
عمى  اىذا المبدأ ليس مقتصرً  ف  إؾ فللذ ؛الثالث السمطاتالفصل بيف مبدأ إلى  مرفي غالب األ
ا عمى توزيع الختصاصات في مجاؿ السمطة يًض أيف السمطات الثالث فقط, بل يقوـ الفصل ب

, ومف ىنا يتدخل المشرع في تحديد ةبصفة عامإدارؼ  الواحدة داخل كل سمطة تقوـ بعمل
يضيف أؼ اختصاص لـ يمنحو  أفْ  الثالث دوف اختصاص ىذه الييئات المتفرعة مف السمطات 

 .(ٔ)الدستور ليا

 األعماؿفتتولى قواعد الختصاص ميمة توزيع  حيث لكل سمطة ىيئات فرعية عديدة,
 تنظيمية عمى لوائحأو  نصوص قانونيةإلى  مستندة داخل السمطة, إداريةعمى كل جية  ياوتقسيم
أو  بالزيادةتجاوز  أؼدوف  لختصاص كل سمطةيكوف بنفس الضوابط التي حددىا الدستور  أفْ 

 .(ٕ)في توزيع اختصاص كل جية النقصاف

 نونية الثابتة لجيةالمقدرة القاأو  ىمية"األ :وأن  الختصاص بعض الفقو  ؼحيث عر  
ونطاؽ  ,مف حيث موضوعيا ,محددةصدار قرارات إالتابعيف ليا في  لألشخاصاإلدارة أو 

 .(ٖ)تنفيذىا المكاني والزماني"

سمطة ليا اختصاصيا الممنوح ليا, وذلؾ حتى يتسنى ليا القياـ أو  إدارةكل  ف  إف
الختصاص  يصدر القرار مف صاحب أفْ  الموكمة ليا وفق القواعد القانونية, لذلؾ يجب ياأعمالب

مف الناحية القانونية, أؼ مف الجية التي وكميا القانوف بذلؾ  اا وصحيحً سميمً  حتى يكوف القرارُ 
 .(ٗ)اإلدارؼ القدرة عمى القياـ بيذا العمل أو  العمل

التي تؤثر مباشرة في اإلدارية  يقوـ بإصدار القرارات فْ مَ  أف   مف المفترض ف  إلذلؾ ف
محدودة مف  فئةمف  يكوف  أفْ  , بل يجبالمركز القانوني لألفراد ل ينعقد مف أؼ موظف عمومي

                                                           
(ٔ)

, وانظر إلى:  د. جورج شفٌك ساري, مرجع 5ٖٕد. دمحم الشافعً أبو راس, المانون اإلداري, لم ٌذكر دار النشر والسنة, ص 
, 5٘7ٔ, , والً د. سلٌمان دمحم الطماوي, النظرٌة العامة للمرارات اإلدارٌة )دراسة ممارنة(, دار الفكر العرب5ًٕٗسابك, ص

 .ٗٓٔ, وإلى د. دمحم عبدالعال السنارى, مرجع سابك,صٕٔٓص
(ٕ)

, د. دمحم عبدالعال السنارى, مرجع ٕٔٓ, سلٌمان دمحم الطماوي, مرجع سابك, ص5ٕٗد. جورج شفٌك ساري, مرجع سابك, ص 
 .5ٖٕ, دمحم الشافعً أبو راس, مرجع سابك, صٗٓٔسابك, ص

(ٖ)
, أشار إلٌه د. 4ٖٕ, ص54ٗٔالعامة للمرارات اإلدارٌة )دراسة ممارنة(, دار الفكر الجامعً,  د. سلٌمان دمحم الطماوي, النظرٌة 

عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة, أوجه الطعن إللغاء المرار اإلداري فً الفمه ولضاء مجلس الدولة, ط األولى, دار الفكر الجامعٌة, 
 .7, صٕٕٓٓ

(ٗ)
 .ٖ٘٘وانظر إلى د. دمحم رفعت عبدالوهاب, المانون اإلداري, مرجع سابك, ص, ٖٓٗد. جورج شفٌك ساري, مرجع سابك, ص 
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العميا في الوزارات اإلدارية  فقط, ومف ىذه الفئات القياداتالختصاص وؼ ذبيف الموظفيف مف 
بإصدار تختص  فْ ذه الفئات مَ في ,والمصالح العامة والييئات العامة ووحدات الحكـ المحمي

 .(ٔ)وليس أؼ موظف عمومياألفراد  المؤثرة فياإلدارية  القرارات

يثبت اختصاصو إدارؼ  اختصاص الموظف بإصدار أؼ قرار أف   مما سبقويتضح 
تضى المبادغ قيكوف بم أفْ  ممكفأو  ,لئحةأو  ,قانونيأو  ,مف خالؿ نص دستورؼ مباشرة 

ا يختص ايًض  ون  إف دارؼ إ يختص بإصدار قرار فْ رؼ, لذلؾ مَ لعُ ا والقانونية العامة, وما جرػ عمي
 ذا صدر القرارإ, فبذلؾ أخرػ صريح باختصاص جية  ما لـ يرد نص  لغائو إأو  تعديموأو  بسحبو
بعيب عدـ  ابإصدار مثل ىذا القرار كاف مشوبً مف جية ل تممؾ أؼ صالحية قانونية اإلدارؼ 
 .(ٕ)الختصاص

 اًلِتصاص صور عيبل: والغصن األ 

عيب  :ىما ,ى وجود صورتيف لعيب عدـ الختصاصف عمَ ياإلداريوالفقو  اتفق القضاءُ 
 عدـ الختصاص الجسيـ وىو ما يعرؼ )باغتصاب السمطة(, وعيب عدـ الختصاص البسيط.

ويصبح مجرد واقعة مادية ل تمحقو  ,إدارؼ  لصفتو كقرار اوفاقدً  اؿ يجعل القرار منعدمً و األف
يب البسيط فيجعل مف القرار العوىو  الثاني حصانة ول يزيل  عيبو فوات ميعاد الطعف فيو, أما

المحددة  ابمرور الستيف يومً  اإللغاءويتحصف مف  ,مقوماتواإلدارؼ  ل يفقد القرار وأن  إل  باطاًل 
 , وسوؼ نعرض تفصيالت ذلؾ كما يمي:مطعف فيول

ا صحيحً اإلدارؼ  القرار الختصاص في ركفُ  حتى يكوف  اًلِتصاص البسيط: عدم عيب: ًًل أو 
والعنصر  ,ىي: العنصر الموضوعي ,وىذه العناصر ,عدة عناصرتتوفر فيو  أفْ  يجب ,اوسميمً 

 المكاني والعنصر الزماني.

 حالت أو  صور أىـالعنصر الموضوعي مف  أف   ويرػ الفقياء :العنصر الموضوعي
في اإلدارية  حدػ الجياتإمف  ا تتحقق حيف صدور قراريأن  عدـ الختصاص, حيث 

 إداريةة تممكيا جية ىذه السمط ألف  ا, وذلؾ موضوع ل تممؾ سمطة التقرير فيو قانونيً 
                                                           

(ٔ)
 .ٖ٘٘د. دمحم رفعت عبدالوهاب, المانون اإلداري, مرجع سابك, ص 

(ٕ)
, إلى د. ٕٙٔراضً, المانون اإلداري, مرجع سابك, ص , وأًٌضا د. مازن لٌلو٘ٙٔد. نبٌلة عبدالحلٌم كامل, مرجع سابك, ص 

 .ٙٓٔمرجع سابك, ص دمحم السنارى,
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صور عدـ الختصاص و  .(ٔ)ىي صاحبة الختصاص في ىذا الموضوع أخرػ 
 ومنيا: ,الموضوعي متعددة

  الدرجة:أو  في نفس المستوى  ِرى أُ  إداريةعمى اِتصاص جية  إداريةاعتداء جية 

نما ا  ا ل يدخل في اختصاصيا و داريً إ امعينة قرارً  إدارية وفي مثل ىذه الحالة قد تتخذ سمطة  
ا تحتل يأن  في الدرجة, بمعنى أو  موازية ليا في المستوػ  أخرػ  إداريةيدخل في اختصاص سمطة 

فال تعتبر أؼ نفس المرتبة في التدرج الرئاسي التي تحتميا الجية المعتدية عمى الختصاص, 
الغالب بسبب عدـ تحديد اختصاص , وذلؾ في خرػ جية مرؤوسة عمى األأو  منيا سمطة رئاسية

رار في موضوع حد الوزراء بإصدار قأيقوـ  أفْ  كل جية وعدـ وضع فواصل بينيـ, ومثاؿ ذلؾ
 .(ٕ)خرآىو مف اختصاص وزير 

سمطة  ا كانتلمّ " :وأن  ت قرّ أ, حيث فمسطيفوفي حكـ صادر عف محكمة العدؿ العميا في 
والختصاص بتحديد سير المجارؼ وتوصيميا بالشبكة المياه والمجارؼ ىي صاحبة الصالحية 

ر الصادر القرا أف   عمى ضوء المخططات الموجودة لدييا وليس محافع بيت لحـ, وعمى ذلؾ نجد
, وىو مف عمى اختصاص سمطة المياه والمجارؼ في بيت لحـ عتداءً ا عف محافع بيت لحـ يشكل 

ىذا القرار لصدوره عف  فالمما يترتب عميو بط أخرػ  إدارةعمى اختصاص  إدارةعتداء ا قبيل 
 .(ٖ)جية غير مختصة بإصداره

 الدرجة:أو  عمى منيا في المستوى أ إداريةعمى اِتصاص جية دنى أ إداريةعتداء جية ا 

معيب  وفي مجاؿ اختصاص رئيسالمرؤوس  القرار الصادر عف طريق أف   يتبيف مف ذلؾ
كاف أو  سوأا مف اختصاص الوزير الذؼ ير الوزارة قرارً  صدر وكيليُ  أفْ  بعيب الختصاص, فمثاًل 
 .(ٗ)رئيس الجميوريةأو  يدخل في اختصاص مجمس الوزراء ايصدر الوزير قرارً 

 إدارةمجمس  أف   ف لنايبيّ " :ون  أقرار ليا الفمسطينية في محكمة العدؿ العميا  تكدأولقد 
صالحيات  ألف  لمجمعية, األساسي  القانوف حدود صالحياتيا التي يخوليا لو تجاوز  الجمعية قد

 والجمعية العمومية لمجمعية, وعمي مف اختصاص ووفصماإلدارة  سسحب الثقة مف عضو مجم
                                                           

(ٔ)
 .ٖ٘٘د. دمحم عبدالوهاب, المانون  اإلداري, مرجع سابك, ص 

(ٕ)
  .4ٗٗد. جورجً شفٌك ساري, مرجع سابك, ص 

(ٖ)
 , رام هللا, غٌر منشور.ٕ٘ٓٓ/ٕٔ/7ٕ, جلسة ٕٗٓٓ/ٖ٘لرار صادر عن محكمة العدل العلٌا, رلم  

(ٗ)
 .7ٖٔسابك, صد. ماجد راغب الحلو , المضاء اإلداري, مرجع  
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ا لصدوره مف غير ذؼ الختصاص طبقً  يكوف قرار الفصل ىو قرار تعسفي وفي غير محمو
 .(ٔ)لغاءهإمما يتوجب األساسي  لقانوف الجمعية

 الدرجة:أو  دنى منيا في المستوى أ إداريةعمى اِتصاص جية عمى أ إداريةعتداء جية ا 

وسيو بعد صدورىا, ويكوف مرؤ  أعماؿسمطة الرقابة عمى اإلدارؼ  لمرئيس أفَ  مف المعروؼف
, ولمرئيس الحق في اإلدارؼ قاعدة التسمسل إلى  امرؤوسيو استنادً  أعماؿطالع عمى لو حق ال

إذا  احيانً أاختصاصات المرؤوسيف ا في ممارسة يًض أقراراتو, ولو الحق  توجيييا قبل اتخاذ
ليس مف حقو الت يجب عدـ تدخل الرئيس فييا و اقتضى الصالح العاـ ذلؾ, ولكف ىناؾ ح

ؤوس سمطة اتخاذ قرار معيف ل فييا المشرع المر التدخل فييا, لذلؾ ىناؾ بعض الحالت التي وكّ 
 أفْ  ول ,يعقب عمييا أفْ أو  يس, فال يحق لمرئيس التدخل فيياؼ تدخل فييا مف قبل الرئأدوف 
 .(ٕ)كاف القانوف قد منع ىذاإذا  فييايحل محل المرؤوس  أفْ  ول ,يعدليا

" بالرجوع لقانوف  :وأن  في حكـ صادر عنيا الفمسطينية ذلؾ محكمة العدؿ العميا  تكدأوقد 
الجية المختصة بإصدار ترخيص  أف   تجد المحكمة ـٜٛ٘ٔلسنة  ٜٗالنقل والمواصالت رقـ 
 ف  إ حيثراء. ز ( ىي وزارة النقل والمواصالت وليس مجمس الو الدينامو ميترفحص المركبات )

ر مختصة ول يغير مف يكوف عف جية غي ون  إالقرار المطعوف فيو قد صدر عف مجمس الوزراء ف
بعيب عدـ  اكونو مشوبً القرار المطعوف فيو إلغاء  لذلؾ قررت المحكمة ؛امر شيئً األ

 .(ٖ)الختصاص"

 عتداء ىيئة مركزية عمى اِتصاص ىيئة ًلمركزية:ا 

مرفقية متميزة يعيد أو  قميميةإساس وجود مصالح أيقوـ عمى اإلدارية  نظاـ الالمركزية ف  إ
السمطات المركزية في مصمحية, تحت وصاية أو  قميميةإىيئات ل مركزية إلى  باإلشراؼ عمييا
 أفْ  المركزية دارةصل في ىذا النظاـ ىو استقالؿ الييئات الالمركزية, وليس لإلواأل الدولة,

لذلؾ فال يجب  ؛ةعميو القانوف صراح ل ما نّص إرقابتيا عمى الييئات الالمركزية تمارس في 
القرار, وليس ليا بالنسبة لمقرارات التي تخضع تحل محل الييئات الالمركزية في اتخاذ  أفْ  عمييا

                                                           
(ٔ)

 , غزة, غٌر منشور.554ٔ/ٓٔ/ٖٔ, جلسة 554ٔ/4ٗٔلرار صادر عن محكمة العدل العلٌا, رلم  
(ٕ)

 .5ٕٙ, منشورات جامعة حلب, لم ٌذكر السنة, صٕد. عبدهللا طلبه, المضاء اإلداري, ط 
(ٖ)

 منشور., رام هللا, غٌر 7ٕٓٓ/ٗ/5, جلسة ٕٗٓٓ/4٘لرار صادر عن محكمة العدل العلٌا, رلم  
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 أفْ أو  ,توافق عمييا بحالتيا أفْ  تستبدليا بغيرىا مف القرارات, فيجبأو  تعدليا أفْ  ايتيالوص
عمى  ءً عتداا ذا خرجت عمى ذلؾ كاف خروجيا إالمدة التي حددىا القانوف ليا, فترفضيا خالؿ 

 .(ٔ)مصمحيةأو  قميمية كانتإسمطات الييئات الالمركزية 

لالمركزية متجاىمة  مف الييئة اتتصرؼ بدًل أف  عمى ذلؾ ل يجوز لمسمطة المركزية وبناءً 
السمطة المركزية عمى  موظفيعتداء مف قبل ال ايًض أ خيرة, ول يجوزاختصاص ىذه األ

 .(ٕ)بعيب عدـ الختصاص اومعيبً  ل كاف عمميـ باطاًل ا  كزية و اختصاصات الييئات الالمر 

حيث يتبيف مف خالؿ النصوص "  :وأن  الفمسطينية حكـ لمحكمة العدؿ العميا في حيث يتضح 
رفض أو  الجية المخولة بإصدار رخصة لممستدعي ككاتب استدعاءات وتجديد الرخصة ف  أب

اإلدارؼ  فيو صاحب الرخصة مينتو, والحاكـ ؿاو يز في البمد الذؼ اإلدارؼ  تجديدىا ىي الحاكـ
وىو سمطة مركزية الوكيل المساعد لمشؤف العامة في وزارة الداخمية  أف   ىو سمطة لمركزية, وبما

الالمركزية, اإلدارية  ليا المشرع لمسمطةناط بشخصو صالحيات خوّ أقد صدر القرار, أالذؼ 
عدـ عيب  أف   وبما ,ا بعيب عدـ الختصاصيكوف معيبً القرار المشكو منو  وعميو فافّ 

 .(ٖ)"مر الذؼ يتعيف معو القضاء بإلغاء القرار الطعيفالختصاص مف النظاـ العاـ األ

 يـ عمى اختصاصيمتمكوف الحق في ممارسة اإلدارة  بعض رجاؿ ف  إ :العنصر المكاني
 والوزراء ,مس الوزراءومج ,ةورئيس الحكوم ,رئيس الدولة :الدولة كميا, مثلقميـ إمستوػ 
تنحصر اإلدارة  فيما يدخل في اختصاصو, وفي المقابل ىناؾ فئة مف  رجاؿ اًل كُ  ـوغيرى
يحدد النطاؽ المكاني الذؼ ل  كثير ما المشرع ف  إفيـ في نطاؽ مكاني محدد, أعمال

 قميـ معيفإل يجوز لمدير  صاصو, فمثاًل حيف يمارس اخت يتجاوزه أفْ اإلدارة  يجوز لرجل
 .(ٗ)أخرػ مف نطاؽ مديرية  اا اداريً يصدر قرارً  أفْ 

في  الختصاص المكاني نادرةتجاوز  حالت ف  أباإلدارؼ  لذلؾ يرػ غالبية الفقو في القانوف 
قد , ومع ذلؾ لدػ الجميعالمحمية قاليـ وواضحة بيف األ معروفةالحدود الجغرافية  ألف   ؛العمل
ومعظـ التطبيقات  الوظيفي, انومكخارج النطاؽ الجغرافي لحدود  حد الموظفيف قراراً أصدر يُ 

                                                           
(ٔ)

 .ٕٕ٘م, ص5٘7ٔد. سلٌمان دمحم الطماوي, النظرٌة العامة للمرارات اإلدارٌة )دراسة ممارنة(, دار الفكر العربً,  
(ٕ)

 .7ٔٔد. دمحم عبد العال  السنارى, مرجع سابك, ص 
(ٖ)

 شور., رام هللا, غٌر منٕ٘ٓٓ/ٖ/4ٕ, فً جلسة ٕٗٓٓ/ٕٕلرار صادر عن محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة,  
(ٗ)

, د. نبٌلة عبدالحلٌم كامل, ٖٕٓد. سلٌمان دمحم الطماوي, النظرٌة العامة للمرارات اإلدارٌة )دراسة ممارنة(, مرجع سابك, ص 
 .4ٓٔمرجع سابك, ص
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اإلدارة  بدوف عمـ خرآإلى  قامتيـ مف مكافإروا مكاف القضائية في ىذا المجاؿ تتعمق بأفراد غيّ 
بعيب عدـ  امشوبً  باطاًل قراره فيكوف في ىذه الحالة لذلؾ تحدث حالت عدـ الختصاص, 

 .(ٔ)الختصاص المكاني

 نظـ حدود الختصاص مف حيث الزمف, أؼ المشرع ي أف   مف المعروؼ :العنصر الزماني
يصدر القرار مف صاحب الختصاص مف خالؿ المدة الزمنية التي يثبت لو  أفْ  يجب

يصدر القرار  أفْ اإلدارية  ا لمقانوف, لذلؾ يجب عمى عضو السمطةفييا الختصاص طبقً 
باتخاذ بعض الموظف الذؼ يقوـ  أف   , فيتبيف مف ذلؾداريةاإلتوليو وظيفتو في ثناء أ

لوظيفتو  وترك بعدأو  صدار ىذا القرار,إي وقت سابق عمى تاريخ منحة سمطة ف القرارات
مع العمـ حيف  استقالتو,أو  ونقمأو  فصمو مف الخدمة سواءً  ,سبابألؼ سبب مف األ
مثل ىذه  ف  إ, فل مف تاريخ قبولياإة ل تنقطع صمة الموظف بالوظيفة تقديـ الستقال

 صدور قرار تأديبيومثاؿ ذلؾ  ,(ٕ)القرارات تكوف معيبة بعيب عدـ الختصاص الزمني
 أفْ  وكاف ذلؾ قبل ,حد الموظفيفأعمى  يوقع جزاءً   يفر يالمدأو  حد وكالء الوزراءأمف 

بعيب عدـ  اىذا القرار يعتبر معيبً  ا, فاف  مديرً أو  لموزارة يتـ بصفة نيائية تعيينو وكياًل 
 الختصاص الزمني.

يتخذ القرار ضمف ىذا  أفْ  يجب وفإن  لتخاذ قرار معيف  اا محددً ذا حدد القانوف وقتً وعميو فإ
, ومف ثـ يكوف القرار هالقاعدة القانونية وفي فترة نفاذإلى  يستند أفْ  الوقت المحدد, كما يجب

أو  بالتعديل هنتياء نفاذاد بعأو  القاعدةاتخذ قبل بدء نفاذ إذا  بعيب الختصاص الزماني امعيبً 
 .(ٖ)اإللغاءب

 غتصاب السمطة(اًلِتصاص الجسيم )اعيب عدم الغصن الثاني: 

 ,غتصاب السمطة "ا "  صطالحااء عمى عيب عدـ الختصاص الجسيـ يطمق الفقو والقض
نما  ,لإللغاء فحسب وقاباًل  فال يعد باطاًل اإلدارية  ويكوف مف أثره فقداف القرار لصفتو وطبيعتو وا 

                                                           
(ٔ)

 .ٓٙٔ, ود. دمحم رفعت عبدالوهاب, المضاء اإلداري, مرجع سابك, ص4ٖٗد. السٌد خلٌل هٌكل, مرجع سابك, ص 
(ٕ)

 .7ٖ٘الحلو, المضاء اإلداري, مرجع سابك, ص د. ماجد راغب 
(ٖ)

 .7ٕٗد. علً دمحم بدٌر, وآخرون, مبادئ وأحكام المانون اإلداري, مرجع سابك, ص 
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ول يتقيد الطعف  ,نعدامو فوات ميعاد الطعف فيواحصانة ول يزيل  ا ل تمحقو أؼيعد القرار معدومً 
لغافيو بشرط الم  .المحددة لمطعف ااد الستيف يومً نتياء ميعاه بعد ؤ يعاد, إذ يمكف سحبو وا 

بالتصدؼ يسمح لمقضاء  اماديً  عتداءً إ يشكل  ليذا القراراإلدارة  تنفيذ ف  إوعمى ىذا األساس ف
ضد  اإللغاءالقوؿ بعدـ قبوؿ دعوػ إلى  كاف المنطق القانوني السميـ يفضي فْ إنعدامو, التقرير 
 .ثر قانونيأل يترتب عميو أؼ  ون  أل ,المعدوـاإلدارؼ  القرار

لمجرد المعدوـ ل اإلدارؼ  مستقر عمى قبوؿ الطعف ضد القراراإلدارؼ  القضاءف ,ومف ىنا
ن  ئإلغا الحالت التي  المقارف اإلدارؼ  القضاءوقد حدد , لة الشبية المتعمقة بمشروعيتوما إلزاو وا 

 ونتناوؿ ,غتصاب السمطةا أو  فييا بعيب عدـ الختصاص الجسيـ ايمكف اعتبار القرار مشوبً 
 .(ٔ)الحالتىذه فيما يأتي 

يقوـ فرد عادؼ بإصدار قرار  فْ أىذه الحالة بتتمثل  :عادي من فرد  اإلداري  صدور القرار: ًًل أو 
يكوف لو أؼ صفة وظيفية تخولو ذلؾ, ويشمل ذلؾ الفرد الذؼ لـ يصدر قرار  أفْ  منعدـ دوف 
 حالة عمى التقاعداإلأو  وزالت عنو صفة الموظف العاـ بالفصل اكاف موظفً  وأن  أو  بتعيينو بعد,
 .(ٕ)يصدر مف فرد عادؼ ىو قرار منعدـ القرار الذؼ أف   خر, والقاعدةألؼ سبب آأو 

الفصل بيف مبدأ  مقتضى إف   :ريعيةعمى اِتصاص سمطة تش إداريةاعتداء سمطة : ثانًيا
الموائح مف اختصاصات ول أو  القانوف أو  ياىا الدستورلو إتباشر كل سمطة ما خوّ  أفْ  السمطات,
بغير سند قانوني,  أخرػ لت لسمطة تباشر اختصاصات خوّ  أفْ  حد السمطات الثالث,يجوز أل
في ىذه  في الختصاص, حيث يكوف مباشرة الختصاص ايتضمف القانوف تفويًض  أفْ  مثاؿ ذلؾ

 مف القانوف مباشرة. الييا مستمدً الحالة مف الجية المفوض إ

ل يممؾ تنظيمو  امعينً  امرً بو أوفي ىذه الحالة تقوـ السمطة التنفيذية  بإصدار قرار تنظـ 
غتصاب سمطة , والقرارات الصادرة في حالت ا أماـ  ية( فإننا نكوف المنظـ )السمطة التشريع لإ

 ىذا الشأف منعدمة وليس ليا أؼ قيمة قانونية.

                                                           
(ٔ)

 .4ٙٔد. مان لٌلو راضً, المضاء اإلداري فً العراق, مرجع سابك, ص 
(ٕ)

 .ٖٓٔد. منصور إبراهٌم العتوم, المضاء اإلداري, مرجع سابك, ص 
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قرار ديواف الموظفيف  ف  : "إوبأن  فقد قضت  الفمسطينية وفي حكـ لمحكمة العدؿ العميا
 قرار ون  إؿ براتب قاضي بداية فأو  اقانونيً  اصبح مستشارً المتعمق بتعديل وظيفة المستدعي ليالعاـ 
وخالف  ,راء والمجمس التشريعيز عمى اختصاصات مجمس الو  عتداءً ف إ القرار تضمّ  أف   ذإ ,منعدـ

 لئحة. فالقرار يجبأو  لقانوف  ايعتبر تطبيقً  وبأن  فة جسيمة بدرجة يتعذر معيا القوؿ لالقانوف مخا
 اماديً  بينو وبيف القاعدة القانونية عدا عماًل  الصمة كميةذا انقطعت قاعدة قانونية فإإلى  يستند أفْ 
غتصاب السمطة والمجاؿ الحي والحقيقي لفكرة وأصبح في حالة ا  ,اإلدارية ود صفتقَ وفَ  ا,صرفً 
 .(ٔ)عداـ"نلا

 أفْ  لمسمطة اغصبً  ويعد ايًضا :عمى اِتصاص سمطة قضائيةاإلدارية  اعتداء السمطة: ثالًثا
حسـ منازعات مف اختصاص القضاء, فال تممؾ السمطة التنفيذية  إداريةبقرارات اإلدارة  تحاوؿ

 غتصاًباىي فعمت ذلؾ كاف عمميا ا  ئية, فإفْ وع مف اختصاص السمطة القضاالتصدؼ لموض
تتولى  أفْ اإلدارية  لمسمطة, فالفصل في المنازعات ىو مف اختصاص القضاء, ول يجوز لمسمطة

صل في بعض سمطة الف إداريةل في الحالت التي يمنح القانوف فييا لجيات ىذه الميمة إ
 .(ٕ)عف األصل المذكور والتي تمثل استثناءً  ,بموجب القانوف  المناعات المحددة حصًرا

سمطة التنفيذية "ل يجوز لم :وأن  في حكـ ليا الفمسطينية وقد قضت محكمة العدؿ العميا 
بقى عمى ا, ... ولما كاف محافع نابمس قد أالمحاكـ وقراراتيجراءات فرض رقابتيا عمى إ
 ونّ إفي السجف بالرغـ مف صدور قرار محكمة بداية باألفراج عنو بالكفالة ف المستدعي موقوًفا

مبدأ  وىو بعممو ىذا يكوف قد اعتدػ عمى ,التنفيذ جبقد امتنع عف تنفيذ قرار قضائي وا يكوف 
قراره  في ىذا الشأف  صبحتصب سمطة القضاء وأغيكوف قد ا  السمطات, وبعممو ىذاالفصل بيف 
 .(ٖ)ثر لو..."معدوًما ل أ

قامت إذا  :ًل تمت ليا بصمة أِرى  إداريةعمى اِتصاص سمطة  إداريةعتداء سمطة ا: رابًعا
عيب  ف  ل تربطيا بيا أؼ صمة, فإ أخرػ  إداريةبإصدار قرار مف اختصاص سمطة  إداريةسمطة 
غتصاب رة وجسيًما, ويدخل في نطاؽ ا ة كبيبدرج في ىذه الحالة يكوف واضًحاختصاص عدـ ال

                                                           
(ٔ)

, جلسة 4ٕٓٓ/7ٕٓ, رام هللا, غٌر منشور, وحكم رلم ٕٙٓٓ/٘/ٖٓ, جلسة ٕٗٓٓ/ٖٓٔمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم حكم محك 
 .ٕ٘ٓٓ/4/5ٕ, جلسة ٕ٘ٓٓ/ٔٔ, وحكم رلم 4ٕٓٓ/ٔٔ/ٕٙ

(ٕ)
 .ٕٖٔد. منصور إبراهٌم العتوم, المضاء اإلداري, مرجع سابك, ص 

(ٖ)
 رلم حكم إلىوانظر  ,, رام هللا, غٌر منشورٕ٘ٓٓ/ٓٔ/ٖٓ, جلسة ٕ٘ٓٓ/5ٔٔ, رلم الفلسطٌنٌة حكم محكمة العدل العلٌا 
 .4ٕٓٓ/ٓٔ/5ٕ , جلسة7ٕٓٓ/54
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يكوف مرجع ثر قانوني, فل يرتب أؼ أ تبار القرار منعدًمامر الذؼ يترتب عميو اعالسمطة, األ
صدر أ, كما لو داريةاإلالعيب في ىذه الصورة انتياؾ قواعد الختصاص في نطاؽ الوظيفة 

 .(ٔ)ختصاص وزير الثقافةىو مف ا االمحافع قرارً 

المسػتدعي وىػو شػخص أف  : "...تبػيفوأن ػوفي حكـ لمحكمة العدؿ العميا حيث قضت فييا 
يعػرض عمػى النيابػة العامػة عمػاًل بأحكػاـ المػادة  أفْ  , بدًل مف الوقائيمدني موقوؼ لدػ جياز األ

الجػػرائـ والتصػػرفات, جػػراءات الجزائيػػة التػػي تخػػتص دوف غيرىػػا بػػالتحقيق فػػي ( مػػف قػػانوف اإلٖٗ)
ألحكػاـ المػادة  تصاص وولية محاكـ العسػكرية طبًقػامر يخرج عف نطاؽ اخىذا األ ف  إ ... وحيث
عسكرؼ بتوقيف المستدعي يشكل قرار رئيس ىيئة القضاء ال ف  ( مف القانوف األساسي, فإٕ/ٔٓٔ)

فػػػي األساسػػػي  وف ي الشخصػػػية التػػػي كفميػػػا القػػػانيمػػػس حريػػػة المسػػػتدع وأن ػػػكمػػػا  ,لمسػػػمطة غصػػػًبا
 .(ٕ)..." وقف المستدعي يكوف قراًرا منعدًماقرار ت ف  ولذلؾ فإ ,( منؤٕؤٔالمادتيف)

 جراءاتواإل : ركن الشكلثانيْ الفرع ال

 إرادتياعف اإلدارة  طريقة تعبيرأو  الشكل الخارجي لمقرارأو  يعني المظيرالشكل 
اإلدارة  وخالفت امسببً أو  ايصدر القرار مكتوبً  أفْ  ذا اشترط القانوف إالممزمة في القرار الصادر, ف

يتبعيا أف  جراءات فيي الخطوات التي يجبما اإلأبعيب في شكمو,  اقرارىا يكوف معيبً  فّ إف ,ذلؾ
ؾ قرارات يشترط فينا العالـ الخارجي,إلى  رهاصدإعداده قبل ا  في مرحمة تحضيره و اإلدارؼ  القرار

كافة  ايسبقو تحقيق ومستوفيً  أفْ  ار الجزاء الذؼ يجبقر  :جراء معيف مثلإالقانوف لصدورىا 
 اصداره معيبً ا  ات و لإلجراء ادوف ذلؾ اعتبر القرار مخالفً ذا صدر القرار إالضمانات والمقومات, ف

 .(ٖ)في شكمو

ة حتى معين صيغةأو  امحددً  صداره شكاًل إل يتطمب في اإلدارؼ  القرار أف   صلواأل
 اداريً إا ثر قانوني يعتبر قرارً أ حداثإلاإلدارة  ةجي رادةإكل ما يعبر عف  ألف  , ايكوف صحيحً 

القانوف  ذا نّص إ, فهجراءات محددإاتباع أو  بغض النظر عف صدور ىذا القرار في شكل معيف
 أفْ  , كاف يشترط القانوف ضرورةصدار القرارإفي  معيف جراءٍ إأو  عمى ضرورة اتباع شكل معيف

                                                           
(ٔ)

 .ٖٖٔد. منصور إبراهٌم العتوم, المضاء اإلداري, مرجع سابك, ص 
(ٕ)

 , رام هللا, غٌر منشور.5ٕٓٓ/٘/ٗ, جلسة 5ٕٓٓلسنة  4ٖٔحكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
(ٖ)

, وانظر 4ٖ٘, و د. دمحم رفعت عبدالوهاب, المانون اإلداري, مرجع سابك,ص45عبدالعزٌز عبدالمنعم خلٌفة, مرجع سابك, صد.  
 .ٕٕٔإلى: د. إعاد علً المٌسً, المضاء اإلداري, مرجع سابك, ص
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 امخالفً  در القرارُ وَص  تسبيبو,أو  صدارهإاستشارة جية متخصصة قبل أو  ,امكتوبً  القرارُ  يكوفُ 
 .(ٔ)بعيب الشكل اعيبً القرار مُ  النص القانوني فيعتبرُ لذلؾ 

حيث  ,"اويً شفأو  اقد يكوف "مكتوبً اإلدارؼ  القرار أف   تدكّ أاإلدارؼ  القضاءأحكاـ  أف   كما
تثبت صدوره بكافة طرؽ  أفْ اإلدارة  عمى جية ألف  صل, بحسب األ امعينً  شكاًل  ل يمـز لو
 .(ٕ)التنفيذ المادية أعماؿ بمجرد وستنتجت أفْ  دارةولإل ,ثباتاإل

إلى  نما يسعىإ امعينً  اا خارجيً رً مظيأو  شكاًل حياف ع في بعض األشرّ المُ  يشترط عندماو 
أو  مجحفةقرارات تخاذ افي  دارةلإل فسح المجاؿ وعدـ ,اإلدارة تنَ مف عَ األفراد  مصمحة تحقيق
في التروؼ اإلدارة  لزاـإمل عمى تحقيق المصمحة العامة في ا يعيًض أفراد, و في حق األ ارتجالية

 .(ٖ)صدار قرارات خاطئةإوعدـ التسرع في 

الذؼ يعتبر بحكـ القانوف كركف مف اإلدارؼ  ومف ذلؾ يجب التمييز بيف شكل القرار
شكل الذؼ ل ال, وبيف غير مشروععتباره ابالقرار  ىذا الشكل يعدتخمف في أؼ  ف  إ , حيثنواأرك
جوىرؼ وشرط غير  شرط ؛يفشرط ىناؾحيث  ,القرار يكوف مجرد شرط مطموب في أفْ  يتعدػ
 ون  إف الثانيما أ ,باطاًل  ل كاف القرارُ ا  و عميو القانوف  ا نص  مَ لِ  افقً و  ويفائستايجب  ؿو فاألجوىرؼ, 

 .(ٗ)الـ يكف موجودً اإلدارؼ إذا  ل يؤثر في صحة القرار

 : ركن السببثالثالفرع ال

 ؛ر القرارصداإإلى  القانونية التي تدفعأو  "ىو الحالة الواقعية :اإلدارؼ  سبب القرار
, صداره"إعمى اإلدارة  صدار القرار فتحملإ تحدث قبل خارجية السبب ىو حالة موضوعيةف
بقبوؿ اإلدارة  لقرار اقانونية تصمح سببً  ظفيف يعد حالةً حد المو أتقديـ الستقالة مف جانب ف

 .(٘)الستقالة

                                                           
(ٔ)

المضاء اإلداري فً المانون , وانظر إلى: د. محمود دمحم حافظ, 7ٕٕد. أنور حمدان الشاعر, الوجٌز فً المانون اإلداري, ص 
, والً د. دمحم ٖٖٙ, وانظر إلى  د. السٌد خلٌل هٌكل, مرجع سابك, ص7ٖٙ, ص55ٖٔالمصري الممارن, دار النهضة العربٌة, 

 .ٖٙٔراضً, المانون اإلداري, مرجع سابك, ص , وإلى د. مازن لٌلو4ٖ٘رفعت عبدالوهاب, المانون اإلداري, مرجع سابك, ص
(ٕ)

 .5ٙٔعبدالحلٌم كامل, مرجع سابك, صد. نبٌلة  
(ٖ)

 .ٗٙٔراضً, المانون اإلداري, مرجع سابك, ص , د. مازن لٌلؤٕٕد. د. إعاد علً المٌسً, المضاء اإلداري, مرجع سابك, ص 
(ٗ)

 .ٔٗٙد. محمود دمحم حافظ, مرجع سابك, ص 
(٘)

, ود. محمود 74ٔالعال السنارى, مرجع سابك, ص, ود. دمحم عبدٖٔٗد. ماجد راغب الحلو, المضاء اإلداري, مرجع سابك, ص 
 .4٘ٙدمحم حافظ,, مرجع سابك, ص
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قد  وأن  و  ,عمى مشروعية ىذا القرار ير ممزمة في تسبيب قراراتيا بناءً غاإلدارة  أف   صلواأل
 فْ أو  د  لبُ إدارؼ  نوف صراحة عمى ذلؾ, حيث أؼ قرارالقا نّص إذا  لإصدر بسبب مشروعيتو 

 فصحتأإذا  ولكفعيو, يثبت ما يدّ  أفْ  عي عكس ذلؾدّ يَ  فْ مَ وعمى , اا مشروعً يكوف لو سببً 
 أفْ  يجب ون  إف ؛بذلؾ اتكوف ممزمو قانونيً  أفْ  مف تمقاء ذاتيا دوف اإلدارؼ  عف سبب القراراإلدارة 
يخضع لرقابة القضاء فيراقب سبب اإلدارة  مف رالسبب الصاد ألف   ؛اا وحقيقيً صحيحً  سببيا يكوف 
الذؼ  األثرومف حيث التناسب بينو وبيف  ,مشروعيتومف حيث وجوده الحقيقي و اإلدارؼ  القرار

المحكمة بإلغاء ىذا  تا حكملـ يكف مشروعً أو  ذا لـ يوجد سبب لمقرار الموجودإ, فرتبو ىذا القرار
 .(ٔ)القرار

 وبيف تسبيب القرارالقرار  أركافكركف مف اإلدارؼ  ويجب التفرقة بيف سبب القرار
 عف الحالة الواقعية اومعبرً  اا وحقيقيً يصدر صحيحً  أفْ  جراء شكمي, فسبب القرار يجبإكاإلدارؼ 
, ستثناءادوف  ايكوف لو سببً  أفْ  ويجب ,صدار القرارإاإلدارة إلى  القانونية التي تحققت فدفعتأو 
غير  وىي ,صدارىا لمقرارإسباب قرارىا عند أأو  لسببصراحة اإلدارة  ما التسبيب فيو ذكرأ

 .(ٕ)قضائيمبدأ أو  في القانوف  لزميا بذلؾ نص  أإذا  لإ ممزمة بتسبيب قرارىا

أو  اشكل سببً يمحل الطعف ل  أف  الفمسطينية  العميا العدؿ محكمةصادر لدػ حكـ وفي 
"القرار محل الطعف لـ يفصح عف السبب  :أف   حيث قضت ,لصدور ىذا القرار اقانونيً  اتسبيبً 

وط التي ر ولـ يبيف الش ,القانوني لرفض طمب المستدعي تجديد رخصة وكالة توزيع الغاز خاصتو
الحصوؿ عمى ذلؾ التجديد حتى يتسنى لمحكمتنا بسط جل أمف  ؛تخمف المستدعي عف تحقيقييا

 ,والتحقق مف صحتو ,ف فيورقابتيا عمى موضوعية ىذا السبب الذؼ قاـ عميو القرار المطعو 
 .(ٖ)ومدػ مطابقتو لموقائع والقانوف 

                                                           
(ٔ)

, وانظر إلى: د. ماجد راغب الحلو, المانون اإلداري, مرجع سابك, ٖٕٔد. أنور حمدان الشاعر, الوجٌز فً المانون اإلداري, ص 
 .٘ٙٔراضً, المانون اإلداري, مرجع سابك, ص , ود. مازن لٌلؤٖ٘ص

(ٕ)
فإاد دمحم عبد الكرٌم, المرارات اإلدارٌة وتطبٌماتها فً المملكة العربٌة السعودٌة )دراسة ممارنة(, مكتبة الملن فهد الوطنٌة, د.  

 .5ٖٙ, ود. علً عبدالفتاح دمحم, مرجع سابك, صٖٔٔ, صٖٕٓٓالرٌاض, 
(ٖ)

 , غٌر منشور., رام هللآٖٕٓ/ٖ/ٕٔ, جلسة 557ٔ/5ٔلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
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 : ركن المحلرابعالفرع ال

ومباشرة,  القانوني الذؼ يترتب عميو حاًل  األثرىو اإلدارؼ  محل القرار أف   يمكف القوؿ
يكمف في موضوعو المتمثل اإلدارؼ  القرار محل ف  إىو تصرؼ قانوني, فاإلدارؼ  القرارأف  وبما
 األثرالمتمثل في أو  ,اإللغاءأو  التعديلأو  شاءنإلمف حيث ا ,خاصأو  مركز قانوني عاـ في

 .(ٔ)القانوني المباشر المترتب عميو

قانونية  اآثارً  الذؼ يترتب عميوكعمل قانوني اإلدارؼ  ومف ذلؾ يتبيف التفرقة بيف القرار
نتيجة واقعية,  ادائمً  افيكوف محميً اإلدارة  كعمل مادؼ يصدر عفاإلدارؼ  مباشرة, وبيف القرار

قانوف, مثل ال افيذه مرجعيا دائمً  ,قانونية غير مباشرة اآثارً  يترتب عمييا إداريةقرارات وىناؾ 
فتمتـز الحكومة بالتعويض عف  ؛الحق بو ضررً أشخاص مما حد األأاصطداـ سيارة حكومية ً 
ىنا غير  األثرلتزاـ, فىذا ال الذؼ رتب ينص القانونالإلى  فمرجعيا ؛الضرر الذؼ حدث بسببيا
 .(ٕ)ى يتـ تطبيق نص القانوف مباشر لمواقعة المادية حتّ 

"ىو : وبأن  اإلدارؼ  المصرية المقصود بمحل القراراإلدارؼ  ضحت محكمة القضاءأو وقد 
القانوني الذؼ يترتب عميو يقـو  األثرو, و إحداثإلى  رادة مصدر القرارإتتجو  الذؼالمركز القانوني 

أو  تعديل في مركز قانوني قائـ,أو  نشاء حالة قانونية جديدة,إىو  األثرمباشرة وفي الحاؿ, وىذا 
 .(ٖ)وئلغاإ

 :(4)من حيث المحل ,اإلداري  ويشترط الفقو والقضاء لصحة القرار

ذا إ, فوليس مستحياًل  اممكنً اإلدارؼ  يكوف محل القرار أفْ  فيجب :تنفيذه ايكون ممكنً  أنْ  :ًًل أو 
ترقية الصادر بقرار ال نعداـ القرار, فمثاًل اتب عمى ذلؾ يتر ف القانوني لمقرار مستحياًل  األثركاف 

ذا كاف الموظف قد توفي قبل صدور القرار, كاف إا يتمثل في الترقية, فا قانونيً ثرً أموظف يرتب 
 استحالة تحقيق ذلؾ. و  عداـ المحلنل ا؛غير ممكنً  امعدومً القرار 

                                                           
(ٔ)

, وانظر إلى: د. دمحم الصغٌر بعلً, الوسٌط فً المنازعات اإلدارٌة, ٕٕ٘د. أنور حمدان الشاعر, الوجٌز فً المانون اإلداري, ص 
 .4ٙٔ, ص5ٕٓٓدار العلوم للنشر والتوزٌع, الجزائر, 

(ٕ)
 .٘ٙٔد. دمحم عبدالعال السنارى, مرجع سابك, ص 

(ٖ)
 , غٌر منشور.55ٕٔ/٘/ٖق, جلسة 7ٖ, لسنة 4ٖ٘ٗالعلٌا المصرٌة, طعن رلم حكم المحكمة اإلدارٌة  

(ٗ)
 .47ٔد. دمحم الصغٌر بعلً, الوسٌط فً المنازعات اإلدارٌة, مرجع سابك, ص 
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يكوف متفق مع القواعد  أفْ  يجباإلدارؼ  القرار ف  إ حيث :ايكون المحل مشروعً  أنْ  :اثانيً 
 اتشريعيً أو  اسواء كاف مصدره دستوريً  ,القانونية المختمفة وعدـ تعارضو ومخالفتو لمنظاـ القانوني

ترتيبيا اإلدارة  ثار القانونية التي تريدآلذا كانت اإ, فمبادغ عامة لمقانوف أو  اعرفيً أو  ائحيً لأو 
 رفض فمثاًل  ,باطاًل  تبر القرارُ فيعغير مشروع اإلدارؼ  مخالفة ألؼ قواعد قانونية كاف محل القرار

ص قد استوفى جميع الشروط الالزمة لمحصوؿ عمى الترخيص, منح الترخيص لشخاإلدارة 
 .(ٔ)مشروع لمخالفة القواعد القانونيةفيكوف ذلؾ غير 

 حراف في استعمال السمطة(نًل ا) : ركن الغايةِامسالفرع ال

اإلدارة  سعىت"النتيجة النيائية التي  ىو:اإلدارؼ  في القرار اليدؼأو  ويقصد بركف الغاية       
غراض أ تحقيق جل أمف سمطتو اإلدارة  فحيف يستخدـ رجل صداره",إتحقيقيا مف وراء إلى  العامة
ستعماؿ سمطتو وانحرؼ بيا عف اليدؼ اساء أيكوف قد  ون  إالعامة, فغير المصمحة أو  خاصة

لغائو بسبب عيب إعدـ المشروعية وعميو  وقد شابو عيبَ الذؼ كاف يتعيف عميو تحقيقو, 
 .(ٕ)عيب الغايةأو  بالسمطة حراؼنلا

السمطة راؼ في استعماؿ حنلعيب التعسف واالفمسطينية محكمة العدؿ العميا  تفعرّ  ولقد       
غير  اغرًض اإلدارؼ  صدار القرارإي يقع مف مصدر القرار في حالة توخيو فإدارؼ  "تصرؼ :ىو

  .(ٖ)الغرض الذؼ قصد القانوف تحقيقو

يدعي  فْ ة, وعمى مَ يستيدؼ لتحقيق مصمحة عامإدارؼ  قرار كلَ  أف   ويفترض مف ذلؾ       
الغاية يتعمق بنية مصدر أو  بالسمطةحراؼ نلعيب ا ألف   ؛ثبات عكس ذلؾإخالؼ ذلؾ فعميو 
غير الذؼ حددىا لو أو  غاية بعيدة عف المصمحة العامةإلى  يكوف يسعى أفْ  القرار الذؼ يجب
ا تتصل بالبواعث ين  أل ؛ثبات والتحديدصعبيا في اإلأقيا و دأ الغاية مف ركفَ  ف  إ القانوف, حيث

تثبت ىذه الغاية يتطمب عمى القضاء البحث  وحتىّ صدرة لمقرار, المُ اإلدارية  النفسية الخفية لمجية
ليو لصعوبة إية الصعوبة, لذلؾ ل يتـ المجوء في غا أمر   وىو ,وجود ىذه البواعث وتحديدىافي 

                                                           
(ٔ)

 .47ٔد. دمحم الصغٌر بعلً, الوسٌط فً المنازعات اإلدارٌة, مرجع سابك, ص 
(ٕ)

سلٌمان دمحم الطماوي, النظرٌة العامة للمرارات اإلدارٌة )دراسة ممارنة(, مرجع , ود. 74ٔد. دمحم الصغٌر بعلً, مرجع سابك, ص 
 .ٖٕٙسابك, ص

(ٖ)
 , غزة, غٌر منشور.ٖٕٓٓ/ٔٔ/ٙٔ, جلسة ٕٕٓٓ/4ٖٔلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
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 اليو ما داـ ىناؾ عيبً إ أفال يمج ,اطيةحتيالالعيب الصفة  اى القضاء عمى ىذضفأفقد  ؛ثباتوإ
 .(ٔ)عيب مخالفة القانوف أو  عيب الشكلأو  ختصاصمثل عدـ الاإلدارؼ  خر شاب القرارآ

الدولة ليس ىدفيا تحقيق غاية في ذاتو, ولكنو مجرد وسيمة لتحقيق  أف   ومف المعروؼ       
 ,اضمنً أو  ةً ا فيحدده صراحا معينً ختصاًص ا دارةالمشرع يحدد لإل ف  إ المصمحة العامة, حيث

 .(2)ختصاصجمو حدد ىذا الأوالذؼ مف 

 :(ٖ)وىما ,وفق قاعدتين رئيسيتينمشروعة الغاية حيث يتم تحديد الل: واأل  الغصن 

تحقيق اإلدارؼ إلى  ستيداؼ ىذا القرارايسعى  أفْ  فيجب : استيداف المصمحة العامة:ًًل أو 
ذا ما خرج عف تحقيق إكافة, فاألفراد  متطمباتإلى  ستجابةمف حيث ال ,المصمحة العامة

, اإلدارةفراد أمف  صفتو كفردٍ  دَ قَ شخصية فَ أو  خاصة مصمحةتحقيق إلى  المصمحة العامة وسعى
 لإللغاء. وقاباًل  اصبح قراره معيبً أو 

 ,إداريةع لكل جية رَ شّ حددىا المُ  ةىداؼ معينأ ىناؾ  ىداف:ة تِصيص األ: احترام قاعداثانيً 
 ف  إىداؼ فىذه األاإلدارة  تذا ما خالفإبيا وفق الختصاص الممنوح ليا, فتمتـز  أفْ  ويجب عمييا
تحقيق مصمحة  مف قرارتيااإلدارة  قصدتالسمطة حتى لو  بإساءة استعماؿ اكوف معيبً تقراراتيا 

طبيعة الختصاص الذؼ يفرضو  ف  إ حيثىداؼ, د بقاعدة تخصيص األعامة, وىذا ىو المقصو 
التي حدد ليا اإلدارؼ  بعينو, ومثاؿ ذلؾ قرارات الضبط اىدفً اإلدارة  المشرع قد تفرض عمى

 ,مف العاـالمحافظة عمى األ :وىي ,مخالفتيا دارةوىي ثالث ل يجوز لإل ,معينة اىدافً أ القانوف 
 وقاباًل  اقرارىا يكوف معيبً  ف  إذلؾ فاإلدارة  ذا ما خالفتإف والصحة العامة, ,والسكينة العامة
 لإللغاء.

في استعماؿ اإلدارة  ساءةإأو  تعسفل نتيجة إما ىو لركف الغاية اإلدارة  عدـ احتراـ ف  إ       
في استعماؿ السمطة  ساءةاإلأو  فكممة التعسف, (السمطةبحراؼ نلادؽ )أبمعنى أو  السمطة
نحراؼ اما أغاية ل تتعمق بالمصمحة العامة, اإلدارة  عمى حالت يستيدؼ فييا رجل مقتصرة  

                                                           
(ٔ)

 .5ٙٔراضً, المانون اإلداري, مرجع سابك, ص د. مازن لٌلو 
(ٕ)

 .4ٖٕي, النظرٌة العامة للمرارات اإلدارٌة )دراسة ممارنة(, مرجع سابك, صد. سلٌمان دمحم الطماو 
(ٖ)

, ود. سلٌمان دمحم الطماوي, النظرٌة العامة للمرارات اإلدارٌة )دراسة ممارنة(, مرجع 75ٔد. دمحم الصغٌر بعلً, مرجع سابك, ص 
 .5ٖٕسابك, ص
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ىداؼ, وىو ولكنو يخالف قاعدة تخصيص األتتعمق بالصالح العاـ  ؼ غايةً تستيد فيي السمطة
 .(ٔ)مف غيره اا واستخدامً كثر توافقً سـ األال

  

                                                           
(ٔ)

 .ٕٓٗدارٌة )دراسة ممارنة(, مرجع سابك, صد. سلٌمان دمحم الطماوي, النظرٌة العامة للمرارات اإل 
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 المبحث الثاني

 اإللغاءدعوى  ماىية

عدـ  بعيب مف عيوب يدعي صدوره مشوًباإدارؼ  قرارأؼ ىي دعوػ ضد  اإللغاءدعوػ 
مخالف إدارؼ  قرارعداـ حدػ الييئات, بطمب إ إأو األفراد  وىي التي يرفعيا أحد ,المشروعية

ثار المخالف لمقانوف, وبالتالي إبطاؿ اآلاإلدارؼ  بطاؿ القرارو إىُ  اإللغاءلمقانوف, فيدؼ دعوػ 
 المترتبة عميو.

دعوػ أو  اإللغاءولقد تعددت التسميات المستخدمة في ىذا الشأف فمصطمح: قضاء 
ادفة فيي عبارات متر  ؛السمطةتجاوز  الطعف بسببأو  اإللغاءطمب أو  اإللغاءالطعف بأو  اإللغاء
 صطالح دعوػ , ففي فرنسا يستخدـ ااإلدارؼ القرار إلغاء  حد ىوقصد بيا التعبير عف معنى وايُ 

وفي , (ٔ)اإللغاءدعوػ أو  اإللغاءردف يستخدـ اصطالح قضاء السمطة, أما في مصر واألتجاوز 
 ء كما جاء في قانوف الستدعاأو  اإللغاءطمب أو  اإللغاءفمسطيف يستخدـ اصطالح دعوػ 

 .(ٕ)كمات المدنية والتجارية الفمسطينيالمحاأصوؿ 

أو  مشروعالغير القرار إلغاء رفض الطمب أو  وتقتصر سمطة القاضي عمى مجرد
ميمة سحب  دارةيترؾ لإل , ولكف في المقابل(ٖ)بتعديمو مع ما يترتب عمى حكميا مف آثار قانونية

عمى القياـ بذلؾ عف اإلدارة  هُيكر  فالقاضي ل يممؾ أف ؛إذا أرادت ذلؾ تعديموأو  القرار المعيب
 طريق الحكـ عمييا بالتيديدات المالية.

تصػػدر فقػػد نػػص فػػي قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات المدنيػػة والتجاريػػة الفمسػػطينية عمػػى أن ػػو: "
عػوف فيػو أو المحكمة حكميا عمى وجو السرعة في الطمب وذلؾ إمػا برفضػو أو بإلغػاء القػرار المط

 .(ٗ)"بتعديمو مع ما يترتب عمى حكميا مف آثار قانونية

                                                           
(ٔ)

 .ٖٗٗ, ص555ٔد. أنور أحمد رسالن, وسٌط المضاء اإلداري, دار النهضة العربٌة,  
(ٕ)

م وتعدٌالته على أنّه: "تبدأ ٕٔٓٓ( لسنة ٕ( من لانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة الفلسطٌنً رلم )4ٖٕنّصت المادة ) 
 العدل العلٌا بتمدٌم استدعاء إلى للم المحكمة بعدد المستدعً ضدهم مرفمًا به األوراق المإٌدة له". اإلجراءات أمام محكمة

(ٖ )
: "تصدر المحكمة م أنَّهٕٔٓٓ( لسنة ٕرلم ) ( من لانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة5ٕٔانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 

برفضه أو بإلغاء المرار المطعون فٌه أو بتعدٌله مع ما ٌترتب على حكمها من آثار حكمها على وجه السرعة فً الطلب وذلن إما 
 ."لانونٌة

(ٗ)
 م.ٕٓٓ( لسنة ٕ( من لانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة الفلسطٌنٌة رلم )5ٕٔانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 
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بيا حماية المشروعية, وتحتل نتيجة لذلؾ مكانة  دَ ِص عمى ىذا النحو قُ  اإللغاءوولية 
 ف  لذلؾ فإ مدفاع عف المصمحة العامة؛فراد, بل وتستخدـ لات األمة في حماية حقوؽ وحريمي
 .(ٔ)أًيا كاف موضوعوإدارؼ  قرار مكف توجييا ضد أؼيُ  اإللغاءدعوػ 

 الفصل في المنازعاتقانوف في  اإللغاءوقد اشترط لتقديـ الستدعاءات الخاصة بدعوػ 
"يشترط في تقديـ  :وأن  عمى المطبق في غزة  ـٕٙٔٓ( لسنة ٖالفمسطيني رقـ )اإلدارية 

 :(ٕ)كثر مما يميأأو  بواحد متعمًقا ايكوف سببيً  أفْ  اإللغاءالستدعاءات الخاصة بدعوػ 

 عدـ الختصاص. .ٔ
 جراءات.اإلأو  وجود عيب في الشكل .ٕ
 يميا.أو تأو  الخطأ في تطبيقياأو  الموائحأو  والقوانيفاألساسي  مخالفة القانوف  .ٖ
 ساءة استعماؿ السمطة.حراؼ وا  نلا .ٗ
 .عيب السبب .٘

دعوػ حيث سيقوـ الباحث بتقسيـ ىذا المبحث إلى ثالث مطالب, في )المطمب األوؿ( تعريف 
 .اإللغاء, وفي )المطمب الثاني( خصائص دعوػ اإللغاء

 لوالمطمب األ 

 اإللغاءتعريف دعوى 

نقسـ ىذا  ,اإللغاءعرؼ دعوػ نُ سوؼ  اإللغاءخصائص دعوػ إلى  نتطرؽ  أفْ  قبل
 القضاء.و في التشريع والفقو  اإللغاءتعريف دعوػ إلى  المطمب

السبب في ذلؾ  أف   , ونعتقداإللغاءرؼ التشريع الفمسطيني دعوػ عّ لـ يُ  :: التعريف التشريعيًًل أو 
في  , فقد نأػ المشرع بنفسو الدخوؿاإلدارؼ لمقرار  العينية التي توجو دائًما اإللغاءطبيعة دعوػ 

 ذلؾ لمفقو والقضاء. جدؿ واختالؼ التعريفات تارًكا

                                                           
(ٔ)

 .٘رجع سابك, صد. نبٌلة عبد الحلٌم كامل,  الدعاوى  اإلدارٌة والدستورٌة, م 
(ٕ)

م, علًما أنَّ هنان ٕٙٔٓ( لسنة ٖ( من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم )ٗانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 
( على شروط مشابهة وهو المطبك حالٌاً فً ٖٖم نّص فً المادة )ٕٔٓٓ( لسنة ٘لانون تشكٌل المحاكم النظامٌة الفلسطٌنٌة رلم )

 ربٌة.الضفة الغ
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فمسطيف  مرسوـ دستورت في فمسطيف منذ صدور نشئِ اُ  اإللغاءدعوػ  أف   ومف المعروؼ
ء والذؼ جا (ٕ/ٖٗ)نشاء محكمة العدؿ العميا بموجب المادة عمى إ , الذؼ نّص ـٕٕٜٔلسنة 
بصفة محكمة عدؿ عميا صالحية سماع وفصل المسائل  نعقادىاا"يكوف ليذه المحكمة لدػ  :فييا

 ؼاستدعاءات خارجة عف صالحية أأو  محاكمات بل مجرد عرائضأو  التي ىي ليست قضايا
 .(1)مما تستدعي الضرورة فصمو إلقامة قسطاس العدؿ" أخرػ محكمة 

فيا فقد عر   ؛اإللغاءطمقيا الفقياء عمى دعوػ تعددت التعريفات التي أ :: التعريف الفقييثانًيا
دعوػ عينية توجو ضد القرار الطعيف نفسو, بيدؼ تقدير مشروعيتو وتقدير مدػ " :ايبأن   البعض
 .(ٕ)بمدلولو الواسع"فاقو مع القانوف ات

دعوػ " :ايبأن   حيث عرفت ,حد السمطةتجاوز  ا دعوػ يًض وتسمى أ اإللغاءدعوػ و 
وسائل  أىـا لمقانوف. وتعد ىذه الدعوػ صدر مخالفً إدارؼ  قضائية ترفع لممطالبة بإعداـ قرار

 .(ٖ)اء يصيب القرار المخالف لمقانوف"كجز  فالترتيب البطإلى  ذ تؤدؼحماية المشروعية إ

 أفْ  "القضاء الذؼ بموجبو يكوف لمقاضي :وبأن  ؼ و االدكتور سميماف الطم ايفَ وقد عرّ 
 ولكف دوف  ,ـ بإلغائوكَ ذا ما تبيف لو مجانبة القرار لمقانوف حَ فإ ,اإلدارؼ  يفحص مشروعة القرار

 .(ٗ)غيره بو" استبداؿأو  فميس لو تعديل القرار المطعوف فيو ,كثر مف ذلؾأإلى  يمتد حكمو أفْ 

وقد عرؼ جانب مف الفقو الفمسطيني دعوػ اإللغاء بأن يا: "دعوػ قضائية عينية يرفعيا 
نيائي صادر عف إحدػ الجيات صاحب الشأف أو كل ذؼ مصمحة أضير مف جراء قرار إدارؼ 

الوطنية العامة, وأثر في مركزه القانوني أماـ المحكمة العميا بصفتيا محكمة عدؿ عميا مستيدًفا 
 .(٘)ىذا القرار وطالًبا إصدار قرار بإلغاء لمخالفتو لمبدأ المشروعية" مخاصمة

 :ايبأن   اإللغاءالعميا في مصر دعوػ اإلدارية  قد عرفت المحكمة :: التعريف القضائيثالًثا
لعدـ إدارؼ  عداـ قراريطمب فييا إ اإلدارؼ  القضاءأماـ  عوػ قضائية يقيميا صاحب المصمحةد"

                                                           
(ٔ)

 .ٖٕٔد. عبد الناصر عبدهللا أبوسمهدانه, المضاء اإلداري فً فلسطٌن, مرجع سابك, ص 
(ٕ)

, أشار إلٌه: د. عبد الناصر عبدهللا أبوسمهدانه, المضاء 5, صٕٓٓٓد. علً خطار شطناوي, الخصومة فً دعوى اإللغاء,  
 .ٖٕٔاإلداري فً فلسطٌن, مرجع سابك, ص

(ٖ)
 .ٖٕٙ, المضاء اإلداري, مرجع سابك, صد. ماجد راغب الحلو 

(ٗ)
 .ٖ٘ٓ, ص54ٙٔد. سلٌمان الطماوي, الكتاب األول, لضاء اإللغاء, دار الفكر العربً, الماهرة,  

(٘) 
 .ٗ٘م, صٕ٘ٔٓد. شرٌف أحمد بعلوشة, إجراءات التماضً أمام المضاء اإلداري الفلسطٌنً, رسالة دكتوراه, االسكندرٌة, 
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 القرار قضائًياإلغاء  طمب أف   , ذلؾدارًياإ ا دعوػ قضائية وليس تظمًمايبأن  مشروعيتو, وتتميز 
 .(ٔ)النيائية "اإلدارية  يكوف بالنسبة لمقرارات

مخاصمة إلى  "تيدؼ :ايبأن   اإللغاءمحكمة العدؿ العميا في فمسطيف دعوػ  لقد عرفتو 
عسف تالمشروعية وحماية لألفراد مف  عالًء لمبدأإلغائو إ إلى  معيب يقصد التوصلإدارؼ  قرار
محكمة  ف  , وبالتالي فإالطعيفاإلدارؼ  الخصـ فييا ىو القرار , وىي بذلؾ دعوػ عّينيةاإلدارة
 .(ٕ)بما يجعل الدعوػ متحررة مف لدد الخصومة"اإلدارة  تحاكـ القرار لاإلدارؼ  القضاء

أو  دعوػ قضائية عينية يرفعيا صاحب الشأف :ايبأن  رفيا القضاء الفمسطيني عّ  ف  إ حيث
 صدار قرار بإلغائو لمخالفتو لمبدأإ , مطالًبامخاصمة ىذا القرار دًفاكل ذؼ مصمحة, مستي
ليست  اإللغاء"دعوػ  :ف  العدؿ العميا الفمسطينية قضت بألمحكمة  المشروعية, وقد صدر قرار  
ة جاداإلدارة إلى  ورد ,اإلدارؼ  رارالقصد منيا فحص مشروعية الق ؛دعوػ شخصية بل عينية

 .(ٖ)لممصمحة العامة" الحق تحقيًقا

ل في حالة عدـ وجود ستثنائي ل يجوز المجوء إليو إىو قضاء ا اإللغاءقضاء  أف   عمًما
قضاء  ف  : "أوأن  في حكـ ليا الفمسطينية لمطعف, حيث قضت محكمة العدؿ العميا  أخرػ  طرؽٍ 
يحقق لو المزايا  طعف موازٍ  كاف لمطعف مرجعَ إذا  ل يجوز المجوء إليو ىو قضاء استثنائي اإللغاء

ما القضاء العادؼ يحقق ثبوت صحة ما يدعيو المستدعي أ ف  إ , حيثاإللغاءالتي تحققيا دعوػ 
يل وك ـ بود  قَ الدفع الذؼ تَ  أف   تجد المحكمة ,لممستدعي الطمبات الواردة في دعوه بصورة تمقائية

 .(ٗ)المستدعي ضده الثالث في محمو"

                                                           
(ٔ)

أشار إلٌه د. منصور إبراهٌم العتوم,  ,5٘7ٔ/ٙ/4لضائٌة, جلسة  ٕ, لسنة 745ٔحكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة, رلم  
 .7٘ص

(ٕ)
 رام هللا, غٌر منشور. ٕ٘ٓٓ/ٓٔ/ٗ, جلسة ٕ٘ٓٓ/ٖٗلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة,   

(ٖ)
 , رام هللا, غٌر منشور.ٕ٘ٓٓ/ٖ/٘ٔ, جلسة ٖٕٓٓلسنة  ٗ٘لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  

(ٗ)
 , رام هللا, غٌر منشور.ٕ٘ٓٓ/7/ٓٔ, جلسة ٕ٘ٓٓلسنة  7ٙٔلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
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 المطمب الثاني

 اإللغاءِصائص دعوى 

المشروعية قضائية تستيدؼ حماية واحتراـ مبدأ  إداريةا دعوػ يبأن   اإللغاءتتميز دعوػ 
تجعل ليا عدة وليا خصائص  ,األفراد لمصمحةأو  سواء لممصمحة العامة ,وما تحققو مف فوائد
 وتتمثل فيما يمي: ,عف غيرىاطبيعة خاصة تميزىا 

 دعوى قضائية اإللغاءدعوى : لوالفرع األ 

فضل مجمس الدولة إلى  , حيث يرجع ذلؾنشأت في فرنسا اإللغاءدعوػ  أف   مف المعموـ
الدعوػ  القانوف العاـ في فرنسا. فقد ظيرتنشاء الدعوػ وتطويرىا لتصبح دعوػ الفرنسي في إ

مجمس الدولة  ف  لتيا بعض النصوص التشريعية فإو اقبل النص التشريعي عمييا, وحتى عندما تن
 اإللغاءيطور مف وضع دعوػ  ابما ورد في ىذه النصوص بل كاف دائمً  الفرنسي لـ يكتفِ 
كاـ حاأل " فاف   :صبحت دعوػ القانوف العاـ في فرنسا, وبالتاليى ألييا باجتياداتو حت  ويضيف إ

المحاكـ  فآلومعو ا ,ما تزاؿ متروكة لقضاء مجمس الدولة الفرنسي اإللغاءالتفصيمية لدعوػ 
, وتطورىا في القضاء الفرنسي بمرونتيا التامة اإللغاءدعوػ أحكاـ  قميمية, وليذا امتازتاإل

 .(ٔ)الفرنسية"اإلدارة  لكي تستجيب لمقتضيات المستمر مف وقت آلخر؛

ؿ قانوف أو مف  افي مصر بمقتضى نصوص تشريعية بدءً  اإللغاءولقد نشأت دعوػ 
مجمس الدولة المصرؼ  أف   ل, إـٜٙٗٔ( لسنة ٕٔٔو القانوف رقـ )وى ,لمجمس الدولة المصرؼ 

ع في تفسير وتطبيق النصوص , حيث توسّ انشائيً ا وا  رئيسيً  اقد لعب بل ول يزاؿ يمعب دورً 
بتداعو الحموؿ المناسبة ألمور لـ ترد في النصوص, عف ا , وذلؾ فضاًل اإللغاءالخاصة بدعوػ 

يز بيف اإلجراءات غير الجوىرية, ة العمـ اليقيني, التمينظرية الموظف الفعمي, نظري :مثل
 .(ٕ)دارة, ضوابط الرقابة عمى السمطة التقديرية لإلاإلدارةمتيازات ا

                                                           
(ٔ)

 .ٖٙٔد. سلٌمان دمحم الطماوي, المضاء اإلداري "لضاء اإللغاء", مرجع سابك, ص 
(ٕ)

. وانظر إلى: د. ماجد راغب الحلو, المضاء اإلداري, مرجع 75ٖري, مرجع سابك, صد. أنور أحمد رسالن, وسٌط المضاء اإلدا 
 .ٕٗٙسابك, ص
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في تحديد  ارئيسيً  تشريع الفرنسي والمصرؼ يمعب دوًرافي الاإلدارؼ  ول يزاؿ القضاء
 .اإللغاءالضوابط العامة والقواعد التي تحكـ دعوػ 

 اساسيً أ ف صنع المشرع الذؼ كاف لو دوًراة ماألردنيفي المممكة  اإللغاءوتعتبر دعوػ 
حكمة نيا قانوف تشكيل المحاكـ النظامية, ثـ قانوف ممّ في تقرير ىذه الدعوػ وتنظيميا, حيث َض 

قانوف القضاء وأخيًرا ـ, ٕٜٜٔ( لسنة ٕٔقانوف محكمة العدؿ العميا رقـ )و العدؿ العميا المؤقت, 
ف المتعاقبة ت عمييا ونظمتيا القوانيفيي دعوػ قضائية نّص ـ ٕٗٔٓ( لسنة ٕٚاإلدارؼ رقـ )

 .(ٔ)لمحكمة العدؿ العميا

ساس النصوص التشريعية التي تضمنتيا عمى أ اإللغاءدعوػ  ْت لدَ ما في فمسطيف وُ أ
الفمسطينية وبينت اختصاصاتيا, نشاء محكمة العدؿ العميا ت عمى إالمتعاقبة, والتي نّص وانيف الق
 ,اإللغاءفي تحديد القواعد العامة التي تنظـ دعوػ  امحكمة العدؿ العميا تعتبر مرجعً  أف   لإ

حكاـ مثل: نظرية السمطة التقديرية, وأ ,وابتداع النظريات فيما لـ يرد في النصوص القانونية
 أف   وجدتإذا  المطعوف فيواإلدارؼ  حكاـ وقف تنفيذ القرارالنظاـ التأديبي لمموظف العاـ, وأ

ل يمكف تالفييا بالنسبة لممستدعي, فيي دعوػ قضائية  ار قد يحدث أضراًراالتنفيذ المادؼ لمقر 
 .(ٕ)والقوانيف المتعاقبة المنظمة ليا ,ـٕٕٜٔمرسـو سنة أحكاـ  تقررت بموجب أفْ  منذ

 (عينية): دعوى موضوعية الفرع الثاني

في اإلدارؼ  ا تخاصـ القرارين  إذ ىي دعوػ عينية وليست شخصية, إ اإللغاءدعوػ  ف  إ
 ذا توصلي في التحقق مف عدـ المشروعية, فإذاتو لمعرفة مدػ مشروعيتو, وينحصر دور القاض

, اإلدارةبذلؾ محل  قرار جديد حاًل  رُ دِ ْص يُ  أفْ  دوف  جزئًياأو  ذلؾ قضى بإلغاء القرار كمًياإلى 
ذا حجية تجاه الكافة,  اإللغاءويكوف الحكـ الصادر في الدعوػ ب القاضي يقضي ول يديرَ  ألف  

خريف,  تكوف لو نفس الحجية بالنسبة لآيكوف لو حجية بالنسبة لطرفي الدعوػ, ول أفْ  فال يعقل
سواء تمؾ الصادرة عف  ,بالحقوؽ الشخصية عكس القرارات الصادرةرغـ وحدة القرار. وذلؾ عمى 

                                                           
(ٔ)

, ود. نواف كنعان, المضاء ٔ, صٕٗٓٓ, ٕد. عدنان عمرو, المضاء اإلداري, لضاء اإللغاء, منشؤة المعارف , اإلسكندرٌة, ط 
, أشار إلٌه: شرٌف بعلوشة, دعوى إلغاء المرار اإلداري, رسالة 7ٖٔ, صٕٕٓٓ, ٔاإلداري, دار الثمافة للنشر والتوزٌع, عمان, ط

 .7, صٕٓٔٓماجستٌر, جامعة األزهر, 
(ٕ)

 .7, صٕٓٔٓشرٌف بعلوشة, دعوى إلغاء المرار اإلداري, رسالة ماجستٌر, جامعة األزهر,  
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الحكـ الصادر فييا تكوف حجيتو نسبية  ف  في إطار التعويض, فإأو اإلدارية  المحاكـ المدنية
 .(ٔ)طرافو فقطقاصرة عمى اُ 

أو  دعوػ عينية, اإللغاءفي مصر عمى اعتبار دعوػ اإلدارؼ  وقد استقر القضاء
 .(ٕ)موضوعية

ليست  اإللغاءدعوػ " :أف   العميا في فمسطيف في حكـ لياكدت محكمة العدؿ ولقد أ
 جادةاإلدارة إلى  ورداإلدارؼ  دعوػ شخصية بل عينية القصد منيا فحص مشروعية القرار

المحكمة تقرر فحص مشروعية القرار الصادر عف  ف  لممصمحة العامة, فإ تحقيًقا ؛الحق
 .(ٖ)زاؿ حكـ القانوف عميو"نإلؿ و المستدعي ضده األ

وفق ما استقر عميو الفقو  اإللغاءا كانت دعوػ "ولمّ  :وأن  وقرار محكمة العدؿ العميا 
 إلغائو إعالًء لمبدأإلى  معيب بقصد التوصلإدارؼ  مخاصمة قرارإلى  يف تيدؼاإلداريوالقضاء 

 الخصـ فييا ىو القرار ؛, وىي بذلؾ دعوػ عينيةاإلدارةعسف تالمشروعية وحماية لألفراد مف 
بما يجعل الدعوػ اإلدارة  تحاكـ القرار لاإلدارؼ  محكمة القضاء ف  وبالتالي فإ ,الطعيفاإلدارؼ 

 .(ٗ)متحررة مف لدد الخصومة"

نفسو, وليس اإلدارؼ  ما ىي دعوػ تكوف ضد القرارن  إ اإللغاءدعوػ  أف   ومف الواضح
در ْص وليس الشخص مُ المطعوف فيو اإلدارؼ  ضد شخص معيف, فمحل الدعوػ ىو القرار

 اإللغاءىو حماية قواعد القانونية وضماف عدـ مخالفتيا, فدعوػ  اإللغاءىدؼ دعوػ  ألف  القرار, 
مى الكافة فال تقتصر ل تيدؼ لحماية حق شخصي, ومف ثـ يكوف لمحكـ الصادر فييا حجية ع

 طراؼ الدعوػ, بصفة عامة.أحجيتو عمى 

                                                           
(ٔ)

 .ٙٙد. محمود الجبوري, المضاء اإلداري, مرجع سابك, ص 
(ٕ)

المسلم أن دعوى , حٌث لررت فٌها: "ومن حٌث أن 547ٔمارس سنة  ٓٔحكام حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا بتارٌخ ومن هذه األ 
المشروعٌة, وهً بوصفها كذلن تؤبى  أبدلم لغاء المرار المطعون فٌه أعماالً إصل دعوى عٌنٌة تهدف إلى طلب اإللغاء هً فً األ

ن لرافعها مصلحة شخصٌة ولئن كان المانون لد اشترط لمبول دعوى اإللغاء أن ٌكو تطبٌك األثر بشطبها لعدم حضور رافعها, وأنه
مرار المطعون ذا ما كان صاحب الشؤن فً حالة لانونٌة مسها الإي لد استمر على توافر هذا الشرط ال أن المضاء اإلدارإومباشرة, 

المحكمة أحكام  ندمج الشرطان فً دعوى اإللغاء  مجموعةحٌث ٌ ,ن لٌام شرط المصلحة ٌعنً توافر الصفة فً رافع الدعوىأفٌه, و
حمد أنور ألٌه: د. إشار أ, 5ٔٙ, ص547ٔسبتمبر  ٖٓـــ 547ٔ لضائٌة, الجزء الثانً, أول مارس ٕٖاإلدارٌة العلٌا, السنة 

 .4ٖٔرسالن, وسٌط المضاء اإلداري, مرجع سابك, ص
(ٖ)

 , رام هللا, غٌر منشور.ٕ٘ٓٓ/ٖ/٘ٔ, ٖٕٓٓ/ٗ٘لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
(ٗ)

 , رام هللا, غٌر منشور.ٕ٘ٓٓ/ٓٔ/ٗ, جلسة ٕ٘ٓٓ/ٖٗلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
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كونيا تتضمف  ؛المختمطةالدعاوػ  ر مف قبيلا تعتبيأن  حيث يرػ جانب مف الفقو 
ا توفره لذوؼ مَ لِ  انظرً  ,المشروعية وعناصر شخصيةمبدأ  عناصر موضوعية تتمثل في حماية

 .(ٔ)خصية المكتسبةلممراكز القانونية الذاتية والحقوؽ الش الشأف مف حمايةٍ 

 عينية خالصةدعاوػ  تكوف الدعاوػ  بعض أف   تة, بمعنىو امتف اإللغاءدعاوػ  وقد تكوف 
قرار إلغاء  دعوػ  :حق عاـ ومشترؾ لمجميع, مثلقصد رافع الدعوػ منيا الحصوؿ عمى إذا 

لما لقرار  المصرييف؛تصدير الغاز إلسرائيل في مصر, فالمصمحة ىنا مشتركة لجميع المواطنيف 
لقتصادية عمى الناحية ا الة المعنوية لمشعب بأجمعو, فضاًل ثر سمبي عمى الحالتصدير مف آ

كوف التفاقية تجحف بحقوؽ الجانب المصرؼ المادية, وبالتالي يصعب القوؿ بوجود مصمحة 
 .(ٕ)ارىا دعوػ عينية, ول يجوز شطبياباعتب اإللغاءشخصية ىنا, ولكف تبقى ىنا طبيعة دعوػ 

, مثل نفسو أؼ تكوف مصمحة عامة وشخصية في الوقت ؛وقد تكوف مصمحة مشتركة
ساسي, فنجد ىنا توافر مصمحة شخصية عمييا القانوف األ لمالية التي نّص الحقوؽ االطعف في 

مبدأ ل عالءً مصمحة عامة إ نفسو الية, وفي الوقت لممستدعي بالحصوؿ عمى جميع حقوقو الم
المخالف لمقانوف اإلدارؼ  بانعداـ القرارالفمسطينية وقضت محكمة العدؿ العميا  ,(ٖ)المشروعية
لرواتب والمعاشات "الحقوؽ المالية المتعمقة با :أف   حكامياوقررت في أحد أ ,سيمةمخالفة ج

ت وضع ليا الدستور )القانوف األساسي( باعتباره القانوف األعمى آعانات والمكافوالتعويضات واإل
يمس بيا أو  تناؿ مف ىذه الحقوؽ بما يعطميا أفْ  دارةناطيا بالقانوف ول يجوز لإلأ فْ الحماية بأ
يكوف كذلؾ يقع  أفْ  أنوؼ قرار مف شوأ ,ييا بالزيادة فيياكما ل يجوز ليا تخط ,تقاض منيانلبا

 .(ٗ)منعدًما"

تفاء مصمحة رافعيا في حالة عدـ تأثره نلالمحكمة قررت عدـ قبوؿ الدعوػ,  أف   وكما
سبابيا والبينات "بالتدقيق في وقائع الدعوػ وأ :وأن  , حيث قضت امباشرً  تأثًرااإلدارؼ  بالقرار

لممستدعي في إقامتيا والطعف بالقرار موضوعيا, إذ يشترط  ل مصمحة أفّ  المقدمة فييا نجد
يكوف لو مصمحة قائمة  أفْ  دارؼ,فيمف يمجأ لمحكمة العدؿ العميا مف أجل الطعف في قرار إ

                                                           
(ٔ)

 .5ٕد. طعٌمه الجرف, لضاء اإللغاء, مرجع سابك, ص 
(ٕ)

, اشار الٌه: د. عبد الناصر 4ٕٓٓ/ٔٔ/4ٔق, بتارٌخ ٕٙ, لسنة 4ٖٖٔٗراجع حكم محكمة المضاء اإلداري, فً الطعن رلم  
 .5ٕٔعبدهللا أبوسمهدانه, المضاء اإلداري فً فلسطٌن, مرجع سابك, ص

(ٖ)
 5ٕٔد. عبد الناصر عبدهللا أبوسمهدانه, المضاء اإلداري فً فلسطٌن, مرجع سابك, ص 

(ٗ)
 غٌر منشور. , رام هللا,5ٕٓٓ/ٔ/ٕٔ, جلسة 4ٕٓٓلسنة  ٕٙٔلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
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المصمحة  ف  أ عمىاإلدارؼ  القضاءأحكاـ  تتعمق بيا ذلؾ القرار, وقد استقر ومستمرة ومباشرة ي
و تأثيًرا في حالة قانونية أثر فييا القرار المطموب إلغائ في رفع الدعوػ تتحقق عندما يكوف رافعيا

محة في المستدعي ل يتأثر بالقرار محل الطعف, وليس لو مص أف   , وحيث مف الثابتمباشًرا
 .(ٔ)قانونًيا وواجبة الرد"الة ىذه تغدو غير مقبولة الدعوػ والح ف  ناه, فإالطعف بو وفق ما بيّ 

 : دعوى مشروعيةالفرع الثالث

غير المشروع اإلدارؼ  قضاء المشروعية, فيي توجو ضد القرارإلى  تنتمي اإللغاءدعوػ 
عداـ امتيا تخويل القاضي المختص سمطة إ قالمشروعية, فاليدؼ مف إمبدأ  لغائو لمخالفتوبيدؼ إ
كانت الجية  المشروعية أًيامبدأ  بإلغائو لخروجو عمىالغير مشروعة فتقضي اإلدارية  القرارات

أحكاـ  يتفق مع وأن  ف ليا ذا تبيّ , وا  داريةاإل األعماؿوىذا لممحافظة عمى مشروعية  ,المصدر عنيا
 .(ٕ)قضت برد الدعوػ لمشروعية القرار القانوف 

ىو حماية الشرعية وتقرير سيادة القانوف, وذلؾ بإلغاء أؼ قرار  اإللغاءفيدؼ دعوػ 
, فيي دعوػ يجوز ظاـ العاـمف الن اإللغاءا عمييا, وبيذا تعد دعوػ ويعد خروجً  ,يخالف الشرعية

غير مشروع, حتى في الحالت التي ينص فييا عمى عدـ جواز إدارؼ  تحريكيا ضد أؼ قرار
 .(ٖ)إل بنص خاص وصريح اإللغاءرفع دعوػ الطعف في القرار, فال يجوز منع 

وفق ما استقر عميو الفقو  اإللغاء"ولما كانت دعوػ  :وأن  وقرار محكمة العدؿ العميا 
 لغائو إعالًء لمبدأإإلى  معيب بقصد التوصلإدارؼ  مخاصمة قرارإلى  يف تيدؼاإلداريوالقضاء 

 .(ٗ)..."اإلدارة  المشروعية وحماية لألفراد مف عسف

البحث في اإلدارؼ  مف حق القضاء وبأن  وقد قضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية         
تقدير مشروعيتو, حيث قالت إلى  وذلؾ توصاًل  ,اإلدارؼ  ني عمييا القرارصحة الوقائع التي بُ 

 المستقر عميو أف   غيراإلدارؼ  مة القرارز لو مراقبة مالءل يجو اإلدارؼ  القضاء أف   صل"األ :بأف  
تقدير إلى  ؛ وذلؾ توصاًل ني عمييا القرارمف حق ىذا القضاء البحث في صحة الوقائع التي بُ  أف  

مطمقة بل مقيدة  تليساإلدارؼ  صدار القرارفي إاإلدارة  سمطة أف   شرعية القرار ... ذلؾ
                                                           

(ٔ)
 , رام هللا, غٌر منشور.ٕٗٓٓ/ٓٔ/ٕٙ, جلسة ٕٗٓٓ/ٕٗلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  

(ٕ)
 7د. نبٌلة عبد الحلٌم كامل,  الدعاوي  اإلدارٌة والدستورٌة, مرجع سابك, ص 

(ٖ)
 .4ٖٓد. أنور أحمد رسالن, وسٌط المضاء اإلداري, مرجع سابك, ص 

(ٗ)
 , رام هللا, غٌر منشور.ٕ٘ٓٓ/ٓٔ/ٗ, جلسة ٕ٘ٓٓلسنة  ٖٗلعدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم لرار محكمة ا 



ٗٔ 
 

اإلدارؼ  كاف القرارإذا  يراقب ما أفْ اإلدارؼ  بالصالح العاـ ومحددة بنصوص القوانيف, ولمقضاء
ذا تبيف مع نص القانوف, فإ فًقابالشرعية متوا المطعوف فيو قد جاء متفًقا مع روح العدالة ومتسًما

 وأن   ياه, قائاًل إ قوؿ كممتو في ىذا القرار نابًذاي أفْ  فعميو ؛لذلؾ كمو القرار قد جاء مخالًفا أف   لو
  .(ٔ)جاء مجحًفا مقرًرا إلغاءه"

عمى عدـ تحصيف األساسي  في القانوف  لفمسطيني عندما نّص المشرع احسف ولقد أ
 في حالة مخالفتيا لمبدأ اإللغاءمف الخضوع لرقابة القضاء, والطعف فييا باإلدارية  القرارات

محصنة مف  إداريةتصدر قرارات  أفْ  ل تستطيع ول يجوز ليا اإلدارةالمشروعية والقانوف, ف
الصادرة عف الجيات المختصة تخضع لمطعف اإلدارية  جميع القرارات ف  عف فييا, وبالتالي فإالط

 .(ٕ)اإللغاءفييا بدعوػ 

كانت دعوػ قضائية تتمتع بذات  فْ , فيي وا  اإللغاءيتضح لنا الطبيعة الخاصة بدعوػ 
 الدعاوػ  ذاتية تميزىا عف غيرىا مف خصائَص  اإللغاءلدعوػ  أفْ  لالقضائية, إالدعاوػ  سمات
في تطورىا  اكبيرً  ادورً  -ؿول يزا–اإلدارؼ  فيي دعوػ ذات طبيعة قضائية كاف لمقضاء القضائية:
سـ "القضاء موضوعية تدخل في نطاؽ ما يعرؼ با حكاـ التي تخضع ليا, وىي دعوػ وتحديد األ
عمى فكرة الشرعية, فمحل دعوػ  -اساسً أ–ا دعوػ تقـو ين  ألالموضوعي", وذلؾ أو  العيني
, والتزاميـ خضاع الجميع لمقانوف المخالفة لمشرعية بقصد إاإلدارية  القراراتإلغاء  ىو اإللغاء
 .(ٖ)بأحكامو

 حجة عمى الكافة اإللغاء: الحكم الصادر في دعوى الفرع الرابع

األحكاـ الصادرة باإللغاء حجة عمى الكافة فحكـ اإللغاء يسرؼ عمى جميع سواء كانوا 
يكونوا, فيمتنع عمى مف لـ يكف طرًفا في الدعوػ مخاصمة القرار أطراًفا في الدعوػ أـ لـ 

اإلدارؼ الذؼ قضى بإلغائو, كما يستفيد مف آثار اإللغاء مف كاف طرًفا في اإللغاء ومف لـ يكف 
 .(ٗ)طرًفا فييا بحكـ إطالؽ حجية حكـ اإللغاء

                                                           
(ٔ)

 , غزة, غٌر منشور.554ٔ/ٖ/ٙٔ, جلسة 557ٔ/ٕٔلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
(ٕ)

 .5شرٌف بعلوشة, دعوى إلغاء المرار اإلداري, مرجع سابك, ص 
(ٖ)

 .4ٖٖ, صم555ٔ, دار النهضة العربٌةاء اإلداري, د. أنور أحمد رسالن, وسٌط المض 
(ٗ)

, د. مازن إبراهٌم نورالدٌن, المضاء اإلداري, وأنظر إلى 74ٖ, صمرجع سابك ,د. أنور أحمد رسالن, وسٌط المضاء اإلداري 
 .ٖٕ٘, صمٕٔٔٓ, لم ٌذكر دار النشر, ٔط
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قاعدة العامة المقررة وتعد الحجية المطمقة المقررة لألحكاـ الصادرة باإللغاء استثناء مف ال
ف الدعوػ دو لجميع األحكاـ القضائية وىي نسبية حجتيا, أؼ اقتصار آثار الحكـ عمى أطراؼ 

سواىـ, والعمة في ذلؾ ترجع إلى انتماء دعوػ اإللغاء إلى طائفة القضاء الموضوعي أو العيني 
وصـ مشروعية التي ودعوػ اإللغاء في إطاره تخاصـ القرار اإلدارؼ, فإلغاء يعني تصحيح الال

 .(ٔ)بيا القرار ومف المنطقي أف يسرؼ ىذا التصحيح في مواجية الكافة

وتقتصر الحجية المطمقة عمى األحكاـ الصادرة باإللغاء, ول تكتسب القرارات األخرػ 
التي تصدر في دعوػ اإللغاء دوف سواىـ, كما في حالة القرار الصادة برفض دعوػ اإللغاء, 

عف أف يجدد دعواه ضد القرار الذؼ رفضت الدعوػ بشأنو إذا تغيرت الظروؼ حيث يستطيع الطا
واألسباب, ويجوز لغير الطاعف أيًضا أف يطعف في القرار ذاتو ألف القرار قد يكوف صائًبا في 

 .(ٕ)حق الطاعف وخاطًئا في حق غيره

: "المبادغ التي استقر عمييا الفقو ف  ة أاألردنيلذلؾ قضت محكمة العدؿ العميا  وتطبيًقا
 حكاـ الصادرة بإلغاء القراراتالتي تكوف حجة عمى الكافة ىي األ حكاـاأل أف   يفاإلداريوالقضاء 
طراؼ الخصومة ول حجيتيا نسبية مقصورة عمى أ ف  فإ اإللغاءما تمؾ التي ترفض فقط, أاإلدارية 
 .(ٖ)غيرىـ"إلى  تتعدػ

في فمسطيف عمى درجة اإلدارؼ  : القضاءف  العميا الفمسطينية بأمحكمة العدؿ وقضت 
ف المطعو اإلدارية  القراراتإلغاء  ىا محكمة العدؿ العميا المتضمنةحكاـ التي تصدر األ وأف   واحدة,

المطعوف فييا اإلدارية  حكاـ الصادرة بإلغاء القراراتاأل , وأف  (ٗ)بيا ليا حجية في مواجية الكافة
 فإف   ؛وبمفيـو المخالفة ون  إيتيا تحوز عمى حجية مطمقة في مواجية الكافة, وبالتالي فلعدـ مشروع

  .(٘)ا تحوز عمى حجية نسبيةنيإعدـ قبوليا فأو  اإللغاءحكاـ الصادرة برفض دعوػ األ

                                                           
(ٔ) 

د.  , وأنظر إلى:455ص م.54ٙٔالكتاب األول, دار الفكر العربً, د. سلٌمان دمحم الطماوي, المضاء اإلداري "لضاء اإللغاء", 

 .ٖٕٓ, صم54ٗٔ", دار النهضة العربٌة, طعٌمه الجرف, رلابة المضاء على أعمال اإلدارة العامة "لضاء اإللغاء
(ٕ )

 .455ص .مرجع سابكد. سلٌمان دمحم الطماوي, المضاء اإلداري "لضاء اإللغاء", 
(ٖ)

, أشار 4ٕٔٔم, ص577ٔ/ٔ/ٔم,مجلة نمابة المحامٌن الصادرة بتارٌخ 57ٙٔ( لسنة ٕٖالعلٌا األردنٌة, رلم )لرار محكمة العدل  
 ٔٔإلٌه: شرٌف بعلوشة, مرجع سابك, ص

(ٗ)
 , مشار إلٌه سابًما.ٕ٘ٓٓ( لسنة ٖٗلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم ) 

(٘)
 .ٔٙإلداري الفلسطٌنً, مرجع سابك, صد. شرٌف بعلوشة, إجراءات التماضً أمام المضاء ا 
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وقف تنفيذ القرارات ة طمب ماىيّ 
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 الفصل الثاني

 داريةاإلة طمب وقف تنفيذ القرارات ماىيّ 

وىو تعطيل ذلؾ القرار  ,صل العاـاستثناًء عمى األاإلدارؼ  يعتبر طمب وقف تنفيذ القرار
صمية دوف المساس بأصل الحق, لذلؾ تعتبر دعوػ وقف حيف الفصل في الدعوػ األإلى  امؤقتً 

ضرار ل يمكف عمييا مف فوات الوقت الناتجة عف أالستعجالية التي يخشى الدعاوػ  التنفيذ مف
تقنع المحكمة بحكـ فييا تداركيا فيما بعد, والتي يجب توافر شروط شكمية وموضوعية معينة 

حكاـ ؿ )األو مبحثيف, نعرض في المبحث األإلى  لوقف التنفيذ, لذلؾ سوؼ نقسـ ىذا الفص
(, والمبحث الثاني )شروط قبوؿ طمب وقف تنقيذ القرار اإلدارؼ تنفيذ القرار العامة لطمب وقف ال

 (.اإلدارؼ 

 لواأل  المبحث

 اإلداري حكام العامة لطمب وقف تنفيذ القرار األ

 ثارىا منذ صدورىا مف قبل الجيةنتاجيا آلوا  اإلدارية  القاعدة العامة ىي نفاذ القرارات ف  إ
 ف  المة, وأويفترض فييا الصحة والسّ  اسميمة وصحيحة قانونً  صدرتا يأن  صل األ ألف   ؛اإلدارية

استثناء عمى ىذه القاعدة   وأن  ل قف تنفيذىا تمقائيًا, إوُ ل ي اإللغاءالطعف فييا عف طريق دعوػ 
توافرت شروط شكمية وموضوعية معينة قد يترتب اإلدارية إذا  بنظاـ وقف تنفيذ القراراتاألخذ  تـ

 .اإللغاءعمييا نتائج ل يمكف تداركيا لحيف الفصل في دعوػ 

ل يترتب عمى رفع " :وأن   اعممً ت القوانيف المصرية المتعاقب عمييا والحالية ولقد نّص 
مر بوقف تأ فْ أ يجوز لممحكمة وأن  ه عمى القرار المطموب إلغاءَ  محكمة وقف تنفيذُ الإلى  الطمب
 .(ٔ)نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركيا" أف   ت المحكمة, ورأطمب ذلؾ في صحيفة الدعوػ إذا  تنفيذه

ل يجوز طمب وقف  دارًياالقرارات التي ل تقبل طمب إلغائيا قبل التظمـ منيا إإلى  "وبالنسبة
باستمرار صرؼ مرتبة  ًتامؤقتحكـ  أفْ  يجوز لممحكمة بناًء عمى طمب المتظمـ وأن  تنفيذىا, عمى 

                                                           
(ٔ)

 .57ٕٔلسنة  7ٗرلم  المصري( من لانون مجلس الدولة ٔ/5ٗالمادة )انظر فً ذلن نص  
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ذا حكـ لو بيذا الطمب ثـ رفض تظممو ولـ يرفع بالفصل, فإ كاف القرار صادًراإذا  بعضوأو  كمو
 .(ٔ)ْف لـ يكف, واسترد منو ما قبضو"تبر الحكـ كأفي الميعاد اعُ  اإللغاءدعوػ 

المحكمة  تختص : "أن و عمىقانوف القضاء اإلدارؼ نص فقد , األردنيما في القانوف أ
اإلدارية بالنظر في الطمبات المتعمقة باألمور المستعجمة التي تقدـ إلييا بشأف الطعوف والدعاوػ 
الداخمة في اختصاصيا بما في ذلؾ وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو مؤقتًا إذا رأت أف نتائج تنفيذه 

 .(ٕ)"قد يتعذر تداركيا
ديـ الدعوػ أو بعد مباشرة النظر فييا , يجوز تقديـ الطمب المستعجل عند تقوأيًضا: "  

 .(ٖ)"تدقيقًا إل إذا رأت خالؼ ذلؾ وتنظر المحكمة اإلدارية في الطمب المستعجل
لممحكمة اإلدارية اف تمـز طالب اتخاذ اإلجراء المستعجل بتقديـ كفالة تقرر وأيًضا: "

دارية أف عطاًل مقدارىا وشروطيا لمصمحة الطرؼ اآلخر أو لمصمحة مف ترػ المحكمة اإل
دعواه سواء بصورة كمية أو وضررًا قد يمحق بو إذا ظير أف طالب وقف التنفيذ لـ يكف محقًا في 

 .(ٗ)"جزئية
أصوؿ  تشكيل المحاكـ النظامية وقانوف  قانوف  ف  قانوف الفمسطيني فإما فيما يتعمق بالأ

اإلدارؼ  تنفيذ القرار المحاكمات المدنية والتجارية لـ يتضمنوا أؼ نص قانوني يتعمق بوقف
شارت لوقف تنفيذ أ ةانوف السمطة القضائية الفمسطيني( مف قٙٗالمادة )أما المطعوف فيو, 
وىي خاصة بالمحكمة العميا  ,عضاء السمطة القضائيةييا مف قبل أ المطعوف فاإلدارية  القرارات

 .(٘)ول يجوز القياس عمييا في قرار وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ 

جانب مف الفقو الفمسطيني أف تطبيق األحكاـ الواردة في قانوف أصوؿ المحاكمات ويرػ 
المدنية والتجارية الفمسطيني عمى الدعوػ اإلدارية يكوف بالقدر الذؼ ينسجـ ويتناسب مع طبيعة 

 .(ٙ)ىذه الدعوػ؛ ألنيا دعوػ إدارية وذات طبيعة خاصة

                                                           
(ٔ)

 م.57ٕٔلسنة  7ٗرلم  المصري( من لانون مجلس الدولة ٕ/5ٗالمادة )انظر فً ذلن نص  
(ٕ) 

 م.ٕٗٔٓ( لسنة 7ٕرلم ) /أ( من لانون المضاء اإلداري األردنًٙانظر فً ذلن نص المادة )
(ٖ ) 

 مٕٗٔٓ( لسنة 7ٕ/ب( من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم )ٙانظر فً ذلن نص المادة )
(ٗ)

 مٕٗٔٓ( لسنة 7ٕ/ج( من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم )ٙانظر فً ذلن نص المادة )
(٘)

م, حٌث نصت على أنه: "تختص المحكمة العلٌا ٕٕٓٓ( لسنة ٔ( من لانون السلطة المضائٌة الفلسطٌنٌة رلم )ٙٗنص المادة رلم ) 
دون غٌرها بالفصل فً طلبات اإللغاء والتعوٌض وولف التنفٌذ التً ٌرفعها المضاة على المرارات اإلدارٌة المتعلمة بؤي شؤن من 

ترفع الطلبات المشار  -ٕنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحمة لهم أو لورثتهم. شإونهم وكذلن الفصل فً الم
 إلٌها فً الفمرة أعاله بعرٌضة تودع لدى للم المحكمة العلٌا بغٌر رسوم متضمنة أسماء الخصوم وموضوع الطلب وأسانٌده.

(ٙ) 
 .4ٕإلداري الفلسطٌنً, مرجع سابك, صد. شرٌف أحمد بعلوشة, إجراءات التماضً أمام المضاء ا 
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 وص األخذ بنصالعدؿ العميا في الضفة الغربية محكمة مف حق أف  ػ الباحث ير و 
وذلؾ لعدـ وجود قانوف خاص يختص في النظر في المنازعات اإلدارية  ف الفمسطينية؛ينالقوا

تأخذ مف نصوص القانوف  لممحكمة أفْ  أف  , لذلؾ يرػ الباحث في الضفة الغربية الفمسطينية
وبما  ,لمحاكمات المدنية والتجاريةصوؿ اعندما ل يوجد نص صريح في قانوف أالفمسطينية 

 المنازعات اإلدارية.يتالءـ مع طبيعة 

 تصدر قراًرا أفْ  يحق لممحكمة وأن  وقد استقر قضاء محكمة العدؿ العميا الفمسطينية عمى 
ل يمكف تالقييا, حيث  ضراًراتنفيذه قد يحدث أ أف   وجدتإذا  بوقف تنفيذ القرار المطعوف فيو

"بالرغـ مف عدـ النص عمى صالحيات محكمة العدؿ العميا بوقف تنفيذ القرار  :وأن  قضت 
أماـ  صوؿ المتبعة, واألـٕٔٓٓ( لسنة ٘)المطعوف فيو في قانوف تشكيل المحاكـ النظامية رقـ 

المحاكمات المدنية أصوؿ  ( مف قانوف ٜٕٔ( حتى )ٖٕٛاد مف )محكمة  العدؿ العميا في المو 
تصدر قراًرا  أفْ  مف حق محكمة العدؿ العميا أف   نا نرػ , فإنّ ٕٔٓٓنة ( لسٕوالتجارية رقـ )
التنفيذ المادؼ لمقرار قد  أف   وجدتإذا  المطعوف فيواإلدارؼ  بوقف التنفيذ المادؼ لمقرار مستعجاًل 
 .(ٔ)ل يمكف تالقييا بالنسبة لممستدعي" ضراًرايحدث أ

ـ بشأف الفصل في ٕٙٔٓ( لسنة ٖاستحداث قانوف رقـ )إل أن و وفي تطور قانوني لفت؛ فقد تـ 
ـ, ٕٙٔٓ/ٖٓ/ٕٓالمنازعات اإلدارية في فمسطيف الذؼ أقّره المجمس التشريعي المنعقدة بتاريخ 

والمطبق في غزة حالًيا, والذؼ أصبح ُينظر في المنازعات اإلدارية عمى درجتيف )المحكمة 
حكاـ ىذا القانوف نشأت محكمة تسمى )المحكمة اإلدارية ومحكمة العدؿ العميا(, حيث بموجب أ

 اإلدارية( والتي تخضع إلشراؼ المجمس األعمى لمقضاء.

 المحكمػػة اإلداريػػةتخػػتص  " :ون ػػأعمػػى نازعػػات اإلداريػػة الفمسػػطينية قػػانوف الفصػػل فػػي الم صن ػػفقػػد 
بػػالنظر فػػي الطمبػػات المتعمقػػة بػػاألمور المسػػتعجمة التػػي تقػػدـ إلييػػا بمػػا فػػي ذلػػؾ وقػػف تنفيػػذ القػػرار 

 .(ٕ)"نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركيا إذا رأت أف   االمطعوف فيو مؤقتً 
يجوز تقديـ الطمب المستعجل عند تقديـ السػتدعاء أو بعػد مباشػرة النظػر  " :ون  أ القانوف مف نفس و 

 .(ٖ)"إل إذا رأت خالؼ ذلؾ افي الطمب المستعجل تدقيقً  المحكمة اإلداريةفيو, وتنظر 
                                                           

(ٔ)
 ام هللا, غٌر منشور., رٖٕٓٓ/ٕ/٘, جلسة ٖٕٓٓلسنة  ٗ, رلم لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة 

(ٕ)
 م.ٕٙٔٓ( لسنة ٖ( من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم )ٔ/ٙالمادة رلم ) نص انظر فً ذلن 

(ٖ)
 م.ٕٙٔٓ( لسنة ٖ( من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم )ٕ/ٙالمادة رلم ) نص انظر فً ذلن  
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( مفيوـ وقف المطمب األوؿ)لذلؾ سوؼ نقسـ ىذا المبحث إلى مطالب عدة, نعرض في 
( الطبيعة المطمب الثالث), وفي المختصة بوقف التنفيذ( الجية المطمب الثانيوفي ), التنفيذ

 .الستثنائية لوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ 

 لوالمطمب األ 

 مفيوم وقف التنفيذ

 القضاء أـ مف الثابت لدػ جميع النظـ القضائية سواء كانت متعمقة بالقضاء العادؼ,
التي تتسـ بطابع الستعجاؿ, قضاء يختص بالمنازعات القضائية إلى  الحاجة ممحة أف  اإلدارؼ 
وقت غير قصير إلى  الدعوػ الموضوعية التي تنظر بالطرؽ العادية تحتاج أف  إلى  ويرجع ذلؾ
و, وقد يضار المتقاضييف يعمى المحكوـ عم لفصل فييا بحكـ جائز النفاذ جبًراىدافيا والتحقيق أ 
 .(ٔ)تغرقو نظر الدعوػ بالطرؽ العاديةبسبب ما يس

السير في  ف  تائج ل يمكف تداركيا, فإالمطعوف فيو يرتب ناإلدارؼ  القرار تنفيذَ  ف  لذلؾ فإ
منع أو  ثرؼ,لو تـ إصدار قرار بيدـ منزؿ أ ون  إيصبح غير ذؼ موضوع, حيث  اإللغاءدعوػ 

القرار  ذَ فِ نُ  اففي ىذه الحالة إذ ,ل يمكف تداركيامور التي متحاف وغيرىا مف األطالب مف تقديـ ال
يتالفى ىذه النتائج الخطيرة عمى قاعدة سالمة  أفْ  غراضو, لذلؾ حرص المشرع عمىاستنفذ أ 
ضاء بطمب وقف تنفيذ القإلى  جاءلتفجعل لممضرور حق ال ؛يتيا لمتنفيذ, وقابمداريةاإلالقرارات 
 .(ٕ)اإللغاءبرفض أو  بإلغائو في الموضوع صدر حكـ  حتى يَ  القرار مؤقًتا

إصدار قرار بالزاـ المستدعي ضدىا : "اقرار المحكمة اإلدارية حيث جاء فيي ومثاؿ ذلؾ
بالسماح لممستدعي )الطالب( مف الدخوؿ لالمتحانات النيائية واشعار جامعة  )جامعة فمسطيف(
 .(ٖ)فمسطيف بذلؾ القرار"

                                                           
(ٔ)

خمٌس السٌد إسماعٌل, دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة د.  
 .7ٙٔصم, 55ٖٔمع المبادئ العامة للمضاء المستعجل, دار محمود للنشر والتوزٌع, 

(ٕ)
, مرجع سابك, الكتاب األول, "لضاء "لضاء اإللغاء"ول, سلٌمان دمحم سلٌمان دمحم الطماوي, المضاء اإلداري, الكتاب األد.  
 .ٕٙٓٔص, 54ٙٔدار الفكر العربً, لغاء", اإل
ٖ))

 م, غزة, غٌر  منشور. 4ٕٔٓ/٘/7ٔم, بتارٌخ 4ٕٔٓ( لسنة ٖ٘لرار المحكمة اإلدارٌة بغزة, رلم ) 
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اإلدارؼ  لـ تعرؼ التشريعات القانونية لوقف التنفيذ في قوانيف القضاء وأن  وجدير بالذكر 
ح ما القانوف الفمسطيني لـ يتضمف أؼ نص صريأ ,األردنيوالقانوف  ,ومنيا القانوف المصرؼ 

جراءات وقف التنفيذ القضاء بتنظيـ إأحكاـ  كتفتصوص وقف التنفيذ في السابق, حيث ابخ
, ولكف قد صدر قانوف الفصل في المنازعات المحكمةإلى  ومواعيد تقديميا وشروط الطمب

, لذلؾ تولى النظر في األمور المستعجمة ووقف التنفيذيختص بوالذؼ  ,الفمسطينية الجديد اإلدارية
"إجراء وقائي ومؤقت  :وبأن  فو البعض حيث عر   ,اإلدارؼ  لتعريف وقف تنفيذ القراراإلدارؼ  الفقو

 تيف البل تحتمل لح ومنظور غايتيا, عنيا يتفرع حماية عاجمة لمصالح اإللغاءفي مسار دعوػ 
 .(ٔ)"نتياءً وا ءً وبيا يرتبط ابتدا امرىا انتظارً النيائي في أ

"ىو طمب مستعجل يتقدـ بو الطاعف عمى  :وبأن  طمب وقف التنفيذ  اأيًض وقد عرؼ 
قد يتعذر تداركيا في حالة قبوؿ  الذؼتنفيذ ىذا القرار  آثارَ  بو توقي امبتغيً  اإللغاءباإلدارؼ  القرار
 .(ٕ)لغائو"دعوػ إ

ويرػ الباحث أف التعريفاف قد جانبيما الصواب, وكاف الجتياد الفقيي موفًقا في تعريف 
وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ, ولكف اتفق مع التعريف الثاني الذؼ كاف اكثر دقة, حيث أوضح أف 
طمب وقف التنفيذ ىو طمب مستعجل لوقف آثار ل يمكف تداركيا في حاؿ قبوؿ دعوػ اإللغاء, 

 أنو أمر مستعجل ل يمكف النتظار لحيف النظر في دعوػ اإللغاء. مما يتضح

  

                                                           
(ٔ)

 .ٗص م,7ٕٓٓللنشر,  دمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار اإلداري, دار الجامعة الجدٌدةد.  
(ٕ)

 ولف تنفٌذ المرارات اإلداري, بو شعبان,, أشار لٌه: أنور أٖٔة, لضاء األمور المستعجلة, صد. عبد العزٌز عبد المنعم خلٌف 
 .7ص ,ٖٕٔٓجامعة النجاح,  رسالة ماجستٌر,
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 المطمب الثاني

 اإلداري الجية المِتصة بوقف تنفيذ القرار 

ول يترتب  يتمتع بقوة التنفيذ,اإلدارية  الصادر عف الجيةاإلدارؼ  القرار ف  إ صلفي األ
القاضي نفسو بوقف أو أمر  عمى ذلؾ صراحةً  نّص إذا  لو وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو إعمي

ف حيث مِ  ,يتمتع بقرينة السالمة مف الناحية القانونية والصحة ون  إحيث  تنفيذ ذلؾ القرار,
 الجبرؼ حتى يثبت عكس ذلؾ.أو  وتكوف صالحة لمتنفيذ الفورؼ  ,المشروعية

 اإلدارةمن جية اإلداري  وقف تنفيذ القرار: لوالفرع األ 

بعد صدوره, وذلؾ حتى اإلدارؼ  وقف تنفيذ القرارإلى  حياففي بعض األاإلدارة  أقد تمج
دث ا تتمتع بسمطة تقديرية في ذلؾ, ويحين  إعدـ مشروعيتو, حيث أو  تتمكف مف بحث مشروعيتو

 بعض القرارات المعينة الذؼ يتبيف ليا فيما بعدإلى  بإصدارىااإلدارة  مر في حالة تسرعىذا األ
يجب وقف تنفيذ تمؾ القرارات مؤقت  وأن  تمؾ القرارات تشوبيا بعض العيوب فتدرؾ حينيا  أف  

مشروع فتقوـ بإلغاء قرار  وأن  ذا تبيف ليا إي مشروعية تمؾ القرارات مف عدميا, فلحيف البحث ف
يا عدـ تبيف لإذا  ماأتقـو بتنفيذه,  أفْ  ؿ في السرياف, وتستطيع بعد ذلؾو الوقف ويستمر القرار األ

 .(ٔ)ا تقوـ بسحبوين  إمشروعيتو ف

ا قد تقوـ بوقف ين  إ, فصراحةً اإلدارؼ  بوقف تنفيذ القرار اقد تصدر قرارً اإلدارة  أف   وكما
معيف, إدارؼ  في قرار اإللغاءباألفراد  حدأطعف إذا  ويحدث ذلؾ في حالة ما ,اتنفيذ القرار ضمنً 
التسرع في  أف   قد ترػ في ىذه الحالةاإلدارة  ف  إطمب بوقف تنفيذ القرار, ف اإللغاءوضمف طمب 

أؼ توقف  تمتنع عف تنفيذه, اين  إفومف ثـ  ,تنفيذ القرار المطعوف فيو سوؼ يعرضيا لممسئولية
رفض طمب الوقف, وعمى أو  حتى يصدر حكـ مف القضاء بوقف التنفيذ, اتنفيذ القرار ضمنً 
 .(ٕ)متناع عف التنفيذتستمر في الأو  بتنفيذ القرار,اإلدارة  تقوـضوء ىذا الحكـ 

                                                           
(ٔ)

, معهد اإلدارة العامة, الرٌاض, ٔط ,اسة لانونٌة"دمحم عبد العال السنارى, المرارات اإلدارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة "درد.  
 .7ٖٖص ,55ٗٔ

(ٕ)
 .5ٖٖ, صدمحم عبد العال السنارى, المرارات اإلدارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة, مرجع سابكد.  
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مؤقًتا لحيف الفصل في دعوػ اإلدارؼ المطعوف فيو الغاية مف وقف تنفيذ القرار  وتتمثل
جل أبنفس  اموقوتً اإلدارة  ذا كاف وقف تنفيذ القرار بواسطةإ, فاإللغاء إلى تعطيل أو تجميد تنفيذه

ول داعي مف  اتنفيذ قضائيً  فميس ىناؾ فائدة بطبيعة الحاؿ مف طمب وقفالفصل في الدعوػ, 
جل أمعينة ل يتطابق ول يتزامف مع  بفترة اكاف ىذا الوقف مؤقتً إذا  ماأيقافو بيذه الطريقة, إطمب 

ا لمحمو, حيث ل طمب الوقف فاقدً ل يعتبر أول تتوازػ معو, فينا يمكف  اإللغاءالفصل في دعوػ 
ز ىذا و ال يتجأحد يضمف أ, حتى ل اإللغاءؼ متى سيحيف ميعاد الفصل في طمب حد يدر أ

ثاره ولمدة غير معمومة قبل آ عماؿإ د القرار و افيع لإليقاؼاإلدارة  الميعاد الفترة التي حددتيا
عد ذو موضوع بعد فقداف فال ي والتي قد تستنفد خالليا اآلثار كاممة ,اإللغاءالفصل في دعوػ 
 .(ٔ)محل الطمب

 في أي وقت؟اإلداري  وقف القرار دارةولكن ىل يجوز لإل

في أؼ اإلدارؼ  وقف تنفيذ القرار دارةل يجوز لإل وبأن  المنطق القانوني يقتضي القوؿ  ف  إ
 أفْ  منواإلدارة  ما تقصدن  ليس غاية في ذاتو, وا  اإلدارة  وقف تنفيذ القرار بمعرفة ألف  وقت, وذلؾ 

ذا تبيف ليا عدـ مشروعيتو لبحث مشروعية القرار, فإ -ة الوقففتر  -الوقت يتاح ليا فسحة مف 
ل في خالؿ مدة معينة مف إاإلدارؼ  سحب القرار دارة, ولما كاف ل يجوز لإلا تقوـ بسحبوين  إف

 دارةل يجوز لإل وبأن  يمكف القوؿ  ون  إف -وىي مدة الطعف القضائي في القرار– إصدارهتاريخ 
ولقد  ,خيرالطعف القضائي في ذلؾ القرار األ ل في خالؿ مدةإإدارؼ  بوقف قرارصدار قرار إ

يا أن  ندرىا في ىذا الشأف, المصرؼ بيذا المعنى, ومف أحكاميا وأاإلدارؼ  قضت محكمة القضاء
المعيبة, اإلدارية  يتـ الوقف في المواعيد المقررة لسحب القرارات أفْ  : "... ويشترطوبأن  قضت 
ما تـ في الحالة محل مف تاريخ التظمـ منو, وىذا ىو أو  ,إصدارهمف تاريخ  استوف يومً وىي 

 .(ٕ)الدعوػ ..."

                                                           
(ٔ)

 .ٕٓ٘, صدمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار اإلداري, مرجع سابكد.  
(ٕ)

ها فً وصول تصرف معٌن من جانبها دارة عند تشككلٌه اإلإ ؤجراء تلجإاإلداري هو ولف المرار  نّ إحٌث "ومن  حٌث لضت بانه: 
 ودالالت خالل فسحة من الولت الدرجة المرجوة من المشروعٌة وتولف اثاره, وتعٌد تمٌمه فً ضوء ما تكشف امامها من حمائك,  ىلإ

ة المعٌبة, اإلدارٌن ٌتم الولف فً المواعٌد الممررة لسحب المرارات أشترط حب, وٌن تكون ممٌدة بالمن المحدد لمواعٌد السأمن  بدالً 
لرار ولف الحركة  نّ أذ الثابت إهو ما تم فً الحالة محل الدعوى, من تارٌخ التظلم منه, وهذا  أومن تارٌخ شهره,  اوهً ستون ٌومً 

سحب المرارات التً ٌجوز خاللها  ال الستٌن ٌومً أي خال, 5ٙ٘ٔ/4/7لد صدر بتارٌخ  5ٙ٘ٔ/ٙ/5ٕفً  7٘ٔالصادرة بالمرار رلم 
ن توالت التظلمات بشؤنها, وعمب ولف الحركة شكلت لجنة لبحث التسوٌات العاملٌن بالهٌئة, ولامت اللجنة بالبحث أالمعٌبة, وذلن بعد 

وض فٌه للسٌد الوزٌر, فمررت بعد فً هذا الشؤن, ولد راجعه السٌد مفوض الدولة, ورفع التمرٌر, ورأى المف االمطلوب ولدمت تمرٌرً 
فً  اوالتظلمات التً لدمت طعنً  ياوالشكجراء حركة ترلٌات جدٌدة فً ضوء ما تكشف لها من حمائك بعد بحث إاإلدارٌة ذلن الجهة 

 هاألنَّ  اإلدارٌة,لرار الترلٌة المولوف, ومن ثم ال ٌكون هنان مجال للطعن على تصرفاتها بعدم مراعاة مواعٌد تحصٌن المرارات 
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ا قد تقوـ بوقف ين  إصراحة, فاإلدارؼ  بوقف تنفيذ القراراإلدارة  قد تقوـ وأن  وكما ذكرنا 
معيف, إدارؼ  في قرار اإللغاءباألفراد  ف أحدطعإذا  ويحدث ذلؾ في حالة ما ا,تنفيذه ضمنً 
تسرع في  أفْ  قد ترػ في ىذه  الحالةاإلدارة  ف  طمب بوقف تنفيذ القرار. فإ اإللغاءوضمف طمب 
رفض طمب أو  ( حتى يصدر حكـ مف القضاء بوقف التنفيذ,)أؼ توقف تنفيذه ضمًنا تنفيذه

 (ٔ)تنفيذه. متناع عفتستمر في الأو  بتنفيذ القرار,اإلدارة  الوقف, وعمى ضوء ىذا الحكـ تقوـ

 من جية القضاءاإلداري  وقف تنفيذ القرار: الفرع الثاني

ل يترتب عمى " :وبأن  ت نص   المصرية المتعاقب عمييا والحالية التيالقوانيف  تلقد نّص 
بمجرد رفع دعوػ  وأن  و ..." حيث يتبيف يذ القرار المطموب إلغائالمحكمة وقف تنفإلى  رفع الطمب
 .(ٕ)االمطعوف فيو ل يترتب عميو وقف تنفيذ لمقرار تمقائيً اإلدارؼ  ضد القرار اإللغاء

اركيا التي ل يمكف تداإلدارية  ىناؾ بعض القرارات أف   المشرع المصرؼ وعندما لحع 
ضرار ل يجدؼ فييا تمؾ األ يا, وأف  جسيمة يتعذر تدارك اضرارً ويترتب عمييا أ ,بعد تنفيذىا

, وحكـ القضاء خاطًئااإلدارؼ  كاف القرارإذا  في حالة مااإلدارة  التعويض المالي الذؼ تتحممو
المتضرر مف ىذا النوع مف القرارات ليس لديو أؼ وسيمة يستطيع  أف   بإلغائو, كما لحع

القاعدة العامة في  ف  خاصة وأ اإللغاءيوقف تنفيذ القرار لحيف الفصل في دعوػ  أف   بواسطتيا
اإلدارؼ  ل يترتب عميو وقف تنفيذ القرار اإللغاءرفع دعوػ  ف  تقضي بأاإلدارية  تنفيذ القرارات

حقيا في استخداـ في تنفيذ قراراتيا, وخاصة اإلدارة  مميزاتإلى  المطعوف فيو, وذلؾ باإلضافة
 .(ٖ)التنفيذ المباشر

الحق في طمب اإلدارؼ  لألشخاص المتضرريف مف القرارالمصرؼ لذلؾ قرر المشرع 
ا عمى حقوؽ فاظً وذلؾ حِ  ؛اإللغاءوقف تنفيذ ىذا القرار بصفة مؤقتة حتى يتـ الفصل في دعوػ 

"ل يترتب عمى رفع  :وأن   , عمًمات القوانيف المصرية المتعاقب عمييا والحاليةخريف, ولقد نص  اآل

                                                                                                                                                                      
 -قٕٓة لسن 4ٕٖٔفً المضٌة رلم  5ٙ5ٔ/ٔ/ٖٓبتارٌخ  المصري اإلداريحكم محكمة المضاء ", فً هذه المواعٌد راعت فعاًل 

دمحم عبد العال السنارى, المرارات اإلدارٌة لٌه: إشار أ ,ٖٙ٘ص 5ٙ5ٔ – 5ٙٙٔمجموعة أحكام المضاء اإلداري فً ثالث سنوات 
 .5ٖٖ, صالسعودٌة, مرجع سابكفً المملكة العربٌة 

(ٔ)
 .5ٖٖد. دمحم عبد العال السنارى, المرارات اإلدارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة, مرجع سابك, ص 

(ٕ)
 م.57ٕٔلسنة  7ٗرلم  المصري,( من لانون مجلس الدولة 5ٗ)رلم المادة  انظر فً ذلن نص 

(ٖ)
 .ٖٓٗ, صالمملكة العربٌة السعودٌة, مرجع ساب دمحم عبد العال السنارى, المرارات اإلدارٌة فًد.  



ٗ5 
 

تأمر بوقف  ممحكمة أفْ و يجوز لالطمب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطموب إلغائو عمى أن  
 .(ٔ)نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركيا" ت المحكمة أف  ذلؾ في صحيفة الدعوػ ورأ مبِ تنفيذه إذا طُ 

ل يجوز طمب وقف  إلغائيا قبل التظمـ منيا إدارًيا "وبالنسبة إلى القرارات التي ل تقبل طمب
باستمرار صرؼ مرتبة  اتحكـ مؤقتً  و يجوز لممحكمة بناًء عمى طمب المتظمـ أفْ تنفيذىا, عمى أن  

بالفصل, فإذا حكـ لو بيذا الطمب ثـ رفض تظممو ولـ يرفع  اكمو أو بعضو إذا كاف القرار صادرً 
 .(ٕ)لـ يكف واسترد منو ما قبضو" تبر الحكـ كأفْ دعوػ اإللغاء في الميعاد اعُ 

لقانوف , في ااإلدارؼ محكمة القضاء إلى  عيد بسمطة اختصاص وقف التنفيذوقد 
طمب ذلؾ في صحيفة إذا  مر بوقف تنفيذهأت أفْ  يجوز لممحكمة وأن  ... عمى فقرر فييا "المصرؼ 
 .(ٖ)"نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركيا أف   ت المحكمةأالدعوػ ور 

وف فيو ىو نفسو القاعدة في تحديد الجية المختص لمنظر بوقف تنفيذ القرار المطع ف  وأ
سواء في القانوف  ,فيذه قاعدة معموؿ بيا ,اإللغاءوىي دعوػ  ,صميالمختص بالطعف األ

 .(ٗ)في القانوف الفمسطينيأو  األردنيفي أو  في  المصرؼ أو  الفرنسي

 جراءات والقراراتمجمس الدولة بتقرير وقف تنفيذ اإلحيث في القانوف الفرنسي يختص 
اإلدارية  والييئات القضائيةة اإلداري مامو, وتختص بتقريره المحاكـالمطعوف فييا أاإلدارية 
نفيذ المحكمة ماميا, وفي مصر تختص بتقرير وقف التا أبالنسبة لمقرارات المطعوف فيي خرػ األ

 .(٘)القرار المطموب وقف تنفيذهإلغاء  المختصة بنظر دعوػ 

 تصدر قراًرا أفْ  يحق لممحكمة وأن  وقد استقر قضاء محكمة العدؿ العميا الفمسطينية عمى 
ل يمكف تالقييا, حيث  ضراًراتنفيذه قد يحدث أ أف   وجدتإذا  بوقف تنفيذ القرار المطعوف فيو

بوقف التنفيذ  تصدر قراًرا مستعجاًل  أفْ  مف حق محكمة العدؿ العميا أف   "... فإننا نجد :وأن  قضت 

                                                           
(ٔ)

 .57ٕٔلسنة  7ٗرلم  المصري( من لانون مجلس الدولة ٔ/5ٗالمادة )انظر فً ذلن نص  
(ٕ)

 .57ٕٔلسنة  7ٗرلم  المصري( من لانون مجلس الدولة ٕ/5ٗالمادة )انظر فً ذلن نص  
(ٖ)

 
(ٖ)

 م.57ٕٔلسنة  7ٗرلم  المصري,( من لانون مجلس الدولة 5ٗ)رلم المادة  انظر فً ذلن نص 
(ٗ)

 .54ٖ, صم55ٙٔ-557ٔ, دار ام المرى, ٖ, ط"دراسة ممارنة"جورجً شفٌك سارى, لواعد وأحكام المضاء اإلداري د.  
(٘)

 .54ٖ, ص, مرجع سابك"دراسة ممارنة"جورجً شفٌك سارى, لواعد وأحكام المضاء اإلداري د.  
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 ضراًراأقد يحدث اإلدارؼ  التنفيذ المادؼ لمقرار أف   وجدتإذا  المطعوف فيواإلدارؼ  المادؼ لمقرار
 .(ٔ)ل يمكف تالقيو بالنسبة لممستدعي"

بالرغـ مف عدـ النص عمى " :وفي حكـ لمحكمة العدؿ العميا الفمسطينية قضت بأن   اوأيًض 
بوقف تنفيذ القرار المطعوف فيو في قانوف تشكيل  الفمسطينية صالحيات محكمة العدؿ العميا
الفمسطينية العدؿ العميا  محكمةأماـ  صوؿ المتبعةـ, واألٕٔٓٓ( لسنة ٘المحاكـ النظامية رقـ )

( لسنة ٕالمحاكمات المدنية والتجارية رقـ )أصوؿ  ( مف قانوف ٜٕٔ( حتى )ٖٕٛاد مف )في المو 
بوقف التنفيذ المادؼ  ا مستعجاًل تصدر قرارً  أفْ  العميا مف حق محكمة العدؿ أف   , فإننا نرػ ٕٔٓٓ
ل يمكف تالقييا  ضراًراالتنفيذ المادؼ لمقرار قد يحدث أ أف   وجدتإذا  المطعوف فيواإلدارؼ  لمقرار

 .(ٕ)بالنسبة لممستدعي"

"تختص  :وأن  عمى  فقد نّص  ؛المطبق في غزةالفمسطيني الفصل في المنازعات قانوف أما 
لييا بما في ذلؾ قة باألمور المستعجمة التي تقدـ إبالنظر في الطمبات المتعماإلدارية  المحكمة
 .(ٖ)نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركيا" أف   تِ رأإذا  تنفيذ القرار المطعوف فيو مؤقًتا وقف

 مثل ىذا تصدر مف حق محكمة العدؿ العميا في الضفة الغربية أفْ  أف   رؼ الباحثيو 
ىذا القرار يترتب عميو  بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو إذا وجدت أف  المستعجل قرار ال

قد تضر بمصمحة الطاعف لحيف الفصل في دعوػ التي و  ,أو تداركياتعويضيا  ل يمكف أضراًرا
صدار قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية إ الفمسطيني فيحسف المشرع , ولقد أاإللغاء

المحكمة المختصة  أحسف في تحديدالمطبق في غزة الذؼ ـ ٕٙٔٓ( لسنة ٖرقـ )الفمسطينية 
 صدارَ الباحث إ ويؤيداإلدارية, ىي المحكمة و  المطعوف فيو مؤقًتا,طمب وقف التنفيذ  بالنظر في

يطبق ىذا القانوف في  وغيره, ويرػ الباحث أفْ التنفيذ وقف الخاص في طمب  مثل ىذا القانوف 
  الضفة وغزة. وحد فيفمسطيف ويُ 

                                                           
(ٔ)

 , رام هللا, غٌر منشور.ٕٗٓٓ/ٗ/4ٕ, جلسة ٖٕٓٓ/ٕٔالعدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم حكم محكمة  
(ٕ)

, مشار إلٌه سابًما, وانظر إلى: حكم محكمة العدل العلٌا ٖٕٓٓ/ٕ/٘, جلسة ٖٕٓٓ/ٗلم , رلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة 
, جلسة ٕ٘ٓٓ/ٔٔحكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم , مشار إلٌه سابمًا, وانظر إلى: ٕ٘ٓٓلسنة  ٖٖٔالفلسطٌنٌة, رلم 

 , رام هللا, غٌر منشور.ٕ٘ٓٓ/5/ٔٔ
(ٖ)

 , غزة.ٕٙٔٓ( لسنة ٖ( من لانون المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة, رلم )ٔ/ٙانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 
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 المطمب الثالث

 اإلداري الطبيعة اًلستثنائية لوقف تنفيذ القرار 

ل  اإللغاءرفع دعوػ  أف   , ىياإلدارؼ القضاء أماـ  القاعدة المستقرة بالنسبة لمطعف ف  إ
أو أمر  عمى ذلؾ صراحةً  نّص إذا  لالمطعوف فيو, إاإلدارؼ  يترتب عمييا وقف تنفيذ لمقرار

 بوقف التنفيذ.القاضي نفسو 

 اإللغاءلموقف لمطعن بغير ا األثرمبدأ  ل: مفيوموالفرع األ 

 ,ل توقف تنفيذه اإللغاءبدعوػ اإلدارؼ  مياجمة القرار أف   معنى ىذا المبدأ ومقتضاه
إذ ما اإلدارة  يسحبو مف قبلأو  يقضي بإلغاء القرار المطعوف فيو أفْ إلى  يستمر أفْ  والذؼ يجب
 .(ٔ)المشروعية وباألصوؿ المقررة لذلؾجو عدـ أو حد شابو أ

تحقيق إلى  ووقف نشاطيا اليادؼاإلدارة  شل حركةإلى  واليدؼ مف ىذا حتى ل يؤدؼ
طعف أو  , ووقف تنفيذىا بمجرد رفعداريةاإلقدمة ضد قراراتيا لمطعوف المُ  المصمحة العامة, نتيجةً 
ميا والضطالع بالمسؤوليات التي عف القياـ بميا اعجزىا تمامً إلى  ضد ىذه القرارات يؤدؼ

 .(ٕ)ل يوقف تنفيذىااإلدارية  الطعف بإلغاء في القرارات أف   نيطت بيا,  فالقاعدة العامة المستقرةأ

ة يا تتمتع بقرينة السالمة مف الناحين  أل فور صدورىا؛تنفيذ قراراتيا  دارةفيحق لإل
يثبت  أفْ إلى  وتكوف صالحة بيذا لمتنفيذ الفورؼ  ,والصحة مف حيث المشروعية ,القانونية

ضد ىذه القرارات  امقدمً  ف  ىناؾ طعًنارة أل توقف تنفيذىا حتى بعد عمميا بأادالنقيض, ولإل
 وقت صدور القرار, ورغـإلى  يرتد اإللغاء ثرُ أَ حكـ بإلغائيا فَ إذا  ولكف تتحمل المسؤولية في ذلؾ

اإلدارؼ  القوانيف الخاصة بالقضاء أف   لبيا إ ومعموًل  عاًما مستقًرامبدأ  ىذه القاعدة تمثلأف 
 .(ٖ)ت عمييا صراحةنّص 

                                                           
(ٔ)

 .ٙ, صدمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار اإلداري, مرجع سابكد.  
(ٕ)

عبد الغنً بسٌونً عبد د. و, 5ٖ٘, ص, مرجع سابك"دراسة ممارنة"جورجً شفٌك سارى, لواعد وأحكام المضاء اإلداري د.  
 .٘ٔ, صمٕٙٓٓ, منشؤة المعارف, اإلسكندرٌة, ٖ, ط"دراسة ممارنة"هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري 

(ٖ)
لى: د. حمدي ٌاسٌن إ, وانظر 5ٖ٘, ص"دراسة ممارنة", مرجع سابك اإلداريحكام المضاء أد. جورجً شفٌك سارى, لواعد و 

 .ٖٕٗٔ, ص557ٔ, سكندرٌةاإلة المعارف, ؤاإلدارٌة فً لضاء مجلس الدولة, منشعكاشة, المرافعات 
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ل بنص تشريعي خاص, ليس فقط فيما يتعمق ول يجوز الخروج عمى ىذا األصل العاـ إ
نما أ اإللغاءبطعوف  , فكل ىذه دارةا بالنسبة لمتظممات المرفوعة لإليًض المقدمة لجيات القضاء, وا 

ما لـ اإلدارؼ  ثر موقف لتنفيذ القرارليس ليا أ - داريةاإلالقضائية و  –التظممات بالمعنى الواسع 
 .(ٔ)ينص صراحة عمى خالفو

 "ل يترتب عمى رفع الطمبالدولة المصرؼ عمى ىذا المبدأ بقولو  قانوف مجمس ولقد نّص 
 .(ٕ)..." لغاؤهالمطموب إاإلدارؼ  المحكمة وقف تنفيذ القرارإلى 

تختص المحكمة  أما في القانوف األردني, فقد نص قانوف القضاء اإلدارؼ عمى أن و: "
اإلدارية بالنظر في الطمبات المتعمقة باألمور المستعجمة التي تقدـ إلييا بشأف الطعوف والدعاوػ 

نتائج تنفيذه  الداخمة في اختصاصيا بما في ذلؾ وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو مؤقتًا إذا رأت أف
 .(ٖ)"قد يتعذر تداركيا

يجوز تقديـ الطمب المستعجل عند تقديـ الدعوػ أو بعد مباشرة النظر فييا , وأيًضا: "  
 .(ٗ)"تدقيقًا إل إذا رأت خالؼ ذلؾ وتنظر المحكمة اإلدارية في الطمب المستعجل

قديـ كفالة تقرر لممحكمة اإلدارية اف تمـز طالب اتخاذ اإلجراء المستعجل بتوأيًضا: "
مقدارىا وشروطيا لمصمحة الطرؼ اآلخر أو لمصمحة مف ترػ المحكمة اإلدارية أف عطاًل 

دعواه سواء بصورة كمية أو وضررًا قد يمحق بو إذا ظير أف طالب وقف التنفيذ لـ يكف محقًا في 
 .(٘)"جزئية
أصوؿ  تشكيل المحاكـ النظامية وقانوف  قانوف  ف  فإ ؛فيما يتعمق بالقانوف الفمسطينيما أ

اإلدارؼ  المحاكمات المدنية والتجارية لـ يتضمنوا أؼ نص قانوني يتعمق بوقف تنفيذ القرار
شارت لوقف تنفيذ انوف السمطة القضائية الفمسطيني أ( مف قٙٗالمادة ) أماالمطعوف فيو, 
بالمحكمة العميا وىي خاصة  ,ائيةعضاء السمطة القضالمطعوف فييا مف قبل أ اإلدارية  القرارات

 .ول يجوز القياس عمييا في قرار وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ 

                                                           
(ٔ)

 .ٖٔ, صدمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار اإلداري, مرجع سابكد.  
(ٕ)

 م.57ٕٔلسنة  (7ٗ)رلم  ( من لانون مجلس الدولة المصري,ٔ/5ٗالمادة رلم )انظر فً ذلن نص  
(ٖ) 

 م.ٕٗٔٓ( لسنة 7ٕ/أ( من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم )ٙانظر فً ذلن نص المادة )
(ٗ ) 

 مٕٗٔٓ( لسنة 7ٕ/ب( من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم )ٙانظر فً ذلن نص المادة )
(٘)

 مٕٗٔٓ( لسنة 7ٕ/ج( من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم )ٙالمادة )انظر فً ذلن نص 
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 تصدر قراًرا أفْ  يحق لممحكمة وأن  وقد استقر قضاء محكمة العدؿ العميا الفمسطينية عمى 
ييا, حيث ل يمكف تالف ضراًراتنفيذه قد يحدث أ أف   وجدتإذا  بوقف تنفيذ القرار المطعوف فيو

"بالرغـ مف عدـ النص عمى صالحيات محكمة العدؿ العميا بوقف تنفيذ القرار  :وأن  قضت 
أماـ  , واألصوؿ المتبعةـٕٔٓٓ( لسنة ٘) المطعوف فيو في قانوف تشكيل المحاكـ النظامية رقـ

المحاكمات المدنية أصوؿ  ( مف قانوف ٜٕٔ( حتى )ٖٕٛاد مف )محكمة  العدؿ العميا في المو 
تصدر قراًرا  أفْ  مف حق محكمة العدؿ العميا أف   نا نرػ , فإن  ـٕٔٓٓ( لسنة ٕوالتجارية رقـ )
التنفيذ المادؼ لمقرار قد  أف   وجدتإذا  المطعوف فيواإلدارؼ  بوقف التنفيذ المادؼ لمقرار مستعجاًل 
 .(ٔ)ييا بالنسبة لممستدعي"ل يمكف تالف ضراًرايحدث أ

العدؿ العميا الفمسطينية, حيث قضت أن و: "وبالرجوع إلى وفي حكـ صادر عف محكمة 
القانوف فإننا نجد بأف  المشرع الفمسطيني لـ ينص عمى وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ل في قانوف 
تشكيل المحاكـ النظامية أو في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية, ونظًرا لعدـ وجود 

فيذ القرارات اإلدارية فإن و في ىذه الحالة تعود المحكمة إلى نص في القانوف بتنظيـ وقف تن
 .(ٕ)القواعد العامة في القانوف اإلدارؼ مسترشدة في ذلؾ بما استقر عميو الفقو والقضاء اإلدارييف"

وباإلشارة ِلَما سبق, فإف  المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوػ اإلدارية في فمسطيف 
يي محكمة العدؿ العميا الفمسطينية بصفتيا ىي أوؿ وآخر درجة, سواء في الضفة أو غزة, ف

حيث تعتبر أحكاميا نيائية وقطعية؛ ألن يا عمى درجة واحدة وليس عمى درجتيف؛ األمر الذؼ 
يؤدؼ إلى عدـ إمكانية الطعف بأحكاـ القضاء اإلدارؼ أماـ ذات المحكمة التي أصدرت القرار أو 

 أماـ محكمة أخرػ.

ـ بشأف ٕٙٔٓ( لسنة ٖوفي تطور قانوني لفت؛ فقد تـ استحداث قانوف رقـ )إل أن و 
الفصل في المنازعات اإلدارية في فمسطيف الذؼ أقّره المجمس التشريعي المنعقدة بتاريخ 

ـ, والمطبق في غزة حالًيا, والذؼ أصبح ُينظر في المنازعات اإلدارية عمى ٕٙٔٓ/ٖٓ/ٕٓ
مة العدؿ العميا(, حيث بموجب أحكاـ ىذا القانوف نشأت محكمة درجتيف )المحكمة اإلدارية ومحك

 تسمى )المحكمة اإلدارية( والتي تخضع إلشراؼ المجمس األعمى لمقضاء.

                                                           
(ٔ)

 شور., رام هللا, غٌر منٖٕٓٓ/ٕ/٘, جلسة ٖٕٓٓلسنة  ٗ, رلم لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة 
(ٕ)

 , رام هللا, غٌر منشور. ٕ٘ٓٓ/ٓٔ/ٗ, جلسة ٕ٘ٓٓلسنة  ٖٖٔحكم محكمة العدل العلٌا, رلم , 
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ف بشأ فقد نص   ,المطبق في غزة ةالفمسطينياإلدارية  الفصل في المنازعاتقانوف ما أ
قة بالنظر في الطمبات المتعماإلدارية  "تختص المحكمة :وأن  اإلدارية  الفصل في المنازعات

 أف   ترأإذا  االقرار المطعوف فيو مؤقتً لييا بما في ذلؾ وقف تنفيذ باألمور المستعجمة التي تقدـ إ
 تختص بالنظر في المنازعاتاإلدارية  المحكمة أف   , ىذا يعني(ٔ)نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركيا"

التي كانت في السابق تنظر فييا محكمة العدؿ العميا, حيث ل تقـو المحكمة بوقف تنفيذ اإلدارية 
ضمف دعوػ  طمب وقف التنفيذ قدـي أفْ  , بل يجباتمقائيً  اإللغاءالقرار بمجرد تقديـ دعوػ 

يكوف ىناؾ نتائج يتعذر تداركيا  فْ أو  ,أؼ في استدعاء مستقلالنظر فيو مباشرة  بعدأو  اإللغاء
 القرار المطعوف فيو. ذَ فِ لو نُ  فيما

 غير الموقف األثرتبريرات قاعدة  الفرع الثاني:

 تي:عدة, عمى النحو اآلعمى تبريرات  اإللغاءغير الموقف ب األثرفكرة  تلقد ارتكز 

( M. Hauriouس جانب مف الفقو ىذا التبرير عمى نظرية العميد)سّ أ" :فكرة القرار التنفيذي: ًًل أو 
تممؾ سمطة القياـ اإلدارة  أف   التنفيذؼ التي بمقتضاىا يقرر عميد مدرسة تولوز الخاصة بالقرار

استئذاف القضاء حتى عندما يكوف تنفيذ القرار إلى  بنفسيا بتنفيذ القرارات التي تتخذىا دوف حاجة
يا ما أىم, كاف مف عدة نتقاداتلىذه النظرية تعرضت  أف   لممحافظة عمى مصمحة الغير, حيث

 ألفامتياز عاـ في ىذا الشأف,  دارةلإل ف  الذؼ رفض اإلقرار بأ (M. chinotستاذ )إلييا األوجيو 
 ما باختصاص قانوني, حيث فرؽ بيف القوة الممزمة لمعملن  طبيعي وا  مبدأ  مر ل يتعمق بوجوداأل

عكس العميد  ( عمىchinotستاذ )عمى التنفيذ, إذ يرػ األاإلدارة  والقوة التنفيذية لو وقدرةاإلدارؼ 
(Hauriou)   ف  الحالت التي يحددىا القانوف, وأ ل فيل تممؾ ىذه المتيازات الثالثة إاإلدارة  أف 
 .(ٕ)"سمح ليا بالتنفيذ بالقوة الجبريةلكي ي خرػ القاضي في الحالت األإلى  تمجأ أفْ  عمييا

 :(3)ت( كاآلM. Hauriouوتتحمل فكرة العميد )

 بقرينة الصحة المفترضة, وىو ما يعني  منذ لحظة صدوره متمتًعااإلدارؼ  يصدر القرار
ضاء لتقرير ذلؾ, بغير توقف عمى أؼ تدخل مسبق مف قبل الق امشروعية القرار قانونً 

                                                           
(ٔ)

 , غزة.ٕٙٔٓ( لسنة ٖ( من لانون المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة, رلم )ٔ/ٙذلن نص المادة رلم )انظر فً  
(ٕ)

 .4ٔ, ص, مرجع سابك"دراسة ممارنة"عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري د.  
(ٖ)

 .٘ٔ, ص, مرجع سابكدمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار اإلداريد.  
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ىي القائمة عمى تحقيق الصالح العاـ, فال يفترض بداءة اإلدارة  ساسيا في كوف والقرينة تجد أ
يثبت  أفْ إلى  ما الصحة والسالمة ىما المفترضاف,ن  وا   ياأعمالوبالتالي مخالفة القانوف في 
مسئولية التنفيذ فيما لو باف عدـ مشروعية اإلدارة  تتحمل أفْ  عكس ذلؾ ممف يدعيو, وعمى

توافرت كافة شروط  فْ إ القرار الذؼ تـ تنفيذه فيحق لصاحب الشأف عندئذ مطالبتيا بالتعويض
القوة يولد بقوة التنفيذ الذاتي لدوراف ىذه اإلدارؼ  القرار أف   طمبو, ومعنى ذلؾ في واقع الحاؿ
, فبغير افتراض مشروعية القرار عمى ىذا النحو سينتفي اوعدمً  مع قرينة المشروعية وجوًدا

بطبيعة الحاؿ سند قوتو التنفيذية الذاتية, والقوة التنفيذية الذاتية تفقد بدورىا سندىا بغياب 
 قرينة المشروعية.

 ما مف ن  ضد أؼ رجوع فيو في أؼ مرحمة وا   االقرار يصير حصينً  أف   ذلؾ ل يعنيكاف  فْ وأ
مكانية تدخل المباشر إ صدار قرارات قابمة لمتنفيذفي إاإلدارة  يقابل امتياز أفْ  الضرورؼ 

ىذا التدخل القضائي يكوف  أف   ليا مراعاة لصالح المخاطبيف بيا, إالقضاء لفحص مشروعيت
 .لحًقا

   لمفصل في مدػ مشروعيتو,  لحًقاالقضاء إلى  ف مف حق المخاطبيف بالقرار المجوءذا كاوا
أماـ  ـ مخاصمتو بعد ذلؾث ًل أو فعمييـ تنفيذ القرار  ذلؾ ل يؤثر في التزاميـ بتنفيذه, ف  فإ

 ما قدروا مخالفتو لمقانوف.إذا  القضاء

ا صادفت يأن  ل الفقو, إ( عمى قبوؿ أكثر Hauriouوعمى الرغـ مف حصوؿ نظرية العميد )
مؾ ل تماإلدارة  أف   سسوا رفضيـ ليا عمىمف بعض الفقياء الذيف أ ا شديًدافي البداية نقدً 

انوف ذلؾ صراحة, حيث ل ل في الحالت التي يخوؿ ليا القسمطة تنفيذ قراراتيا مباشرة, إ
مقة في التنفيذ سمطة مطاإلدارة  مر في ىذه الخصوص بمبدأ طبيعي تستمد منويتعمق األ

الجبرؼ المباشر ولكف باختصاص قانوني تنحصر في إطاره وحدوده وغايتو مثل ىذه 
في اإلدارة  وعدـ تعرضيـ لتعسف ,األفراد مف وجوب ضماف مصالح انطالًقا السمطة. وذلؾ

 .(ٔ)وسائل القير المادؼ التي تحوزىا ستعماؿا

القرار  السمبي:اإلداري  والقرار الضمني والقرارن نتعرف عمى القرار المنعدم أوجدير بالذكر 
 تتخذه حياؿاإلدارة  ف  أعف  -فصاحإدوف –الضمني ىو ذلؾ الموقف الذؼ تكشف ظروؼ الحاؿ 

                                                           
(ٔ)

 .4ٔد. دمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار اإلداري, مرجع سابك, ص 
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اإلدارة فتحجـ عف  جيةإلى  التقدـأو  جمى صورة في حالة التظمـأأمر معيف, وىو يظير في 
 ومثاؿ ذلؾ اعتبار الموظف مستقياًل  ,(ٔ)الرفض وتمتـز الصمتأو  جابة عنو سواء بالقبوؿاإل
و ن  عمى أ الذؼ نّص لقانوف الخدمة المدنية الفمسطيني  افطبقً  ؛قطاعو عف العمل فترة معينةلن

لـ  متصمة ما اإذف مدة تزيد عف خمسة عشرة يومً  تغيب عف عممو دوف إذا  "يفقد الموظف وظيفتو
 .(2)"ا مقبوًل يقدـ عذرً 

مف أركانيا مثل  اساسيً ا أالمنعدمة فيي القرارات التي تفقد ركنً ما بالنسبة لمقرارات أ
زاء ىذه القرارات يتمتع القضاء بسمطات واختصاصات كاممة واسعة, ولو أفْ   غصب السمطة, وا 

اإلدارة باتخاذىا مثل ىذه القرارات تتساوػ  ألف   ؛في ىذا الشأف يقضي ويحكـ بما يراه مالئًما
قراراتيا إلى مستوػ األفعاؿ المادية المعدمة األثر مف الناحية القانونية.  باألفراد العادييف وتنحدر

وىكذا  .(ٖ)أؼ شكل يروف وبأؼ طريقة يرتضونياويكوف لذوؼ الشأف حياليا الحق في مياجمتيا ب
في أؼ اإلدارؼ  القضاءأماـ  ىاؤ لغاإحصانة, ويجوز  ؼأاإلدارية المنعدمة ب ل تتمتع تمؾ القرارات

و لـ يكف ن  ويعتبر كأ ,ابدً أالعدـ ل يتحصف  , وذلؾ لف  لغاءالتقيد بميعاد الطعف باإلوقت دوف 
 .(ٗ)عيدميما طاؿ عميو ال

 :وقانوف الفصل في المنازعات الدارية الفمسطيني المطبق في غزة عمى أن   ولقد نّص 
 .(٘)مة في أؼ وقت دوف التقيد بميعاد""يقبل الطعف في القرارات المنعد

إجراء كاف  اتخاذعف اإلدارية  يتحقق عندما تمتنع الجيةو فإن  سمبي الاإلدارؼ  القرارما أ
لزاـ عمى إيكوف ثمة  و يتعيف لقياـ القرار السمبي أفْ مف الواجب عمييا اتخاذه بحكـ القانوف, وأن  

امتناعيا  عمييا فإف   اجبً أذا لـ يكف صدور مثل ىذا القرار و باتخاذ قرار معيف, فإاإلدارية  الجية
وحتى يكوف القرار سمبي يجب , ا يقبل الطعف عميو باإللغاء, مماسمبيً  اصداره ل يشكل قرارً إعف 

 يقع التزاـ قانوني عمى فْ أوىما:  ,اإلدارؼ السمبي ساسياف لمقوؿ بوجود القرارأاف توافر شرط
عف اتخاذ القرار سكوتيا اإلدارة أو  يتحقق امتناع فْ أمعيف, و إدارؼ  اإلدارة بإصدار قرار

                                                           
(ٔ)

 . 5ٔم, صٕٕٓٓ, مجلة المضاء اإلداري, ٔد. سعد الشتٌوي العنزي, الرلابة المضائٌة على المرار اإلداري السلبً, عدد 
(ٕ)

 .وتعدٌالته 554ٔنة لس ٗالمدنٌة الفلسطٌنً رلم لانون الخدمة من  (ٔ/5ٓانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 
(ٖ)

 .ٖٔٗد. جورج شفٌك سارى, لواعد وأحكام المضاء اإلداري, مرجع سابك, ص 
(ٗ)

 .7ٔٔد. دمحم رفعت عبد الوهاب, المضاء اإلداري لضاء اإللغاء, الكتاب الثانً, مرجع سابك, ص 
(٘)

 م.ٕٙٔٓ( لسنة ٖفً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم )( من لانون الفصل ٙ/٘انظر فً ذلن نّص المادة رلم ) 
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ا لمقوانيف صدار قرار كاف مف الواجب عمييا اتخاذه وفقً إعف اإلدارة  المطموب, وىو امتناع
 .(ٔ)والموائح

ذ في حالة توافر شرطي الجدية لوقف التنفياإلدارية  اتالقرار  صل ىو قابميةاأل إف  
الفقو والقضاء  ستعجاؿ ولكف ما مدػ جواز وقف تنفيذ القرارات السمبية, حيث يعارضوال
في فرنسا يقتصر عمى القرارات  نظاـ وقف التنفيذ ف  أوقف تنفيذ القرار السمبي, وذلؾ  الفرنسي

 .(ٕ)مبيةدوف الس الصريحة )اإليجابية(

نو أالسمبية, وذلؾ اإلدارية  و يختمف عف فرنسا بالنسبة لمقراراتن  إفما الوضع في مصر أ
 دارية تقبلإفكال النوعيف مف القرارات تعتبر  والصريحةالسمبية اإلدارية  ل فرؽ بيف القرارات
فالت مف الفرصة لإلاإلدارة  عطيناأل الصريحةنا ىذا عمى القرارات نا لو قصر ن  الطعف باإللغاء, أل
عف الجابة عمى ما يطمبو تمتنع  أفْ فضل ليا أو سيكوف مر وقيود المشروعية, ألن  واالخضوع أل
ف أ ىوتموذ بالصمت والسكوت ودوف رقابة عمييا, لذلؾ استقر الفقو والقضاء عم ,األفراد منيا

عنو  وىذا ما عبرّ  (ٖ)الصريحة.مثل  ابل الطعف باإللغاء تمامً دارية تقإالقرارات السمبية قرارات 
"يعتبر  :ف  أت عمى خيرة مف المادة العاشرة التي نّص مجمس الدولة المصرؼ في الفقرة األقانوف 
امتناعيا عف اتخاذ قرار كاف مف الواجب اتخاذه اإلدارية أو  القرارات رفض السمطات في حكـ
 .(ٗ)انيف والموائح"لمقو  اطبقً 

فنص  المسالة في قانوف تشكيل المحاكـ النظاميةنظـ ىذه فقد لفمسطيني ا القانوف ما أ
امتناعيا عف اتخاذ مة العدؿ العميا بالنظر في رفض الجية اإلدارية أو ك"تختص مح :ون  عمى أ

 .(٘)لقوانيف أو األنظمة المعموؿ بيا"ألحكاـ ا اأؼ قرار كاف يجب اتخاذه وفقً 

عمى  فقد نّص  ,المطبق في غزة ةالفمسطينيدارية اإلالفصل في المنازعات قانوف  فيو 
امتناعيا عف اتخاذ أؼ قرار كاف يجب اتخاذه وفقًا اإلدارية أو  "في حالة رفض الجية :وأن  

, داريةاإلل بعد تقديـ تظمـ لمجية تدعاء إظمة المعموؿ بيا, ل يقبل السألناأو  ألحكاـ القوانيف
ى ذا انقضت ىذه المدة دوف الرد عممف تاريخ تقديمو, فإ ثالثيف يوًماويتـ البت في التظمـ خالؿ 

                                                           
(ٔ)

 .ٕٕد. سعد الشتٌوي العنزي, الرلابة المضائٌة على المرار اإلداري السلبً مرجع سابك, ص 
(ٕ)

 . ٕٖد. سعد الشتٌوي العنزي, الرلابة المضائٌة على المرار اإلداري السلبً, مرجع سابك, ص 
(ٖ)

 .ٖٔٔالمضاء اإلداري, لضاء اإللغاء, الكتاب الثانً, مرجع سابك, صد. دمحم رفعت عبد الوهاب,  
(ٗ)

 م.57ٕٔلسنة  7ٗ/ب( من لانون مجلس الدولة المصري رلم ٗٔ/ٓٔانظر فً ذلن نّص المادة رلم ) 
(٘)

 م.ٕٔٓٓ( لسنة ٘( من لانون تشكٌل المحاكم النظامٌة رلم )٘/ٖٖانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 
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أو  حويحسب ميعاد الستدعاء مف تاريخ الرفض الصري مقدـ التظمـ اعتبر طمبو مرفوًضا,
 .(ٔ)الضمني"

( مف قانوف الفصل في ٙإف صالحية المحكمة اإلدارية حسب المادة رقـ )ويرػ الباحث 
باألمور المستعجمة التي تقدـ إلييا لوقف المنازعات اإلدارية تنص عمى نظر الطمبات المتعمقة 

وىذا يقتضي طبًقا بجميع السوابق القضائية لمحكمة العدؿ العميا  تنفيذ القرار المطعوف فيو
ل الفمسطينية أل تتعرض المحكمة في القرارات الصادرة ف ي الطمبات المستعجمة ألصل الحق وا 

وىو ما يعني أنو وفي حالة القرار السمبي ,  مسبًقا في موضوع النزاع الدعوػ اعتبر ذلؾ فصاًل 
تبًعا لذلؾ أْف يطمب مف المحكمة وقف تنفيذ القرار الذؼ امتنعت عف والطمب فيو فإنو ل يجوز 

 إصداره )القرار السمبي( وبصورة مؤقتة ألف  ذلؾ يعتبر فصاًل مسبًقا في موضوع النزاع.

التي تسجل عمى المحكمة اإلدارية في أحكاميا أو التجاوزات مف األخطاء ويرػ الباحث 
اإلدارية بغزة أن و: "قررت المحكمة إلزاـ المستدعي محكمة في ىذا الجانب القرار الصادر عف ال

ضدىا األولى )جامعة األقصى( بالتوقيع عمى شيادات الخريجيف ببرنامج الماجستير المشترؾ 
, مف (ٕ)بيف أكاديمية اإلدارة والسياسة والمستدعى ضدىا األولى لحيف الفصل في الستدعاء..."

الدعوػ قد تقدـ بطمب إلغاء القرار السمبي الصادر عف المستدعى ىذا الحكـ يتبيف أف  رافع 
األولى بعدـ التصديق عمى شيادات الخريجيف ببرنامج الماجستير المشترؾ بيف األكاديمية 
وجامعة األقصى والمطالبة بالتعويض عف الضرر الذؼ اصابيـ, ولقد قاـ المستدعيف بتقديـ 

المستدعى ضدىا األولى لـ يستجب, ولـ ترد عمى تظمـ  التظمـ لدػ المستدعى الولى, إل أف  
  المستدعى.

ويرػ الباحث أف  تشكيل ىذه السابقة القضائية فرصة ألصحاب المصمحة مف الستفادة 
مف طمب الوقف في القرار السمبي, مع العمـ أف  ىذا الحكـ يسير في اتجاه آخر عف مختمف 

ل وقف التنفيذ في القرار السمبي بحكـ أن و ل يوجد قرار كثير مف األحكاـ القضائية التي ل يقب
وىذا مف شأنو أْف تشكل ازدواجية في السوابق القضائية, ويرػ صريح حتى يتـ وقف تنفيذه, 

 الباحث أف  القضاء الفمسطيني لـ يسير عمى وتيرة واحدة مف حيث القرار السمبي.

                                                           
(ٔ)

 م.ٕٙٔٓ( لسنة ٖرلم )الفصل فً المنازعات اإلدارٌة لانون ( من ٖ/٘انظر فً ذلن نص المادة رلم ) 
ٕ))

 م, غزة, غٌر منشور.4ٕٔٓ/ٖ/ٕٕم, بتارٌخ 4ٕٔٓ.( لسنة ٔحكم المحكمة اإلدارٌة بغزة رلم ) 
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الفصل بيف إلى  استند ىذا المبدأ" :(والقضائية ةياإلدار ين )تالفصل بين السمطمبدأ  :ثانًيا
كاف رفع الدعوػ إذا  وأن  ساس والقضاء, وذلؾ عمى أاإلدارة  أؼ بيف ؛داريةاإلالسمطتيف القضائية و 
 خل في عملالقاضي قد تد   أف   القرار المطعوف فيو, فيذا يعنيآثار  وقفإلى  القضائية سيؤدؼ

ذلؾ سوؼ يكوف لو نتيجة حتمية في تعديل مدػ الرقابة التي  ف  بطريق غير مباشر, وأاإلدارة 
أو  اإللغاءفي دعوػ اإلدارؼ  رقابة القاضي ف  فإ أخرػ سوؼ يمارسيا بعد ذلؾ, ومف ناحية 

حقة بحيث يراعي القاضي عدـ يطمق عمييا في فرنسا, ىي رقابة ل االسمطة كمتجاوز  دعوػ 
بالمتناع عف أو  امر بالقياـ بعملأو  ؼيصدر إلييا أ أفْ  ل يممؾ ون  أل ؛اإلدارةالتدخل في وظائف 

 .(ٔ)"عمل

اإلدارة  بحيث ل تستطيع ,خركل منيما عف اآل اإلدارةوىذا يعني استقالؿ القضاء و 
 يتعطل أفْ  , حيث يمكفاإلدارةالتدخل في عمل القاضي ول يستطيع القاضي التدخل في عمل 

اإلدارة  تنفيذ أف   لتنفيذه, ىذا يعني وقًفا تمقائًيااإلدارؼ  ترتب عمى مجرد الطعف في القرارإذا 
قياـ القاضي بعمل مف  أخرػ , وبعبارة اإلدارؼ سيتوقف في النياية عمى تدخل القضاء  ياعمالأل
, ولو بصورة غير مباشرة, في النطاؽ الذؼ يعتمد تطبيق القرار عميو, وىو ما اإلدارة أعماؿ

الفصل بيف مبدأ  بتعاد عنو حتى ل يمسومف قديـ عمى النفسو اإلدارؼ  حرص القاضي
 .(ٕ)السمطتيف

ختصاصو ه قضاء مشروعية يدخل في صميـ اتبار , باعاإلدارؼ وظيفة القضاء  أف   كما
 .(ٖ)طار الدعوػ القضائيةرقابة لحقة في إاإلدارؼ  مراقبة العمل

المبدأ مف الناحية لـ يعد ىذا  وأن  ساس ف النقد, عمى أم يًضامـ أسْ ىذا المبدأ لـ يَ  أف   غير
ا ىناؾ تزايدً  أف   القضاء وتطور اتجاىاتو تشيد عمىأحكاـ  أف   طالقو السابق, ذلؾالعممية بمثل إ
يا بمسائل كانت باألصل معبرة مجالإلى  تيأاإلدارة  أعماؿلمساحة الرقابة القضائية عمى  مستمًرا
ا برقابة لت دائمً و اوبمعايير تجتيد في ستر ىذه المح, بالتدريج داريةاإلطالقات السمطة مف إ

 أف   الفصل بيف السمطات, كمامبدأ  مة والحفاظ بالتالي عمىلشبية رقابة المالئِ  المشروعية دفًعا

                                                           
(ٔ)

 .5ٔ, ص, مرجع سابك"دراسة ممارنة"ري عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلدا .د 
(ٕ)

 .ٕٓ, صدمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار اإلداري, مرجع سابكد.  
(ٖ)

لارت بوعالم, أولٌه: , أُشار إ4ٖٖ,ص55ٙٔاإلسكندرٌة, ة, دار المطبوعات الجامعٌة, اإلدارٌد. عبد الحكٌم فودة, الخصومة  
ولف تنفٌذ المرارات اإلدارٌة فً أحكام لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجزائري, رسالة ماجستٌر, جامعة مولود معمري تٌزي 

 .ٔٔ, صٕٕٔٓوزو, 
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ا عمى المبدأ باعتباره اعتبار نظاـ وقف التنفيذ ذاتو خروجً إلى  ىذا المبدأ سيؤدؼ في النياية
 .(ٔ)بتدخل مف السمطة القضائيةاإلدارة  لقرار صادر مف معطاًل 

 اعتبارات عممية, حيث يبيفإلى  يستند ىذا التبرير" :اًلعتبارات العممية )المصمحة العامة(: ثالًثا
يحقق مصمحة اإلدارؼ  العمل ف  شباع الحاجات العامة, وأحمل عبء إكانت تاإلدارة إذا  أف  

 أفْ  مف غير المعقوؿ وأن  فيو الضرورة والستعجاؿ, و يفترض  أفْ  يكوف مف المنطقي ون  إعامة, ف
 تحقيقيا وىذا يحدثاإلدارة إلى  المصمحة العامة التي تسعى عرقمةإلى  تؤدؼ المصمحة الفردية

المطعوف فييا اإلدارة  وقف تنفيذ قراراتاإلدارؼ  القضاءأماـ  المرفوعةالدعاوؼ  ما ترتب عمىإذا 
 .(ٕ)"اإللغاءب

ىدافيا ى تبمغ أ رورة والستعجاؿ, وذلؾ حتّ الضاإلدارة  عماؿيمـز أل وأن  ومف الواضح 
يشل حركتيا بمجرد رفع  فْ كاف بأ  يسمح ألؼ فرد أًياتأخير يقتضي األمر ألّ أو  بدوف عوائق
تاحة الفرصة ألؼ شخص سيئ النية ل يبتغي سوػ اه إوالقوؿ بغير ذلؾ معن ,القضاءأماـ  دعوػ 

يقاؼ تنفيذىا تابع إ, ويـ مشروعيتيابحجة عد ؛اإلدارة أعماؿعف عمى لمط ؛المماطمة والتسويف
وخاصة مع بطء  في فوضياإلدارؼ  ويغرؽ العمل ليتعطل نتيجة ذلؾ سير المرافق العامةّ 

 اواضحً  ضراًراف وفي النياية إ, ويتبيّ اإللغاءدعاوػ  واستطالة زمف الفصل في ,جراءات التقاضيإ
منيا في الموازنة  د  لبُ  اإللغاءغير الموقف لمطعف ب األثربالصالح العاـ, ومف ىذا كانت قاعدة 

الغير مشروعة في  في الطعف في القراراتاألفراد  في التنفيذ الفورؼ لقراراتيا وحقاإلدارة  بيف حق
  .(ٖ)يتبعو أفْ  الصالح العاـ الواجب بمقتضاه الجميع حقيـ, وذلؾ غرضو

 لييا قاعدة نفاذ القراراتستند إف التبريرات العممية التي تماألساسي  النياية الغرضوفي 
, ىو الحفاظ عمى سير المرفق العاـ اإلدارؼ القضاء أماـ  اإللغاءوعدـ تأثيرىا بالطعف باإلدارية 

 ,األفراد في الحفاظ عميو مف شل وتعطيل عممو مف قبلاإلدارة  الذؼ ىو مف ضرورات عمل
 صالح العاـ عمى الصالح الخاص.وعمو ال

                                                           
(ٔ)

 .ٕٔ, صدمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار اإلداري, مرجع سابكد.  
(ٕ)

 .ٕٓ, ص, مرجع سابك"دراسة ممارنة"اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري  عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ المرارد.  
(ٖ)

 ٕٕ, صدمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار اإلداري, مرجع سابكد.  
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 اإللغاءغير الموقف لمطعن ب األثرمبدأ  ستثناء منا: وقف التنفيذ كالثالثالفرع 

ل قد استقر كأصل عاـ ل يعمل بخالفو إ اإللغاءغير الموقف لمطعف ب األثرمبدأ  ف  إ
 في القرارات اإللغاءغير الموقف لمطعف ب األثرمبدأ  أف   بنص تشريعي خاص, مف المعروؼ

يقتضي عمو الصالح العاـ عمى الصالح الخاص, بالشكل الذؼ ل تشل ول تعطل فيو اإلدارية 
نما التوازف في إاضحي بو كميً صالح الخاص غير مُ ال أف   , ومف الطبيعياإلدارةعمل  طار , وا 

ستثناء مف القاعدة و ا, وىداريةاإلالعمو المحفوظ في النياية عف طريق نظاـ وقف تنفيذ القرارات 
 .(ٔ)مكاف مضرىا عندما يقتضي ذلؾ الحاؿويتوقى قدر اإلآثارىا  العامة يخفف مف

ضرار لحاؽ اإلإ أنوطالؽ مف شوما ليا مف امتيازات عمى اإلاإلدارة  أعماؿ ف  إ حيث
مف  د  فقد كاف ل بُ باألفراد, وذلؾ بسبب قرار قد صدر مشوب بعيب عدـ المشروعية الظاىرة, 

 اثره مؤقتً يقاؼ سرياف أمف خالؿ إاألفراد  متيازات لممحافظة عمى حقوؽ يذه الوضع حد ل
 .(ٕ)القرار محل طمب وقف التنفيذإلغاء  وبضوابط وشروط خاصة لحيف الفصل في دعوػ 

مر بطريقة تحافع فييا عمى الصالح العاـ وعدـ ضياع األ مف عالج ىذا د  لذلؾ كاف ل بُ 
بحيث يكوف ىناؾ نوع مف التوازف, حيث رأػ بعض  ,لحيف النظر في الدعوػ األفراد  حقوؽ 
عند توفر شروط  اإللغاءالمطعوف فييا باإلدارية  بنظاـ وقف تنفيذ القراراتاألخذ  أف   الفقياء
 .(ٖ)فراداألو اإلدارة  وىو عالج لتحقيق التوازف النسبي بيف ,ستثناء عمى ىذه القاعدةمعينة, كا

سد الثغرة التي إلى  سيؤدؼاإلدارؼ  مف جانب القضاءاإلدارؼ  الحكـ بوقف تنفيذ القرار ألف  " 
, وما اإللغاءما كاف عميو عند صدور حكـ بإلى  عادة الحاؿتحيا تنفيذ القرار, وىي استحالة إ يف

ثاره في حق ذوؼ غير مشروع آلإدارؼ  نتاج قرارعف منع إ ـ الواقع لمقانوف, فضاًل يعنيو ذلؾ حك
مما قد يصيبيـ مف أضرار  ؛ية لممتقاطعيفلذلؾ يحمي وقف التنفيذ المصالح الفرد الشأف,
تظار لحسـ النزاع دوف اناإلدارة  ما تـ تنفيذ القرار مفإذا  صالحيا بالتعويض المادؼيستحيل إ

 .(ٗ)"مف جانب القضاء

                                                           
(ٔ)

شعبان, رسالة  بو, أشار إلٌه: أنور أٖ٘ٗاإلداري وطلبات إٌماف تنفٌذه, صلغاء المرار العزٌز عبد المنعم خلٌفة, دعوى إ د. عبد 

 ٕٗصمرجع سابك, ماجستٌر, 
(ٕ)

 .ٖ٘ٗاإلداري وطلبات إٌماف تنفٌذه, مرجع السابك, صلغاء المرار العزٌز عبد المنعم خلٌفة, دعوى إ د. عبد 
(ٖ)

, , مرجع سابك"دراسة ممارنة"عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري : انظر إلى 
 .ٕٕص

(ٗ)
 .ٕٕ, ص, مرجع سابك"دراسة ممارنة"عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري د.  
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ستثناء عمى ىذا األصل كا نوايأخذ مك أفْ اإلدارية  ولذلؾ لـ يكف لنظاـ وقف تنفيذ القرارات
 :(ٔ), ويرتكز, ومف ىذا النص صورتاف, ىمال بنص صريح يستند عميوإ

يكوف وقف التنفيذ في ف ,اإللغاءيقرر النص ذاتو وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو ب أفْ  ماإ .ٔ
عمى مجرد الطعف مصدره القانوف مباشرة, حيث توجد منيا  ثًرا تمقائًيا مترتًباآىذه الحالة 

فتجد كل منيا مبرر وجودىا في الظروؼ الخاصة المتعمقة بيا  ,حالت قميمة في فرنسا
ة ما في مصر فال يوجد فييا نصوص خاصتجمعيا في مجمميا نظرية عامة, أ أفْ  بغير

 .اإللغاءلمطعف ب ثًرالمتنفيذ آ مقررة وقًفا تمقائًيا
يخوؿ القانوف القاضي سمطة تقرير وقف التنفيذ بتوفر شروط معينة, فيكوف  أفْ  اموا   .ٕ

فبغير النص  ,وىذه ىي الصورة الغالبة مصدره المباشر ىو الحكـ القضائي, الوقف ىنا
ول يكفيو في ذلؾ  ,اإلدارؼ  لتنفيذ القرار يقرر وقًفا أفْ  المرخص ل يستطيع القاضي

 .اإللغاءمجرد اشتقاؽ طمب الوقف مف طمب 

 "ل يترتب عمى رفع الطمب :وأن   عمى قانوف مجمس الدولة المصرؼ  وعمى ذلؾ فقد نّص 
 أنوصل عمى استثناء مف ىذا األ ردقُ  أنول محكمة وقف تنفيذ القرار المطموب إلغائو, إالإلى 

نتائج  أف   ت المحكمةورأ ,طمب ذلؾ في صحيفة الدعوػ  إذا مر بوقف تنفيذهتأ أفْ  يجوز لممحكمة
 .(ٕ)التنفيذ قد يتعذر تداركيا ..."

تختص المحكمة  أما في القانوف األردني, فقد نص قانوف القضاء اإلدارؼ عمى أن و: "
اإلدارية بالنظر في الطمبات المتعمقة باألمور المستعجمة التي تقدـ إلييا بشأف الطعوف والدعاوػ 
الداخمة في اختصاصيا بما في ذلؾ وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو مؤقتًا إذا رأت أف نتائج تنفيذه 

 .(ٖ)"قد يتعذر تداركيا
يجوز تقديـ الطمب المستعجل عند تقديـ الدعوػ أو بعد مباشرة النظر فييا , وأيًضا: "  

 .(ٗ)"تدقيقًا إل إذا رأت خالؼ ذلؾ وتنظر المحكمة اإلدارية في الطمب المستعجل

                                                           
(ٔ)

 .5ٕ, صدمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار اإلداري, مرجع سابكد.  
(ٕ)

 م.57ٕٔ( لسنة 7ٗرلم )( من لانون مجلس الدولة المصري ٔ/5ٗانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 
(ٖ) 

 م.ٕٗٔٓ( لسنة 7ٕ/أ( من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم )ٙانظر فً ذلن نص المادة )
(ٗ ) 

 مٕٗٔٓ( لسنة 7ٕ/ب( من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم )ٙانظر فً ذلن نص المادة )
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لممحكمة اإلدارية اف تمـز طالب اتخاذ اإلجراء المستعجل بتقديـ كفالة تقرر وأيًضا: "
مقدارىا وشروطيا لمصمحة الطرؼ اآلخر أو لمصمحة مف ترػ المحكمة اإلدارية أف عطاًل 

عواه سواء بصورة كمية أو دوضررًا قد يمحق بو إذا ظير أف طالب وقف التنفيذ لـ يكف محقًا في 
 .(ٔ)"جزئية

المحاكـ تشكيل المحاكـ النظامية وقانوف أصوؿ  قانوف  أما بالنسبة لمقانوف الفمسطيني فإف  
المطعوف فيو, اإلدارؼ  المدنية والتجارية, لـ تتضمف أؼ نص قانوني بخصوص وقف تنفيذ القرار

اإلدارؼ  لوقف تنفيذ القرار شارتأانوف السمطة القضائية الفمسطيني ( مف قٙٗالمادة ) أما
وىي خاصة بالمحكمة العميا ول يجوز القياس  المطعوف فييا مف قبل أعضاء السمطة القضائية
 .عمييا في قرار وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ 

تصدر  أفْ  يحق لممحكمة وأن  قضاء محكمة العدؿ العميا الفمسطينية استقر عمى  ف  إ حيث
ل يمكف تالقييا,  ضراًراتنفيذه قد يحدث أ أفّ  وجدتإذا  بوقف تنفيذ القرار المطعوف فيو قراًرا

"بالرغـ مف عدـ النص عمى صالحيات محكمة العدؿ العميا بوقف تنفيذ القرار  :وأن  حيث قضت 
أماـ  صوؿ المتبعةـ, واألٕٔٓٓ( لسنة ٘المطعوف فيو في قانوف تشكيل المحاكـ النظامية رقـ )

المحاكمات المدنية أصوؿ  ( مف قانوف ٜٕٔ( حتى )ٖٕٛمة  العدؿ العميا في المواد مف )محك
 تصدر قراًرا أفْ  مف حق محكمة العدؿ العميا أف   , فإننا نرػ ٕٔٓٓ( لسنة ٕوالتجارية رقـ )
د يذ المادؼ لمقرار قالتنف أف   وجدتإذا  المطعوف فيواإلدارؼ  بوقف التنفيذ المادؼ لمقرار مستعجالً 
 .(ٕ)ل يمكف تالقييا بالنسبة لممستدعي" يحدث اضراًرا

ت عمى فقد نّص  ؛المطبق في غزة ةالفمسطينيالفصل في المنازعات اإلدارية قانوف أما 
لييا قة باألمور المستعجمة التي تقدـ إبالنظر في الطمبات المتعماإلدارية  "تختص المحكمة :وأن  

, (ٖ)نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركيا" أف   ترأإذا  تنفيذ القرار المطعوف فيو مؤقًتا بما في ذلؾ وقف
التي كانت في السابق اإلدارية  تختص بالنظر في المنازعاتاإلدارية  المحكمة أف   ىذا يعني

, حيث ل تقـو المحكمة بوقف تنفيذ القرار بمجرد تقديـ الفمسطينية تنظر فييا محكمة العدؿ العميا

                                                           
(ٔ)

 مٕٗٔٓ( لسنة 7ٕرلم )/ج( من لانون المضاء اإلداري األردنً ٙانظر فً ذلن نص المادة )
(ٕ)

 , رام هللا, غٌر منشور.ٖٕٓٓ/ٕ/٘ , جلسةٖٕٓٓلسنة  ٗ, رلم لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة 
(ٖ)

 , غزة.ٕٙٔٓ( لسنة ٖ( من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم )ٔ/ٙانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 
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القرار المطعوف  ذَ فِ يكوف ىناؾ نتائج يتعذر تداركيا فيما لو نُ  أفْ  , بل يجبتمقائًيا اإللغاءدعوػ 
 فيو.

قررت " :وأن  يا بخصوص وقف التنفيذ والذؼ جاء في ,بغزةاإلدارية  محكمةملوفي حكـ 
وذلؾ لحيف  ؛المستدعي ضدىا تنفيذ القرار الصادر مف حد بوقفوا فريقبحضور المحكمة 
 .(ٔ)..."في الستدعاء الفصل

تنفيذ  ف  والذؼ جاء فيو "... فإ ,ي قرار وقف التنفيذوقد صدر حكـ محكمة العدؿ العميا ف
خر لتنفيذ إلحاؽ ضرر مؤكد بالطرؼ اآلكاف مف شأف ىذا ا فْ إ لىو األصل إاإلدارؼ  القرار
صل النزاع ولحيف الفصل النيائي في أ ,المؤقت وقف تنفيذه ؿل مف خالتداركو إيمكف والذؼ ل 

 .(ٕ)..إلخ" بيع عقارأو  ةدـ منشأىأو  بإزالة مبنىإدارؼ  بيف الطرفيف, كما في حالة صدور قرار

 

 

  

                                                           
(ٔ)

 , غزة, غٌر منشور.7ٕٔٓ/ٔ/ٕٙ, جلسة 7ٕٔٓ/ٕٓحكم المحكمة اإلدارٌة بغزة, رلم  
(ٕ)

 , غزة, غٌر منشور.7ٕٔٓ/ٕٔ/ٕٗ, جلسة 7ٕٔٓ/7ٗحكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
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 المبحث الثاني

 اإلداري شروط قبول طمب وقف تنفيذ القرار 

ل صفة مؤقتة لحيف صدور حكـ الفصل ىي إ مااإلدارية  طمب وقف تنفيذ القرارات ف  إ
 ؛ل بالنسبة لمقرارات التي ل تخضع لمتظمـ الوجوبي, وطمب الوقف ل يكوف إاإللغاءفي دعوػ 

 سابق.إدارؼ  مباشرة دوف ضرورة تظمـ اإللغاءأؼ لمقرارات التي يقبل الطعف ب

 أفْ  قد اشترطقانوف مجمس الدولة المصرؼ,  ع المصرؼ مفشر  المُ  أف   وجدير بالذكر
 ,قبل التظمـ منيا إدارًيالغائيا ه مف القرارات التي ل يقبل طمب إيكوف القرار المطموب وقف تنفيذ

 ل يجوز وقف تنفيذىا, ون  إف دارًياأما القرارات التي ل يقبل طمب إلغائيا قبل التظمـ منيا إ
ذ يجوز إ ,الفصل مف الخدمة بالنسبة لمموظفنيا بويستثنى مف ىذه القرارات ما يصدر م

ذا حكـ وا   بعضو,أو  باستمرار صرؼ مرتبو كمو تحكـ مؤقًتا أفْ  عمى طمب المتظمـ لممحكمة بناءً 
ـ كأف لـ يكف في الميعاد اعتبر الحك اإللغاءلو بيذا الطمب ثـ رفض تظممو ولـ يرفع دعوػ 

 .(ٔ)واسترد منو ما قبضو

قانوف و  ,(ٕ)قانوف مجمس الدولة المصرؼ  يانصوص القانوف منوبعد الطالع عمى 
طيني وقانوف المقارف والقضاء الفمساإلدارؼ  عميو القضاء وما استقرّ  ,(ٖ)األردنيالقضاء اإلدارؼ 

يتطمب وجود اإلدارؼ  الحكـ بوقف تنفيذ القرار ف  بأ ,(ٗ)الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطينية
ؿ في و ازمة لتحقيق طمب وقف التنفيذ, حيث سنتنالشكمية والموضوعية األمف الشروط جممة 

وفي المطمب الثاني )الشروط  ,(اإلدارؼ ؿ )الشروط الشكمية لطمب وقف تنفيذ القرار و المطمب األ
 (.اإلدارؼ الموضوعية لطمب وقف تنفيذ القرار 

 

 

 
                                                           

(ٔ)
 م.57ٕٔ( لسنة 7ٗ( من لانون مجلس الدولة المصري رلم )5ٗانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 

(ٕ)
 م.57ٕٔ( لسنة 7ٗرلم )انظر فً ذلن من لانون مجلس الدولة المصري,  

(ٖ)
 م.ٕٗٔٓ( لسنة 7ٕ( من لانون المضاء اإلداري االردنً رلم )ٙانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 

(ٗ)
 م.ٕٙٔٓ( لسنة ٖانظر فً ذلن من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم ) 



ٙٙ 
 

 لوالمطمب األ 

 اإلداري وقف تنفيذ القرار  لقبول طمبالشروط الشكمية 

يقترف  أفْ  , أؼاإللغاءبداء الطمب في صحيفة الطعف بيتمثل الشرط الشكمي في ضرورة إ
كما ذكر في القوانيف المقارنة وما استقر عميو  ,في ذات الصحيفة اإللغاءيقاؼ بطمب طمب اإل
عمى اإلدارية  ظمة القانونيةألنتفق جميع اقضاء الفمسطيني, ولكف لـ توخاصة الاإلدارؼ  القضاء
 , وىذا ما سنتطرؽ إليو تفصياًل:اإللغاءقتراف طمب الوقف في ذات صحيفة دعوػ شرط ا

 اإللغاء دعوى  قتران طمب وقف التنفيذ بطمبال: والفرع األ 

وقف  ألف  ذلؾ  صحيفة واحدة؛في  وقف التنفيذ صراحة اإللغاءيطمب رافع دعوػ  أفْ  وىو
متفرع أمر  , فطمب وقف التنفيذ ىواإلدارؼ التنفيذ ليس بغاية في ذاتو, ولكنو تمييد إللغاء القرار 

ليو توجو إ أفْ  ل ضد قرار يمكفوقف التنفيذ ل يقبل إ أف   , ويترتب عمى ذلؾاإللغاءعف طمب 
 .اإلدارؼ في ضوء المبادغ التي تحكـ اختصاص القضاء  اإللغاءدعوػ 

 سمطة وقف تنفيذ القرارات أف  إلى  يرجع اإللغاءيقاؼ بسبب إقتراف اإل أف   روجدير بالذك
 الرقابة القانونية التي يسمطيا القضاءإلى  وىي فرع منيا, مردىا اإللغاءمشتقة مف سمطة اإلدارية 
المشروعية مف مبدأ  مناطو اساس وزنو بميزاف القانوف, وزنً عمى أاإلدارؼ  عمى القراراإلدارؼ 
 ال يمغي قرارً اإلدارؼ  , فالقضاءعدـ مطابقتو لمقانوف نًصا وروًحااإلدارؼ أو  مطابقة القرارحيث 
راؽ ىذا و ذ يستظير مف ظاىر األبو عيب مف العيوب سالفة البياف, إالقرار  أف   استبافإذا  لإ

لحيف الفصل  االتي تبرر وقف التنفيذ مؤقتً ستعجاؿ ال جانب ما يستظيره مف وضوح حالةالعيب ب
 .(ٔ)عمى التنفيذ نتائج يتعذر تداركيايترتب  وأن  في العتبار  , واضًعااإللغاءفي طمب 

التي يقترف بيا طمب  اإللغاءفقد اشترط لقبوؿ دعوػ  ؛عمى الشرط الشكمي اوتعقيبً 
 القضاء أف   وقت رفع الدعوػ, غير و نيائًياالمطموب إلغائاإلدارؼ  يكوف القرار أفْ  يقاؼاإل

ح القرار صبعض أحكامو بقبوؿ الدعوػ متى أذ قضى في بة النصوص إيلـ يمتـز حرفاإلدارؼ 

                                                           
(ٔ)

خمٌس السٌد اسماعٌل, دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ , د. ٕٖٗص مرجع سابك,  , كتاب الثانً,اإلداريد. عبد الوهاب, المضاء  
المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة مع المبادئ العامة للمضاء المستعجل, مرجع سابك, 

 .ٕٗٓص
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المدعي قاـ بدفع الرسـ المستحق عف طمبي  أف   ذ ثبتفي أؼ وقت قبل إصدار الحكـ, إ نيائًيا
ة دعواه عمى قصده تضميف صحيف ذلؾ يعتبر دلياًل  ف  فإ ؛عند إقامة الدعوػ  اإللغاءوقف التنفيذ و 

لغائط "...  :ون  كميا أؼ في حالعميا ذلؾ الرأاإلدارية  و, وقد اقرت المحكمةمبي وقف تنفيذ القرار وا 
وأدائو عند إقامة الدعوػ الرسـ المستحق عف طمبي وقف التنفيذ واإللغاء, واضح الدللة في أف 
لغائو, لذلؾ يكوف ا لحكـ المدعي قصد إلى تضميف صحيفة دعواه طمبي وقف تنفيذ القرار وا 

 ا,سميمً  اف الدعوػ تكييفً و يكوف قد كيّ المطعوف فيو وقد تصدػ لمفحص في طمب وقف التنفيذ فإن  
 .(ٔ)ويكوف النعي عميو بمخالفة القانوف لقضائو بما لـ يطمبو المدعى غير سديد"

نما بناًء عمى طمب صريح مف ل يقرره القاضي مف تمقاء نفسو وا  وقف التنفيذ  أف   كما
, ففي فرنسا يقدـ طمب وقف التنفيذ في اإللغاءيرتبط بدعوػ  وأن  الطاعف أؼ صاحب الشأف, كما 

 فال, ولكف ل يترتب عمى عدـ مراعاة ذلؾ بطاإللغاءعريضة مستقمة عف عريضة طمب 
 .(ٕ)جراءاإل

 أفْ اإلدارؼ  القرارما في مصر فقد اشترط المشرع المصرؼ لقبوؿ طمب وقف تنفيذ أ
( مف قانوف ٔ/ٜٗلممادة ) ؛ أؼ في عريضة الدعوػ نفسيا, وفًقااإللغاءيكوف ضمف لئحة دعوػ 

لف يكوف ليذا معنى, ول  ون  أل ؛اإللغاءمجمس الدولة المصرؼ, فال يجوز طمب الوقف دوف طمب 
 لمخالفة ذلؾ نص المادة. اإللغاءيجوز طمب الوقف في عريضة مستقمة عف عريضة دعوػ 

مف  ٜٗ"مقتضى المادة  :أف   العميا في مصر تقرر المحكمةاإلدارية  وفي حكـ لممحكمة
يشترط لقبوؿ طمب وقف تنفيذ  وأن  قانوف مجمس الدولة ... وعمى ما جرػ بو قضاء ىذه المحكمة 

اف في صحيفة يقترف الطمب أفْ  أؼ ؛اإللغاءبداء الطمب في صحيفة دعوػ إاإلدارؼ  القرار
 .(ٖ)حدة"وا

                                                           
(ٔ)

خمٌس السٌد اسماعٌل, دعوى د. إلٌه , أشار 5ٙ4ٔ/ٔٔ/5ق فً ٖٔلسنة  44ٕطعن رلم  –المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة  
 اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة مع المبادئ العامة للمضاء المستعجل,

 .ٕ٘ٓص مرجع سابك,
(ٕ)

 .54ٖ, ص, مرجع سابك"دراسة ممارنة"جورجً شفٌك سارى, لواعد وأحكام المضاء اإلداري د.  
(ٖ)

,أشار إلٌه: دمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار 557ٔ/ٕ/4ٔ -قٓٗ, لسنة 7ٖٔٗحكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة, طعن  
 ٖٖٗاإلداري, مرجع سابك, ص
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لـ يتحقق ىذا إذا  "... :وأن  العميا في مصر اإلدارية  وفي حكـ صادر عف المحكمة
القرار عمى استقالؿ ثـ طمب وقف تنفيذه بعد ذلؾ, تخمف الشرط إلغاء  طمب فْ قتراف بأاإل

 .(ٔ)شكاًل" ذلؾ غير مقبوؿٍ  د  كمي المتطمب لقبوؿ وقف التنفيذ وعُ الجوىرؼ الش

لشرط وحدة صحيفة الطعف المحكمة اإلدارية العميا المصرية, كاف أحكاـ  وكما يبيف مف
 :(ٕ)مبرر منيا

 وفرع منيا. اإللغاءمشتقة مف سمطة اإلدارية  كوف سمطة وقف تنفيذ القرارات 
  منطق قياـ مسوغ الوقف, أؼ خشية تعذر نتائج التنفيذ, فيي بالضرورة قائمة مف لحظة

أف مف لحظة استظياره لدواعي طمب معو وبادية لصاحب الش اوتالزمً صدور القرار 
 لغائو.إ
 ختالؼ في ىذا الصدد.قرار اإللغاء ووقًفا منًعا ألؼ إ طعف ضدمة توحيد ميعاد المالء 
   ويرػ بعض الفقو أن و ل ضير مف تقديـ طمب وقف التنفيذ بعد رفع الدعوػ؛ ألف

تنفيذ ل ُبد  لو مف فحص الشرط الموضوعي القاضي اإلدارؼ وىو يفحص طمب وقف ال
لطمب الوقف, ويتحقق ذلؾ في حالة تقديـ طمب وقف التنفيذ في لئحة الدعوػ أو بعد 
ذلؾ, باإلضافة إلى أف  مصمحة الطاعف في طمب وقف التنفيذ قد تظير بعد تقديـ لئحة 

 .(ٖ)الدعوػ 

المطعوف فيو سواء عند رفع اإلدارؼ  القرارتقديـ طمب وقف تنفيذ األردني ع شرّ المُ جاز أفقد 
قانوف محكمة العدؿ  ألحكاـ اؾ طبقً وذل ؛بعد مباشرة المحكمة نظر الدعوػ أو  اإللغاءدعوػ 
يجوز تقديـ الطمب المستعجل عند تقديـ الدعوػ أو بعد  " :ويستفاد مف عبارةة, األردنيالعميا 

تدقيقًا إل إذا رأت خالؼ  الطمب المستعجلمباشرة النظر فييا , وتنظر المحكمة اإلدارية في 
 .(ٗ)"ذلؾ

                                                           
(ٔ)

فإاد عبد دمحم لٌه: د. , أشار إ54ٗٔ/ٗ/ٗٔ –ق 5ٕلسنة  5ٖٗٓو  ٖ٘ٓٓ, طعن فً مصر ة العلٌااإلدارٌحكم صادر عن المحكمة  
 .ٖٖٗ, صالباسط, ولف تنفٌذ المرار اإلداري, مرجع سابك

(ٕ)
 -قٕٗلسنة  ٙٙٙ, وانظر إلى: الطعن 545ٔ/ٙ/ٕٗ –ق ٖٗ, لسنة 4ٖٕٗحكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر, طعن  
 .ٖ٘ٗ, أشار إلٌها: د. دمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار اإلداري, مرجع سابك, ص575ٔ/ٗ/ٗٔ

(ٖ)
 .ٕ٘ٓصمرجع سابك, , اإلداريبراهٌم العتوم, المضاء د. منصور إ 

(ٗ)
 م.ٕٗٔٓ( لسنة 7ٕرلم ) األردنًالمضاء اإلداري ( من لانون ٙ)رلم المادة انظر فً ذلن نص  
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قد ترؾ المجاؿ مفتوحًا لتقديـ طمب وقف التنفيذ  األردنيفمف ىذا النص يكوف المشرع 
ل يوجد ما يمنع مف تقديـ  وأن  نتياء ميعاد الطعف, و حتى بعد اأو  اإللغاءسواء عند رفع دعوػ 
 فالمجاؿ مفتوح.ضي ميعاد الطعف طمب وقف التنفيذ بعد مُ 

ارض مع المصمحة العامة التي عمى كونو يتع ؛وقد تعرض ىذا النص لنقد مف الفقو
 ا,وقضائيً  عمييا قانونًيا المطعوف فيو وفق شروط متعارؼاإلدارؼ  ساسيا يوقف تنفيذ القرارأ

( مف ٜٔيراد طمب وقف التنفيذ في لئحة الدعوػ, وتعارض ىذا النص مع نص المادة )ومنيا إ
 (ٔ)ة.األردنيانوف محكمة العدؿ العميا ق

ويرػ جانب ممف الفقو أن و ل يتفق مع ىذا الرأؼ السابق ويتفق مع وجوب السماح 
لممتضرر مف القرار اإلدارؼ المطعوف فيو مف تقديـ طمب وقف التنفيذ بصورة منفصمة عف لئحة 

المصمحة لو في طمب  رالدعوػ, شريطة أف يكوف قد أودعت لئحة الدعوػ, وذلؾ عند تواف
 .ٕوقف التنفيذ

المشرع  سار وفق ما انتيجوفقد  في فمسطيفمحكمة العدؿ العميا في الضفة الغربية ما أ
المطعوف فيو سواء عند رفع دعوػ اإلدارؼ  تقديـ طمب وقف تنفيذ القراريجب  وأن  عمى  األردني
الفمسطيني المجاؿ مفتوًحا لتقديـ , فقد ترؾ القضاء بعد مباشرة المحكمة نظر الدعوػ اإللغاء أو 

طمب الوقف ليس بغاية في  ألف   طمب وقف التنفيذ سواء عند رفع دعوػ اإللغاء أو حتى بعدىا,
دناه في اجتياد القضاء الفمسطيني في الضفة وىذا ما وج اإلدارؼ ذاتو, ولكنو تمييد إللغاء القرار 

 الغربية.

"وفيما يتعمق بطمب وقف تنفيذ  :وأن  مسطيف عف محكمة العدؿ العميا في فففي حكـ صادر 
 أنوالفقو والقضاء قد استقرا عمى  ف  في الدعوػ فإننا نجد بأ لحيف البتالقرارات المطعوف فييا 

 ومنيا: ,تتوافر في الطمب الشروط التالية أفْ  يشترط لكي يجاب طمب وقف التنفيذ,

                                                           
(ٔ)

النظر فً أي أْو ٌورد أثناء ن ٌمدم أو المستدعً ضده أنه: "ال ٌجوز ألي من المستدعً ( على أ5ٔالفمرة )أ( من المادة ) نصت 
أو فً الرد علٌها", أشار فً الالئحة الجوابٌة علٌه  أواسباب لم  تكن لد ادمجت فً استدعاء الدعوى  أومام المحكمة أي ولائع دعوى أ

 .ٕٕ٘صمرجع سابك, لٌه, شرٌف بعلوشة, رسالة ماجستٌر, إ
(ٕ) 

 .ٕٓٔ, مرجع سابك, صد. شرٌف أحمد بعلوشة, إجراءات التماضً أمام المضاء اإلداري الفلسطٌنً
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طمب وقف التنفيذ ليس بغاية  ألف ؛صراحة اإللغاءرافع دعوػ  يطمب أفْ  ؿ:و الشرط األ -
 .(ٔ)"اإللغاءذاتو, ولكنو تمييد إللغاء القرار وىو متفرع عف طمب  في

وفي حكـ لمحكمة العدؿ العميا فقد صدر حكـ بأن و يجوز تقديـ طمب الوقف بعد مباشرة 
 ف  النظر فييا وقد جاء فييا أن و: "بالتدقيق في لئحة الدعوػ واقواؿ وكيل المستدعيف تبيف أ
 موضوعيا ىو طمب وقف تنفيذ تعبيد الشارع الرئيس في قرية السوداف وحيث أن و يشترط لنظر

قامة دعوػ اإللغاء القرار المطموب وقف تنفيذه أو أْف يقدـ بعد طمب وقف التنفيذ أْف يترافق مع إ
قرار تعبيد المباشرة بنظرىا وحيث أف  لئحة الطعف ل تتضمف ما يشير إلى تقديـ دعوػ اإللغاء 

 .(ٕ)ىذا الطمب يعتبر سابق ألوانو" الشارع فإف  

القضائية فرصة حقيقية لصاحب المصمحة مف تقديـ  تشكل ىذه السوابقويرػ الباحث أف  
مر يشكل ألطمب الوقف في الستفادة مف امكانية رفع الطمب حتى بعد مباشرة الدعوة وىذا ا

 .يصل إلى دروة العدالة مساحة اضافية لمقضاء في أفْ 

 يرهبنظأيًضا خذ فقد أ ؛المطبق في غزة ةالفمسطينيالفصل في المنازعات اإلدارية قانوف أما 
ديـ الطمب المستعجل عند "يجوز تق :وأن   عمى الطمبات المستعجمة عمىصت فنّ  ,األردنيالمشرع 
 افي الطمب المستعجل تدقيقً اإلدارية  بعد مباشرة النظر فيو, وتنظر المحكمةأو  ستدعاءتقديـ ال
لتقديـ طمب وقف التنفيذ سواء عند  ا, فقد ترؾ المشرع المجاؿ مفتوحً (ٖ)ت خالؼ ذلؾ"رأإذا  لإ

 حتى بعدىا.أو  اإللغاءرفع دعوػ 

ما انتيجو المشرع المصرؼ مف اشتراط طمب وقف التنفيذ ضمف لئحة  أف   يرػ الباحثو 
قد حدد حيث  ,ليس بالقرار الصائب والدقيق ,الدعوػ نفسيا دعوػ اإللغاء أؼ في عريضة

ذا لـ يقترف الطمب بالدعوػ فيرفض بط ير  أفْ  ضد القرار لمطاعف طمب الوقف بالدعوػ, وا 
 التي كاف مفالفرصة  عميووفوات  الطاعف حقالطمب, وىنا نرػ أنو مف الممكف أف يضيع 

محكمة  تنفيذه, ولكف ما أخذ بو المشرع األردني وف يوقف القرار الذؼ قد يضر بو قبل الممكف أ
ـ ٕٙٔٓلسنة  (ٖرقـ ) الفمسطيني قانوف الفصل في المنازعات اإلداريةو الفمسطيني العدؿ العميا 

                                                           
(ٔ)

 , رام هللا, غٌر منشور.ٖٕٓٓ/ٖ/ٔٔ, بتارٌخ ٖٕٓٓ( لسنة ٙلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم ) 
ٕ))

, رام هللا, غٌر منشور, وانظر إلى: حكم رلم ٕٔٔٓ/٘/ٕ٘م, بتارٌخ ٕٔٔٓ( لسنة ٙٙٔحكم محكمة العد العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم ) 

 م.ٕٔٔٓ/٘/ٕ٘رٌخ م, بتإٔٔٓ( لسنة ٘٘ٔ)
(ٖ)

 , غزة.ٕٙٔٓ( لسنة ٖ( من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم )ٕ/ٙانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 
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و بعد مباشرة النظر فيو, ونحف قديـ الطمب عند تقديـ الستدعاء أفي جواز تالختيار حسف فقد أ
 .ختيارمف جانبنا نؤيد ىذا ال

 وطمب وقف التنفيذ في وقت واحد؟ اإللغاءيتم طمب  أنْ  ل فقيي حول ىل يتعينار تساؤولكن ث

؛ اإللغاءيشترط تقديـ وقف تنفيذ القرار في ذات صحيفة دعوػ  وأن  ينا في السابق كما رأ
خطر  ف  , فإنواركلمصفة التنفيذية مف تاريخ صدوره بعد استيفاء ألاإلدارؼ  لكتساب القرار نظًرا
حق, تاريخ لإلى  لـ يتـ تأجيل ىذا التنفيذ حواؿ ماتالـز مع تاريخ صدوره في معظـ األتنفيذه ي
قبل رفع الدعوػ اإلدارؼ  يطمب وقف تنفيذ القرار أفْ  ا ول مقبوًل غير متصورً  ون  إجل ذلؾ فومف أ
ليا,  اوتمييدً  اإللغاءمتفرع عف دعوػ أمر  لضحنا ما ىو إأو طمب وقف التنفيذ كما  ألف  بإلغائو, 

مف في ولكف ىناؾ حالت قميمة تنفؾ فييا الرابطة والتالـز بيف صدور القرار وبيف الخطر الكا
كانت دواعي وقف إذا  كممتو في مشروعيتو, وذلؾاإلدارؼ  يقوؿ القضاءأف  مكاف تنفيذه قبلإ

يتقدـ رافع دعوػ أف  ولكف ىل يقبل في ىذه الحالة .(ٔ)اإللغاءالتنفيذ قد طرأت بعد رفع دعوػ 
 .(ٕ)بطمب لحق بوقف تنفيذ القرار؟ اإللغاء

ولقد تعرض لحكـ  ,ؼ و االدكتور سميماف الطمالفقيو القانوني لقد طرح التساؤؿ السابق 
ردت فيو عمى ىذا السؤاؿ باإليجاب, حيث لخص حكـ اإلدارؼ  صادر مف محكمة القضاء

طف ا كانت تتعمق بقضية موايأن  , ـٜٛ٘ٔسنة  مايو ٕٓالصادر في دارؼ اإل محكمة القضاء
الحكومة حد الدوؿ العربية لشغل وظيفة لدييا, ولكف فوجئ برفض مصرؼ رشحتو حكومة أ
القراريف إلغاء  فرفع دعوػ بطمب بمنعو مف مغادرة البالد, اا قرارً صدارىالمصرية ليذا الترشيح, وا  
عميو ما المنصب الذؼ عرض أف  , ثـ عمـ بعد ذلؾـٜٛ٘ٔمارس ؿ أو والتعويض عنيما في 

مارس  ٖٕتزاؿ قائمة في تعيينو, فتقدـ في  جنبية مارغبة الحكومة العربية األ , وأف  ايزاؿ شاغرً 
وبجمسة  جمة بوقف تنفيذ القراريف المشار إلييما,بعريضة يطمب فييا بصفة مستع ـٜٛ٘ٔسنة 

                                                           
(ٔ)

عبد الغنً د.  وانظر إلى ,ٖٖٓٔصء اإللغاء", مرجع سابك,  الكتاب األول, "لضا ,اإلداري, المضاء سلٌمان دمحم الطماويد.  
 .ٓٗٔ, ص, مرجع سابك"دراسة ممارنة"بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري 

(ٕ)
 وما بعدها. ٖٖٓٔص, مرجع سابك, "لضاء اإللغاء"سلٌمان دمحم الطماوي, المضاء اإلداري, الكتاب األول, د.  
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بوقف تنفيذ القراريف, وبيذا تكوف محكمة اإلدارؼ  لقضاءقضت محكمة ا ـٜٛ٘ٔمايو سنة  ٕٓ
 .(ٔ)جابت عف تساؤلنا باإليجابقد أاإلدارؼ  القضاء

ماميا, واستند المصرية ألغت الحكـ عندما طعف فيو أالعميا اإلدارية  المحكمة أف   عمًما
تقديـ الطاعف لطمب وقف التنفيذ في عريضة مستقمة, وعدـ التقدـ بو في نفس إلى  في ذلؾ

 .اإللغاءصحيفة دعوػ 

لسنة  ٙليو المحكمة مف قانوف رقـ ىبت إؼ ما ذو اوقد انتقد الدكتور سميماف الطم
ما إذا  اإللغاءحيث اشتراط قياـ الطاعف بطمب وقف التنفيذ في نفس صحيفة دعوػ  ـ,ٕٜ٘ٔ

 .اإللغاءكانت دواعي وقف التنفيذ معمومة لمطاعف وقت رفع دعوػ 

مف طمب وقف التنفيذ في الحالت األفراد  يكوف قد خطر بباؿ المشرع حرماف أفْ  ونفى
, وذلؾ لفتقار المشرع اإللغاءبعد رفع دعوػ  لل تقوـ فييا دواعي وقف التنفيذ إالنادرة التي 
ل نكاد ندرؾ المصمحة العامة التي تحوؿ دوف طمب وقف تنفيذ ذ التي يقوـ عمييا, إالحكمة 
 .اإللغاءل بعد رفع دعوػ لـ تقـ إ فالظاىر البطاإلدارؼ  القرار 

التفسير  التزاـالمصرية العميا اإلدارية  عف سبب تفضل المحكمة يًضاحيث تساءؿ أ
مف ناحية, ولمسمؾ مجمس اإلدارؼ  ة ىذا المسمؾ لطبيعة القضاءالحرفي لمنصوص, مع مجافأ

يكوف أف  اإللغاءالقانوف يشترط لقبوؿ دعوػ  أف   يناف رأ, حيث سبق أأخرػ الدولة في ناحية 
لة المصرؼ لـ يمتـز وقت رفع الدعوػ, ولكف مجمس الدو  و نيائًياالمطموب إلغائاإلدارؼ  القرار

 صدار الحكـ.قت قبل إفي أؼ و  ح القرار نيائًياصبحرفية النصوص, وقرر قبوؿ الدعوػ متى أ

زاؿ متمسكة براييا ما تاإلدارؼ  محكمة القضاءأف  ولكف بالرغـ مف ىذا النقد يبدو
"يشترط لقبوؿ  ـ, حيث تقوؿ:ٜٚٙٔنوفمبر سنة  ٗٔكدت في حكميا الصادر في السابق, الذؼ أ
حدة, وا ا صحيفةيث تجمعيما معً , بحاإللغاءبطمب  ايكوف مقترنً  أفْ اإلدارؼ  وقف تنفيذ القرار

 .(ٕ)ي المرتبة مع الشرط الموضوعي..."فيو شرط شكمي جوىرؼ لقبوؿ الطمب يستوؼ ف

                                                           
(ٔ)

, أشار إلٌه, د. سلٌمان مخمد الطماوي, 7ٙٗٔ, السنة الثالثة ص5٘4ٌٔو سنة ما ٕٓحكم محكمة المضاء اإلداري فً مصر, فً  
 .ٖٖٓٔنفس المرجع السابك, ص

(ٕ)
, أشار إلٌه, د. سلٌمان دمحم 7ٕٓ, مجموعة الثالث سنوات ص5ٙ7ٔنوفمبر سنة  ٗٔحكم محكمة المضاء اإلداري فً مصر, فً  

 .4ٖٓٔالطماوي, المضاء اإلداري, مرجع سابك, ص
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 لمدة القانونية لممواعيد المقررةضمن اوقف التنفيذ طمب تقديم الفرع الثاني: 

رفع المدعي إذا  ا محددة المدة, بحيثبأنيعف غيرىا مف الدعوػ  اإللغاءتمتاز دعوػ 
ذا الميعاد في مصر , وقد حدد ىا رفضت الدعوػ شكاًل الميعاد المحدد قانونً الدعوػ بعد انقضاء 

ضاع والمراكز القانونية, لكي ل و والحكمة مف ىذا التحديد ىي ضماف استقرار األ ,ابستيف يومً 
ميف الحماية القانونية أجل غير مسمى, وكذلؾ تأإلى  امفتوحً اإلدارية  يظل باب الطعف بالقرارات

أقيمت خارج الميعاد إذا  , حيث ل تقبل الدعوػ داريةاإللمحقوؽ المكتسبة الناشئة مف القرارات 
عدـ إمكانية التفرقة بيف القرارات المنعدمة التي تتجرد مف إلى  عدـ التحديد يؤدؼ أف   المددة, كما
تتحصف بفوات الميعاد وبيف القرارات  بسبب جسامة العيب الذؼ شابيا ومف ثـ لاإلدارية  الصفة

 .(ٔ)والتي تتحصف بفوات الميعاد ,اإللغاءالمشوبة بعيب مف عيوب 

أو  ـاإلعالأو  مف تاريخ نفاذ القرار بالنشر ىو ستوف يوًما اإللغاءميعاد تقديـ دعوػ  ف  وأ
بعد الميعاد  اإللغاءينا لو رفعت دعوػ رأ ما مف عمـ يقيني, وذلؾ كما سبق وأفْ ما يقوـ مقامي

ف , فإاإللغاءطمب وقف التنفيذ الذؼ ل وعاء لو سوػ صحيفة  يةلصارت غير مقبولة وبالتبع
طمب الوقف مرتبط بدعوػ  ألف اإللغاءميعاد تقديـ طمب وقف التنفيذ ىو ذاتو ميعاد الطعف ب

 .(ٕ)ارتباط الفرع باألصل اإللغاء

عمى  تنفيذ نفسو يحتوؼ ضمًناف الطمب وقأف  حواؿ التي تستظير فييا المحكمةوفي األ
يداع ىذا الطمب, فالدعوػ التي يبيف احتوائيا ار حسابو تاريخ إدف الميعاد سيكوف مطمب إلغاء, فإ

 بتداءتاريخ إقامتيا, وذلؾ حتى لو رفعت إحد ستكوف كذلؾ منذ واف آ لغاء فيعمى طمبي وقف وا  
 محكمة غير مختصة.أماـ 

القضاء أماـ  بتداءاميا في طمب وقف تنفيذ قرار, قدـ العاإلدارية  حيث حكمت المحكمة
فقد حدث  ,اإلدارؼ محكمة القضاء إلى  حالتوا  ذؼ قضى بعدـ اختصاص بنظره و المستعجل ال
بطمب اإلدارؼ  محكمة القضاءأماـ  عدؿ المدعي طمباتو أفْ  حالة مف القضاء المدنيعقب اإل
في قانوف مجمس الدولة, ولما قضت محكمة  اإللغاءأحكاـ  ووقف التنفيذ لتتفق مع اإللغاء
 المدعي لـ يطمبأف  سباب الطعفأوكاف مف  ,التنفيذ طعف عمى حكميا بوقفاإلدارؼ  القضاء

                                                           
(ٔ)

 .ٕٕٗام صبار العانً, المضاء اإلداري, مولع نت, صوس 
(ٕ)

 .ٕٖ٘د. دمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار اإلداري, مرجع سابك, ص 
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مف تاريخ صدور الحكـ بعدـ اختصاص المحكمة  اار خالؿ الميعاد القانوني محسوبً القر إلغاء 
 لكف المحكمة ,الدعوػ غير مقبولةمما يجعل اإلدارؼ  محكمة القضاءإلى  وباإلحالة ,المدنية
ا طمب الوقف المحاؿ مف القضاء المستعجل ينطوؼ ضمنً  أف   استظيرت أفْ  العميا, بعداإلدارية 
الميعاد أف  ساسأعمى  الدعوػ قدمت في الميعاد القانوني أف  إلى  لغاء, انتيتإعمى طمب 

طمب  فْ ا  مة غير مختصة, و محكأماـ  رفع فْ ا  و  ,صاًل أسب مف التاريخ المرفوع بو الطمب يح
 عكستيا طمباتوأف  والتي سبق ,الالحق ىو فقط مجرد تعزيز وتأكيد لمنية الحقيقية لممدعي اإللغاء
مف يوليو سنة  ٕٗ"... في  :وأن  العميا اإلدارية  حيث قضت المحكمة ,القضاء المستعجلأماـ 
بطمب وقف  ,ـٖٜٛٔسنة غسطس أ مف  ٖالقضاء المدني في إلى  , فرفع الدعوػ ابتداءٖٜٛٔ

قيمت أمجمس الدولة, وبذلؾ تكوف الدعوػ في مفيوـ قانوف إلغاء  تنفيذه بما ينطوؼ عمى طمب
حيمت أمحكمة غير مختصة, ثـ إلى  ف تـ ذلؾا  , و اإللغاءالمقررة لرفع دعوػ  اخالؿ الستيف يومً 
 ... وبالتالي تكوف ىذه الدعوػ مقبولة المختصةاإلدارؼ  محكمة القضاءإلى  الدعوػ بحالتيا

 .(ٔ)لرافعيا خالؿ الميعاد القانوني"
تقاـ الدعوػ لدػ عمى أن و: "قانوف القضاء اإلدارؼ أما في التشريع األردني فقد نص 

المحكمة اإلدارية باستدعاء يقدـ إلييا خالؿ ستيف يومًا مف اليوـ التالي لتاريخ تبميغ القرار 
منو لممستدعي أو نشره في الجريدة الرسمية أو بأؼ وسيمة أخرػ بما في ذلؾ اإلدارؼ المشكو 

الوسائل اللكترونية إذا كاف التشريع ينص عمى العمل بالقرار اإلدارؼ مف ذلؾ التاريخ أو يقضي 
 .(ٕ)"بميغو لذوؼ الشأف بتمؾ الطريقةبت

في حاؿ "ر فإن و: عمى أنو في حاؿ رفض الجية اإلدارة عف اتخاذ أؼ قراأيًضا وقد نص 
رفض الجية المختصة اتخاذ القرار أو امتناعيا عف ذلؾ تبدأ مدة الطعف بعد انقضاء ثالثيف يومًا 

 .(ٖ)"ية لتتخذ ذلؾ القرارمف اليوـ التالي لتاريخ تقديـ المستدعي طمبًا خطيًا لتمؾ الج

والتجارية المحاكمات المدنية أصوؿ  مف قانوف  جاءما في القانوف الفمسطيني فقد أ
مف تاريخ  امحكمة العدؿ العميا ستيف يومً إلى  ستدعاءيكوف ميعاد تقديـ ال" :وأن  عمى  ينيالفمسط
اإلدارة أو  صاحب الشأف, وفي حالة رفضإلى  تبميغوأو  المطعوف فيواإلدارؼ  نشر القرار

                                                           
(ٔ)

, اشار الٌه: د. دمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ 547ٔ/ٔٔ/ٗٔق, ٖٔلسنة  ٖٔٔٔحكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر, طعن  
 .ٖٖ٘المرار اإلداري, مرجع سابك, ص

(ٕ) 
 م.ٕٗٔٓ( لسنة 7ٕ/أ( من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم )4انظر فً ذلن نص المادة )

(ٖ)
 م.ٕٗٔٓ( لسنة 7ٕ/هـ( من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم )4انظر فً ذلن نص المادة ) 
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قديـ الطمب ف يوًما عمى تالميعاد مف تاريخ انقضاء ثالثي امتناعيا عف اتخاذ أؼ قرار يبدأ
 .(ٔ)إلييا"

وقد قضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في حكـ ليا برد الدعوػ بسبب تقديـ الطعف 
ضي المدة ىذه الدعوػ مقدمة بعد مُ  ف  "إ :وأن  حيث قضت في حكميا  ,بعد الميعاد المقرر

والتجارية لسنة المحاكمات المدنية أصوؿ  مف قانوف انونية المنصوص عمييا في المادة السابقة الق
صوؿ التبميغ حسب األأو  مف تاريخ العمـ اليقيني لتي حددت ميعاد الطعف بستيف يوًماا ـٕٔٓٓ

 .(ٕ)... تقرر المحكمة رد الدعوػ"

 عمى فقد نّص  ؛المطبق في غزةأما في قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطينية 
يوـ التالي لمتبميغ, حيث نصت مف ال استيف يومً خالؿ اإلدارية  المحكمةإلى  يقدـ الستدعاءأف 
مف اليوـ التالي لتاريخ تبميغ  اخالؿ ستيف يومً اإلدارية  "يقدـ الستدعاء لدػ المحكمة أنوعمى 
ومف اليوـ التالي لتاريخ نشر القرار اإلدارؼ التنظيمي في  ,الفردؼ لممستدعياإلدارؼ  القرار

لكترونية إذا كاف التشريع يقضي ما في ذلؾ الوسائل اإلسيمة أخرػ بالجريدة الرسمية أو بأؼ و 
 .(ٖ)"بتبميغو لذوؼ الشأف بتمؾ الطريقة 

 :وت عمى أن  حيث نّص  ,كانت خاصة بالقرار السمبيفقد  ؛مف نفس المادة الثالثةالفقرة  أما  
ألحكػػاـ  افػػي حالػػة رفػػض الجيػػة اإلداريػػة أو امتناعيػػا عػػف اتخػػاذ أؼ قػػرار كػػاف يجػػب اتخػػاذه وفًقػػ "

القػػوانيف أو األنظمػػة المعمػػوؿ بيػػا, ل ُيقبػػل السػػتدعاء إل بعػػد تقػػديـ تظمػػـ لمجيػػة اإلداريػػة, ويػػتـ 
ى مقػدـ مف تاريخ تقديمو, فإذا انقضت ىػذه المػدة دوف الػرد عمػ االبت في التظمـ خالؿ ثالثيف يومً 
 .(ٗ)"يح أو الضمنيمف تاريخ الرفض الصر ويحسب ميعاد الستدعاء  االتظمـ اعتبر طمبو مرفوًض 

( مف ىذه المادة في أؼ حالة مف ٔوفي الفقرة الرابعة "ينقطع سرياف الميعاد المذكور في الفقرة )
يبث  أفْ  , يجباإللغاءلمجية المختصة خالؿ ميعاد الطعف باإلدارؼ  الحالت التالية: أ. التظمـ

أف  عمى تقديـ التظمـ دوف  وًمايوات ستيف فمف تاريخ تقديمو, ويعتبر  ستيف يوًما في التظمـ خالؿ
رفضو, ويحسب ميعاد تقديـ الستدعاء مف تاريخ  بمنزلةيجيب عنو السمطات المختصة, 

 الرفض...
                                                           

(ٔ)
 وتعدٌالته. ٕٔٓٓ( لسنة ٕ( من لانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة الفلسطٌنً رلم )4ٕٗانظر فً ذلن نص المادة ) 

(ٕ)
 , رام هللا, غٌر منشور.ٕٕٔٓ/ٖ/ٗٔ, جلسة ٕٓٔٓ/5ٙ5لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  

(ٖ)
 م.ٕٙٔٓ( لسنة ٖالفلسطٌنٌة رلم ) الفصل فً المنازعات اإلدارٌة من لانون( ٔ/٘رلم ) فً ذلن نص المادةانظر  

(ٗ)
 م.ٕٙٔٓ( لسنة ٖالفلسطٌنٌة رلم ) الفصل فً المنازعات اإلدارٌة من لانون( ٖ/٘رلم ) فً ذلن نص المادةانظر  
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يقدـ ىذا الطمب خالؿ ميعاد الطعف  أفْ  محكمة غير مختصة شريطةإلى  ب. تقديـ الستدعاء
 .اإللغاءب

 .(ٔ)"اإللغاءخالؿ ميعاد الطعف ب الطمبيقدـ ىذا  أفْ  ج. تقديـ طمب تأجيل الرسوـ شريطة

أف  "... :وأن  بغزة بخصوص المدة القانونية الفمسطينية لمحكمة العدؿ العميا وفي حكـ      
فقد تـ رفض ...  اصمي بعد فوات المدة القانونية بستيف يومً المستأنف قد تقدـ باستدعائو األ

 .(ٕ)لزاـ المستدعي بالمصاريف .."الموضوع المستأنف وا  

 ف  الموعد نفسو حيث إ اتفقت عمىقد المقارنة التشريعات  أف  مف جانبنا ويرػ الباحث         
مف اليوـ التالي لتاريخ تبميغ القرار  اف يومً ديـ الستدعاء إلى المحكمة ىو ستو الموعد المقرر لتق
ميعاد مف نتفق مع فكرة بدء ال عالف صاحب الشأف ونحفإ  أؼ يحسب الميعاد مف تاريخ اإلدارؼ,

 اف يومً وىي ستو نتفق مع التشريعات المقارنة في تحديد مدة الطعف و  تاريخ عمـ صاحب الشأف,
ننا نراىا كافية لكي يقدـ صاحب المصمحة الستدعاء ضد أؼ قرار قد يضر بو  .وا 

  

                                                           
(ٔ)

 م.ٕٙٔٓ( لسنة ٖالفلسطٌنٌة رلم ) الفصل فً المنازعات اإلدارٌة من لانون( ٗ/٘رلم ) نص المادةفً ذلن انظر  
(ٕ)

 , غزة, غٌر منشور.4ٕٔٓ/ٕ/4ٔ, جلسة 4ٕٔٓ/ٕحكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
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 المطمب الثاني

 اإلداري الشروط الموضوعية لمحكم بوقف تنفيذ القرار 

مف وجود  د  ل بُ  ون  إالشكمي الجوىرؼ لقبوؿ طمب وقف التنفيذ, فبعد الطالع عمى الشرط 
, وىو شرط الضرر الحاؿ اإلدارؼ مر المحكمة بوقف تنفيذ القرار شرط موضوعي حتى تأ أيًضا

بإلغاء  نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركيا لو قضت المحكمة أف   ذا قدرت. إعنو بقوليا "..والذؼ عبر 
اإلدارؼ  ولكف القضاء .(ٔ)قانوف مجمس الدولة المصرؼ الحاليمف  القرار المطعوف فيو",

 أفْ  , ىوخر موضوعًياآ لموضوعي الذؼ أتى بو المشرع شرًطاالشرط ا إلى  ضاؼالمصرؼ أ
 .(ٕ)سباب جديةيستند طمب وقف التنفيذ عمى أ

, األردني القضاء اإلدارؼ قانوف  عمييا في بذات الموقف ونّص  األردنيخذ المشرع وأ
تختص المحكمة اإلدارية بالنظر في الطمبات المتعمقة باألمور المستعجمة التي تقدـ  عمى أن و: "

إلييا بشأف الطعوف والدعاوػ الداخمة في اختصاصيا بما في ذلؾ وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو 
ما القانوف الفمسطيني لـ يتضمف أؼ نص أ, (ٖ)"نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركيامؤقتًا إذا رأت أف 

 .اإلدارؼ يتعمق بوقف تنفيذ القرار 

 أفْ  يحق لممحكمة وأن  ولكف ما استقر عمية قضاء محكمة العدؿ العميا الفمسطينية عمى   
ضراًرا ل يمكف تنفيذه قد يحدث أ أف   وجدتإذا  بوقف تنفيذ القرار المطعوف فيو تصدر قراًرا
 .(ٗ)تالفييا

                                                           
(ٔ)

 م.57ٕٔ( لسنة 7ٗ( من لانون مجلس الدولة المصري رلم )5ٗ)رلم المادة انظر فً ذلن نص  
(ٕ)

ات سلطة ولف , حٌث لضت بؤنه "من الممرر54ص ٕٙس 4ٕٕٓ, رلم 57ٖٔ/ٔ/ٖٕ, اإلداري المصريحكم محكمة المضاء  
اإلداري على المرار على لى الرلابة المانونٌة التً ٌسلطها المضاء اإلدارٌة مشتمة من سلطة اإللغاء ونوع منها مردها إتنفٌذ المرارات 

ذا تبٌن على حسب الظاهر اإلداري إال ٌولف لراًرا إال إمناطه من المشروعٌة فوجب على المضاء  اساس وزنه بمٌزان المانون وزنً أ
ول: ركن االستعجال ن طلب ولف التنفٌذ ٌموم على ركنٌن: األؤصل طلب اإللغاء عند الفصل فٌه, أراق ومع عدم المساس بومن األ

ا الشؤن لائًما دعاء الطالب  فً هذٌتصل بمبدأ المشروعٌة بان ٌكون إ ً:ن ٌترتب على تنفٌذ المرار نتائج ٌتعذر تداركها. والثانبؤ
دمحم عبد العال لٌه: د. اإلداري. أشار إسباب جدٌة وكال الركنٌن من الحدود المانونٌة التً تحد سلطة المضاء بحسب الظاهر على أ

 5ٕفً  اإلداري: حكم محكمة المضاء , وانظر إلىٖٔٗصالسنارى, المرارات اإلدارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة, مرجع سابك,, 
 .7ٙٙصمرجع سابك, لٌه: د. دمحم حافظ, , أشار إ5ٙ5ص ٗس 5ٌ٘ٓٔونٌه سنة 

(ٖ)
 .مٕٗٔٓ( لسنة 7ٕرلم ) ردنًاأل المضاء اإلداري( من لانون /أٙانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 

(ٗ)
, ٕ٘ٓٓ/5ٕلرار رلم انظر إلى غٌر منشور, ورام هللا, , ٖٕٓٓ/ٕ/٘لسة , جٖٕٓٓ/ٗلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  

 . ٕ٘ٓٓ/ٕ/ٔ, جلسة ٕ٘ٓٓ/ٙٔ, ولرار رلم ٕ٘ٓٓ/7/ٕٔجلسة 
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, وىو تقديـ اثالثً  وضوعًيام اوالقضاء الفمسطيني شرطً  األردنيضاؼ المشرع ولقد أ
غير محق في  أنوتبيف إذا  ضرر لممستدعي ضدهأو  المستدعي كفالة مالية تضمف كل عطل

 .(ٔ)دعواه

بذات  تخذفقد أ ؛ة المطبق في غزةالفمسطينيالفصل في المنازعات اإلدارية قانوف ما أ
بالنظر في الطمبات اإلدارية  "تختص المحكمة :وأن  عمى  ونّص  ,األردنيالموقف المصرؼ و 

إذا  لييا بما في ذلؾ وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو مؤقتاً قة باألمور المستعجمة التي تقدـ إالمتعم
 .(ٕ)"نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركياأف  رات

مقدارىا وشروطيا تمـز مقدـ الطمب المستعجل بتقديـ كفالة تقرر  أفْ اإلدارية  لممحكمةو "
إذا  قد يمحق بو عطاًل وضرًرا أف  اإلدارية  لمصمحة مف ترػ المحكمةأو  خرلمصمحة الطرؼ اآل

 .(ٖ)محًقا في طمبو سواء بصورة كمية أـ جزئية" مقدـ الطمب المستعجل لـ يكف أف   ظير

توافر  (ؿو الفرع األ), سوؼ يكوف في عدة فروعإلى  لذلؾ سوؼ نقسـ المطمب الثاني
مدػ ارتباط شرط  (الفرع الثالث)توافر صفة الجدية, وفي  (الفرع الثانيفي )و  صفة الستعجاؿ,

حوؿ وفي )الفرع الخامس( تقديـ كفالة مالية, الجدية بشرط الستعجاؿ, وفي )الفرع الرابع( 
 .اإللغاء قبل التظمـ منيا إدارًيا القرارات التي ل يقبل طمب

 ل: توافر صفة اًلستعجالولفرع األ ا

حد الشرطيف الموضوعييف الجوىرية لقبوؿ طمب وقف تنفيذ أستعجاؿ ال يتمثل شرط
 .خرػ فمسطيف وحتى في التشريعات األ أـ ردفاأل أـ سواء في مصراإلدارؼ  القرار

ؿ الذؼ يبرر و باعتباره الشرط الموضوعي األية كبيرة أىملو ستعجاؿ ال شرط ف  إوعميو ف
جـ عف تنفيذه مف نتائج لتدارؾ ما قد ين اإللغاءالمطعوف فيو باإلدارؼ  الحكـ بوقف تنفيذ القرار

                                                           
(ٔ)

( من /جٙم, رام هللا, غٌر منشور, والمادة )ٖٕٓٓ/ٖ/ٔٔم, جلسة ٖٕٓٓ( لسنة ٙلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم ) 
 .مٕٗٔٓ( لسنة 7ٕرلم ) ًاالردن المضاء اإلداريلانون 

(ٕ)
, غزة.ٕٙٔٓ( لسنة ٖلانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم ) ( منٔ/ٙنص المادة رلم )انظر فً ذلن  

  

(ٖ)
 , غزة.ٕٙٔٓ( لسنة ٖلانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم ) ( منٖ/ٙنص المادة رلم )انظر فً ذلن  
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المطعوف اإلدارؼ  ما تـ تنفيذ القرارإذا  يخشى وقوعو ىناؾ ضرًرا أف   ضرار, ويعني ىذا الشرطوأ
 .(ٔ)ا لحدوث ىذا الضررمر بوقف التنفيذ منعً تأ أفْ  المختصة, فيتعيف عمى المحكمة اإللغاءفيو ب

 صالحياالصعب إ نتائج مف إحداثف تنفيذ القرار المطعوف فيو شأ أف   ويتضح مما سبق
ـ التي مف ىذا الشرط الميلمقاضي ليقدر مدػ توافر  اتداركيا, وىذا الشرط يكوف متروكً أو 
يتشدد القضاء في اقتضاء ىذا الشرط لتقرير وقف يصعب تداركيا, حيث في الغالب  أفْ  الممكف

يكوف ىناؾ  أفْ  ويشل حركتيا بتقدير وقف تنفيذ قراراتيا دوف اإلدارة  التنفيذ حتى ل يعوؽ نشاط
تحقيق المصمحة إلى  مف وراء نشاطيا اساسً تسعى أاإلدارة  أف   خطورة كبيرة مف وراء ذلؾ خاصة

 .(ٕ)العامة

كاف يترتب عمى تنفيذ القرار نتائج يتعذر ستعجاؿ ال حالةالمراد مف  أف   ومف ذلؾ يتبيف
 وىي فرع منيا, مردىا اإللغاءسمطة وقف التنفيذ مشتقة مف سمطة أف  تداركيا, ومف المعروؼ

 بميزاف القانوف, ومف ثـ يتعيف عمى القضاءاإلدارؼ  رقابة المشروعية التي ىي وزف القرارإلى 
يترتب عمى تنفيذ  أفْ  ل عند قياـ ركف الستعجاؿ, بمعنىإإدارؼ  قرار ل يوقف تنفيذأاإلدارؼ 
 .(ٖ)نتائج ل يمكف تداركيا اإللغاءالمطعوف فيو باإلدارؼ  القرار

يتشدد في تقدير ىذا  وأن  قضاء مجمس الدولة الفرنسي في ىذا الصدد نجد إلى  وبالرجوع
في ىذا الصدد,  وقف موقًفا معتدًل المصرؼ فقد اإلدارؼ  ما القضاءأ ,(ٗ)درجة كبيرةإلى  الشرط
فمنحو عندما قدر توافره بشكل يبرر ذلؾ  ي التشريعات المقارنة ىذا الشرط,تطمب القضاء فوقد 

 :(٘)مثمة ذلؾتوافره بدرجة ل تبرر منحو ومف أأو  ورفض منحو عندما قدر عدـ توافر ىذا الشرط

                                                           
(ٔ)

 ٕٙٔ, ص, مرجع سابك"دراسة ممارنة"عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري د.  
(ٕ)

جورجً شفٌك سارى, لواعد وأحكام  د., ٖٖٔد. أحمد علً السٌد خلٌل, طلبات ولف التنفٌذ, الدار الجامعٌة, لم ٌذكر السنة, ص 
 .ٔٓٗشفٌك, ص مرجع سابك, "دراسة ممارنة"المضاء اإلداري 

(ٖ)
خمٌس السٌد إسماعٌل, دعوى د. , ٕٔٔد. أحمد علً السٌد خلٌل, طلبات ولف التنفٌذ, الدار الجامعٌة, لم ٌذكر دار السنة, ص 

مستعجل, االلغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة مع المبادئ العامة للمضاء ال
 .7ٕٓ, صمرجع سابك

(ٗ)
ً بولف تنفٌذ فً خالل الفترة الماضٌة اال فً حاالت معدودة: تنحصر فً وأحكام ن مجلس الدولة الفرنسً لم ٌمنحإ  لف تنفٌذ ا

ثري, ولرار بحل جمعٌة خٌرٌة, ومرسوم بتوسٌع نطاق اتفاق جماعً من شانه ان ٌحمك حالة والعٌة ال ترخٌص بالبناء فً مكان أ
بٌب فً مستشفى معٌن إذا مكن تداركها بعد ذلن و ومرسوم بتمرٌر النفع العام للمٌام بؤعمال عامة تإدي جزٌرة , ورفض طلب بمٌد طٌ

سلٌمان دمحم لٌه: د. ا بدفع مبالغ ألشخاص شاهري اإلفالس, أشار إال ٌمكن تاللٌها, ولرارً  ان ذلن ان ٌسبب اضرارً كان من شؤ
 .5ٖٓٔ, ص, مرجع سابك"لضاء االلغاء", الكتاب األول, الطماوي, المضاء اإلداري

(٘)
 .ٖٓٗ, ص, مرجع سابك"دراسة ممارنة"جورجً شفٌك سارى, لواعد وأحكام المضاء اإلداري د.  
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ف تنفيذ متحاف "متى كاف مف شأأداء ال رماف بعض الطمبة مف فرصةصادر بحالقرار ال
متحاف لو كاف ليـ حق فيو, مما يتعذر حرماف المطعوف عمييـ مف أداء ال عوف فيوالقرار المط

 ."والحالة ىذه يكوف قائًماستعجاؿ مى ذلؾ, فإف ركف المعو تدارؾ النتيجة التي تترتب ع

ليس  برر لوقف التنفيذالمصادر بإلغاء ترخيص مقصف: ووجو اإلستعجاؿ والقرار ال
عف  ارتباؾ التزاماتو المالية, فضاًل  "... في :مجرد حرماف المدعي مف الستغالؿ, ولكنو يتمثل

 سًراتشريد عدد غير قميل مف المستخدميف والعماؿ الذيف يعمموف في ىذا المقصف وكميـ يعوؿ ا
 .(ٔ)فراد"متعددة األ

"يتعيف  :ستعجاؿ ىذا بقولياعف شرط الرية العميا المصاإلدارية  وقد عبرت المحكمة
يترتب أف  ستعجاؿ, بمعنىإدارؼ إل عند قياـ ركف ال ل يقف تنفيذ قرارأاإلدارؼ  عمى القضاء
يذ ف تنفف يكوف مف شأل يمكف تداركيا, كأ نتائج اإللغاءالمطعوف فيو باإلدارؼ  عمى تنفيذ القرار
دارؾ لو كاف لو حق فيو, مما يتعذر معو تمتحاف ف الطالب مف فرصة أداء الالقرار حرما

 بمنع مريض مف السفرأو  ثرؼ لؾ, وكما لو صدر قرار بيدـ منزؿ أالنتيجة التي تترتب عمى ذ
 .(ٕ)غراضو..."لمطعوف فيو استنفذ أ ذا نفذ القرار االخارج لمعالج, فإإلى 

يحد مف  امتشددً  امعيارً  نىبَ قد تَ  األردنيالمشرع أف  ستعجاؿ, يالحعومف ناحية معيار ال
 أفْ  ذ يتطمب المشرع لمحكـ بوقف التنفيذ, إاإلدارؼ سمطة القاضي في الحكـ بوقف تنفيذ القرار 

قضائية بخصوص ىذه  ف التنفيذ حدوث نتائج يتعذر تداركيا, ىذا ول توجد تطبيقاتيكوف مف شأ
وحيث  القضاء, مف جية نظرستعجاؿ ال نستخمص معيار أفْ  ردف, كي نستطيعلة في األالمسأ
ت عميو لما نّص  اة وفقً األردنيمحكمة العدؿ العميا  ف  "إذا ما تحققت الشروط السابقة, فإ :وأن  قضت 
 فيذ القرار المطعوف فيو,مر بوقف تنا تأين  إـ فٕٜٜٔ( لسنة ٕٔ( مف القانوف رقـ )ٕٓالمادة )

                                                           
(ٔ)

سلٌمان دمحم الطماوي, المضاء اإلداري, : د. إلى, وانظر 4ٖ7, ص4,سنة 5ٖٙٔ/ٖ/ٙٔ, فً فً مصر ة العلٌااإلدارٌحكم محكمة  
دراسة "جورجً شفٌك سارى, لواعد وأحكام المضاء اإلداري  د. , وأًٌضآٗٓٔ, مرجع سابك, ص"لضاء اإللغاء"األول,  الكتاب
, و د. خمٌس السٌد إسماعٌل, دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت ٖٓٗ, مرجع سابك, ص"ممارنة

 .ٖٕٔ, صمبادئ العامة للمضاء المستعجل, مرجع سابكوالصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة مع ال
(ٕ)

سلٌمان دمحم الطماوي, المضاء اإلداري, : د. إلى, انظر 45ٕ, ص4, السنة 5ٕٙٔ/ٕٔ/٘ٔ, فً مصر ة العلٌااإلدارٌحكم  المحكمة  
, المضاء اإلداري, دمحم, والً د. علً ٕٖٙ: عبد الوهاب, صإلى, وانظر 5ٖٓٔ, ص, مرجع سابك"لضاء االلغاء"الكتاب األول, 

.والى د. خمٌس السٌد إسماعٌل, دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام 5ٕٗص
 .ٖٕٔ, صمجلس الدولة مع المبادئ العامة للمضاء المستعجل, مرجع سابك
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ضرر, قد يمحق أو  عطلصوؿ تضمف أؼ وفق األ مستدعي كفالة مالية عدليةيقدـ الأف  شريطة
 .(ٔ)بالمستدعي ضده نتيجة البت في الدعوػ"

ما قضاء محكمة العدؿ العميا الفمسطينية فقد استقرت عمى وجوب توافر ىذا الشرط كي أ
 أل يوقف قراًرااإلدارؼ  "... توجب عمى القضاء :طعوف فيوالماإلدارؼ  تقضي بوقف تنفيذ القرار

عند الفصل فيو  اإللغاءراؽ ومع عدـ المساس بأصل طمب و األ تبيف لو حسب الظاىر مفإذا  لإ
ف كاف يترتب عمى تنفيذ ستعجاؿ, بأؿ(: قياـ الو طمب وقف التنفيذ يقوـ عمى ركنيف )األ ف  أ –

 .(ٕ)القرار نتائج يتعذر تداركيا ..."

"... مف حق  :وأن  ت عمى نّص  الفمسطينية خر لمحكمة العدؿ العمياوفي حكـ آ
بوقف التنفيذ المادؼ لمقرار المطعوف  ُتصدر قراًرا مستعجاًل  أفْ  وصالحيات محكمة العدؿ العميا

 يمكف تالقييا بالنسبة ل ضراًراقد يحدث أاإلدارؼ  التنفيذ المادؼ لمقرار أف   وجدتإذا  فيو
إلى  في ظاىرىاف دعوػ المستدعي تستند محكمتنا تجد بأ إف  وفي ىذه الدعوػ ف لممستدعي,
ل يمكف  وع الطعف سيمحق بالمستدعي أضراًراموضاإلدارية  تنفيذ القرارات ف  وأ ,أسباب جدية
ىـ بوقف تنفيذ القرارات مر المستعجل لممستدعي ضدمحكمتنا تقرر إصدار األ فإف   ,تداركيا

 .(ٖ)بالدعوػ ..." موضوع الستدعاء وذلؾ لحيف البت

خذ بذات أ فقد ,المطبق في غزة ةالفمسطينيالفصل في المنازعات اإلدارية قانوف أما 
بالنظر في الطمبات اإلدارية  "تختص المحكمة :وأن  ونص عمى  ,األردنيالموقف المصرؼ و 

إذا  تنفيذ القرار المطعوف فيو مؤقًتا لييا بما في ذلؾ وقفقة باألمور المستعجمة التي تقدـ إالمتعم
 .(ٗ)فيذه قد يتعذر تداركيا"نتائج تنأف  ترأ

 :والذؼ جاء فيو ,نفيذفي قرار وقف التالفمسطينية وقد صدر حكـ محكمة العدؿ العميا 
لحاؽ ضرر المؤكد كاف مف شأف ىذا التنفيذ إ فْ إ لىو األصل إاإلدارؼ  تنفيذ القرار ف  "... فإ
المؤقت ولحيف الفصل النيائي  وقف تنفيذه ؿل مف خالوالذؼ ل يمكف تداركو إ ,خراآلبالطرؼ 

                                                           
(ٔ)

 .5ص مرجع سابك, انظر الى : سلٌمان الراجحً, رسالة ماجستٌر,م, ٕٗٓٓ( لسنة ٖ٘٘االردنٌة, رلم )لرار محكمة العدل العلٌا  
(ٕ)

, رام هللا, غٌر منشور, وانظر إلى: لرار ٕ٘ٓٓ/ٓٔ/ٗ, بتارٌخ ٕ٘ٓٓلسنة  ٖٖٔلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
 .ٖٕٓٓ/ٖ/ٔٔ, بتارٌخ ٖٕٓٓلسنة  ٙ, ولرار رلم ٕ٘ٓٓ/5/ٔٔ, بتارٌخ ٕ٘ٓٓلسنة  ٙٔٔمحكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم 

(ٖ)
 ٔٔٔ, رام هللا, غٌر منشور, وانظر إلى: لرار رلم ٕ٘ٓٓ/ٕ/ٔ, بتارٌخ ٕ٘ٓٓلسنة  ٙٔلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  

, بتارٌخ ٕ٘ٓلسنة  5ٕ, ولرار رلم 7ٕٓٓ/ٕ/7ٔ, بتارٌخ 7ٕٓٓلسنة  ٗ, ولرار رلم ٕ٘ٓٓ/5/ٔٔ, بتارٌخ ٕ٘ٓٓلسنة  ٔٔٔ
ٕٔ/7/ٕٓٓ٘. 

(ٗ)
 م.ٕٙٔٓ( لسنة ٖ( من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم )ٔ/ٙانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 
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بيع أو  ةىدـ منشأأو  بإزالة مبنىإدارؼ  صل النزاع بيف الطرفيف, كما في حالة صدور قرارفي أ
 .(ٔ)عقار.. إلخ"

قد رفض وقف تنفيذ القرار في في مصر اإلدارؼ  القضاء أف   وعمى عكس مف ذلؾ نجد
 تية:, ومنيا اآلأخرػ حالت 

مضت فترة طويمة مف تاريخ صدور القرار إذا  تنتفيستعجاؿ ال حالةأف  ويالحع
ذا مضت فترة "إ :وأن  اإلدارؼ  المطعوف فيو حتى تاريخ نظر الدعوػ, حيث قضت محكمة القضاء

ستمرار توافر ركف مما يتعذر معو القوؿ با فآلطويمة مف تاريخ صدور القرار المطعوف فيو حتى ا
, فال موجب لبحث الركف نواأركحد الطمب العاجل أداـ قد فقد  ما وأن  ستعجاؿ, ومف حيث ال
 .(ٕ)رفض الطمب"إلى  تياءنالحد الركنيف لوىو الجدية, حيث يكفي عدـ توافر أالثاني 

كة لممدعي إلقامة رض مممو أوقف تنفيذ قرار صادر بنزع ممكية رفضت المحكمة طمب و 
تنفيذ القرار الصادر المدعي قد طمب وقف  أف   ذا كاف الثابت"إ :وأن  إلى   استنادً امستشفى عمييا, 
 أف   ستباف لممحكمةامموكة لو إلقامة مستشفى عمييا, وأثناء نظر الدعوػ رض مبنزع ممكية أ

ف طمب وقف فإ -إقامة المستشفى عمييا , وشرع فعاًل اإلدارةبمعرفة  رض تـ فعاًل ستيالء عمى أال
بو إعادة  كاف مقصوًداإذا  بوقف تنفيذ القرار تنفيذ الحكـ ف  إ التنفيذ يصبح غير ذؼ موضوع, بل
قامة في سبيل إ أعماؿيؤخذ في العتبار ما تـ مف  أفْ  رض دوف يد المطعوف عميو عمى األ

مف مبنى ىذه  ارض شيد عمييا جزءً أإلى  رض فضاءلمستشفى, مما غير األرض مف أا
قميا تعطيل ائج خطيرة أىو الذؼ يترتب عميو نتتنفيذ الحكـ عمى ىذا النحو أف  المستشفى,

المصمحة العامة  ف  دعاء, فإفي قيمة ىذا الأمر  ميما يكف مف ون  ألمشروع ذؼ نفع عاـ, 
ساس مف كاف لذلؾ أإذا  تعويض,إلى  والمصمحة الفردية ل تتوازياف, فتتحوؿ المصمحة الفردية

 .(ٖ)القانوف"

                                                           
(ٔ)

 , غزة, غٌر منشور.7ٕٔٓ/ٕٔ/ٕٗ, جلسة 7ٕٔٓ/7ٗحكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
(ٕ)

داري ولضاء التنفٌذ واشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة خمٌس السٌد إسماعٌل, دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلد.  
 .ٕٓٔ, صمع المبادئ العامة للمضاء المستعجل, مرجع سابك

(ٖ)
ق, انظر إلى: د. عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ ٕ, لسنة ٕٓ,رلم 5٘٘ٔ/ٔٔ/٘حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر,  

, ود. سلٌمان دمحم الطماوي, المضاء اإلداري, 4ٙٔ, مرجع سابك, ص"دراسة ممارنة"المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري 
 .٘ٗٓٔمرجع سابك, ص, "لضاء االلغاء"الكتاب األول, 
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تعذر تدارؾ النتائج المترتبة أو ستعجاؿ ال ل يشترط وأن  ليو ما تجدر اإلشارة إ أىـومف 
اإلعتداء المادؼ يجب  أف   ذموب وقف التنفيذ ىو قرار منعدـ, إكاف القرار المطإذا  عمى التنفيذ

 أعماؿمف  لمنعدـ كما سبق القوؿ يعتبر فعاًل مادًيا ويعتبر تنفيذه عماًل , والقرار ازالتو فوًراإ
 .(ٔ)الصحيحةاإلدارية  الغصب والعدواف, فيو يخرج عف دائرة القرارات

وجيات  أنونسبي تقديرؼ قد تختمف بشأمر  ىوستعجاؿ ال أفوىناؾ مف الفقو يرػ 
 ا, وفقً داريةاإلوبيف المحكمة اإلدارؼ  وليذا فكثير ما يختمف التقدير بيف محكمة القضاء النظر,
 :(ٕ) ليذا األمروذكر منيا مثاًل  ,الموضوعإلى  منياية التي تنظر المحكمة و المز 

مر, صدار ىذا األإفي اإلدارة  جانب بمغادرة البالد, فنازع في حقأحد األاإلدارة  مرتأ
تصفية إلى  في حاجة أنوبما يمي: ستعجاؿ ال ورفع دعوػ بوقف تنفيذ القرار, وبرر ركف
ل ضاعت حقوقو,  ون  أل ؛توفي والده وخمف تركو يتعيف عميو تصفيتيا حساباتو مع الحراسة وا 
مصحة, وثمة خطر وابنو وابنتو مرضى بالشمل ويعالجاف في  الوحيد الذؼ يحيط بظروؼ التركة,

, ـٜٜ٘ٔمارس ٖٔبوقف تنفيذ القرار في اإلدارؼ  مرت محكمة القضاءييددىما في السفر, فأ
أو  قامةسمطة مطمقة في اإلجابة طمب مد مدة اإل دارةف كاف لإل"وا   :وأن  وبنت حكميا عمى 

فقد ستعجاؿ ال ما شرطلمقانوف". أ اعماؿ السمطة ومخالفً ذلؾ مشروط بإساءة است أف   , غيررفضو
تكميفو أف  لما قد يترتب عمى التنفيذ مف نتائج يتعذر تداركيا. ذلؾ قالت بخصوصو: "... نظًرا

لده لخطر أو يعرض مصالحة وصحة  نوإخصية, فبالسفر, مع ما فيو مف مساس بحريتو الش
 جسيـ".

 ألف  لغت الحكـ بوقف التنفيذ, العميا لـ تقتنع بيذه الحجج, وأاإلدارية  ولكف المحكمة
ليس فيما ذكره  أنولما لدييا مف معمومات, و  ا طبًقارفضيأو  جنبيحرة في تجديد إقامة األاإلدارة 
 .(ٖ)ما يعتبر نتائج ل يمكف تداركيا المدعي

وذلؾ لعدـ  ؛اإلدارؼ  وقف تنفيذ القرار رفضوالفمسطينية وفي حكـ لمحكمة العدؿ العميا 
تنفيذ  ف  محكمتنا تجد بأ "وفي ىذه الدعوػ فإف   :وأن  حيث قررت  ,يمحق بالمستدعي توافر ضرر

                                                           
(ٔ)

د. خمٌس السٌد إسماعٌل, دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة  
 .ٕٓٔ, صمع المبادئ العامة للمضاء المستعجل, مرجع سابك

(ٕ)
 .4ٗٓٔ, ص, مرجع سابك"اإللغاء لضاء"سلٌمان دمحم الطماوي, المضاء اإلداري, الكتاب األول, د.  

(ٖ)
سلٌمان دمحم الطماوي, المضاء اإلداري, لٌه: د. , أشار إ7ٖ٘, صٙ, السنة 5ٙٓٔ/4/ٗٔفً مصر,  ة العلٌااإلدارٌحكم المحكمة  

 .4ٗٓٔ, ص, مرجع سابك"لضاء اإللغاء"الكتاب األول, 



4ٗ 
 

ف تداركو, وعميو فإننا نقرر عدـ  يمكبالمستدعي ل محق ضرًراالمشكو منو ل يُ اإلدارؼ  القرار
 .(ٔ)جابة طمب المستدعي بوقف التنفيذ"إ

ف : "... بشأوأن  ف رفضيا وقف التنفيذ بشأ بغزةالفمسطينية  وفي حكـ لمحكمة العدؿ العميا
ضده بالضرر الذؼ المستأنف  مىمحل الطعف لف يعود عاإلدارؼ  ف تنفيذ القرارالحالة الراىنة فإ
 القرارإلغاء  -بحكـ نيائي–اإلدارية  ما قررت المحكمةإذا  ون  ألل بوقف التنفيذ, تداركو إل يمكف 
ثر الحق في كل مستحقاتو الوظيفية بأ المطعوف فيو, فسيكوف لممستأنف ضده عندئذاإلدارؼ 

مف المحكمة  حتى البت فيو نيائًيااإلدارؼ  رجعي عف طواؿ الفترة الممتدة مف تاريخ صدور القرار
ضرار تكوف قد لحقت بو جراء ذلؾ أ في أيًضا في المطالبة بجبر أؼالمختصة, وكما ولو الحق 

ر قد تمحق ضراأ المستأنف ضده كموظف عمومي مف أؼ صفالقانوف قد ح ف  ... وأ لمقانوف  اوفقً 
 حكمت الطعف بالستدعاء... فقدمحل اإلدارؼ  عدـ مشروعية القرار بو فيما لو تبيف لحًقا

 .(ٕ)"ف لـ يكفادر في الطمب المستعجل اعتباره كأالمحكمة بإلغاء القرار المستأنف الص

كاف إذا  , ليقرر مااإلدارؼ لة متروكة لمقاضي مسأستعجاؿ ال أف ويتضح لنا مما سبق
 المحكمة ينطوؼ عمى حالة استعجاؿ قد يتعذر تدارؾ نتائجيا لو تـ تنفيذ القرارإلى  الطمب المقدـ
 في ىذه الحالة.ستعجاؿ ال ـ ل تتوافر صفة, أاإللغاءالذؼ طعف فيو باإلدارؼ 

 ةالفرع الثاني: توافر صفة الجدي

 لقاضي الموضػوع د  بُ وبالتالي ل ,وفرع منيا اإللغاءسمطة وقف التنفيذ مشتقة مف سمطة  إف  
عند نظره طمػب وقػف التنفيػذ, كمػا يتصػدػ لمشػروعيتو عنػد اإلدارؼ  يتصدػ لمشروعية القرار أفْ 

لكػػػي يصػػػدر قػػػراره فػػػي اإلدارؼ  عػػػف مشػػػروعية القػػػرار مبدئيػػػة عقيػػػدة, فيكػػػوف اإللغػػػاءنظػػػره دعػػػوػ 
وضػػػوع موضػػػوع الػػػدعوػ, فقػػػد يصػػػدر القاضػػػي حكمػػػو بوقػػػف التنفيػػػذ, يسػػػتتبعو حكػػػـ آخػػػر فػػػي م

 .اإللغاءالدعوػ يرفض دعوػ 

اؿ, إلمكاف ستعجية بجانب شرط اللجدسباب امف توافر األاإلدارؼ  ولقد قصد القضاء
بدوف مبرر اإلدارة  مف وقف التنفيذ وسيمة لتعطيل نشاط الحكـ بوقف التنفيذ وأل يتخذ األفراد

                                                           
(ٔ)

 , رام هللا, غٌر منشور.ٖٕٓٓ/ٗ/4ٕ, جلسة ٖٕٓٓ/ٕٔحكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
(ٕ)

 , غزة, غٌر منشور.7ٕٔٓ/ٕٔ/ٕٗ, جلسة 7ٕٔٓ/7ٗحكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
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 ا, وكانت األسباب التي يستند عمييا المدعي أسبابً ار المطعوف فيو سمبًياكاف القر إذا  معقوؿ
الطعف في كاف إذا  تبحث ما أفْ  المحكمة عند نظر طمب وقف التنفيذذا كاف يجب عمى واىية, وا  

ا عرضيً  يكوف بحًثا أفْ  بحثيا ىذا يجب ف  عمى أسباب جدية مف عدمو فإ اصحة القرار قائم  
لى ىو وجو الحقيقة في طمب الوقف و يكوف لموىمة األأف  تتحسس فيو ما يحتمل عاجاًل 

ر مف خيلفحص األىذا ا ألف  , وضوع فحًصا دقيًقاتفحص المأف  المعروض عمييا, وليس ليا
 .(ٔ)اختصاص قاضي الموضوع

راؽ بالقدر الالـز لمحكـ في و يتحسس ظاىر المستندات واألاإلدارؼ  القاضيأف  وىذا يعني
سباب المقدمة مف جدية األإلى  طمئنافعف طريق ال -وىو طمب وقف التنفيذ -جراء الوقتياإل

 اإللغاءالبث فييا عند الفصل في دعوػ أمر  يترؾأف  الحق, عمىالطاعف دوف المساس بأصل 
 اإللغاءلمجوانب القانونية التي تأسست عمييا دعوػ اإلدارؼ  ذاتيا, ويتطمب تصدؼ القاضي

كاف مستوفي لشروط صحتو أـ ل, لكي إذا  القرار المطعوف فيو, وما فالالتعرض لوجوه بط
 .(ٕ)ىذا الوقفرفض أو  مر ويقضي بوقف تنفيذهيحسـ األ

بناء اإلدارؼ  ويقصد بشرط المشروعية أؼ الجدية, رجحاف احتماؿ الحكـ بإلغاء القرار
التنفيذ دعاء طالب وقف , ويكوف اإللغاءسس عمييا الطاعف دعوػ عمى األسباب الجدية التي أ

 ت المحكمة مف فحصيا الظاىرؼ ما رأإذا  سباب جدية تبرره, بحيثبحسب الظاىر عمى أ اقائمً 
ا تقضي نيإلييا المدعي إللغاء القرار المطعوف فيو مشروعة, فسباب التي استند إاأل أف   لمدعوػ 

الحس السميـ, إلى  , ويستند ىذا الشرطػ خر ما توفرت الشروط األاإلدارؼ إذا  بوقف تنفيذ القرار
موضوع ا حقيقية بالنسبة لوجدت فرًص إذا  لصمحة عممية حقيقية لوقف التنفيذ إذ ل توجد مإ

 .(ٖ)الدعوػ 

                                                           
(ٔ)

راجع حكم محكمة المضاء و, 4ٖٗ,صدمحم عبد العال السنارى, المرارات اإلدارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة, مرجع سابك,د.  
اإلدارٌة أن تكون واجبة النفاذ إال صل فً المرارات : "إن األولد جاء به 7ٔٔٔق المجموعة ص 7لسنة  4فً المضٌة رلم  اإلداري

ل مر فصٌذ المرار, والفصل فً مثل هذا األصل ولف تنفٌجوز للمحكمة استثناًء من هذا األذا ترتب على تنفٌذها نتائج ٌتعذر تداركها فإ
ن تتبٌن توافر ممومات طلب ولف التنفٌذ عة ومبسطة, ومهمة المحكمة ولتئذ أن تكون إجراءاته سرٌتلزم أفً أمر مستعجل بطبٌعته ٌس

ذا كانت ا بادٌاً للنظرة العابرة, وإتولف به عدوانً  امإلتً  اذا تبٌن لها ذلن فإنها تصدر حكمً ته وتعذر تدارن نتائج التنفٌذ, فإمن حٌث جدٌ
ال بالمدر أولٌة ال تتعرض فٌه إن تكون نظرة اول الموضوع فإن نظرتها له ٌجب أا الطلب تتنالمحكمة وهً فً سبٌل الفصل فً هذ

 .لى تكوٌن عمٌدة فٌه"الموضوع وتنتهً إ ن تستبك لضاءٌن رأي فً خصوص ولف التنفٌذ دون أالذي ٌسمح لها بتكو
(ٕ)

 .45ٔ, مرجع سابك, ص"دراسة ممارنة"اء اإلداري د. عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المض 
(ٖ)

 .7٘ٔ, مرجع سابك, ص"دراسة ممارنة"د. عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري  
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ليػػة أو الجديػة التػي يقػوـ عمييػا طمػب وقػف التنفيػذ تعنػى فحػص القاضػي بصػورة  وبػذلؾ فػإف  
 نػػػوإحسػػػب الظػػػاىر قػػػد شػػػابو عيػػػب مػػػا فاإلدارؼ  القػػػرار أف   , فػػػإذا وجػػػداإلدارؼ لمشػػػروعية القػػػرار 

المحكمػة عػف طمػب وقػف التنفيػذ  اتكونيػ العقيدة التي ف  إراره بوقف التنفيذ, وبمعنى آخر فيصدر ق
عنػػػد بحػػػث موضػػػوع دعػػػوػ  اإللغػػػاءمبنيػػػة عمػػػى أسػػػاس أرجحيػػػة إصػػػدار قرارىػػػا ب ةليػػػأو  عقيػػػدة ىػػو
 .(ٔ)اإللغاء

لػػػػى و تسػػػػتظير المحكمػػػػة جديػػػػة الطمػػػػب بوقػػػػف التنفيػػػػذ مػػػػف خػػػػالؿ فحصػػػػيا األ أفْ  ويمكػػػػف
وكونيػػا غيػػر  ,تالمسػػتنداومػػف خػػالؿ قػػرائف معينػػة تفيػػد ذلػػؾ كضػػئالة  ,اإلدارؼ  لمشػػروعية القػػرار

عػػف إبػػداء دفاعيػػا فػػي اإلدارة  تقػػاعس أف   بعػػدـ جػػدوػ وقػػف التنفيػػذ, كمػػا امنتجػػة تعطػػي انطباًعػػ
 .(ٕ)كمة في إصدار قرار وقف التنفيذ لممح اذكر أسباب القرار يكوف مبررً أو  الدعوػ 

 "يتعيف عمى القضاء :ىذا بقولياستعجاؿ ال العميا عف شرطاإلدارية  وقد عبرت المحكمة
يترتب عمى تنفيذ أف  ستعجاؿ, بمعنىإل عند قياـ ركف الإدارؼ  ل يقف تنفيذ قرارأاإلدارؼ 
ار يذ القر ف تنفل يمكف تداركيا, كاف يكوف مف شأ نتائج اإللغاءالمطعوف فيو باإلدارؼ  القرار

دارؾ النتيجة التي معو تمتحاف لو كاف لو حق فيو, مما يتعذر حرماف الطالب مف فرصة أداء ال
الخارج إلى  بمنع مريض مف السفرأو  ثرؼ تترتب عمى ذلؾ, وكما لو صدر قرار بيدـ منزؿ أ

وحده ل يكفي ستعجاؿ ال ركفأف  غراضو.. عمىنفذ القرار المطعوف فيو استنفذ أ  ذالمعالج, فإ
يكوف ادعاء الطالب في أف  ومف توفر ركف ثاني, وى د  نما ل بُ وا  اإلدارؼ  لمحكـ بوقف تنفيذ القرار

 القرار".إلغاء  سباب جدية تحمل عمى ترجيحعمى أ -بحسب الظاىر االشأف قائمً  ىذا

سباب متروؾ لقاضي الموضوع, وكل بمبدأ المشروعية وتقدير جدية األ وىذا الركف متصل
سباب الجدية ىو مف الحدود القانونية التي تحد سمطة وركف قياـ األستعجاؿ ال مف ركف قياـ
 .(ٖ)العميااإلدارية  , وتخضع بالتالي لرقابة المحكمةاإلدارؼ محكمة القضاء 

                                                           
(ٔ)

 .ٖٕٔراضً, المضاء اإلداري, مرجع سابك, ص د. مازن لٌلو 
(ٕ)

 لٌلومازن د. لٌه إشار أ. ٘ٓٗعبد الحكٌم فوده, ص د.  انظر إلى: 54ٙٔ/ٔٔ/7ة العلٌا فً مصر فً اإلدارٌحكم المحكمة  
 .ٖٕٔ, مرجع سابك, صراضً

(ٖ)
, أشار إلٌه: د. خمٌس السٌد اسماعٌل, دعوى اإللغاء وولف 45ٕ, ص4, السنة 5ٕٙٔ/ٕٔ/ٌ٘ٔا, ة العلاإلدارٌحكم  المحكمة  

فٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة مع المبادئ العامة للمضاء المستعجل, مرجع سابك, تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التن
, مرجع سابك, "دراسة ممارنة", د. عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري 7ٕٓص
 .ٖٙٔص
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كامو, ومنيا حيعرض ليذه الشروط في كثير مف أ أفْ  تيح لمجمس الدولة المصرؼ وقد أ
وىي  ,اإللغاءسمطة وقف التنفيذ مشتقة مف سمطة  أف   "... مف المعروؼ :حكميا الذؼ تقوؿ فيو
وزف  ساسعمى القرار عمى أاإلدارؼ  الرقابة القانونية التي يسمطيا القضاءإلى  فرع منيا, مردىا

ل يوقف أاإلدارؼ  المشروعية وعدميا, فوجب عمى القضاءمبدأ  مناطو القرار بميزاف القانوف وزًنا
 يترتب عمى تنفيذ القرار أفْ  ستعجاؿ, بمعنىؿ: قياـ الو يف, األل عند قياـ ركنإإدارؼ  تنفيذ قرار
يكوف أف  نتائج يتعذر تداركيا, والثاني: يتصل بمبدأ المشروعية أؼ اإللغاءالمطعوف فيو باإلدارؼ 

وكال الركنيف مف الحدود القانونية  بحسب الظاىر عمى أسباب جدية, ا الشأف قائًماالطمب في ىذ
 .(ٔ)العميا"اإلدارية  وتخضع لرقابة المحكمةاإلدارؼ  التي تحد سمطة محكمة القضاء

ة األردنيمف قانوف محكمة العدؿ العميا  مف الفقرة الواردةطار ىذا الشرط فقد يستفاد وفي إ
 .(ٕ)...""... وذلؾ بناًء عمى طمب معمل مف صاحب المصمحة مف الطرفيف  وىي

ة, بوجوب توافر ىذا الشرط, حيث األردنيخذت بيذا الشرط محكمة العدؿ العميا ولقد أ
( لسنة ٕٔ( مف قانوف محكمة العدؿ العميا رقـ )ٕٓذا توافرت شروط المادة )"إ :وأن  قضت 
مستدعي كفالة مالية عدلية وفق يقدـ ال أفْ  ـ يوقف تنفيذ القرار المطعوف فيو, شريطةٕٜٜٔ
ضده بنتيجة البت في ىذه  ضرر, قد يمحق بالمستدعيأو  صوؿ, تضمف أؼ عطلاأل

 .(ٖ)الدعوػ"

فقد ورد عنو العديد مف القرارات الصادرة عف محكمة العدؿ العميا  ؛ما القضاء الفمسطينيأ
حكامو ما فقد جاء في أ ,رط توافر ركف الجديةفييا عمى ش كدتالفمسطينية في الضفة وغزة التي أ

)الثاني( يتصل طمب وقف التنفيذ يقوـ عمى ركنيف .... و أف   "... :وأن  مف قراراتيا  يؤكد ذلؾ

                                                           
(ٔ)

, مجموعة أحكام السنة األولى, وانظر إلى: د. سلٌمان دمحم 5٘٘ٔمن نوفمبر سنة  ٘ٔحكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة, فً  
. د. عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ المرار ٓ٘ٓٔ, مرجع سابك, ص"لضاء اإللغاء"الطماوي, المضاء اإلداري, الكتاب األول, 

. د. خمٌس السٌد إسماعٌل, دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ 45ٔ, مرجع سابك, ص"دراسة ممارنة"اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري 
المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة مع المبادئ العامة للمضاء المستعجل, مرجع سابك 

 .7ٕٓص
(ٕ)

 م.55ٕٔسنة ( لٕٔ( من لانون محكمة العدل العلٌا األردنٌة رلم )ٕٓانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 
(ٖ)

, منشورات مركز عدالة, وبذات المعنى: لرار ٕٗٓٓ/4/ٕٙم, جلسة ٕٗٓٓ(, لسنة ٖ٘٘لرار محكمة العدل العلٌا األردنٌة, رلم ) 
 .ٕٔ٘م, منشورات مركز العدالة, أشار إلٌه: شرٌف بعلوشة, رسالة ماجستٌر,صٕٔٓٓ/7/ٕم, جلسة ٕٔٓٓ(, لسنة ٕٙٔرلم )
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سباب جدية ا بحسب الظاىر عمى أذا الشأف قائمً يكوف ادعاء الطالب في ى فْ بمبدأ المشروعية بأ
 .(ٔ)"اإلدارؼ وكال الركنيف مف الحدود القانونية التي تحد سمطة القضاء –

محكمتنا تجد  "وفي ىذه الدعوػ فإف   :وأن  وفي حكـ لمحكمة العدؿ العميا في فمسطيف حكـ 
وع موضاإلدارؼ  ف تنفيذ القراروأ ,أسباب جديةإلى  دعوػ المستدعي تستند في ظاىرىا ف  بأ

مر ألصدار امحكمتنا تقرر إ وعميو فإف   ,ل يمكف تداركيا الطعف سيمحق بالمستدعي أضراًرا
ستدعاء وذلؾ لحيف البث ىـ بوقف تنفيذ القرارات موضوع الالمستعجل لممستدعي ضد

 .(ٕ)..."بالدعوػ 

اإلدارؼ  بغزة في حكـ الستئناؼالفمسطينية لمحكمة العدؿ العميا  وقد صدر قرار  
, حيث ل يوجد جدية في اإللغاءلحيف الفصل في الدعوػ اإلدارؼ  بخصوص وقف تنفيذ القرار

 .(ٖ)ستئناؼ لعدـ الجدية والقطعية""قررت المحكمة شطب ال :ػ المستأنف فقالتالقطعية لد

ضرار التي ل يمكف يستيدؼ غاية محددة, وىي توقي األ ولما كاف طمب وقف التنفيذ
 ف:يترتب عمى ذلؾ نتيجتيف ميمتي ون  إيقوؿ القضاء كممتو فيو, ف أفْ  تالفييا فيما لو نفذ القرار قبل

اإلدارة  تكوف  فْ حكـ فائدة مف الناحية العممية, بأيكوف لم أفْ  لمقضاء بوقف التنفيذ: يتعيف لىو األ 
صبح ىذا الطمب غير ذؼ تو قبل الحكـ في طمب وقف التنفيذ, أقد نفذاإلدارة  ذا كانتلـ تنفذه, فإ

ليو( )وقد سبقت اإلشارة إ في حكميا الصادرالمصرية العميا اإلدارية  موضوع, كما تقوؿ المحكمة
ند تقديـ طمب وقف رض كانت عاأل ذؼ موضوع... ول يغير مف ذلؾ الدعاء بأف   ".. غير :ون  أ

 .(ٗ)التنفيذ خالية"

 ألف   ,داريةاإللو مقومات القرارات إدارؼ  قرارإلى  يوجوأف  طمب وقف التنفيذ يجب ف  إ :والثانية
فراد, جواز التنفيذ الجبرؼ ضد األمبدأ  ىي التي يطبق عمييا -معيبةأو  سميمة- داريةاإلالقرارات 

ا يجعمو حدً اإلدارؼ  بمغ العيب في القرارإذا  مايراد توقييا بطمب وقف التنفيذ, أ وىي النتيجة التي
                                                           

(ٔ)
, رام هللا, غٌر منشور, وانظر إلى: حكم رلم ٕ٘ٓٓ/ٓٔ/ٗ, بتارٌخ ٕ٘ٓٓلسنة  ٖٖٔالعلٌا الفلسطٌنٌة, رلم حكم محكمة العدل  
 .555ٔ/ٕٔ/ٔ, تارٌخ 555ٔلسنة  7ٔ

(ٕ)
لسنة  ٔٔٔ, رام هللا, غٌر منشور, وحكمها رلم ٕ٘ٓٓ/ٕ/ٔ, بتارٌخ ٕ٘ٓٓلسنة  ٙٔحكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  

 .ٖٕٓٓ/ٕ/٘, بتارٌخ ٖٕٓٓلسنة  ٗ, وحكم رلم ٕ٘ٓٓ/7/ٕٔ, بتارٌخ ٕ٘ٓٓلسنة  5ٕ, وحكم رلم ٕ٘ٓٓ/5/ٔٔ, بتارٌخ ٕ٘ٓٓ
(ٖ)

 , غزة, غٌر منشور.7ٕٔٓ/ٔٔ/ٕٙ, جلسة 7ٕٔٓ/ٗٙحكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم 
(ٗ)

, انظر إلى د. عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, , تم اإلشارة إلٌة سابمًا5٘٘ٔنوفمبر سنة  ٘حكم المحكمة اإلدارٌة فً مصر, صادر فً  
, د. سلٌمان دمحم الطماوي, المضاء ٕٓٓ, مرجع سابك, ص"دراسة ممارنة"ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري 

 .ٓ٘ٓٔ, مرجع سابك, ص"لضاء االلغاء"اإلداري, الكتاب األول, 
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, بذات الوسيمة التي يمجؤوف توقي نتائج ىذا العمل المادؼ الضاراألفراد  في وسع ف  فإ امعدومً 
 مف صفتواإلدارة  عداـ يجرد عملنلا ألف  فراد, ذلؾ أحد األ قد صدر مفاإلدارة  عمل أف   لييا لوإ

 .(ٔ)زاءه كامل اختصاصود عمل مادؼ يسترد القضاء العادؼ إمجر إلى  ويحيمواإلدارية 

شرط توافر األسباب الجدية مف الشروط الموضوعية الالزمة إلمكاف الحكـ  يرػ الباحث أف  
فْ  كػػػػاف المشػػػػرع المصػػػػرؼ واألردنػػػػي وقػػػػانوف الفصػػػػل فػػػػي المنازعػػػػات اإلداريػػػػة  بوقػػػػف التنفيػػػػذ, وا 

الفمسطينية لػـ ينصػا عميػو فػي القػوانيف التػي نصػت عمػى وقػف التنفيػذ, ولكػف القضػاء اإلدارؼ فػي 
كػـ فػي القضػاء الفمسػطيني اسػتمـز تػوافر األسػباب الجديػة إلمكانيػة الح اوأيًضػ ,الدوؿ المشار إلييػا
دارؼ المطعػػوف جديػػة ضػػرورؼ لوقػػف تنفيػػذ القػػرار اإلصػػبح شػػرط الاإلدارؼ, وأبوقػػف تنفيػػذ القػػرار 

ذا كػػاف ىنػػاؾ تػػرجيح بإلغػػاء القػػرار اإلدارؼ  ,فيػػو, والػػذؼ يفحػػص فييػػا القاضػػي مشػػروعية القػػرار وا 
ـ تعطيػػل عمػػل وىػػي متروكػػة لمقاضػػي فػػي تحديػػد, ونحػػف نتفػػق مػػع شػػرط تػػوافر الجديػػة حتػػى ل يػػت

 عمميا.اإلدارة والتسبب في أعاقت 

 الفرع الثالث: مدى ارتباط شرط الجدية بشرط اًلستعجال

إف  ارتباط شرط الستعجاؿ والجدية ىو ارتباط لزوـ, بمعنى أنو ل يقضي بوقف تنفيذ 
القرار اإلدارؼ إل إذا اجتمع لطمب الوقف شرطي الستعجاؿ والجدية مًعا, فذلؾ مف مقتضى 
الطابع الستثنائي لنظاـ الوقف والذؼ يستتبع تضيق نطاقو بقدر الضرورة المستدعية خروًجا 

لمطعف باإللغاء تحقيًقا لمتوازف الواجب بيف المصمحة العاـ في األثر غير الموقف عمى األصل 
العامة والمصمحة الخاصة, وأف قياـ ركف الستعجاؿ وحده ل يكفي لمحكـ بوقف تنفيذ القرار 

نما ل بد مف توافر ركف ثاني ىو أف يكوف  ادعاء الطالب في ىذا الشأف قائًما حسب اإلدارؼ وا 
 .(ٕ)أسباب جدية تحمل عمى ترجيح إلغاء القرار الظاىر عمى

مف قانوف  ٜٗطبقا ألحكاـ المادة  وقد قضت المحكمة اإلدارية العميا المصرية أن و: "
ل يقضى بوقف تنفيذ قرار إدارؼ إل إذا تحقق ركناف : األوؿ  ٕٜٚٔلسنة  ٚٗمجمس الدولة رقـ 

                                                           
(ٔ)

, حٌث إنَّها بعد التؤكد على تمتع المرارات 4ٕٓ, صٔ, سنة 5ٌ٘ٙٔناٌر سنة  ٗٔ وانظر إلً حكم المحكمة اإلدارٌة, الصادر فً 
اإلدارٌة ولو كانت معٌبة بالموة الملزمة, وبحك اإلدارة فً تنفٌذها, استطردت لائلة: "أما إذا نزل المرار إلى حد غصب السلطة, 

حمه حصانة, وال ٌزٌل عٌبه الطعن فٌه, وال ٌكون لاباًل للتنفٌذ وانحدار بذلن الى مجرد الفعل المادي المعدوم األثر لانوًنا, فال تل
بالطرٌك المباشر, بل ال ٌعدو أن ٌكون عمبة مادٌة فً سبٌل استعمال ذوي الشؤن لمراكزهم المانونٌة المشروعة مما ٌبرر بذاته طلب 

ائج ٌتعذر تداركها" أشار إلٌة: د. سلٌمان دمحم المطعون علٌه إزالة تلن العمبة بصفة مستعجلة حتى ال ٌستهدف لما ٌستهدف له من نت
 .ٔ٘ٓٔ, مرجع سابك, ص"لضاء اإللغاء"الطماوي, المضاء اإلداري, الكتاب األول, 

(ٕ)  
 .7٘5م, ص7ٕٓٓد. دمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار اإلداري, دار الجامعة الجدٌدة للنشر, 
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 يو الثاني جدية األسباب الت -يتعذر تداركيا الستعجاؿ بأف يترتب عمى تنفيذ القرار نتائج 
 .(ٔ)"يرجع معيا الحكـ بإلغائو بحسب الظاىر مف األوراؽ دوف مساس بأصل طمب اإللغاء

وفي حكـ لممحكمة اإلداريػة العميػا المصػرية أنيػا رفضػت طمػب وقػف التنفيػذ بسػبب انتفػاء 
ف ركػػف الجديػػة فػػي طمػػب وقػػف وترتيبػػًا عمػػي مػػا تقػػدـ ومتػػى كػػاأحػػد الشػػرطيف, حيػػث قضػػت أن ػػو: "

فيػو غيػر قػائـ عمػي سػند مػف التنفيذ غير متوافر وبالتػالي يكػوف طمػب وقػف تنفيػذ القػرار المطعػوف 
ذ ذىب الحكـ المطعوف فيو غير ىذا المذىب وقضي بوقف تنفيذ القانوف  , القرار المطعوف فيػو, وا 

ب وقػف بإلغائػو وبػرفض طمػ , األمػر الػذؼ يتعػيف معػو القضػاءفإنو يكوف قػد خػالف أحكػاـ القػانوف 
 .(ٕ)"تنفيذ القرار المطعوف فيو

وقد اشترطت أيًضا محكمة العدؿ العميا الفمسطينية عمى وجوب توافر ركنيف الستعجاؿ 
حيث صدر في حكميا أن و: "...أف طمب وقف والجدية حتى يتـ قبوؿ وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ, 

الستعجاؿ, بأف كاف يترتب عمى تنفيذ القرار نتائج يتعذر التنفيذ يقوـ عمى ركنيف )الوؿ(: قياـ 
تداركيا و)الثاني( يتصل بمبدأ المشروعية بأف يكوف ادعاء الطالب فب ىذا الشأف قائًما بحسب 

وكال الركنيف مف الحدود القانونية التي تحد سمطة القضاء  -الظاىر عمى اسباب جدية
 .(ٖ)اإلدارؼ"

يف ينتج عنو رفض طمب وقف التنفيذ, فقد قضت محكمة حيث إف عدـ توافر أحد الركن
العدؿ العميا الفمسطينية في حكـ ليا أن و: "بعد التدقيق والمداولة والطالع عمى اوراؽ الدعوػ 
والبينات المقدمة فييا والستماع إلى مرافعة وكيل الجية المستدعية وفيما يتعمق بطمبو وقف تنفيذ 

بث في الطمب, تجد بأف القرار المطعوف فيو ىو مف القرارات التي ل القرار المطعوف فيو لحيف ال
يمكف وقف تنفيذىا قبل البث في الدعوػ, ألنو يمكف تالفي الضرر الذؼ يحدثو التنفيذ المادؼ 

 .(ٗ)لمقرار المطعوف فيو مما يستدعي رد الطمب بوقف تنفيذ القرار"

                                                           
(ٔ )

 م, غٌر منشور.54ٗٔ/ٖ/ٖع جلسة -ق 7ٕ( لسنة 44ٙرلم )  طعن لرار المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة, 
(ٕ) 

 م, غٌر منشور.4ٕٓٓ/ٔ/ٔع جلسة -ق 4ٗ( لسنة 4ٓٙٔٔحكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة, طعن رلم ) 
(ٖ)  

م, ٖٕٓٓ( لسنة ٙم, ولرار رلم )ٕ٘ٓٓ/ٓٔ/ٗم, بتارٌخ ٕ٘ٓٓ( لسنة ٖٖٔحكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, برام هللا, رلم )

 م, غٌر منشور.ٖٕٓٓ/ٖ/ٔٔبتارٌخ 
(ٗ) 

, ٕ٘ٓٓ( لسنة ٕٕم, ولرار رلم )ٕ٘ٓٓ/ٙ/4ٕم, بتارٌخ ٕ٘ٓٓ( لسنة 44حكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, برام هللا, رلم ) 

 م, غٌر منشور.ٕ٘ٓٓ/ٕ/7ٔبتارٌخ 
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 : تقديم كفالة ماليةالفرع الرابع

مقدارىا وشروطيا لمصمحة الطرؼ يقدـ طالب وقف التنفيذ كفالة مالية تقدر المحكمة  فْ أ
قد يمحق بيـ, نتيجة وقف  ضرًراأو  عطاًل أف  لغيره ممف ترػ المحكمةأو  خر في الدعوػ اآل
وفي ىذا قضت  ,جزئًياأو  طالب وقف التنفيذ لـ يكف محًقا في دعواه كمياًل أف  ظيرإذا  التنفيذ,
يكمف المحامي الطاعف في قرار مجمس النقابة " :وبقوليا أن   األردنيةعدؿ العميا محكمة ال

لة المينة لمدة عاـ والمرفق في طعنو طمب وقف تنفيذ القرار المذكور و االمتضمف منعة مف مز 
صوؿ يضمف بيا كل عطل وضرر قد يمحق لدعوػ, تقديـ كفالة عدلية وفق األلحيف الفصل في ا
 .(ٔ)ير محق في دعواه"غ أنوتبيف إذا  ضدىابالجية المستدعى 

لممحكمة اإلدارية اف  : "وبأن  ت ذ نّص , إالقضاء اإلدارؼ األردنيقانوف وىذا ما جاء مف 
تمـز طالب اتخاذ اإلجراء المستعجل بتقديـ كفالة تقرر مقدارىا وشروطيا لمصمحة الطرؼ اآلخر 

وضررًا قد يمحق بو إذا ظير أف طالب وقف أو لمصمحة مف ترػ المحكمة اإلدارية أف عطاًل 
 .(ٕ)"التنفيذ لـ يكف محقًا في دعواه سواء بصورة كمية أو جزئية

ذا توافرت شروط المادة : "إوأن  حيث قضت  ,ةاألردنيخر لمحكمة العدؿ العميا وفي قرار آ
المطعوف فيو, ـ يوقف تنفيذ القرار ٕٜٜٔ( لسنة ٕٔ( مف قانوف محكمة العدؿ العميا رقـ )ٕٓ)

ضرر, قد أو  صوؿ, تضمف أؼ عطلستدعي كفالة مالية عدلية وفق األيقدـ الم أفْ  شريطة
 .(ٖ)ضده بنتيجة البت في ىذه الدعوػ" يمحق بالمستدعي

أف شرط تقديـ كفالة مالية لطمب وقف تنفيذ القرار  الردني ويرػ جانب مف الفقو
بر قيًدا عمى طمب وقف التنفيذ, وبالتالي فإنو المطعوف فيو لحيف الفصل في موضوع الدعوػ يعت

 .ٗل داعي لو ما داـ أنو إجراء مؤقت

اإلدارؼ  في حكـ مستعجل بوقف تنفيذ القرار صدر قراًراأما القضاء الفمسطيني فقد أ
بالدعوػ, مع تقدـ كفالة تضمف كل عطل وضرر قد يمحق بيـ, وقد جاء في الحكـ  لبتلحيف ا

                                                           
(ٔ)

, أشار إلٌه: د. منصور 5ٖٙٔ(, صٙم, العدد )555ٔ, مجلة نمابة المحامٌن لعام 55/٘ٙلرار محكمة العدل العلٌا األردنٌة, رلم  
 . 7ٕٓإبراهٌم العتوم, مرجع سابك, ص

 
(ٕ)

 م.ٕٗٔٓ( لسنة 7ٕرلم ) المضاء اإلداري األردنًلانون /ج( من ٙانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 
(ٖ)

 م, مشار إلٌه سابمًا.ٕٗٓٓ(, لسنة ٖ٘٘عدل العلٌا األردنٌة, رلم )لرار محكمة ال 
(ٗ)  

د. أحمد عودة الغوٌري, إجراءات التماضً اإلداري أمام محكمة العدل العلٌا األردنٌة, مجلة مإتة للبحوث والدراسات, األردن, 

 .5ٕٔطٌنً, مرجع سابك, صأشار إلٌة: د. شرٌف أحمد بعلوشة, إجراءات التماضً أمام المضاء اإلداري الفلس
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المستدعييف قد قدما كفالة تضمف لممستدعي ضدىـ كل عطل وضرر قد يمحق  أف   "... حيث أنو
مر المستعجل لممستدعي صدار األا فإف محكمتنا تقرر إىما خسر المستدعياف دعو إذا  بيـ فيما

ؿ والقاضي بإخالء و الصادر عف المستدعي ضده األاإلدارؼ  ضدىـ بوقف تنفيذ القرار
تبميغ المستدعي ضدىـ وذلؾ لحيف البث بالدعوػ و  ,الدعوػ المستدعييف مف بيتيما موضوع ىذه 

 .(ٔ)ىذا القرار"

"وفيما يتعمق بطمب وقف تنفيذ  :وأن  وفي قرار صادر عف محكمة العدؿ العميا في فمسطيف 
 أنوا عمى الفقو والقضاء قد استقرّ  ف  نا نجد بأفي الدعوػ فإنّ  البت لحيفالقرارات المطعوف فييا 

 تتوافر في الطمب الشروط التالية:أف  يشترط لكي يجاب طمب وقف التنفيذ,

 يتقدـ المستدعي بكفالة تضمف لممستدعي ضده كل عطل وضرر فيما أفْ  الشرط الرابع: -
 .(ٕ)المستدعي غير محق في دعواه" أف   تبيفإذا 

( ٖ/ٙت المادة )المطبق في غزة فقد نّص  ةالفمسطينيالفصل في المنازعات اإلدارية قانوف أما 
أف اإلدارية  لممحكمة: "وأن  اإلدارية  ف الفصل في المنازعاتـ بشإٔٙٔٓ( لسنة ٖف قانوف رقـ )م

أو  خرمقدارىا وشروطيا لمصمحة الطرؼ اآلتمـز مقدـ الطمب المستعجل بتقديـ كفالة تقرر 
مقدـ الطمب  أف   ظيرإذا  قد يمحق بو عطاًل وضرًرا أف  اإلدارية  لمصمحة مف ترػ المحكمة

 .(ٖ)"ـ جزئيةلـ يكف محًقا في طمبو سواء بصورة كمية أالمستعجل 

 الصادرة عنو حكاـاألإل أف  القضاء الفمسطيني في غزة لـ يشترط ذلؾ في  ورغـ ىذا الشرط
تقديـ كفالة مالية في  التنفيذ القرار اإلدارؼ  وقفب إل قمياًل جًدا, حيث لـ يطمب القضاء مف طال

ومف ىذه األحكاـ القرار الصادر عف المحكمة اإلدارية بغزة  ,المعروضة عمييـ أغمب القضايا
أن و: "قررت المحكمة بحضور فريق وأحد بوقف تنفيذ القرار الصادر مف المستدعى ضدىا وزارة 

لحيف الفصل في القتصاد الوطني والخاص بشطب السمة التجارية الخاصة بالمستدعى وذلؾ 
 .(ٗ)الستدعاء..."

                                                           
(ٔ)

 , رام هللا, غٌر منشور.ٖٕٓٓ/ٕ/٘, صادر بتارٌخ ٖٕٓٓلسنة  ٗلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
(ٕ)

, رام هللا, غٌر منشور, وانظر إلى: لرار رلم ٖٕٓٓ/ٖ/ٔٔ, بتارٌخ ٖٕٓٓ( لسنة ٙلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم ) 
, بتارٌخ ٖٕٓٓلسنة  ٗ, وحكم رلم 7ٕٓٓ/ٕ/7ٔ, بتارٌخ 7ٕٓٓلسنة  ٗ, ولرار رلم ٕ٘ٓٓ/ٕ/ٔبتارٌخ , ٕ٘ٓٓلسنة ٙٔ
 , رام هللا, غٌر منشور.ٖٕٓٓ/ٕ/٘
(ٖ)

 م.ٕٙٔٓ( لسنة ٖرلم ) الفلسطٌنٌة المنازعات اإلدارٌةالفصل فً لانون  ( منٖ/ٙ)رلم انظر فً ذلن نص المادة  
ٗ)  )

م, غزة, غٌر منشور.7ٕٔٓ/ٔ/ٕٙم, بتارٌخ 7ٕٔٓلسنة  (ٕٓبغزة, رلم ) لرار صادر عن المحكمة اإلدارٌة
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ويرػ جانب مف الفقو الفمسطيني ضرورة عدوؿ القضاء الفمسطيني, والقانوف والقضاء 
األردني عف ىذا الشرط, ألن و يعتبر قيًدا عمى دعوػ اإللغاء والتي تتعمق بحماية مبدأ المشروعية 

دـ العتداد بيذا الشرط أو وحقوؽ وحريات األفراد, ويدعو قضاء محكمة العدؿ العميا إلى ع
 .(ٔ)الخذ بو ألنو يعتبر قيًدا عمى مبدأ المشروعية

, الكفالة الماليةالقضاء الفمسطيني لـ يسير عمى وتيرة وأحده مف حيث شرط  أف  يرػ الباحث 
 ,ـٕٙٔٓ( لسنة ٖرقـ ) عمى الرغـ أن و اشترط ذلؾ في قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية

والتي  ,ما ىي إل وسيمة لتقميل الدعاوػ لدػ القضاء اإلدارؼ ويرػ الباحث أف الكفالة المالية 
يد ىذه الفكرة لضماف حق ونحف نؤ  ,يتقدـ بيا األفراد ضد القرار سواء كاف لو حق أـ لـ يكف لو

ل , ونحف مف جانبنا نرػ أف الكفالة المالية لـ يأخذ بيا إصابو أؼ ضررالطرؼ اآلخر إذا أ
في قانوف الفصل في المناعات اإلدارية رقـ  أيًضاوقد نص عمييا  ,المشرع األردني والفمسطيني

نيٕٙٔٓلسنة  (ٖ)  خر.ا تضمف أؼ عطل قد يمحق بالطرؼ اآلـ, وا 

لغائيا ه من القرارات التي ًل يقبل طمب إًل يكون القرار المطموب وقف تنفيذ: أالفرع الِامس
 دارًيالتظمم منيا إقبل ا

لنص المادة رقـ  احيث تشمل طبقً  ,ىي القرارات المتعمقة في معظميا بطعوف الموظفيفو 
اإلدارية  مف قانوف مجمس الدولة الطمبات التي يقدميا ذوؼ الشأف بالطعف في القرارات (ٕٔ)

ات, والطمبات التي و بمنح العالأو  الترقياتأو  بالتعييف في الوظائف العامة النيائية الصادرة
أو  الستيداعأو  المعاشإلى  الموظفوف العموميوف بإلغاء القرارات الصادرة بإحالتيـيقدميا 

وقد عممت المذكرة  ارات النيائية لمسمطات التأديبية,وكذلؾ القر  ,فصميـ بغير الطريق التأديبي
رتب ل يت وبأن  ىذه الطائفة مف القرارات مف وقف التنفيذ  يضاحية لقانوف مجمس الدولة استثناءً اإل

 .(ٕ)عمى تنفيذىا نتائج يتعذر تداركيا

باستمرار صرؼ  تحكـ مؤقًتا أفْ  عمى طمب المتظمـ جاز لممحكمة بناءً المشرع أ أف   غير
بالفصل وذلؾ حتى ل ينقطع عف الموظف مورد  كاف القرار صادًراإذا  بعضوأو  مرتبو كمو

                                                           
(ٔ)  

 . 5ٕٔالتماضً أمام المضاء اإلداري الفلسطٌنً, مرجع سابك, ص د. شرٌف أحمد بعلوشة, إجراءات
(ٕ)

 م.57ٕٔ( لسنة 7ٗ( من لانون مجلس الدولة المصري رلم )ٕٔانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 



5ٗ 
 

أو  ف الحكـ بصرؼ كللممتظمـ بطمباتو ثـ رفض تظممو فإ قضىإذا  أنوالرزؽ, مع مالحظة 
 .(ٔ)بعض المرتب يعتبر كأف لـ يكف ويسترد منو ما قبضو

إلى  "وبالنسبة :وأن  جمس الدولة الحالي عمى مف قانوف م المشرع المصرؼ  ولقد نّص 
 أنول يجوز طمب وقف تنفيذىا, عمى  دارًياالقرارات التي ل تقبل طمب إلغائيا قبل التظمـ منيا إ

إذا  بعضوأو  باستمرار صرؼ مرتبة كمو اتحكـ مؤقتً  أفْ  يجوز لممحكمة بناًء عمى طمب المتظمـ
في  اإللغاءذا حكـ لو بيذا الطمب ثـ رفض تظممو ولـ يرفع دعوػ بالفصل, فإ كاف القرار صادًرا
 .(ٕ)"كاف لـ يكف واسترد منو ما قبضو الميعاد اعتبر الحكـ

ل بالنسبة لمموظفيف, وكاف لـ يفرضو المشرع إ اإللغاءجبارؼ قبل رفع دعوػ فالتظمـ اإل
ولقد أكدت المحكمة اإلدارية  ,جبارؼ عف نظاـ وقف التنفيذالمشرع قد استعاض بيذا التظمـ اإل

ؾ سبيمو قبل ولوج ساحات القضاء شاء سم العميا أف األصل في التظمـ اختيارؼ لممتقاضي إفْ 
ف شاء نحاه جانًبا ولجأو  ,قامة دعواهوا    .(ٖ)ل يحجبو حاجب ول يقتضيو إجراء مباشرة إلى قاضيو ا 

ا بالتظمـ مف نياوالتي جاء عنو  ,قانوف الخدمة المدنية الفمسطينيتطرؽ وفي فمسطيف 
إدارؼ  يتظمـ لرئيس الدائرة الحكومية مف أؼ قرار أفْ  لمموظف - ٔ" :وأن  عمى اإلدارية  القرارات

مف  اويتـ البت في التظمـ خالؿ ستيف يومً  - ٕمف تاريخ عممو بو.  اوذلؾ خالؿ عشريف يومً 
 - ٖعتبر تظممو مرفوضًا. ا ا عمى المتظمـ مدة دوف الرد خطيً تاريخ تقديمو, فإذا انقضت ىذه ال

انقضاء المدة أو  مف تاريخ إبالغو رفض تظممو االقضاء خالؿ ستيف يومً إلى  لمموظف المجوء
تنظـ الالئحة التنفيذية ليذا القانوف اإلجراءات  - ٗ( أعاله.  ٕالمنصوص عمييا في الفقرة ) 
 .(ٗ)داريةاإلالخاصة بالتظمـ مف القرارات 

التظمـ المنصوص عميو  ف  "أ :وأن  في حكـ ليا الفمسطينية د قضت محكمة العدؿ العميا قول
 أف   فإننا نجد ,ما تـ عميو مف تعديالت ـٜٜٛٔ( مف قانوف الخدمة المدنية لسنة ٓٙٔفي المادة )

                                                           
(ٔ)

بطٌخ, إجراءات دعوى الغاء المرارات اإلدارٌة, بحوث المإتمرات محكمة, المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة  د. رمضان دمحم 
 7ٕ, ص4ٕٓٓالسعودٌة, 

(ٕ)
 م.57ٕٔ( لسنة 7ٗ( من لانون مجلس الدولة المصري رلم )5ٗانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 

(ٖ)
 .ٕ٘ٓٔل, مرجع سابك, صسلٌمان دمحم الطماوي, المضاء اإلداري, الكتاب األو 

(ٗ)
 .م554ٔلسنة  ٗ( من لانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً رلم ٘ٓٔ) نص المادة رلم راجع 
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المشرع ىو الذؼ يضع  ألف   ؛المقصود بالتظمـ في ىذه المادة ىو التظمـ الجوازؼ وليس الوجوبي
 .(ٔ)..."نيةالقواعد القانو 

لـ  ون  إختيارؼ, حيث قرار قواعد التظمـ الإإلى  رادة المشرع الفمسطينيولقد اتجيت إ
اإلدارؼ  قرار التظمـليقصد مف إالمشرع الفمسطيني لـ يكف  ف  عمى عدـ التظمـ, وأآثار  ؼيترتب أ

رادة المشرع واضحة وصريحة في إ الختيارؼ, وأف  اإلدارؼ  نظاـ الوجوبي ولكف قصد التظمـ
ذا رغب في تقديـ لقانونية بخطابيا بصيغة الجواز )إقاعدة ا, حيث تتوجو الااعتبار التظمـ جوازيً 

التظمـ  ف  ة أؼ اختيارية بالنسبة لمموظف, وأوىذا يعني الصيغة جوازية وليس وجوبي ,تظمـ(
 .(ٕ)ؿ العميامحكمة العدأماـ  الجوازؼ ل يقطع ميعاد الطعف

بالنسبة إلى ويرػ الباحث أف المشرع الفمسطيني لـ يشترط عمى التظمـ الجبارؼ 
الموظف, وبذلؾ ل يؤيد الباحث فكرة التظمـ الختيارؼ بالنسبة لمموظف كاف مف الفضل أْف 
يكوف التظمـ إجبارؼ بالنسبة لمموظف, ولعّل ىذه المشكمة تنتيي إدارًيا قبل الوصوؿ إلى 

 المحاكمات التي تستغرؽ وقًتا طوياًل حتى تنظر فييا.

خػػذ بػػذات أي فمػػـة المطبػػق فػػي غػػزة الفمسػػطينيالفصػػل فػػي المنازعػػات اإلداريػػة قػػانوف أمػػا   
ت عمػػى حيػػث نّصػػ ,اإللغػػاءقبػػل تقػػديـ طمػػب اإلدارؼ  الموقػػف المصػػرؼ بخصػػوص وجػػوب الػػتظمـ

الػتظمـ اإلدارؼ لمجيػة  الػة( مف ىػذه المػادة فػي حٔينقطع سرياف الميعاد المذكور في الفقرة )" :وأن  
خ مػػف تػػاري اُيبػػت فػػي الػػتظمـ خػػالؿ سػػتيف يوًمػػ الطعػػف باإللغػػاء, ويجػػب أفْ المختصػػة خػػالؿ ميعػػاد 

تجيػػػب عنػػػو السػػػمطات المختصػػػة,  عمػػػى تقػػػديـ الػػػتظمـ دوف أفْ  اتقديمػػػو, ويعتبػػػر فػػػوات سػػػتيف يوًمػػػ
بمثابػػة رفضػػو, ويحسػػب ميعػػاد تقػػديـ السػػتدعاء مػػف تػػاريخ الػػرفض الصػػريح أو الضػػمني بحسػػب 

 .(ٖ)"األحواؿ
خذ بنفس شرط المشرع المصرؼ مف ناحية أي لـالمشرع الفمسطيني  أف   ويتضح مف ىذا

 فّ ؛ ألتقديـ ىذا التظمـ دوف القضاء أماـ  الدعاوػ يجوز رفع وب طمب التظمـ قبل الستدعاء, و وج

                                                           
(ٔ)

 , رام هللا, غٌر منشور.ٕٕٔٓ/ٖ/ٗٔ, جلسة ٕٓٔٓلسنة  5ٙ5لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
(ٕ)

فلسطٌن بٌن الوجوب والجواز "دراسة ممارنة", لم ٌذكر دار النشر والسنة, د. عبد الناصر عبد هللا أبوسمهدانه, التظلم اإلداري فً  
 .ٕٗص

(ٖ)
 م.ٕٙٔٓ( لسنة ٖ( من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة فلسطٌنٌة رلم )ٗ/٘انظر فً ذلن نّص المادة رلم ) 
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عمى عكس المشرع المصرؼ فقد اشترط , التظمـ جوازؼ في التشريع الفمسطيني وليس وجوبي
 .وجوب التظمـ بالنسبة لمموظف

ـ؛ فقػػد اشػػترط وجػػوب ٕٙٔٓ( لسػػنة ٖولكػػف قػػانوف الفصػػل فػػي المناعػػات اإلداريػػة رقػػـ )  
فػػي حالػػة رفػػض  , حيػػث نػػص  عمػػى أن ػػو: "طمػػب الػػتظمـ فػػي القػػرار السػػمبي قبػػل تقػػديـ السػػتدعاء

الجية اإلدارية أو امتناعيا عف اتخاذ أؼ قرار كاف يجب اتخاذه وفقػًا ألحكػاـ القػوانيف أو األنظمػة 
بيا, ل ُيقبل الستدعاء إل بعػد تقػديـ تظمػـ لمجيػة اإلداريػة, ويػتـ البػت فػي الػتظمـ خػالؿ المعموؿ 

ثالثػػيف يومػػًا مػػف تػػاريخ تقديمػػو, فػػإذا انقضػػت ىػػذه المػػدة دوف الػػرد عمػػى مقػػدـ الػػتظمـ اعتبػػر طمبػػو 
 .(ٔ)"مرفوضًا ويحسب ميعاد الستدعاء مف تاريخ الرفض الصريح أو الضمني

ائيا في المرحمة نيبإىي الرغبة في التقميل مف المنازعات التظمـ اإلدارؼ الحكمة مف  ف  وأ  
عمى حق,  أنواإلدارة  ترأ أفْ  يسر لمناس وذلؾ بالعدوؿ عف القرار المتظمـ منولى بطريقة أو األ
 عف كاىل اتخفيفً اإلدارية  فرصة التظمـ مف القراراتاألفراد  القضاء في منحأماـ الدعاوؼ  وتقميل
 .(ٕ)واقل كمفة مف ولوج القضاءاألفراد 

الفمسطيني لـ يأخذ بالتظمـ اإلجبارؼ إل في القرار السمبي, أما المشرع  أف  يرػ الباحث 
يتقدـ بتظمـ إلى الجية اإلدارية  متضرر أفْ  موظف عمى كل قد اشترط إلزامًيافالمصرؼ المشرع 
 ,ستدعاءفكرة التظمـ قبل تقديـ الف نؤيد وبذلؾ نح ؛ر قبل تقديـ طمب وقف التنفيذمصدر القرا

وؿ إلى قبل الوص اإداريً تنتيي المشكمة  ىذه ولعلّ  ,القضايا أماـ المحاكـحدة وذلؾ لمتقميل مف 
المحاكـ وخاصة في غالب المحاكـ التي تستغرؽ وقًتا طوياًل حتى تنظر فييا وىذا ما يحدث في أ 

ضرورة تقديـ طمب التظمـ قبل خذ  بالمصرؼ الذؼ أ عَ رّ المشَ غزة, لذلؾ يتفق الباحث مع 
 الستدعاء.

                                                           
ٔ))

 مٕٙٔٓ( لسنة ٌٖة رلم )( من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة فلسطٌنٖ/٘انظر فً ذلن نّص المادة رلم ) 
(ٕ)

 .ٕٗد. عبد الناصر عبد هللا أبوسمهدانه, التظلم اإلداري فً فلسطٌن بٌن الوجوب والجواز "دراسة ممارنة", مرجع سابك, ص 
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حجية الحكم الصادر بوقف 
 تنفيذ القرار اإلداري والطعن فيو
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 الفصل الثالث

 عن فيوطالصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري والحجية الحكم 

وقف التنفيذ أو و ينتيي إلى فإن  فإذا تحققت ىذه الشروط  ؛شروط لووقف التنفيذ  أف   ذكرنا
نفيذ القرار الحكـ الصادر بوقف ت وقف التنفيذ بما لمقاضي مف سمطة تقديرية, حيث يكوف رفض 

تح المشرع المجاؿ لمطعف فيو لذلؾ فقد فَ  ى بو جميع الخصوـ؛رَض و ل يَ ن  اإلدارؼ مف الطبيعي أ
؛ وىو ما يعرؼ بمبدأ التقاضي عمى درجتيف ,اـ جية أعمى درجة مف الجية مصدرة القرارأم

تتمتع تمؾ األحكاـ  فْ أ د  ؾ كاف ل بُ لذل ي يكوف التقاضي فييا عمى درجتيف,وذلؾ في األنظمة الت
 .بمقومات الحجية الممزمة لإلدارةلكي تتمتع  ,عمييا القانوف  بخصائص معينة نّص 

في الطعف )سوؼ نتحدث فيو عف  :ؿو المبحث األ مبحثيف؛إلى  الفصلسوؼ نقسـ ىذا 
الحكـ الصادر طبيعة )سوؼ نتحدث عف  :الثاني المبحث, وفي (القرار اإلدارؼ  تنفيذالوقف قرار 

 (.وآثارهاإلدارؼ  بوقف تنفيذ القرار

 لواأل المبحث 

 القرار اإلداري  تنفيذقرار وقف الطعن في 

صادر مف  بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ حكـ  مؤقت الصادر الحكـَ  ذكرنا أف   سبق وأفْ 
المحكمة المختصة طالما لـ تتغير الظروؼ, وىذا الحكـ منبت الصمة بموضوع الدعوػ 

ا قطعيً  ا, وىو يعد مف جية أخرػ حكمً فيو ل يمس أصل النزاع ول يتعرض لموضوعو ؛األصمية
يجوز  مماو يتمتع بخصائص األحكاـ القضائية لو مقومات األحكاـ وخصائصيا, وىو ما يجعم

بكافة طرؽ الطعف التي تستعمل ضد الحكـ النيائي, شأنو في ذلؾ شأف أؼ  استقالًل  الطعف فيو
 حكـ قضائي خالؿ فترة الميعاد المقررة لمطعف في ذلؾ.

الطعف إجراءات حيث سيكوف في المطمب األوؿ ) ؛منا ىذا المبحث إلى مطمبيفولقد قسّ 
وفي المطمب الثاني )الحالت التي ل يجوز فييا الطعف في  ,لحكـ الصادر بوقف التنفيذ(في ا

 حكـ وقف التنفيذ(.
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 المطمب األول

 تنفيذالبوقف في الحكم الصادر الطعن إجراءات  

 ا؛وليس ولئيً  لشق المستعجل ىو حكـ قطعي قضائًياالحكـ الصادر في ا ف  سبق القوؿ بأ
حكـ منبت الصمة بموضوع فيصدر مف المحكمة بمقتضى سمطتيا القضائية ل الولئية, وىذا ال

محكمة حكـ ال أف   صل النزاع ول يتعرض لموضوعو, ويالحعفيو ل يمس أ ؛الدعوػ األصل
نما المطعوف فيو, وا  اإلدارؼ  ا ستحكـ في الموضوع بإلغاء القراريأن   بوقف التنفيذ ل يعني قطًعا

 ساس جدؼ يبدو منو احتماؿالطعف في القرار يقوـ عمى أ أف   ويدؿ عميو ,ىذا الحكـ يفيدهف ما كا
حكمت المحكمة برفض طمب وقف التنفيذ فميس معنى ذلؾ إذا  , وكذلؾالقرار موضوعًياإلغاء 
ذ قد يكوف رفض إ ,اإللغاءا سترفض الحكـ بيأن  أؼ  ا سترفض فيما بعد الدعوػ موضوعًيا,يأن  

 افال ترػ المحكمة مبررً  ,شرط الضرر المتعذر التدارؾ فعاًل عمى عدـ توافر  اوقف التنفيذ مبنيً 
 .(ٔ)دو ليا عيب القرار فتحكـ بإلغائوا عند نظر الموضوع قد يبيأن  ل لوقف التنفيذ, إ

رة وبكافة طرؽ الطعف المقر  ًل ويمكف الطعف عمى الحكـ الصادر في طمب الوقف استقال
حكاـ, ما لـ ينص عمى استبعاد طريق بعينو في مجاؿ وقف التنفيذ, ولكف مف الناحية ضد األ

عالية بالنسبة لصاحب ة وفيأىمكثر واأل ستئناؼ ىو األكثر شيوًعاالعممية فالطعف بطريق ال
وفي  مؤقتة لمحكـ الصادر في طمب الوقف,مع الطبيعة العاجمة وال ًباو اكثر تجاأل الشأف, وأيًضا
 .(ٕ)يكوف محل الطمب ما يزاؿ موجوًدا عند نظر الطعف أفْ  اؿ يتعيفحو كل األ

المطعوف فييا اإلدارية  حكاـ الصادرة بوقف تنفيذ القراراتالطعف في األ أف   ويتبيف لنا
ورئيس ىيئة مفوضي الدولة بمجمس الدولة  ,صحاب الشأفأأماـ  بابو مفتوحفي مصر  اإللغاءب

 المحكمةاإلدارؼ أو  محكمة القضاءأماـ  سواء ,مف تاريخ صدور الحكـ في خالؿ ستيف يوًما
 .(ٖ)العميااإلدارية 

                                                           
(ٔ)

ولة خمٌس السٌد اسماعٌل, دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الد د. 
 .4ٖٗ, د. أحمد علً السٌد خلٌل, مرجع سابك, صٖٔ٘مع المبادئ العامة للمضاء المستعجل, مرجع سابك, ص

(ٕ)
 .ٕ٘ٓٔد. دمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار اإلداري, مرجع سابك, ص 

(ٖ  )
, ٕٙٗ"دراسة ممارنة", مرجع سابك, صد. عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري 

م, والذي نص على: ""تختص محكمة المضاء 57ٕٔ( لسنة 7ٗ( من لانون مجلس الدولة المصري رلم )ٖٔوانظر إلى المادة رلم )
 ( عدا ما تختص به المحاكم اإلدارٌة والمحاكم التؤدٌبٌة كما تختصٓٔاإلداري بالفصل فً المسائل المنصوص علٌها فً المادة )

( من نفس المانون: "ٌجوز ٖٕ, وفً المادة رلم )ام الصادرة من المحاكم اإلدارٌة"بالفصل فً الطعون التً ترفع إلٌها عن األحك
 الطعن أمام المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً األحكام الصادرة من محكمة المضاء اإلداري أو من المحاكم التؤدٌبٌة ..".
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ثناء أفي وقتية صادرة  فيذ بعد صدورىا باعتبارىا أحكاًماف التنوقأحكاـ  ويتـ الطعف في
( مف قانوف المرافعات المدنية ٕٕٔالمادة )إلى  , وقبل الفصل في موضوعيا استناًداسير الدعوػ 
قطعي يجوز الطعف  وقف التنفيذ حكـ   حكـَ  أف   ساسي مف ناحية, وكذلؾ عمى أوالتجارية الحال
 .(ٔ)أخرػ فور صدوره مف ناحية  فيو استقالًل 

 الحكـ بوقف تنفيذ القرار ف  "أ :رتفي مصر عندما قرّ العميا اإلدارية  رت المحكمةوقد قرّ 
 وأن  ل , إاإللغاءصل طمب ل يقيد المحكمة عند نظر أ وأن  بمعنى  ا؛مؤقتً  اكاف حكمً  فْ وا   ,اإلدارؼ 

ويحوز قوة الشيء المحكـو فيو في الخصوص  ,حكاـ وخصائصياحكـ قطعي ولو مقومات األ
اإلدارية  المحكمةأماـ  يحوز الطعف فيو المنزلةالذؼ صدر فيو طالما لـ تتغير الظروؼ, وبيذه 

 .(ٕ)يائي"ف أؼ حكـ نفي ذلؾ شأ أنوش العميا استقالًل 

طعف وعمى النحو , مف ناحية الاإللغاءمف حكمي الوقف و  اًل ويترتب عمى استقالؿ كُ 
ا في مصر ذات مواعيد القاعدة ىممة فيما يتعمق بمواعيد الطعف, وىي لكالالمتقدـ, نتيجة مي

مف  اوىو ستوف يومً  ا,بالميعاد المقرر لمطعوف عمومً   االعامة في الطعوف, حيث يبقى محكومً 
اإلدارية  المحكمةأماـ  اإلدارؼ أو محكمة القضاءأماـ  سواء ,تاريخ صدور الحكـ المطعوف فيو

المواعيد المقرر  خالؿ صادر في طمب الوقف ُيرفع استقاللً الطعف ضد الحكـ ال ف  ا  العميا, و 
 .(ٖ)حكاـلمطعف في األ

ليكوف بذلؾ ىو كامل المدة  ؛حدد لو ميعادالقانوف المصرؼ لـ يُ  أف   ويتضح مف ذلؾ
 .اتوف يومً المقررة لمطعف بالحكـ بموضوع الدعوػ ذاتيا, أؼ سُ 

حكاـ الصادرة في طمبات حيث اختص الطعف في األ ,ؿ في فرنسالمحا وذلؾ خالًفا
ر ز النظاـ السابق لوقف التنفيذ عمى تقديـ ىذا الطعف بميعاد قصيالوقف بميعاد قصير, فقد ميّ 

                                                           
(ٔ)

ن المرافعات على "ال ٌجوز الطعن فً األحكام التً تصدر أثناء سٌر الدعوى وال تنتهً بها ( من لانؤٕٕحٌث تنص المادة ) 
الخصومة إال بعد صدور الحكم المنهً للخصومة كلها, وذلن فٌما عدا األحكام الولتٌة والمستعجلة والصادرة بولف الدعوى واألحكام 

, مرجع "دراسة ممارنة"ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري  المابلة للتنفٌذ الجبري", د. عبد الغنً بسٌونً عبد هللا,
 .7ٕٗسابك, ص

(ٕ)
 , تم اإلشارة إلٌه سابمًا.5٘٘ٔنوفمبر  ٘حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة, الصادر بتارٌخ  

(ٖ)
 .4ٙٓٔد. دمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار اإلداري, مرجع سابك, ص 
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س شيراف كما تقضي القاعدة الحكـ المطعوف عميو, ولي فالعيوًما مف تاريخ إ قدره خمسة عشر 
 .(ٔ)العامة

ل احتمى ما فاتت وا   ,لمطعف لكل منيما عمى حدة قررةلتزاـ بالمواعيد المإذ يتعيف ال
خر خالؿ الطعف بغير تأثر بطعف يقدـ ضد اآلبالنسبة لو المواعيد بقوة المقضي بو المانعة مف 

ضوع خالؿ الميعاد "لـ يطعف في الحكـ الصادر في المو  فإذا كاف صاحب الشأفالميعاد, 
 .(ٕ)ىذا الحكـ يكوف قد تحصف في مواجيتو" ف  القانوني ... فإ

طعف يُ اإلدارية  حكاـ الصادرة مف المحاكـاأل فإف  المصرؼ لقانوف مجمس الدولة  وطبًقا
حكاـ نفسيا وأاإلدارؼ  القضاءأحكاـ  طعف في, في حيف يُ اإلدارؼ محكمة القضاء أماـ  فييا

عمى مخالفة  كاف الحكـ المطعوف فيو مبنًياإذا  العميا,اإلدارية  المحكمةأماـ  المحاكـ التأديبية
في اإلجراءات أثر  فالبطأو  في الحكـ فالوقع بطأو إذا  يمو,أو تأو  خطا في تطبيقوأو  القانوف 
سواء دفع  ,ابق حاز قوة الشيء المحكوـ فيوصدر الحكـ عمى خالؼ حكـ سأو إذا  ,في الحكـ
 .(ٖ)لـ يدفعأو  بيذا الدفع

 المحكمةأماـ  "ل يترتب عمى الطعف :وأن  عمى المصرؼ قانوف مجمس الدولة  ولقد نّص 
مرت دائرة فحص الطعوف بغير ذلؾ", وقد أإذا  ليا وقف تنفيذ الحكـ المطعوف فيو إالعماإلدارية 

 محكمة القضاءأماـ  "وكما ل يترتب عمى الطعف :وأن  جاء في الفقرة الثانية مف نفس المادة 
مرت المحكمة بغير أإذا  لوقف تنفيذ إاإلدارية  حكاـ الصادرة مف المحاكـاأل فياإلدارؼ 
 .(ٗ)ذلؾ"

( ٕٚوحديًثا وبموجب قانوف القضاء اإلدارؼ رقـ ) األردني ما بالنسبة ألحكاـ القانوف أ
ـ, أصبح ينظر في القضاء اإلدارؼ عمى درجتيف, فقد نص قانوف القضاء اإلدارؼ ٕٗٔٓلسنة 

 : يسمى )القضاء اإلدارؼ( ويتكوف مفينشأ في المممكة قضاء األردني عمى: "
                                                           

(ٔ)
د. دمحم  , من تمنٌن المحاكم اإلدارٌة والمحاكم اإلدارٌة االستئنافٌة. ٖٕٔوالتً تضمنتها المادة 545ٔسبتمبر  7ظر إلى حكمها فً ان 

 .4ٙٓٔفإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار اإلداري, مرجع سابك, ص
(ٕ)

 ٕج –سنة  ٘ٔ: مجموعة المحكمة فً 54ٓٔ/ٕ/ٖٕ –ق ٕٕلسنة  4ٕٗق و ٕٓلسنة  ٕٙ, طعن فً مصر ةاإلدارٌحكم المحكمة  
 ة العلٌااإلدارٌلى حكم المحكمة إ, وانظر 7ٕٓٔ, ص, مرجع سابكاإلداريدمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار د.  ,ٖٓ٘ٔص –

المانونٌة ومن  ة فً المواعٌدامام هذه المحكم الحكم الموضوعً ... لم ٌصادف طعنً ا", 54ٖٔ/ٗ/٘ -قٕٔلسنة  7ٕ٘, طعن فً مصر
مامها, وبذلن ال ٌجوز لهذه المحكمة النظر فً الطعن الراهن المتعلك بالشك العاجل من أا غٌر لابل للطعن فٌه صبح نهائًٌ أثم 

 .الدعوى"
(ٖ)

 .4ٕٗ, ص, مرجع سابك"دراسة ممارنة"عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري د.  
(ٗ)

 م.57ٕٔ( لسنة 7ٗ( من لانون مجلس الدولة المصري رلم )ٔ,ٕ/ٓ٘انظر فً ذلن نص المادة رلم ) 
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 .. المحكمة اإلدارية أ
 .(ٔ)". المحكمة اإلدارية العميا ب

... استقر قضاء " :ون  في حكـ ليا أ ة فقد قررتاألردنيوفي حكـ لمحكمة العدؿ العميا 
لتنفيذ ىو حكـ قطعي لو مقومات الحكـ الذؼ تصدره محكمة وقف ا أف   ىذه المحكمة عمى

حكاـ وخصائصيا, ويحوز قوة الشيء المقضي بو بالنسبة لموجو المستعجل لمنزاع فقط, وتتقيد األ
كما ل يجوز  ,ؿ عنوبحيث ل يجوز ليا العدو  ,يا الجانب المستعجل لمنزاعالمحكمة بوصف
الظروؼ المالبسة لو لـ تتغير, ولكنو ل أف  ماميا مف جديد طالماثارة النزاع أأف إألصحاب الش

ؿ و اؿ حكـ وقتي يتنو حكميا األ ألف   ؛اإللغاءيقيد تمؾ المحكمة عندما تقضي في موضوع طمب 
ومف ثـ يجوز لممحكمة عند نظر  ,لمنزاع فقط دوف المساس بأصل الموضوعالوجو المستعجل 
وف المحكمة قد فصمت فيو بما في ذلؾ ما تك اجزئيً أو  العدوؿ عنو كمًيا اإللغاءموضوع دعوػ 
كاف إذا  لل عمى عدـ جدية طمب وقف التنفيذ إماميا في الخصوـ بقصد التدليمف دفوع أبديت أ

 أف   وكانت القاعدة ,دعوػ تعتبر مف المسائل المتفرعة عنيا دفوع بصدد أؼال أف   مـ بوسّ مف المُ 
قف التنفيذ في يكوف لمحكـ الصادر مف محكمة و  أفْ  كمو فال يستساغيأخذ حُ  ,ألصلابع تْ الفرع يَ 

يا قوة تفوؽ الحكـ الصادر منيا, إعادة النظر بالدفعيف بعدـ الختصاص مامالدفوع التي تثور أ
 .(ٕ), والبحث في صحتيا مف جديد"رفضو ساس في القانوف مستعيًناعمى غير أوعدـ القبوؿ 

وخالؿ مدة معينة ببعض  وقد نص قانوف القضاء اإلدارؼ األردني عمى الطعف استقالًل,
ل يجوز الطعف عمى أن و: "أ.  ذلؾ نصففي األردف  در في المسائل المستعجمة,القرارات التي تص

ي أثناء سير الدعوػ ول تنتيي بيا الخصومة إل بعد صدور الحكـ المنيفي األحكاـ التي تصدر 
 :لمخصومة كميا وتستثنى مف ذلؾ

 .ت الصادرة في األمور المستعجمة. القرارأ
 .ة برفض طمبات التدخل في الدعوػ . القرارات القاضيٕ
 .. القرارات التي ترفع يد المحكمة عف متابعة نظر الدعوػ ٖ

                                                           
(ٔ)   

 م.ٕٗٔٓ( لسنة 7ٕ( من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم )ٖانظر فً ذلن نص المادة رلم )
(ٕ)

بو شعبان, ولف تنفٌذ المرارات أنور ه: أم. أشار إل5٘7ٌٌٔناٌر سنة  5ٕدر بتارٌخ الصا ,ةحكم محكمة العدل العلٌا األردنٌ 
 .ٖٙاإلداري, مرجع سابك, ص
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ف في القرارات الصادرة عف المحكمة اإلدارية المنصوص عمييا في . تكوف مدة الطع ب
قرار أو تبميغو حسب الفقرة )أ( مف ىذه المادة خمسة عشر يومًا مف اليوـ التالي لتاريخ صدور ال

 .(ٔ)"مقتضى الحاؿ

وبالنسبة ألحكاـ القضاء الفمسطيني فإن و ل يتـ الطعف في القرارات الصادرة بوقف تنفيذ 
اإلدارؼ المطعوف فيو؛ ألف  القضاء اإلدارؼ عمى درجة واحدة تختص بو المحكمة العميا القرار 

بصفتيا محكمة عدؿ عميا في فمسطيف, وأما في غزة وحديًثا وبموجب قانوف الفصل في 
 ـ أصبح عمى درجتيف.ٕٙٔٓ( لسنة ٖالمنازعات اإلدارية الفمسطينية رقـ )

 ف  فإعف المحكمة العميا بصفتيا محكمة العدؿ العميا في فمسطيف,  ةحكاـ الصادر في األف
"محكمة العدؿ  :ف  , وىذا ما قضت بو في حكـ ليا بأحكاـ الصادرة عنيا ل تقبل الطعف فييااأل

حدة, ولقد استقر التقاضي أماميا يتـ عمى درجة وا ف  فإ ؛مى ضوء النصوص القانونيةالعميا وع
ا ل يجوز لمخصـو العتراض رات التي تصدرىا ل تقبل المراجعة, كمالقرا أف   قضاؤىا عمى
ل  (ٜٕٔ-ٖٕٛ)ماميا المنصوص عمييا في المواد األصوؿ الخاصة التي تتبع أ ألف   عمييا؛

لعميا, ... اكمة العدؿ يوجد فييا ما يجيز لمخصـو العتراض عمى تمؾ القرارات التي تصدرىا مح
 ـ(ٕ٘ٓٓ/ٙٚ)صمية رقـ ر في القرار المؤقت في الدعوػ األقرار وقف التنفيذ الصاد ف  وبالتالي فإ

 .(ٕ)"محكمة العدؿ مما يستوجب رد الطمبأماـ  ل يقبل العتراض

 وأن   عمىت فقد نّص  ؛المطبق في غزة ةالفمسطينيالفصل في المنازعات اإلدارية قانوف أما 
مف اليوـ التالي لتاريخ  اثالثيف يومً اإلدارية  لمحكمةحكاـ الصادرة عف ا"تكوف مدة الطعف في األ

 بمنزلةكاف إذا  ومف اليـو التالي لتاريخ تبميغو كاف الحُكـ حضورًيا,إذا  صدور الحكـ
 .(ٖ)"الحضورؼ 

نفس القانوف  فقد نص   ت التي يجوز الطعف فييا استقالًل؛أما بالنسبة لمطعف في القرارا
 اخالؿ مدة خمسة عشر يومً  لً "يكوف الطعف في القرارات التي يجوز الطعف فييا استقال :وعمى أن  

                                                           
(ٔ)  

 م.ٕٗٔٓ( لسنة 7ٕ( من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم )5ٕانظر فً ذلن نص المادة رلم )
(ٕ)

وانظر إلى , رام هللا, غٌر منشور, ٕ٘ٓٓ/5/ٖٔ, جلسة ٕ٘ٓٓلسنة  7ٙلرار صادر عن محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
 .ٕ٘ٓٓ/ٓٔ/ٗ, جلسة ٕ٘ٓٓلسنة  ٖٗحكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم 

(ٖ)
 .ٕٙٔٓة ( لسنٖرلم ) الفلسطٌنٌة المنازعات اإلدارٌةالفصل فً لانون ( من ٔ/4ٔ)رلم ادة انظر فً نص الم 
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تبميغو إذا  ومف اليوـ التالي لتاريخ صدور الحكـ إذا كاف الحكـ حضورًيا,مف اليوـ التالي لتاريخ 
 .(ٔ)كاف بمنزلة الحضورؼ"

عمػػى اإلداريػػة  ينظػػر فػػي المنازعػػات ون ػػإف ؛عمػػى ضػػوء النصػػوص القانونيػػة وأن ػػىػػذا يعنػػي 
 "تُػنظر المنازعات :وأن   ,الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطينية قانوف حيث جاء في  ؛درجتيف
 في فمسطيف عمى درجتيف:اإلدارية 
 محكمة العدؿ العميا". -ٕ, داريةاإلالمحكمة  .ٔ

حكاـ الصادرة عف األميا بالنظر في الطعوف التي ترفع إلييا في فتختص محكمة العدؿ الع
, وفي القرارات اوىي ثالثيف يومً  ؛, حيث حدد المشرع المدة القانونية لمطعف فيياداريةاإلالمحكمة 
ذا تقدـ الطاعف , فإعف األصل خالؿ مدة خمسة عشر يوًما يكوف فييا الطعف استقالًل التي 
القرار يكوف قد  ف  فإ ؛لقانونيةتقدـ بعد فوات المدة اذا مدة القانونية يقبل منو الطعف, وا  خالؿ ال

 .(ٕ)ويرد الطمبول يقبل منو قاضي الموضوع ىذا الطعف  ,تحصف مف الطعف

المحكمة المختصة  أف  عمى  قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطينية كذلؾ نّص 
 :وأن  ت ىي محكمة العدؿ العميا, حيث نّص اإلدارية  بالنظر في الطعوف الصادرة مف المحكمة
حكاـ الصادرة عف في الطعوف التي ترفع إلييا في األ"تختص محكمة العدؿ العميا بالنظر 

 .(ٖ)الناحيتيف الموضوعية والقانونية"وتنظر في الطعوف مف  ,اإلدارية المحكمة

 وقد صدر حكـ الطعف مف محكمة العدؿ العميا في قرار وقف التنفيذ الصادر عف المحكمة
كاف مف شأف ىذا  فْ إ لىو األصل إاإلدارؼ  تنفيذ القرار ف  "... فإ و:جاء في والذؼ ,بغزةاإلدارية 

 وقف تنفيذه ؿل مف خالوالذؼ ل يمكف تداركو إ ,خررؼ اآلالتنفيذ إلحاؽ ضرر مؤكد بالط
إدارؼ  صل النزاع بيف الطرفيف, كما في حالة صدور قرارالمؤقت ولحيف الفصل النيائي في أ

اإلدارؼ  تنفيذ القرار ف  لخ, أما بشأف الحالة الراىنة فإإ بيع عقار..أو  ةمنشأىدـ أو  مبنى بإزالة
 ون  أل ل بوقف التنفيذ؛ضده بالضرر الذؼ ل يمكف تداركو إالمستأنف  محل الطعف لف يعود عمى

المطعوف فيو, فسيكوف اإلدارؼ  القرارإلغاء  -بحكـ نيائي–اإلدارية  ما قررت المحكمةإذا 
ثر رجعي عف طواؿ الفترة الممتدة مف الحق في كل مستحقاتو الوظيفية بأ ضده عندئذلممستأنف 

                                                           
(ٔ)

 .ٕٙٔٓة ( لسنٖرلم ) الفلسطٌنٌة المنازعات اإلدارٌةالفصل فً لانون ( من ٕ/4ٔ) رلم ادةانظر فً نص الم 
(ٕ)

 م.ٕٙٔٓ( لسنة ٖ( من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم )ٔانظر فً نص المادة رلم ) 
(ٖ)

 م.ٕٙٔٓ( لسنة ٖ( من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم )7ٔانظر فً نص المادة رلم ) 
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المختصة, وكما ولو الحق أيًضا مف المحكمة  احتى البث فيو نيائيً اإلدارؼ  تاريخ صدور القرار
 .(ٔ)ر تكوف قد لحقت بو جراء ذلؾ وفًقا لمقانوف"ضراأ في المطالبة بجبر أؼ

يترتب عميو  ؛اإلدارية الطعف ضد الحكـ الصادر مف المحكمة ف  فإ ؛ا سبقمإلى  وبالرجوع
الفمسطينية  اإلدارية الفصل في المنازعات قانوف  تناولووقف تنفيذ الحكـ المطعوف فيو, وىذا ما 

إذا ل فيو إ محكمة العدؿ العميا وقف تنفيذ الحكـ المطعوف أماـ  "يترتب عمى الطعف :وأن   عمى
في الطعف ضد الحكـ الصادر, وىو  جراء وقتي لحيف النظر, وىو إ(ٕ)أمرت المحكمة بغير ذلؾ"

عميو  ما برفض ىذا الطمب, وىو عمى عكس ما نّص بقبوؿ طمب الطعف ووقف التنفيذ, وا  ما إ
 قانوف مجمس الدولة المصرؼ.

في مصر فالتشريعات المقارنة لـ تتفق عمى مدة الطعف بالستئناؼ,  أف  ويرػ الباحث مف 
مف تاريخ صدور الحكـ, أما المشرع األردني فقد حدد  ا خالؿ ستيف يوًماالطعف مفتوحً رؾ باب تُ 

مور المستعجمة ووقف التنفيذ عشرة أياـ, أما يوًما, وفي األمدة الطعف في الستئناؼ ثالثيف 
التقاضي عمى درجة واحدة, لكف في قانوف الفصل  ألف   ؛و ل يقبل الطعفالقضاء الفمسطيني فإن  

اريخ مف ت ت عمى مدة الطعف ثالثيف يوًما( فقد نّص ٖلمنازعات اإلدارية الفمسطينية رقـ )في ا
ذا تقدـ بعد ت التي يجوز الطعف فييا استقالًل, فإفي القرارا صدور الحكـ, وخمسة عشر يوًما

ىذه المدة ل يقبل منو قاضي الموضوع, ونحف مف جانبنا نؤيد ما ذىب إليو قانوف الفصل في 
ى ل يحدث تراكـ أماـ الجميع حتّ  اوعدـ ترؾ الباب مفتوحً  ,زعات في تحديد مدة الطعفالمنا

 .وتزاحـ في القضايا

 
 

                                                           
(ٔ)

 , غزة, غٌر منشور.7ٕٔٓ/ٕٔ/ٕٗ, جلسة 7ٕٔٓ/7ٗرلم حكم محكمة العدل العلٌا,  
(ٕ)

 م.ٕٙٔٓ( لسنة ٖ( من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم )ٕٓانظر فً نص المادة رلم ) 
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 المطمب الثاني

 الحاًلت التي ًل يجوز فييا الطعن في حكم وقف التنفيذ

والمدة اإلدارؼ  تحدثنا في السابق عف كيفية الطعف في الحكـ الصادر بوقف تنفيذ القرار
حكاـ ز الطعف في األلذلؾ يجو  ف فييا قبل تحصف القرار مف الطعف؛يطع أفْ  الذؼ يجب

 باعتبارىا اإللغاءعف طمب  قاللً , استاإلدارؼ القضائية التي تشمل عمى حكـ وقف تنفيذ القرار 
لوقف, وىو ما سوؼ يتـ تفصيمو ىناؾ حالت ل يجوز الطعف في حكـ ا أف  ل إ قطعية,أحكاـ 
 تي:كاآل

طمب وقف التنفيذ ىو طمب مشتق مف طمب  أف   ذكرنا في السابق :اإللغاءصدور حكم ب: أوًًل 
, وكذلؾ ينطبق عمى الحكـ الصادر في طمب وقف التنفيذ, , فيو مرتبط بو وجوًدا وعدًمااإللغاء

 .اإللغاءحيث يرتبط بالحكـ الصادر في دعوػ 

المحكمة طمب وقف التنفيذ, فال بعد سبق رفض اإلدارؼ  ذا صدر الحكـ بإلغاء القرارفإ
غرض الطاعف  أف   ضرورة ول جدوػ مف الطعف في القرار القاضي برفض طمب الوقف, ما داـ

قانونية, مف الناحية الاإلدارؼ  , فالحكـ القضائي يعدـ القراراإللغاءقرار  ؿقد تحقق مف خال
 .(ٔ)فيذ ول فائدة مف طمب وقف تنفيذهلمتن وبالتالي ل يعود قاباًل 

ذا صدر حكـ في الشق الموضوعي لدعوػ فإ اإلداري: القرار إلغاءصدور الحكم برفض : ثانًيا
الطعف في الحكـ  دارةبرفض الدعوػ رغـ سبق الحكـ بوقف التنفيذ القرار, فال يجوز لإل اإللغاء

ما يجعل , ماإللغاءالصادر بوقف التنفيذ, والذؼ سقط بصدور الحكـ الموضوعي في دعوػ 
 .(2)فييا غير ذؼ موضوع الطعف

بتنازؿ  اإللغاءتنقضي الخصومة في دعوػ  اإللغاء:الحكم بانتياء الِصومة في دعوى : ثالًثا
لرتباط طمب  , ونظًرااإلدارةمحل الدعوػ بواسطة اإلدارؼ  بزواؿ القرارأو  دعي عف دعواهالمُ 

                                                           
(ٔ)

دعوى تٌئه  -كامإشكاالت تنفٌذ األح -د. عبد العزٌز عبدالمنعم خلٌفة, لضاء األمور اإلدارٌة المستعجلة )ولف تنفٌذ المرار اإلداري 
ًٌا, رسالة 4٘ٔم, صٕٙٓٓالدلٌل(, دار الفكر الجامعً, اإلسكندرٌة,  , أشار إلٌه: غٌتاوي عبدالمادر, ولف تنفٌذ المرار اإلداري لضائ

 .ٔٙٔم, جامعة أبً بكر بلماٌد, ص4ٕٓٓماجستٌر, 
(ٕ)

 .ٔٙٔعبدالمادر, مرجع سابك, صغٌتاوي  



ٖٔٓ 
 

الحكـ  ف  فإ اإللغاءانقضت الخصومة في دعوػ إذا  في حالة ما ون  إ, فاإللغاءوقف التنفيذ بدعوػ 
 الصادر في طمب وقف التنفيذ, يفقد محمو.

كاف الطعف يقوـ عمى طمب إذا  "... :وبأن  العميا في مصر اإلدارية  فقد قضت المحكمة
بوقف القرار المطعوف فيو, اإلدارؼ  الحكومة القضائية بإلغاء الحكـ الصادر مف محكمة القضاء

بقبوؿ اإلدارؼ  ؿ عف دعواه الموضوعية, وقضت محكمة القضاءز المدعي قد تنا أف   وكاف الثابت
 في الواقع يًضادعي عف دعواه ينسحب أمف جانب المُ  ىذا التنازؿ ف  ترؾ المدعي لمخصومة, فإ

طمب وقف التنفيذ, ومف ثـ يتعيف الحكـ بإلغاء الحكـ المطعوف فيو والصادر بوقف تنفيذ إلى 
 .(ٔ)ف فيو, ورفض الدعوػ"لقرار المطعو ا

  

                                                           
(ٔ)

م, أشار إلٌه: غٌتاوي عبدالمادر, مرجع سابك, 54٘ٔ/ٗ/ٕ٘ق, جلسة 4ٕلسنة  7ٕٓرلم  حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا, طعن 
 .ٔٙٔص
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 المبحث الثاني

 وآثارهاإلداري  الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرارطبيعة 

يأمر بوقف  أفْ اإلدارؼ  عف الشروط الواجب توافرىا حتى يستطيع القاضي اتحدثنا سابقً 
ذ إـ بوقف التنفيذ, ىناؾ مسائل تتعمق بصدور الحك أف   االمطعوف فيو, عممً اإلدارؼ  تنفيذ القرار

تنفيذ ىذا الحكـ يتطمب  أف   , وكمااإلدارةبمجرد صدوره مف جية اإلدارؼ  يتعيف تنفيذ القرار ون  إ
 .أخرػ ـ ل مف جية أذاتيا  اإللغاءدعوػ عمى الحكـ في  اثرً أكاف لو إذا  بياف ما

يتميز بطبيعة  اإللغاءالمطعوف فيو باإلدارؼ  الحكـ الصادر بوقف تنفيذ القرار ف  إ حيث
قة عمى الحكـ في موضوع بالفصل في طمب مف الطمبات المستعجمة الساب اخاصة بصفتو متعمقً 

جية أماـ  المختصـ ل يمنع مف الطعف فيواإلدارؼ  تنفيذ حكـ وقف تنفيذ القرار ف  أالدعوػ, و 
طبيعة الحاؿ سيؤثر ب اإللغاءصدور الحكـ في دعوػ  أف   القضاء المختصة بصفة مستقمة, كما

في طبيعة الحكـ الصادر  (ؿو المطمب األفي )ؿ و اوعمى ذلؾ سوؼ نتن .(ٔ)عمى حكـ وقف التنفيذ
 حجية الحكـ الصادر بوقف التنفيذ (الثاني المطمب)وفي القرار اإلدارؼ,  تنفيذوقف طمب 
 .وتنفيذه

 لوالمطمب األ 

 اإلداري الحكم الصادر في طمب وقف تنفيذ القرار طبيعة 

معيف, وقف تنفيذ ىذا القرار مؤقتًا اإلدارؼ  عمى صدور حكـ بوقف تنفيذ القراريترتب 
موضوع اإلدارؼ  ذا فصل في الموضوع بإلغاء القرارإ, فاإللغاءلحيف الفصل في موضوع دعوػ 

 القرارإلغاء  فصل في الموضوع بعدـإذا  ماألـ يكف,  ح قرار وقف التنفيذ كأفْ صبأالطعف, 
 في ىذه الحالة تنفيذ قرارىا. دارةيجوز لإل ون  إالطعف, فموضوع اإلدارؼ 

اإلدارؼ  في حالة الحكـ بوقف تنفيذ القرار -بصفة عامة-اإلدارة  يجب عمى أنوعمى 
إذا  ماأت في  تنفيذه بالفعل, دأتكف قد بلـ إذا  تمتنع عف تنفيذ ىذا القرار, أفْ  قامت بإصداره

                                                           
(ٔ)

 .ٕٕٔص, , مرجع سابك"دراسة ممارنة"عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري د.  
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كانت قد بدأت في تنفيذه فيجب عمييا التوقف عف استكماؿ ىذا التنفيذ, كما يجب عمييا مف 
ي بوقف تنفيذه, حتى َض القرار الذؼ قُ إلى  ا, استنادً أخرػ  إداريةصدار قرارات إعدـ  أخرػ ناحية 

 .(ٔ)اإللغاءيتـ الفصل في موضوع دعوػ 

 الحكم بوقف التنفيذ حكم مؤقتل: والفرع األ 

ل حكـ مؤقت ل ما ىو إاإلدارؼ  الحكـ الصادر بوقف تنفيذ القرار أف   المعروؼمف 
ضوع و مور المستعجمة التي تسبق الفصل في مجميع األحكاـ الصادرة في األخالؼ عميو, مثل 

الحكـ المؤقت ل يقيد قاضي الموضوع عندما  أف   الدعوػ, والقاعدة العامة في ىذا المجاؿ تبيف
 المطعوف فييا. اإللغاءيفصل في دعوػ 

الحكـ في الدعوػ سيكوف  أف   صدور الحكـ بوقف التنفيذ ل يعني أف   وينتج مف ذلؾ
المطعوف فيو, فقد تقضي  المحكمة بعد البحث العميق في موضوع اإلدارؼ  ا بإلغاء القرارحتمً 

التنفيذ ل  رفض طمب وقف ف  , فإأخرػ ىذا مف ناحية, ومف ناحية  اإللغاءالدعوػ برفض دعوػ 
عند اإلدارؼ  , فقد تقضي بإلغاء القراراإللغاءحكـ برفض دعوػ إلى  اتجاه المحكمةإلى  يشير

 .(ٕ)نظرىا لمدعوػ الموضوعية

 -رفضوأو  سواء صدر بالموافقة عمى الوقف–نفيذ تالحكـ في طمب وقف ال ف  وىكذا فإ
 أف  إلى  ترجع العمة في ذلؾ,قد يتفق مع مضموف الحكـ في الدعوػ, وقد يختمف معو, حيث 

مستعجل, فتبحث في مدػ توافر أمر  ا تبث فيين  إالمحكمة وىي تفصل في طمب وقف التنفيذ ف
لى, و اإلدارؼ الشرط الشكمي والموضوعي لمحكـ بوقف تنفيذ القرار  ستعجاؿ ال أؼ حد يتوافر ا 

 .(ٖ)بوقف تنفيذهعية القرار حتى تقضي سباب التي ترجع احتماؿ عدـ مشرو وجدية األ

ا تتعمق في ين  إ, فاإلدارؼ القرار إلغاء  ولكف عند تصدييا لموضوع الدعوػ, وىو طمب
البحث, وتفحص الدعوػ مف جميع جوانبيا, وتتحرػ عف مدػ مشروعية القرار, حتى تصدر 

 .(ٗ)مف بطبيعة الحاؿ عف الحكـ المؤقتحكميا الموضوعي الذؼ يخت

                                                           
(ٔ)

 .ٕٖ٘, صالمملكة العربٌة السعودٌة, مرجع سابكدمحم عبد العال السنارى, المرارات اإلدارٌة فً د.  
(ٕ)

 .ٕٕٙ, ص, مرجع سابك"دراسة ممارنة"عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري  د. 
(ٖ)

 .4ٕٖصمرجع سابك,  الكتاب الثانً, ,اإلداريعبد الوهاب, المضاء دمحم رفعت د.  
(ٗ)

 .ٕٕٙ, ص, مرجع سابك"دراسة ممارنة"عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري  د. 
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وقف التنفيذ ىو  ف  "إ :وأن  في حكميا الصادر في مصر  اإلدارؼ  ولقد قضت محكمة القضاء
 المؤقت اإللغاءيتحوؿ  أفْ  وقياـ ظروؼ واقعية يحتمل معيااإلدارؼ  مؤقت لمقرار إلغاءٍ  بمنزلة
 .(ٔ)نيائي, ..."إلغاء  إلى

أف  ىناؾ ( مف قانوف مجمس الدولة المصرؼ ٜٗوبناًء عمى ذلؾ يتضح مف المادة )
 أفْ  نواع مف القرارات التي يجب التظمـ منيا قبل طمب وقف التنفيذ, ول يجوز لممحكمةثالث أ

ييف بغير الطريق تقضي بوقف تنفيذىا, فيما عدا القرارات الصادرة بفصل الموظفيف العموم
ـ مقاـ طمب وقف ويقو  ,جراء يتالءـ معياتيا فقد قرر المشرع بالنسبة ليا إلخطور  التأديبي, فنظًرا

كاف سبق لو التظمـ مف قرار فصمو إذا  جراء ىو الحكـ لمموظف المفصوؿذىا, وىذا اإلتنفي
بقياـ المتظمـ برفع  اومشروطً  اوىذا الحكـ يكوف مؤقتً  بعضو,أو  باستمرار صرؼ مرتبو كمو

ل اعتبر الحكـ كأ ,في الميعاد اإللغاءدعوػ  , فالحكـ الذؼ ْف لـ يكف, واسترد منو ما قبضووا 
, فيو ل يقيد المحكمة عند الفصل في دعوػ دعوػ يعتبر حكًما مؤقًتا مستعجاًل ىذه اليصدر في 
ىذا الحكـ المؤقت مثمو مثل الحكـ الذؼ يصدر في طمب وقف التنفيذ ىو حكـ  أف   لإ اإللغاء

ودوف انتظار لصدور الحكـ في  لتالي يجوز الطعف فيو استقاللً قطعي فيما يفصل فيو, وبا
 .(ٕ)اإللغاءدعوػ 

ولقد نص قانوف مجمس الدولة المصرؼ عمى أن و: "ل تقبل الطمبات المقدمة رأسا بالطعف 
( ٓٔفي القرارات اإلدارية النيائية المنصوص عمييا في البنود ثالًثا ورابًعا وتاسًعا مف المادة )
اسية وانتظار وذلؾ قبل التظمـ منيا إلى الييئة اإلدارية التي أصدرت القرار أو إلى الييئات الرئ

 .(ٖ)المواعيد المقررة لمبث في ىذا التظمـ"

 العميا في مصر الصادر في طمب وقف التنفيذ, وذلؾ بقوليااإلدارية  وفي حكـ لممحكمة
صل حكمة عند نظر أل يقيد الم وأن  بمعنى  ا؛كاف مؤقتً  فْ حكـ وقف التنفيذ وا   ف  : "إىذا الحكـ أف  

                                                           
(ٔ)

لغاء إ بمنزلةولف التنفٌذ هو  نَّ إ, " 5ٖٗٔص  ٙ, السنة 5٘ٔٔدٌسمبر  ٕٔ, الصادر فً المصرٌة اإلداريحكم محكمة المضاء  
لى الظروف المالبسة إنما ٌرجع إلى الغاء نهائً, إلغاء المإلت إلٌتحول ا نْ أاإلداري ولٌام ظروف والعٌة ٌحتمل معها مإلت للمرار 

خر فما دام لد طعن آداري ولرار إهذا الصدد بٌن لرار فً ذاته لولف التنفٌذ ولم ٌفرق المانون فً  اإلداريلابلٌة المرار  لى عدم إال 
تمضً بولف التنفٌذ متى  نْ أى التنفٌذ ٌصعب تداركها للمحكمة ب ولف التنفٌذ وما دامت النتائج المترتبة علفً المرار باإللغاء وطل

ال لحرم المتماضون من إاإلداري وثر فً لوة النفاذ العاجل للمرار بلغ األأنفٌذ ت وجها لذلن حتى لو لامت ظروف تجعل ولف التأر
 .ٓٙ, مرجع سابك, صولف تنفٌذ المرارات اإلداري بو شعبان,أنور أ لٌه:إشار أفٌها. ٌاهم لظروف ال ٌد لهم إون عطاه المانأحك 

(ٕ)
 .ٖٕٖص مرجع سابك, , الكتاب الثانً,اإلداريعبد الوهاب, المضاء دمحم رفعت د.  

(ٖ)  
 م.57ٕٔ( لسنة 7ٗ/ب( من لانون مجلس الدولة المصري رلم )ٕٔانظر فً ذلن نص المادة رلم )



ٔٓ7 
 

 المحكوـ فيو ءحكاـ وخصائصيا, ويحوز قوة الشيحكـ قطعي, ولو مقومات األ وأن  ل , إاإللغاء
 .(ٔ)ف أؼ حكـ انتيائي"في ذلؾ شأ أنو, شالعميا استقالًل اإلدارية  المحكمةأماـ 

 وفي حكـ صادر عف محكمة العدؿ العميا في فمسطيف بخصوص وقف تنفيذ القرار
ر في القرار المؤقت في قرار وقف التنفيذ الصاد ف  "... وبناًء عمى ما تقدـ فإ :وأن  مؤقت اإلدارؼ 
حكمة العدؿ مما يستوجب رد مأماـ  ل يقبل العتراض ٕ٘ٓٓ/ٙٚصمية رقـ الدعوػ األ
 .(ٕ)الطمب"

يو مذكرة لممستدعي ضدىـ لبياف صدار القرار المؤقت وتوج"تقرر إ :اين  إخر فوفي حكـ آ
 .(ٖ)صدار القرار موضوع الطمب..."المانعة مف إأو  لمقرار المطعوف فيو سباب الموجبةاأل

النتيجة المترتبة عمى الطبيعة المؤقتة لمحكـ الصادر بوقف تنفيذ  أف   ويتضح مف ذلؾ
قيمة قانونية, بمجرد صدور حكـ في  الحكـ يزوؿ, ول تصبح لو أؼ أف   , ىواإلدارؼ القرار 

حكـ يحسـ غراضو بصدور ف التنفيذ ينتيي, ويستنفد أ الدعوػ الموضوعية, فالحكـ الصادر بوق
 .(ٗ)موضوع الدعوػ 

تخضع ألصوؿ اإلدارؼ  مور المستعجمة والقاضيحكاـ التي يصدرىا قاضي األواأل
مـز طرفي الخصومة بما , كما ت؛ فيذه الحجية تمـز القاضي الذؼ أصدر الحكـحدةقانونية وا

لما كانت  وأن  يقضي بو القاضي بصفة مؤقتة, مع عدـ المساس بأصل الحق, وينبني عمى ذلؾ 
 اين  أل ؛صل النزاعليست فاصمة في أ اإلدارية حكاـ وقف تنفيذ القراراتاألحكاـ المستعجمة وأ

سباب كانت األإذا  لبذلؾ ل يجوز العدوؿ عنيا إ ون  إوقتية ل تتعرض لموضوع الحق, فأحكاـ 

                                                           
(ٔ)

ٌا, ة العلاإلدارٌ, مجموعة المبادئ التً لررتها المحكمة 5٘٘ٔنوفمبر سنة  ٘, الصادر فً فً مصر ة العلٌااإلدارٌحكم المحكمة  
 5٘٘, فً الطعن رلم 574ٔ/٘/ٙوفً نفس المعنى: راجع حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر, بتارٌخ , ٗٙالسنة األولى, ص

خمٌس السٌد إسماعٌل, دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت . : د, وانظر إلى4ٕٓق, ص7ٔلسنة 
عبد الغنً بسٌونً عبد لى: د. إ و, ٕٖٓ, صوالصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة مع المبادئ العامة للمضاء المستعجل, مرجع سابك

, وإلى: د. دمحم رفعت عبد الوهاب, ٕٕٙ, ص, مرجع سابك"دراسة ممارنة"هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري 
 .4ٕٖالمضاء اإلداري, الكتاب الثانً, مرجع سابك, ص

(ٕ)
 , رام هللا, غٌر منشور.ٕ٘ٓٓ/5/ٖٔ, جلسة ٕ٘ٓٓ/7ٙلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  

(ٖ)
 , رام هللا, غٌر منشور.ٕ٘ٓٓ/ٖ/ٔٔجلسة , ٕ٘ٓٓ/7ٓلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  

(ٗ)
مام مجلس أشكاالته والصٌغ المانونٌة إاإلداري ولضاء التنفٌذ ولغاء وولف تنفٌذ المرار لعزٌز عبد المنعم خلٌفة, دعوى اإلد. عبد ا 

 .٘ٗٔصمرجع سابك, , عبد المادرغٌتاوي  لٌه:إشار أ, 7ٗٔ, صٕٙٓٓاإلسكندرٌة, الدولة, دار الفكر الجامعً, 
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وقف أو  ثرىايستدعى الحد مف أمور ما مف األ جد  أو  صدارىا قد تعدلتإإلى  التي دعت
 .(ٔ)تنفيذىا

ْف كاف مؤقًتاقرار وقف تنف يرػ الباحث أف   و و ليس بيذا المعنى أن  فإن   يذ القرار اإلدارؼ, وا 
و يتصف بصفة التأقيت, ولكف صفة ألن   ؛وقبل صدور حكـ دعوػ اإللغاء امغى قريبً سوؼ يُ 
ما ىي إل فترة معينة ينتظر فييا صاحب الدعوػ صدور الحكـ النيائي في دعوػ  التأقيت

لغاء لتنفيذ المؤقت بأنو ل يقصد منو احكـ وقف ا أف   ااإللغاء, ونرػ أيًض  نتياء الخصومة وا 
لحيف الفصل  لمقراروقف التنفيذ المؤقت ما ىو إل تجميد  باحث أف  القرار الطعيف, فينا يرػ ال

 النيائي الدعوػ.

 الفرع الثاني: الحكم بوقف التنفيذ حكم قطعي

قطعي فيما فصل  وأن  حكاـ القطعية, بمعنى الحكـ بوقف التنفيذ مف األ أف   مـ بوس  مف المُ 
حكاـ وخصائصيا, يتمتع بمقومات األ وأن  و رفضو, أو  طمب وقف التنفيذإلى  فيو سواء بالستجابة

 .(ٕ)حكـو فيو في الخصوص الذؼ صدر فيوالشيء الم حجيةويحوز 

لة معينة, ىذا الخصوص, ىي الحسـ الممـز لمسأالقطعية بمعناىا الصطالحي في 
, ل رجوع فيو ول لة مف المسائل حسمً الحسـ القضائي لمسأ أخرػ وبعبارة  ا لمنزاع بيف الخصـو
ل في مف جانب الخصوـ إصدرت العمل القطعي, و عنو, مف جانب المحكمة التي أ عدوؿ

 .(ٖ)الحدود التي يقرىا المشرع

لة معينة, كاف فاصاًل في نزاع بيف الخصوـ حوؿ مسأ فْ إ اومف ىنا يكوف الحكـ قطعيً 
 بحكمو القاضي ف  إ ذوؿ عنو, وىذا ما تقتضيو طبائع األشياء, إل تستطيع المحكمة العد فصاًل 

ىذا يكوف قد استفرغ جيده في بحث المسائل التي فصل فييا, واستنفذ كل طاقاتو الذىنية, 
اط في ثر ذلؾ الجيد وىذا النشؼ القانوني فيما عرض عميو, وقد أأونشاطو الفكرؼ في تكويف الر 

                                                           
(ٔ)

خمٌس السٌد إسماعٌل, دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة د.  
 .ٖٔٓ, صمع المبادئ العامة للمضاء المستعجل, مرجع سابك

(ٕ)
, د. 4ٕٕص ,, مرجع سابك"دراسة ممارنة"عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري د.  

 .ٖٓٔأحمد علً السٌد خلٌل, مرجع سابك, ص
(ٖ)

أمام مجلس الدولة خمٌس السٌد إسماعٌل, دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة د.  
 .ٖٔٔد. أحمد علً السٌد خلٌل, مرجع سابك, ص ,ٖٙٓ, صمع المبادئ العامة للمضاء المستعجل, مرجع سابك
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طبيعية لمجيد الذؼ بذؿ في الخصومة سواء مف  تتمةيعد ليو, والذؼ نتيى إار الحاسـ الذؼ االقر 
 .(ٔ)مف جانب القاضيأو  جانب الخصوـ

ما ن  طالب بو فحسب, وا  موضوع الدعوػ المُ عني الفصل في والقطعية بيذا المعنى, ل ت
ما مف القاضي  تعني الفصل في مسالة مف المسائل, مثارة في الخصومة, إما مف الخصومة, وا 

في أو  في موضوع الدعوػ –لنظاـ العاـ, سواء كانت مسالة موضوعية فحسب, لتعمقيا با نفسو
ذلؾ, إلى  وما .المطالبة فالبطأو  ,صحةأو  ,الوليةأو  ,كالختصاص ؛جرائيةإأو  -شق منيا
لة معينة, متعمقة بموضوع الذؼ يحسـ النزاع في مسأ وبأن  الفقو الحكـ القطعي ؼ ر وعمى ىذا يعّ 
الذؼ  هبأ  المصرية فتو محكمة النقض وقد عرّ  ,لة متفرعة عنومسأأو  جزء منو,أو  الدعوػ كمو
رجوع فيو  لة متفرعة عنو, بفصل حاسـ لفي مسأأو  في جزء منوأو  لمنزاع في جممتو يضع حًدا

 .(ٕ)حكاـرتو ولكنو يخضع لطرؽ الطعف في األصدمف جانب المحكمة التي أ

لة معينة, سألخالفات بيف الخصوـ في م الذؼ ل يتضمف حسًما لمنزاع وحاًل ما الحكـ أ
 أف   صدرتو فجدير بالذكرالتي تستنفذ ولية المحكمة التي أحكاـ القطعية فال يدخل في عداد األ
فْ  ,ف لـ تكفاعتبار الدعوػ كأ ل يسقط الحق في  وأن  ل إجراءاتيا إإلغاء  ميياكاف يترتب ع وا 

عمى ما تضمنو الحكـ ف لـ تكف ل يؤثر ار الدعوػ كأاعتب أف   أؼ ؛حكاـ القطعية الصادرة فييااأل
 .(ٖ)مف قضاء قطعي

ت ذ قضما ذىبت إليو في حكـ حديث ليا, إفي مصر العميا اإلدارية  كدت المحكمةوقد أ
حكاـ لو مقومات األ اقطعيً  حكًما يعتبرف وقف التنفيذ الحكـ الصادر بشأ أف   مـ بوسّ "... المُ  :ف  بأ

ما قضت فيو المحكمة في إلى  يحوز حجية الشيء المقضي فيو بالنسبة وأن  و  ,وخصائصيا
يقيدىا عند نظر الطعف  عوػ, ويعتبر قضاؤىا في ذلؾ نيائًياخصوصية المحكمة وقبوؿ الد

المحكمة قد قضت عند نظر الموضوع بعدـ  أف   وكاف الثابت ,ومتى كاف ذلؾ ,اإللغاءب

                                                           
(ٔ)

خمٌس السٌد إسماعٌل, دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة د.  
 .ٖٙٓ, صء المستعجل, مرجع السابكمع المبادئ العامة للمضا

(ٕ)
 .7ٖٓ, صخمٌس السٌد إسماعٌل, نفس المرجع سابك د. 

(ٖ)
 .7ٖٓ, صخمٌس السٌد إسماعٌل, نفس المرجع سابكد.  
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لمخالفتو لحكـ سابق حاز قوة  افيكوف حكميا معيبً  -وىو الحكـ محل الطعف الماثل–اختصاصيا 
 .(ٔ)مر المقضي فيو"األ

" ... استقر قضاء  :ون  أ درفقد قررت في حكميا الصا ؛ةاألردنيما محكمة العدؿ العميا أ
لتنفيذ ىو حكـ قطعي لو مقومات الحكـ الذؼ تصدره محكمة وقف ا أف   ىذه المحكمة عمى

الشيء المقضي بو بالنسبة لموجو المستعجل لمنزاع فقط, وتتقيد حكاـ وخصائصيا, ويحوز قوة األ
بحيث ل يجوز ليا العدوؿ عنو كما ل يجوز  ,المحكمة بوصفيا الجانب المستعجل لمنزاع

الظروؼ المالبسة لو لـ تتغير, ولكنو ل  أف   ماميا مف جديد طالماصحاب الشأف إثارة النزاع أأل
ؿ و اؿ حكـ وقتي يتنو حكميا األ ألف   ؛اإللغاءي موضوع طمب يقيد تمؾ المحكمة عندما تقضي ف

ومف ثـ يجوز لممحكمة عند نظر  ,الوجو المستعجل لمنزاع فقط دوف المساس بأصل الموضوع
حكمة قد فصمت فيو بما في ذلؾ ما تكوف الم جزئًياأو  العدوؿ عنو كمًيا اإللغاءموضوع دعوػ 
كاف إذا  لل عمى عدـ جدية طمب وقف التنفيذ إالتدليماميا في الخصوـ بقصد بديت أمف دفوع أ
 أف   وكانت القاعدة ,دعوػ تعتبر مف المسائل المتفرعة عنيا ؼالدفوع بصدد أ ف  إ مـ بوس  مف المُ 
قف التنفيذ في يكوف لمحكـ الصادر مف محكمة و  أفْ  ألصل يأخذ حكمو فال يستساغاالفرع يتبع 

ـ الختصاص عادة النظر بالدفعيف بعدؽ الحكـ الصادر منيا, إ يا قوة تفو مامالدفوع التي تثور أ
 .(ٕ), والبحث في صحتيا مف جديد"رفضو ساس في القانوف مستعيًناوعدـ القبوؿ عمى غير أ

"عمى  :وأن  في حكـ صادر عنيا  جاءفقد  ؛محكمة العدؿ العميا الفمسطينيةأحكاـ  أما
 يتـ عمى درجة واحدة, ولقد استقر قضاؤىا عمىماميا التقاضي أ ضوء النصوص القانونية فإف  

 ألف   ا ل يجوز لمخصـو العتراض عمييا؛القرارات التي تصدرىا ل تقبل المراجعة, كم أف  
ل يوجد فييا ما  (ٜٕٔ-ٖٕٛ)ماميا المنصوص عمييا في المواد األصوؿ الخاصة التي تتبع أ

 ف  كمة العدؿ العميا, وبالتالي فإيجيز لمخصوـ العتراض عمى تمؾ القرارات التي تصدرىا مح
المحاكمات المدنية والتجارية الخاص أصوؿ  الفصل الثاني مف الباب الخامس مف قانوف أحكاـ 

 أفْ  تدعي ضده( مف ىذا الفصل التي تجيز لممسٜٓٔبما في ذلؾ المادة )–بالطمبات المستعجمة 
ل ينسجـ مع  -تعديموأو  لغائوصدر القرار المستعجل مف أجل إي الذؼ أالقاضإلى  يتقدـ بطمب

                                                           
(ٔ)

عبد الغنً بسٌونً عبد لٌه: إشار أ, 54ٔٔنوفمبر  7ق, جلسة ٖٙ , لسنة54ٔٔ, طعن رلم فً مصر ة العلٌااإلدارٌحكم  المحكمة  
 .ٖٖٕ, ص, مرجع سابك"دراسة ممارنة"هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري 

(ٕ)
بو شعبان, ولف تنفٌذ المرارات اإلداري, مرجع أنور أ م. أشار إلٌه:5٘7ٌٔناٌر سنة  5ٕبتارٌخ ردنٌة, حكم محكمة العدل العلٌا األ 

 .ٖٙسابك, ص
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القواعد  ألف   ىذه النصوص عمى قرار وقف التنفيذ؛وبالتالي فال مجاؿ لتطبيق  ,اإللغاءدعوػ 
صوؿ نص في األ , وذلؾ لعدـ وجودىي التي تحدد قواعد وقف التنفيذاإلدارؼ  العامة في القانوف 
 ىذه المحكمة.أماـ  الخاصة المتبعة

صمية ر في القرار المؤقت في الدعوػ األقرار وقف التنفيذ الصاد ف  وبناًء عمى ما تقدـ فإ
 .(ٔ)حكمة العدؿ مما يستوجب رد الطمب"مأماـ  ل يقبل العتراض (ٕ٘ٓٓ/ٙٚ)رقـ 

عمى درجة اإلدارة  "كوف  :وأن  الفمسطينية خر صادر عف محكمة العدؿ العميا وفي حكـ آ
ثبات في اإلاإلدارؼ  دور القضاء أف   ذلؾ صمح ىو اآلخر مبرًرا لقبوؿ اعتراض الغير؛حدة ل يوا

جراءات ستقصاء الواقع والحقيقة والوصوؿ إلييما, مف خالؿ المرونة في اإليتميز باإليجابية في ا
باإلجراءات التي اإلدارؼ  فقياء القانوف )وىو ما عبر عنو اإلدارية  التي تفرضيا طبيعة الدعوػ 

األمر الذؼ  ,والتحرؼ( بعد بحث وتمحيص وفق رؤية واضحة جازمةنظاـ التنقيب إلى  تنتمي
أحكامو  ف  عمى درجة واحدة بأاإلدارؼ  جتياد القضائي في الدوؿ التي فييا القضاءاستقر معو ال

أؼ حكـ بإلغاء القرارات محل  أف   عف ؼ طريق مف طرؽ الطعف, فضاًل ل تقبل المراجعة بأ
ويكتسب الحكـ الدرجة القطعية  ,دعوػ أو  الطعف لو حجية عامة كاممة شاممة مانعة مف أؼ نزاع

 .(ٕ)بما يجعميا غير قابمة لممراجعة" المبرمة

 التنفيذ يجوز الطعف فيو استقاللً الحكـ الصادر في طمب وقف  أف  إلى  شارةوتجدر اإل
ذا المحكمة المختصة, فإأماـ  حكاـ التي يجوز الطعف فييااألولو مقومات  ا,قطعيً  اباعتباره حكمً 
بييئة استئنافية, اإلدارؼ  محكمة القضاءأماـ  فيمكف استئنافواإلدارية  مف المحاكـ اكاف صادرً 
 المحكمةأماـ  المحاكـ التأديبية فيمكف الطعف فيواإلدارؼ أو  ذا كاف صادرًا محكمة القضاءوا  
 .(ٖ)فر الشروط المتعمقة بقبوؿ الدعوػ العميا بشرط تواارية اإلد

                                                           
(ٔ)

لى المانون نجد إوبالرجوع  ,, رام هللا, غٌر منشورٕ٘ٓٓ/5/ٖٔ , صادر فًٕ٘ٓٓ/7ٙ, رلم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌةلرار  

هذا أحكام  "تسري :هنَّ ألد نصت على  ٕٔٓٓ( لسنة ٕرلم )الفلسطٌنٌة المحاكمات المدنٌة والتجارٌة أصول  ( من لانونٕالمادة )

لسطٌن". وعلى ضوء النص مام المحاكم النظامٌة فً فأدفوع والطعون المدنٌة والتجارٌة بات والوالطل ىالدعاو  المانون على كافة

تجارٌة, وبالتالً ال  أولغاء ال تعتبر دعوى مدنٌة اٌا المدنٌة والتجارٌة, ودعوى اإلال على المضإهذا المانون ال ٌطبك  نَّ إالمذكور ف

 .جراءاتها"إلمدنٌة والتجارٌة على المحاكمات اأصول  د المنصوص علٌها فً لانونتعتبر محكمة العدل العلٌا ممٌدة بتطبٌك المواع

(ٕ)
 , رام هللا, غٌر منشور.ٕ٘ٓٓ/ٓٔ/ٗ, صادر فً ٕ٘ٓٓ/ٖٗ, رلم الفلسطٌنٌة حكم محكمة العدل العلٌا 

(ٖ)
والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة خمٌس السٌد إسماعٌل, دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت د.  

 .ٖ٘ٓ, صمع المبادئ العامة للمضاء المستعجل, مرجع سابك
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حكاميا ىاتيف الخصيصتيف لمحكـ العميا في مصر أحد أاإلدارية  وقد لخصت المحكمة
 اكاف مؤقتً  فْ حكـ وقف التنفيذ وا   ف  : "إىذا الحكـ أف   الصادر في طمب وقف التنفيذ, وذلؾ بقوليا

حكاـ ي, ولو مقومات األحكـ قطع وأن  ل , إاإللغاءصل ل يقيد المحكمة عند نظر أ وأن  بمعنى 
في ذلؾ  أنو, شالعميا استقالًل اإلدارية  المحكمةأماـ  المحكـو فيو ءوخصائصيا, ويحوز قوة الشي
 .(ٔ)شأف أؼ حكـ انتيائي"

ا, بل يبقى القطعية بيذا المعنى ل تعني قد تـ الفصل في الدعوػ نيائيً  يرػ الباحث أف  
الفصل فيو مف فيما تـ  الحيف صدور الحكـ النيائي في أصل الدعوػ, ولكنيا قطعيً  الحكـ مؤقًتا
شأنيا في ذلؾ شأف أؼ حكـ  حوز قوة الشيء المحكوـ فيوتيا ن  وأ ,لة أو شق مف الدعوػ مسأ
 نيائي.

 حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ :الثالثالفرع 

حيف يفصل في طمب وقف تنفيذ القرار الدارؼ إن ما ُيصدر حكًما قضائًيا ل ولئًيا في 
خصومة حقيقية في أمر مف األمور المستعجمة المتصمة بطمب اإللغاء, وىو حكـ قطعي يصدر 

وفيما تـ الفصل فيو مف  مف المحكمة المستعجمة فإف  لو حجية األحكاـ القضائية وخصائصيا,
 مسائل فرعية أخرػ تتعمق بإجراءات الطمب.

عمػػى  اسػػابقً  وىػػو طمػػب وقػػف التنفيػػذ ؛اإللغػػاءفػػي الشػػق المسػػتعجل مػػف دعػػوػ  الفصػػلَ  إف  
لصدوره في مسألة مستعجمة,  اوقتيً  ىو حكـ   ؛منوالحكـ الصادر  إلغاءالفصل في موضوع دعوػ 

ل يقيػػد محكمػة الموضػػوع عنػػد فصػميا فػػي دعػػوػ  ون ػػإوكمػا ىػػو شػأف جميػػع األحكػػاـ المسػتعجمة, ف
بػرفض دعػوػ  , فقد تقضػي المحكمػة بوقػف التنفيػذ ورغػـ ذلػؾ تقضػي فػي موضػوع الػدعوػ اإللغاء
 .والعكس صحيح اإللغاء

                                                           
(ٔ)

ٌا, ة العلاإلدارٌ, مجموعة المبادئ التً لررتها المحكمة 5٘٘ٔنوفمبر سنة  ٘, الصادر فً فً مصر ة العلٌااإلدارٌحكم المحكمة  
ٌل, دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت خمٌس السٌد إسماعد. وانظر الى: , ٗٙالسنة األولى, ص

عبد الغنً بسٌونً عبد لى: د. وإ, ٕٖٓ, صوالصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة مع المبادئ العامة للمضاء المستعجل, مرجع سابك
, وإلى: د. دمحم رفعت عبد الوهاب, ٕٕٙ, صع سابك, مرج"دراسة ممارنة"هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري 

 .4ٕٖالمضاء اإلداري, الكتاب الثانً, مرجع سابك, ص
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مقومػػات األحكػػاـ  أف   عدمػػو أؼأو  حكػػـ قطعػػي فيمػػا فصػػل فيػػو, مػػف وقػػف التنفيػػذ وأن ػػغيػػر 
عمػػى تمتػػع الحكػػـ الصػػادر بوقػػف اإلدارؼ  القضػػاءأحكػػاـ  وقػػد اسػػتقرت ,وخصائصػػيا متػػوافرة فيػػو

 .(ٔ)تنفيذ بخاصيتي التأقيت والقطعيةال

 ول تقتصر حجية الحكـ الصادر بوقف التنفيذ عمى موضوع ما فصل فيػو مػف وقػف التنفيػذ
لمسػػػائل الفرعيػػػة السػػػابقة عمػػػى الفصػػػل فػػػي موضػػػوع دعػػػوػ رفضػػػو, بػػػل تشػػػمل تمػػػؾ الحجيػػػة اأو 
لرفعيػا بعػد  بعػدـ قبوليػا أصػاًل أو  بنظػر الػدعوػ اإلدارؼ  كالدفع بعدـ اختصػاص القضػاء ؛اإللغاء
 .(ٕ)انيائيً القرار المطعوف فيو ليس  ألف  أو  الميعاد

يقػاؼ تنفيػذ ذا كاف الطاعف قػد طمػب إ"إ :وأن  العميا في مصر اإلدارية  حيث قضت المحكمة
طمبػػو, ثػػـ قػػاـ بعػػد ذلػػؾ بالتنػػازؿ عػػف إلػػى  القػػرار المطعػػوف فيػػو بصػػفة مسػػتعجمة فأجابتػػو المحكمػػة

حكمػػػػػة بقبػػػػػوؿ تػػػػػرؾ المػػػػػػدعي وقضػػػػػت الماإلدارؼ  محكمػػػػػة القضػػػػػػاءأمػػػػػاـ  الػػػػػدعوػ الموضػػػػػوعية
 .(ٖ)وقف طمب التنفيذ"إلى  ىذا التنازؿ ينسحب ف  فإ ؛لمخصومة

حكػػاـ القضػػائية القطعيػػة س الدولػػة تتمتػػع كغيرىػػا مػػف األمجمػػ حكػػاـ الصػػادرة مػػف محػػاكـواأل
الشػػيء المقضػػي تنطػػوؼ عمػػى  وقػوة كػوف حجػػة فيمػػا قضػػت بػػو,, بحيػػث تضػػي بػػوبقػوة الشػػيء المق
 :(ٗ)نتيجتيف

صػػػدرت الحكػػػـ القطعػػػي, تسػػػتنفذ أ المحكمػػػة التػػػي أف   لػػػى: بػػػاإلجراءات, مػػػف مقتضػػػاىاو األ
 أفْ  ا قضػت بػو, ولتتراجع عمّ  أفْ  فال ىي تستطيعفي الموضوع,  -صدار الحكـبمجرد إ–وليتيا 

تفسػػر الحكػػـ فيمػػا  أفْ  صػػمية لمحكػػـ ىػػو فقػػطمػػا يكػػوف ليػػا بعػػد توقيػػع النسػػخة األتعػػدؿ فيػػو. وكػػل 
 حسابية.أو  غالط مادية كتابيةتصحيح ما يكوف قد وقع بو مف أ  أف  أو  غمض فيو,

كػػػـ مػػػف قضػػػاء يعتبػػػر بػػػو الح مػػػا جػػػاء أف   مػػػا الثانيػػػة تتعمػػػق: بأصػػػل الػػػدعوػ, وىػػػو يعنػػػيأ
بحيػث ل يجػوز عػرض  ,ثبػات العكػسفيو في ىذا يعتبر قرينة ل تقبل إلمحقيقة,  صحيًحا وعنواًنا

                                                           
(ٔ)

 .ٕٗٔراضً, المضاء اإلداري, مرجع سابك, ص مازن لٌلو 
(ٕ)

 .ٕٗٔراضً, المضاء اإلداري, مرجع سابك, ص مازن لٌلو 
(ٖ)

ق, أشار إلٌه: د. خمٌس السٌد إسماعٌل, دعوى ٕٔلسنة  ٘رلم , طعن 57ٕٔأبرٌل  ٗٔحكم المحكمة اإلدارٌة المصرٌة, فً  
 اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة مع المبادئ العامة للمضاء المستعجل,

 .7ٖٔمرجع سابك, ص
(ٗ)

 .5ٕٖاء اإللغاء", مرجع سابك, صد. طعٌمه الجرف, رلابة المضاء ألعمال اإلدارة العامة "لض 
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حػػدػ طػػرؽ يكػػوف ذلػػؾ عػػف طريػػق اسػػتعماؿ إ وأن ػػل , إأخػػرػ اع نفسػػو مػػف جديػػد عمػػى محكمػػة ز النػػ
 .(ٔ)حكاـالطعف في األ

والسػػبب, وعنػػدىا تحكػػـ المحكمػػة بعػػدـ ويشػػترط لمػػدفع بالحجيػػة, وحػػدة الموضػػوع والخصػػـو 
جواز نظر الدعوػ لسابقة الفصل فييا, ويكوف الحكػـ الثػاني الػذؼ يفصػل فػي المنازعػة مػف جديػد 

بعػدـ الطعػف  ؿ الذؼ أصػبح نيائًيػاو مع اتحاد الخصومة والموضوع السبب, عمى خالؼ الحكـ األ
و والقضػاء بعػػدـ إلغائػ وف متعيًنػػا, يكػػوف قػد خػالف القػانفػي الميعػاد, وحػاز قػػوة الشػيء المقضػي بػو

 .(ٕ)واز نظر الدعوػ لسابق الفصل فيياج

حكػاـ القواعػد ف جميػع األ: "تسػرؼ فػي شػأوأن ػعمػى المصػرؼ قانوف مجمػس الدولػة  ولقد نّص 
بػػػات الوقػػػف تتمتػػػع حكػػػاـ الصػػػادرة فػػػي طماأل ف  إ حيػػػثة بقػػػوة الشػػػيء المحكػػػـو فيػػػو ...", الخاصػػػ

لموقػف معنػي  وما كاف منيػا مقػرًرا فيي مف ثـ معنية بيذا النص,ئصيا, حكاـ وخصابمقومات األ
 ؛(ٖ)"تكػوف حجػة عمػى الكافػة اإللغاءحكاـ الصادرة باأل "...: ف  بما تضمنو نفس النص مف أ أيًضا
فْ  ألف   اشتقاقو مف دعوػ اإللغاء المختصـ  لمقرار المطعوف فيو إل أف   لـ يكف إلغاءً  حكـ الوقف وا 

يتمتػع بيػا الحكػـ أف يجعل لو نفس الحجية العينية المطمقة تجاه الكافة التي  د  بُ  فييا القرار ذاتو ل
 .(ٗ)القاضي باإللغاء

ذاتيا ول يفصل بأؼ  اإللغاءالحكـ الصادر في طمب الوقف ل يمس بدعوػ  ف  ومف ذلؾ فإ
الحكـ الذؼ يصدر فػي طمػب  أف   ممةس  مور المُ مف األ وأن  ذلؾ  ميو,وجو في أصل الحق المتنازع ع

, والػػذؼ يتفػػرع عنػػو مػػف دفػػوع ومػػا عنػػد نظػػره موضػػوًعا اإللغػػاءصػػل طمػػب ذ ل يمػػس أوقػػف التنفيػػ
عػدـ مسػاس  أف   بػل ,وضػوًعاتدحضو حتػى يفصػل فيػو مأو  يتصل بو مف دلئل موضوعية تؤيده

ن  اإللغػاءحكػـ الوقػف بأصػل الحػػق المتنػازع عميػو ل يقتصػػر فقػط عمػى المنازعػة فيػػو بػدعوػ  مػػا , وا 
دوف مسػػاس  -الشػق العاجػل–حيػث يػأتي فصػمو فػي موضػوعو  ,دعػوػ التعػويضإلػى  ايًضػيمتػد أ

 .(٘)في طمب التعويض عنوأو  ذلؾ القرارإلغاء  بموضوع الدعوػ سواء في طمب

                                                           
(ٔ)

 .5ٕٖد. طعٌمه الجرف, نفس المرجع السابك, ص 
(ٕ)

 .5ٕٖد. طعٌمه الجرف, نفس المرجع السابك, ص 
(ٖ)

 م.57ٕٔ( لسنة 7ٗ( من لانون مجلس الدولة المصري رلم )ٕ٘انظر فً ذلن نص المادة رلم ) 
(ٗ)

 .574ي, مرجع سابك, صد. دمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار اإلدار 
(٘)

 .54ٙد. دمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار اإلداري, مرجع سابك, ص 
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كاف الحكـ الذؼ  فْ وا  " :وبأن  العميا المصرية عندما قررت اإلدارية  المحكمةوقد قررت 
ىر الذؼ تبدو فيو عدمو عمى حسب الظاأو  يصدر في موضوع الطمب سواء بوقف التنفيذ

ل , إمة عند نظر أصل ىذا الطمب موضوًعا, فال يقيد المحكاإللغاءطمب  صلُ الدعوػ ل يمس أ
حكاـ, لو مقومات األ اقطعيً  تنفيذ حكًماصادر في طمب وقف المع ذلؾ يظل الحكـ ال وأن  

حكاـ في خصوص موضوع الطمب ذاتو, ولو يحوز حجية األأف  وخصائصيا, ويبني عمى ذلؾ
لى بالنسبة لما أو تغير الظروؼ, كما يحوز ىذه الحجية مف باب مؤقت بطبيعتو طالما لـ ت وأن  

البت في موضوع الطمب كالدفع بعدـ اختصاص فصمت المحكمة فيو مف مسائل فرعية قبل 
اء قض ف  إ ذ, إلقرار المطعوف فيو ليس نيائًياا ألف  أو  بنظر الدعوػ ... أصاًل اإلدارؼ  القضاء

فيقيدىا عند نظر طمب  ليس مؤقًتافحسب بل ىو نيائي, و  المحكمة في ىذا كمو ليس قطعًيا
ة لحكـ سابق حاز قو  معيًبا لكاف حكميا ًل و أا قضت عمى خالؼ ما قضت بو يأن  لغائو ... ولو إ

 .(ٔ)لغاءه"إ الشيء المحكوـ بو وكاف واجًبا

حكاـ الصادرة في الطمبات المتعمقة بإيقاؼ التنفيذ ليا حجية الشيء المقضي األ ف  إ حيث
 وكونيا مؤقتة ل يسمبيا قوتيا التي تظل باقية ,الحكـ الوقتي يمنح حماية قضائية حقيقية ألف  بو, 
 يَ ِض قُ  فْ حيف الحصوؿ عمى الحماية النيائية بالحكـ في الدعوػ الموضوعية لصالح مُ إلى 
 .(ٕ)في الشق المتعمق بإيقاؼ التنفيذ لصالحو

فيجب  اإللغاءبصدور حكـ قضائي ب  وأن  وقد قضت محكمة العدؿ العميا في فمسطيف عمى 
وذلؾ لصحة القرارات  ؛الموضوع مناقشة فيأو  تمتـز بالتنفيذ دوف اعتراض أفْ اإلدارة  عمى

القانوف  ف  فإ اإللغاء"بصدور حكـ قضائي ب :وأن  الصادرة مف المحكمة المختصة, وجاء في الحكـ 
 صادر عف محكمة مختصة نوعًيا وأن  بتنفيذه دوف مناقشة لصحتو مف عدميا ما داـ اإلدارة  يمـز

                                                           
(ٔ)

لٌه: إشار أ, ٖٓٔٔ(, ص5ٔٔ, مبدا )7ٕٓٓ/ٗ/ٕٔ ق, جلسةٖلسنة  4ٓٙ, الطعن رلم فً مصر ة العلٌااإلدارٌحكم المحكمة  
 .5ٓٔص, سلٌمان الراجحً, ولف تنفٌذ المرار اإلداري, مرجع سابك

 
(ٕ)

"وٌجب التفرلة بٌن حجٌة الشًء الممضً وبٌن لوة األمر الممضً حٌث إنَّ حجً األمر الممضً معناها أنَّ الحكم أصبح له حجٌة  
أما لوة األمر الممضً فهً المرتبة التً ٌصل إلٌها الحكم إذا أصبح نهائًٌا غٌر -فٌما بٌن الخصوم, بالنسبة لذات الحك محاًل وسببًا 

لطعن فٌه بؤي طرٌك من طرق الطعن االعتٌادٌة وإْن ظل لاباًل للطعن بطرٌك غٌر اعتٌادي كالنمض والتماس إعادة النظر فاذا لابل ل
ما تاٌد الحكم أو لم ٌعد لاباًل للطعن بطرٌك اعتٌادي أصبح له حجٌة الشًء الممضً باإلضافة إلى لوة االمر الممضً". د. خمٌس 

ء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة مع المبادئ السٌد إسماعٌل, دعوى اإللغا
 4ٖٔالعامة للمضاء المستعجل, مرجع سابك, ص
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ساس كل والتي ىي أ جب تنفيذه بحسف نيةنواف لمحقيقة يالحكـ القضائي ع أف   باعتبار ,بإصداره
 .(ٔ)تصرؼ سميـ"

األحكاـ النيائية  -ٔ: "وأن  قانوف البينات في المواد المدنية والتجارية مف  جاء فيولقد 
تكوف حجة فيما فصمت فيو مف الحقوؽ ول يجوز قبوؿ دليل ينقض ىذه الحجية, ولكف ل تكوف 

تتغير صفاتيـ وتتعمق  أفْ  قاـ بيف الخصوـ أنفسيـ دوف لتمؾ األحكاـ ىذه الحجية إل في نزاع 
 .(ٕ)"حكمة بيذه الحجية مف تمقاء نفسياتقضي الم -ٕ. ا وسببً ذات الحق محاًل ب

ومف لحظة حصوؿ الحكـ الصادر في طمب الوقف لمحجية في خصوص موضوعو فيجب 
يجوز كما ل  ,تتقيد بو في ىذا الخصوص, بحيث ل يجوز ليا العدوؿ عنو أفْ  عمى المحكمة

الظروؼ المالبسة لو لـ تتغير, فحكـ  أف   ماميا مف جديد طالماألصحاب الشأف إثارة النزاع أ
ما مجرد قضاء وقتي ن  , وا  صل الحقبة لموضوع النزاع ليس قضاء قطعًيا يمس أبالنس إذف الوقف

 ة.موقوت الحجي األثروكل ذلؾ يجعمو في النياية حكـ محدود  ,يأتي كحماية عاجمة

يكػػوف الحكػػـ الصػػادر مػف الجيػػة اإلداريػػة أو المحكمػػة  و مػػف الضػرورؼ أفْ أن ػػويػرػ الباحػػث 
حكػـ  ف  يػا الجميػع دوف اسػتثناء أؼ جيػة, وا  يمتػـز ب ويجػب افْ  ,درة القرار لو حجة عمى الكافةْص مُ 

لتػزاـ بمػا و حجة عمػى الكافػة وعمػى الجميػع الل ى الرغـ مف أن و غير نيائي إل أف  وقف التنفيذ عم
ـ   ـ فػػػػي مراقبػػػػة الحكػػػػ اميًمػػػ ار الحكػػػػـ دورً دِ ْصػػػػتكػػػػوف لممحكمػػػة مُ  الحكػػػػـ فيػػػػو, ويػػػرػ الباحػػػػث أفْ  تػػػ

 نػصمػف الضػرورؼ  يخػالف الحكػـ, ونػرػ أف   فْ عمى كل َمػ أحكاميا, ويكوف ىناؾ عقوبة صارمة
 .ةـ الصادر اكحقانوف خاص بما يحدد فيو حجية األ

  

                                                           
(ٔ)

 , رام هللا, غٌر منشور.4ٕٓٓ/ٔ/7ٔ, جلسة ٕ٘ٓٓ/5ٖٔلرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة, رلم  
(ٕ)

 م.ٕٔٓٓ( لسنة ٌٗة والتجارٌة رلم )( من لانون البٌنات فً المواد المدنٓٔٔانظر فً ذلن نص المادة ) 
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 المطمب الثاني

 تنفيذ القرار اإلداري وآثارهتنفيذ حكم وقف 

إف الحكـ الصادر مف محكمة القضاء اإلدارؼ أو احدػ المحاكـ اإلدارية تكوف قابمة 
إلى إجراءات تنفيذ يتطمب البحث في تنفيذ الحكـ الصادر بوقف التنفيذ التعرض لمتنفيذ, لذلؾ 

لذلؾ القرار اإلدارؼ, عمى حكـ الوقف ثـ نبيف آثار الحكـ بوقف التنفيذ عمى دعوػ اإللغاء و 
سوؼ نقسـ المطمب إلى ثالث فروع, في )الفرع األوؿ( إجراءات تنفيذ حكـ وقف تنفيذ القرار 
اإلدارؼ, وفي )الفرع الثاني( آثار الحكـ بوقف التنفيذ عمى الحكـ في دعوػ اإللغاء, وفي )الفرع 

 .الثالث( األثر المترتب عمى مخالفة تنفيذ وقف القرار اإلدارؼ 

 اإلداري تنفيذ القرار وقف حكم  تنفيذجراءات إ: رع الثانيالف

مػا كانػت عميػو قبػل صػدور إلػى  إعػادة األمػور بصػورة مؤقتػةإلػى  يؤدؼ الحكـ بوقف التنفيذ
المطعػػوف فيػػو, والسػػبب فػػي تأقيػػت الحكػػـ المسػػتعجل ىػػو لرتباطػػو بمصػػير دعػػوػ اإلدارؼ  القػػرار
قػف الحكػـ بو آثار  ف  إرفض الدعوػ فإلى  توصمت المحكمة عند فصميا في الموضوع فإفْ  اإللغاء

الحكػػـ بوقػػف التنفيػػذ آثػػار  ف  إفػػاإلدارؼ  القػػرارإلغػػاء  إلػػى توصػػمت فْ ا  التنفيػذ تنتيػػي وتػػزوؿ قوتيػػا, و 
, وقػػػد ل يختمػػف تنفيػػػذ الحكػػـ بوقػػػف التنفيػػذ عػػػف تنفيػػذ الحكػػػـ اإللغػػاءتمتػػد وتتصػػػل بآثػػار الحكػػػـ ب

اإليجابيػػػة لوضػػػعيا موضػػػع فػػػي الحػػالتيف اتخػػػاذ اإلجػػػراءات اإلدارة  , إذ يتعػػػيف عمػػػى جيػػػةلغػػاءاإلب
 .(ٔ)التنفيذ

فصػػػل فػػػي يصػػػبح ال أفْ إلػػػى  الحكػػػـ بوقػػػف التنفيػػػذ قػػػد يػػػؤدؼ مػػػف الناحيػػػة العمميػػػة أف   عمػػػى
قػػػد يتوصػػػل إلييػػػا الطػػػاعف  اإللغػػػاءالغايػػػة مػػػف المطالبػػػة ب ألف   ؛موضػػػوع الػػػدعوػ غيػػػر ذؼ جػػػدوػ 

غيػػر ذؼ فائػػدة مػػف الناحيػػة  اإللغػػاءبحصػػولو عمػػى الحكػػـ بوقػػف التنفيػػذ, ويصػػبح عنػػدىا الحكػػـ ب
إلغػػاء  طمػػب الطػػاعف :اء الخصػػومة فػػي الػػدعوػ, مثػػاؿ ذلػػؾنيػػإبالعمميػػة, عنػػدىا تقضػػي المحكمػػة 

أصدرت المحكمة حكميػا بوقػف التنفيػذ  فْ إخارج وطمبو الحكـ بوقف تنفيذه, فالإلى  قرار منع سفره

                                                           
(ٔ)

 ة فً لضاءاإلدارٌلى: د. حمدي ٌاسٌن عكاشة, المرافعات إ, وانظر ٕ٘ٔاإلداري, مرجع سابك, صمازن لٌلو راضً, المضاء د.  
 .ٕٙٗٔ, ص557ٔمجلس الدولة, منشؤة المعارف, اإلسكندرٌة,  لضاء
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قػػد اإلدارؼ  القػرارإلغػػاء  الغايػة مػف ف  إغػادر أرض الػوطف, فػػ ىػذا الحكػـ بػػأفْ واسػتفاد الطػاعف مػػف 
 .(ٔ)تحققت بوقف تنفيذه
القضػاء  عة مف الرئيس ومفوق  سبابو مُ أكـ تودع مسودة الحكـ مشتممة عمى بعد النطق بالح
, حيث جػاء المصرؼ  قانوف المرافعاتىذا ما جاء في  الحكـُ باطاًل,اف ل كوا  عند النطق بالحكـ  

تودع مسودة الحكـ المشتممة عمى أسبابو موقعة مف الرئيس  أفْ  جميع األحواؿ ييجب ف" :وأن   فيو
ل كػػػاف  اممزًمػػػ فالالػػػبط ي, ويكػػػوف المتسػػػبب فػػػالحكػػػـ بػػػاطاًل  ومػػػف القضػػػاة عنػػػد النطػػػق بػػػالحكـ وا 

 .(ٕ)"وجوكاف ليا  فْ إ بالتعويضات
مذيمػػة بالصػػيغة جػػراءات الحصػػوؿ عمػػى صػػورة التنفيذيػػة لمحكػػـ إ ففػػي القػػانوف المصػػرؼ تبػػدأ

"تخػتـ صػورة الحكػـ  :والمدنيػة والتجاريػة المصػرؼ عمػى أن ػقػانوف المرافعػات  التنفيذية, فقد جاء في
التنفيذيػػة, ول يا بالصػػيغة يػذيم أفْ  التػي يكػػوف التنفيػذ بموجبيػػا بخػاتـ المحكمػػة ويوقعيػػا الكاتػب بعػػد

 .(ٖ)كاف جائًزا تنفيذه"إذا  لعة مف تنفيذ الحكـ, ول تسمـ لو إود عميو منفعُ ل لمخصـ الذؼ تَ تسمـ إ
الحكػػػـ الصػػػادر فػػػي ىػػػذا أو  دوف انتظػػػار انتيػػػاء مواعيػػػد الطعػػػف, نػػػوالعوينفػػػذ الحكػػػـ بعػػػد إ 

 :عمػى النحػو التػالي ـقانوف مجمس الدولػة المصػرؼ الصػيغة التنفيذيػة لألحكػا جاء فيالطعف, فقد 
تية: )عمى الوزراء ورؤساء تيا التنفيذية مشمولة بالصيغة اآلتكوف صور  اإللغاءحكاـ الصادرة ب"األ
 جراء مقتضاه(.صالح المختصيف تنفيذ ىذا الحكـ وا  الم

تيػػة: )عمػػى الجيػػة التػػي تيا التنفيذيػػة مشػػمولة بالصػػيغة اآلفتكػػوف صػػور  خػػرػ حكػػاـ األأمػا األ
جرائػو يف عمػى إِعػتُ  أفْ  وعمػى السػمطات المختصػة ,ليػو متػى طمػب منيػاتبػادر إ أفْ  التنفيػذناط بيػا يُ 

 .(ٗ)تعماؿ القوة متى طمب إلييا ذلؾ("سولو با
ي, حتػى ل تبطػل صػمفػي موطنػو األأو  الصورة التنفيذية لمحكـ لشخص المديف فالعويتـ إ 

والتػي تسػرؼ  ,المصػرؼ ة والتجاريػة مف قانوف المرافعات المدني (ٔ/ٕٔٛ )لممادة كسند تنفيذؼ وفًقا
 جرائية بيذا الخصوص في مجمس الدولة.لعدـ وجود قواعد إ يًضاىنا أ

"يجػوز لممحكمػة فػي المػواد  :وأن ػعمى المصرية قانوف المرافعات المدنية والتجارية  وجاء في
مر بتنفيػذ الحكػـ بموجػب مسػودتو تػأ أفْ  واؿ التػي يكػوف فييػا التػأخير ضػاًراحػفػي األأو  المسػتعجمة

                                                           
(ٔ)

 .ٕٙٗٔ, ص557ٔمجلس الدولة, منشؤة المعارف, اإلسكندرٌة,  ة فً لضاءاإلدارٌد. حمدي ٌاسٌن عكاشة, المرافعات  
(ٕ)

 م وتعدٌالته.5ٙ4ٔ( لسنة ٖٔ( من لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري رلم )7٘ٔانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 
(ٖ)

 م وتعدٌالته.5ٙ4ٔ( لسنة ٖٔالمرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري رلم ) ( من لانون4ٔٔانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 
(ٗ)

 م.57ٕٔ( لسنة 7ٗ( من لانون مجلس الدولة المصري رلم )ٗ٘انظر فً ذلن نص المادة رلم ) 
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أو  جػراء التنفيػذ بغيػر الصػورة التنفيذيػة فػي المػواد المسػتعجمةجازت إا أيأن  , بمعنى (ٔ)"نوالعبغير إ 
لمحكمة وبموجب مسودة الحكػـ بػدوف , وذلؾ بأمر مف اواؿ التي يكوف فييا التأخير ضاًراحفي األ
 .نوالعإ 

ما كاف عميو إلى  بحيث يعود الحاؿ ,تنفيذ القرار عمى الفورويترتب عمى تنفيذ الحكـ وقف 
حتػػػى يػػتـ الفصػػل فػػػي الخصػػومة الموضػػوعية المتعمقػػػة  اصػػدار القػػرار, ويظػػػل القػػرار موقوًفػػإقبػػل 
 القرار.إلغاء  بطمب

 ثػر الحكػـ بوقػف التنفيػذأ ف  إ" :والمصػرؼ أن ػ وفي ىذا تقوؿ دائرة وقف التنفيذ بمجمس الدولة
ى يفصػل فػي الػدعوػ المرفوعػػة مػا كػاف حتّػإلػى  ويػرد مػا كػػاف ,مػا سػبق عميػوإلػى  مػريعػود األ أفْ 
 .(ٕ)ا"موضوعيً  اإللغاءبطمب 
أ. تكوف " :هعلى أنَّ المضاء اإلداري األردنً لانون  جاء فًفمد  ؛ما المانون األردنًأ

, طرؽ الطعفبل الطعف بأؼ طريق مف األحكاـ الصادرة عف المحكمة اإلدارية العميا قطعية ل تق
ب . يتوجب تنفيذ أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا وأحكاـ المحكمة اإلدارية القطعية بالصورة التي 
ذا تضمف الحكـ إلغاء القرار اإلدارؼ موضوع الدعوػ فتعتبر جميع اإلجراءات  تصدر فييا وا 

, صدور ذلؾ القرارمغاة مف تاريخ والتصرفات القانونية واإلدارية التي تمت بموجب ذلؾ القرار م
 .(ٖ)"لغاء فيكوف حجة عمى الكافة. اذا صدر حكـ باإل ج

وخالؿ مدة معينة ببعض  ونص قانوف القضاء اإلدارؼ األردني عمى الطعف استقالًل,
ل يجوز الطعف عمى أن و: "أ.  ذلؾ نصففي األردف  در في المسائل المستعجمة,القرارات التي تص

ي ء سير الدعوػ ول تنتيي بيا الخصومة إل بعد صدور الحكـ المنيفي األحكاـ التي تصدر أثنا
 :لمخصومة كميا وتستثنى مف ذلؾ

 .ت الصادرة في األمور المستعجمة. القرارأ
 .ة برفض طمبات التدخل في الدعوػ . القرارات القاضيٕ
 .. القرارات التي ترفع يد المحكمة عف متابعة نظر الدعوػ ٖ

                                                           
(ٔ)

 م.5ٙ4ٔ( لسنة ٖٔ( من لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري رلم )4ٕٙانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 
(ٕ)

المضاء اإلداري "دراسة ممارنة", مرجع سابك, أحكام  د. عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً فً ذلن:انظر  
لغاء سماعٌل, دعوى اإلإ, ود. خمٌس السٌد 5ٙ4رجع سابك, ص, و د. دمحم فإاد عبد الباسط, ولف تنفٌذ المرار اإلداري, م4ٖٕص

مام مجلس الدولة مع المبادئ العامة للمضاء المستعجل, مرجع أشكاالت والصٌغ المانونٌة إنفٌذ وري ولضاء التوولف تنفٌذ المرار اإلدا
 .ٖٖٗسابك, ص

(ٖ)
 م.ٕٗٔٓ( لسنة 7ٕرلم )المضاء اإلداري األردنً ( من لانون ٖٗانظر فً ذلن نص المادة ) 



ٕٔٓ 
 

القرارات الصادرة عف المحكمة اإلدارية المنصوص عمييا في  . تكوف مدة الطعف في ب
قرار أو تبميغو حسب الفقرة )أ( مف ىذه المادة خمسة عشر يومًا مف اليوـ التالي لتاريخ صدور ال

 .(ٔ)"مقتضى الحاؿ

 جػاءقػد  ون ػإجراءات التنفيذ المطبقة فػي الطمػب المسػتعجل فإ ف  إما في القانوف الفمسطيني فأ
"تصدر المحكمػة حكميػا عمػى  :وأن  عمى التجارية الفمسطيني المحاكمات المدنية أصوؿ  في قانوف 

بتعديمػو مػع مػا يترتػب أو  بإلغاء القرار المطعوف فيوأو  وذلؾ إما برفضو ؛وجو السرعة في الطمب
 .(ٕ)قانونية"آثار  عمى حكميا مف
ػػأ "ل يجػػوز تنفيػػذ األحكػػػاـ  :وأن ػػت مػػف نفػػس القػػانوف عمػػػى مػػا بالنسػػبة عػػف التبميػػغ فقػػػد نص 

والقػرارات الحكػـ أف  لمقانوف", ىػذا يعنػي االمحكوـ عميو طبقً إلى  امر إل بعد تبميغياو والقرارات واأل
 .(ٖ)تطبيقو قبل التنفيذجراء وجوب إوىو  ,ل بعد تبميغ المحكوـ عميوإ ال يجوز تطبيقيامر و واأل

 قػانوف  , فقد جاء فػيايكوف الحكـ صحيحً ى جراءات الشكمية المتبعة في المحكمة حتما اإلأ
يشػتمل الحكػػـ عمػى اسػػـ المحكمػة التػػي  أفْ  "يجػػب :وأن ػعمػػى  المحاكمػات المدنيػػة والتجاريػةأصػوؿ 
وأسػػػػماء القضػػػػاء الػػػػذيف اشػػػػتركوا فػػػػي إصػػػػداره  ,وتػػػػاريخ إصػػػػدار الحكػػػػـ ,ورقػػػػـ الػػػػدعوػ  ,أصػػػػدرتو

يشػػتمل عمػػى عػػرض  وأفْ  ,ـغيػػابيأو  وأسػػماء الخصػػوـ بالكامػػل وحضػػورىـ ,وحضػػروا النطػػق بػػو
 ,وخالصة موجزة لطمبات الخصوـ ومستنداتيـ ودفوعيـ ودفاعيـ الجوىرؼ  ,مجمل لوقائع الدعوػ 

جراءات الشكمية الواجب توافرىػا حتػى يكػوف الحكػـ سباب الحكـ ومنطوقو", وذلؾ مف اإلمع بياف أ
 .(ٗ)امرو واأل حكاـ والقراراتصدار األإعند  ايحً صح

" يوقػػع رئػػيس الجمسػػة وكاتبيػػا نسػػخة  :وأن ػػ عمػػى حيػػث نػػّص  نفسػػو القػػانوف فػػي كػػذلؾ جػػاء 
 .(٘)ب والمنطوؽ وتحفع في ممف الدعوػ"الحكـ األصمية المشتممة عمى وقائع الدعوػ واألسبا

و لػػػـ يػػػذكر فإن ػػػ ؛المطبػػػق فػػػي غػػػزة ةالفمسػػػطيني الفصػػػل فػػػي المنازعػػػات اإلداريػػػة قػػػانوف  وفػػػي
فػي "فػي غيػر الحػالت المنصػوص عمييػا  :وأن ػت عمػى نّصػ ولكنيػافيذ حكػـ المحكمػة, جراءات تنإ

                                                           
(ٔ)  

 م.ٕٗٔٓ( لسنة 7ٕاألردنً رلم )( من لانون المضاء اإلداري 5ٕانظر فً ذلن نص المادة رلم )
(ٕ)

 م.ٕٔٓٓ( لسنة ٕ( من لانون أصول المحاكمات المدنٌة التجارٌة الفلسطٌنً رلم )5ٕٔانظر فً ذلن نص المادة ) 
(ٖ)

 م.ٕٔٓٓ( لسنة ٕ( من لانون أصول المحاكمات المدنٌة التجارٌة الفلسطٌنً رلم )4ٓٔانظر فً ذلن نص المادة ) 
(ٗ)

 م.ٕٔٓٓ( لسنة ٕ( من لانون أصول المحاكمات المدنٌة التجارٌة الفلسطٌنً رلم )7ٗٔالمادة )انظر فً ذلن نص  
(٘)

 م.ٕٔٓٓ( لسنة ٕ( من لانون أصول المحاكمات المدنٌة التجارٌة الفلسطٌنً رلم )7ٙانظر فً ذلن نص المادة ) 
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وبمػػا يػػتالءـ مػػع طبيعػػة  ,المحاكمػػات المدنيػػة والتجاريػػةأصػػوؿ  قػػانوف أحكػػاـ  ىػػذا القػػانوف, تسػػرؼ 
 .(ٔ)"داريةاإلالمنازعات 

 اإللغاءالحكم بوقف التنفيذ عمى الحكم في دعوى  آثار :نيالثا الفرع

و ول يؤثر عمياإلدارؼ  ل يقيد القاضياإلدارؼ  الحكـ الصادر بوقف تنفيذ القرار إف  
مة السابقة حد الطمبات المستعجحكـ وقتي صدر في أ ون  أل عندما يفصل في موضوع الخصومة؛

وضع إلى  حكـ وقف التنفيذ قد يؤدؼ ف  ىذه القاعدة, فإإلى  وبالنظر عمى الفصل في الموضوع,
 حياف مف الناحية الواقعية.في بعض األ نيائي لمخصوـ

إلى  يقدـ اإللغاءالمطعوف فيو باإلدارؼ  طمب وقف تنفيذ القرار ف  فكما ذكرنا مف قبل فإ
ضرار ألصحاب الشأف في ولتدارؾ ما قد يقع مف أستعجاؿ ال حواؿ ليا طابعالمحكمة لمواجية أ

قرار بمنع أو  مف دخوؿ المتحاف, حالة تنفيذ القرار, كطمب وقف تنفيذ قرار صدر بمنع طالب
 ثرؼ, وغيرىا مف القرارات المتعمقة باألحواؿ المستعجمة.قرار بيدـ منزؿ أأو  الخارج,إلى  سفر

متحاف وتـ تنفيذ قرار منع طالب مف دخوؿ ال ففي حالة استجابة المحكمة لطمب وقف
تصبح غير ذات  اإللغاءػ دعو  ف  تحاف وتأديتو, فإمذ الحكـ بالسماح لمُمدعي بدخوؿ التنفي
 .(ٕ)إنياء الخصومة فييا في ىذه الحالة ةحكممالعمى ويجب  ,موضوع

حتى اإلدارؼ  لمقرار امؤقتً  إلغاءً  الحكـ الصادر بوقف التنفيذ يعتبر أف   فبالرغـ مف ؛وىكذا
وقف التنفيذ قد  ف  ويعدمو, فإ ُيمغي القرار نيائًيا اإللغاءحكـ  ف  , وأاإللغاءيتـ الفصل في دعوػ 

 . اإللغاءالذؼ يحدثو حكـ  األثرعف ذات  -أحياًنا–يتمخص 

 :أف   بقوليا ـٜٔ٘ٔضحت دائرة وقف التنفيذ بمجمس الدولة المصرؼ ذلؾ سنة أو وقد 
يتحوؿ  أفْ  , وقياـ ظروؼ واقعية يحتمل معيااإلدارؼ مؤقت لمقرار  إلغاءٍ  بمنزلة"وقف التنفيذ ىو 

عدـ قابمية إلى  الظروؼ المالبسة التي تؤدؼإلى  ما يرجعنّ ائي إنيإلغاء  إلى المؤقت اإللغاء
وطمب وقف تنفيذه وما  اإللغاءلوقف التنفيذ.. فما داـ قد طعف في القرار ب في ذاتواإلدارؼ  القرار
لذلؾ  ت وجًياتقضي بوقف التنفيذ متى رأ أفْ  لممحكمة ف  نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركيا, فإ دامت

                                                           
(ٔ)

 م.ٕٙٔٓ( لسنة ٖة الفلسطٌنٌة رلم )( من لانون الفصل فً المنازعات اإلدار4ٌٕراجع فً ذلن نص المادة رلم ) 
(ٕ)

, أشار ٖٖٙٙ, فً الدعوى رلم 5٘٘ٔمن مارس سنة  7هذا ما لضت به محكمة المضاء اإلداري المصري فً حكمها الصادر فً  
 .ٕٔٗ, مرجع سابك, ص"دراسة ممارنة"إلٌه: د. عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري 
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ل لحـر وا  اإلدارؼ  في قوة النفاذ العاجل لمقرار ثًراؼ تجعل وقف التنفيذ أبمغ ألو قامت ظرو  حتى
 .(ٔ)"ىـايقانوف إعطاه الالمتقاضوف مف حق أّ 

و قد ينيي أن  دعوػ اإللغاء  الحكـ في آثار الحكـ بوقف التنفيذ عمى أف  يرػ الباحث 
و يصبح التي إذا تـ قبوؿ الطمب فإن  الخصومة في بعض الحالت, حيث ىناؾ بعض الحالت 

غير ذؼ موضوع, مثل طمب وقف تنفيذ قرار صدر بمنع شخص مف السفر, وىنا يجب التفرقة 
لحيف  توقف تنفيذ القرار اإلدارؼ مؤقًتابيف الطمبات التي تنيي دعوػ اإللغاء والطمبات التي 
ية الطمب قبل التنفيذ بما يتحرػ مف جد صدور الحكـ النيائي, فيجب عمى قاضي الموضوع أفْ 

 ل يضر بالمصمحة العامة.

 اإلداري القرار وقف تنفيذ  ر المترتب عمى مِالفةثاأل الفرع الثالث: 

حكاـ القضائية وخصائصيا , مقومات األاإلدارؼ لمحكـ الصادر بوقف تنفيذ القرار  ف  إ
وقف التنفيذ  ألثروالغير, وبالنسبة  اإلدارةبالنسبة لممحكمة مصدرة القرار و آثار  ويترتب عمييا

فيذ منبت الصمة بموضوع الحكـ الصادر بوقف التن أف   لممحكمة مصدرة القرار فيمكف القوؿ
قبوؿ المحكمة لطمب  أف   صل النزاع ول يتعرض لموضوعو, أؼأصمي, فيو ل يمس الدعوػ األ

فضيا ر  أف   القرار المطعوف فيو, كما بإلغاء االمحكمة سوؼ تقضي حتمً  أف   وقف التنفيذ ل يعني
 أف   , أؼاإللغاءالمحكمة ستحكـ بعد ذلؾ برفض دعوػ  أف   عمى لطمب وقف التنفيذ ليس دلياًل 

 .(ٕ)اإللغاء بيف قرار وقف التنفيذ وموضوع دعوػ ىناؾ استقالًل 

 نيائًيارتو, لكف مصيره ل يحسـ بحكـ وقف التنفيذ وطواؿ فتاإلدارؼ  يتجمد وضع القرارف
قضى  فْ حكـ الوقف, فإ الدعوػ ينقضي فوًرا, وبالفصل في اإللغاءل بالفصل في دعوػ إ
 اإللغاءرفض طمب  فْ مف الوجود وبأثر رجعي مف لحظة صدوره, وا   اؿ القرار نيائًياز  اإللغاءب

 السرياف كحالو مف قبل الوقف.إلى  عاد القرار

                                                           
(ٔ)

ق, أشار إلٌها: د. ٘لسنة  ٕ٘ٗٔفً المضٌة رلم  5٘ٔٔمن دٌسمبر سنة  ٕٔحكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر صادر بتارٌخ  
 .ٕٔٗ, مرجع سابك, ص"دراسة ممارنة"عبد الغنً بسٌونً عبد هللا, ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري 

(ٕ)
 .ٖٙٔ-ٖٖٔ, )نت(, صٕٙٓٓفً العراق,  اإلداريمام المضاء أشكلٌة صعب الدلٌمً, الدفوع ال 
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ذا صدر الحكـ برفض الدعوػ, عاد إ: "وأن  المصرية اإلدارؼ  فقد قضت محكمة القضاء
اختفى القرار  اإللغاءذا صدر الحكـ بارتفع حكـ الوقف, وا   أفْ  الوجود بعداإلدارؼ إلى  القرار
 .(ٔ)الذؼ صدر" اإللغاءمف الوجود, ل بمقتضى حكـ الوقف الذؼ ارتفع, بل بمقتضى حكـ  نيائًيا

 لـ يفصح في مصرف, لممرة الثانيةولكف ما الحكـ لو قدـ طمب وقف التنفيذ الذؼ رفض 
موقف الفقو  أف   لإالمحكمة لتجديد طمب وقف التنفيذ عف مدػ قبوؿ  صراحةً اإلدارؼ  القضاء

إلى  ما استجدت ظروؼ تستدعيإذا  لوقف التنفيذ يجواز تقديـ طمب ثانإلى  في مصر يذىب
أو  بقبوؿ الطمب اتراه مناسبً  محكمة التقديرية وماذلؾ متروؾ لسمطة ال ف  أونرػ ب, تقديـ الطمب
 .(ٕ)رفضو

حكـ بناًء عمى الاإلدارية  حيث تمـز الجية, دارةما بالنسبة ألثر وقف التنفيذ بالنسبة لإلأ
 تعود بالحالة أفْ  يكوف عمييا أفْ  عف موالة التنفيذ دوف  اتكف فورً  فْ الصادر بوقف تنفيذ قراراىا وأ

العادية التي يجرؼ تنفيذىا ليدـ  اإللغاءأحكاـ  ا بخالؼوىذ ,ما كانت عميو عند بدء التنفيذإلى 
 ساس.بناء الحالة عمى ىذا األإلى  والعودة ,لـ يكف فْ واعتباره كأ ,اإلدارؼ  القرار

اإلدارة  يمـز ذلؾ فإف  بموالة التنفيذ عمى الرغـ مف صدور الحكـ بوقفو اإلدارة  ذا قامتفإ
 أف   امتناع عف تنفيذ حكـ قضائي, ومفاد ما تقدـ ذلؾ يكوف جريمة أف   وكما ,بأشد التعويض

 ,قد تـ قبل الحكـاإلدارؼ  ولو كاف تنفيذ القرار ,صموالحكـ بوقف التنفيذ يعني إرجاع الحاؿ أل
 .(ٖ)موضوًعااإلدارؼ  القرارإلغاء  وذلؾ حتى يفصل في الدعوػ المرفوعة بطمب

يمزميا  االحكـ بوقفو كاف ذلؾ غصبً بالتنفيذ عمى الرغـ مف صدور اإلدارة  ذا قامتإف
 وتعتبر, بالتعويض, لمتناعيا عف تنفيذ الحكـ القضائي, مما يثير مسؤوليتيا المدنية والجزائية

يعد صورة مف اإلدارؼ  غير مشروع, وعدـ مشروعية القرارإدارؼ  قد قامت بتنفيذ قراراإلدارة 
العميا في اإلدارية  المحكمةأحكاـ  ومف, اإلدارةصور الخطأ الجسيـ الموجب لممسؤولية عمى 

                                                           
(ٔ)

د. دمحم فإاد عبد الباسط, ولف م, أشار إلٌها: 5٘ٔٔ/ٗ/ٔٔق, تارٌخ ٘لسنة  4ٖٓحكم محكمة المضاء اإلداري فً مصر, لضٌة  
 .5ٗٓٔ, مرجع سابك, صاإلداريتنفٌذ المرار 

(ٕ)
 .4٘ل, مرجع سابك, صولغاء", الكتاب األ"لضاء اإلاإلداري , المضاء الطماوي د. سلٌمان دمحم 

(ٖ)
د. خمٌس السٌد إسماعٌل, دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة  

 .ٖٙٗمع المبادئ العامة للمضاء المستعجل, مرجع سابك, ص
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, اإلدارةخطاء مف جانب أعمى عف التنفيذ ينطوؼ اإلدارة  امتناع أف  مصر قرارىا الذؼ جاء فيو )
 .(ٔ)مادية وأدبية بالمدعي( اضرارً أوقد ترتب عمى ىذا الخطأ 

نتيجة عدـ اإلدارة  تتمثل بالعقوبة التي يحددىا القانوف عمى اين  إفما المسؤولية الجزائية أ
 .حكاـ القضائيةفيذ األالتزاميا بتن

ففي مصر نص الدستور المصرؼ عمى أن و: "ويكوف المتناع عف تنفيذىا أو تعطيل 
تنفيذىا مف جانب الموظفيف العمومييف المختصيف, جريمة يعاقب عمييا القانوف, ولممحكوـ لو في 

إلى المحكمة المختصة. وعمى النيابة العامة بناًء ىذه الحالة حق رفع الدعوػ الجنائية مباشرة 
عمى طمب المحكوـ لو, تحريؾ الدعوػ الجنائية ضد الموظف الممتنع عف تنفيذ الحكـ أو 

 .(ٕ)المتسبب في تعطيمو"

وأيًضا في قانوف العقوبات المصرؼ فقد نص عمى أن و: "يعاقب بالحبس والعزؿ كل 
قف تنفيذ األوامر الصادرة مف الحكومة أو أحكاـ موظف عمومي استعمل سمطة وظيفتو فى و 

القوانيف والموائح أو تأخير تحصيل األمواؿ والرسوـ أو وقف تنفيذ حكـ أو أمر صادر مف 
 .(ٖ)"المحكمة أو مف أية جية مختصة

كذلؾ يعاقب بالحبس والعزؿ كل موظف عمومي امتنع عمدًا عف تنفيذ حكـ أو أمر و "
تنفيذا الحكـ أو األمر داخاًل  أياـ مف إنذاره عمى يد محضر إذا كافمما ذكر بعد مضى ثمانية 

 .(ٗ)"اختصاص الموظف يف

كل موظف يستعمل  -ٔوأما في القانوف األردني فقد نص قانوف العقوبات عمى أن و: "
سمطة وظيفتو مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوؽ أو يؤخر تنفيذ أحكاـ القوانيف, أو األنظمة 

يا أو جباية الرسوـ والضرائب المقررة قانونًا أو تنفيذ قرار قضائي أو أؼ أمر صادر المعموؿ ب
إذا لـ يكف الذؼ استعمل  -ٕعف سمطة ذات صالحية يعاقب بالحبس مف شير إلى سنتيف. 
 .(٘)"سمطتو أو نفوذه موظفًا عامًا, يعاقب بالحبس مف أسبوع إلى سنة

                                                           
(ٔ)

 لغاء,الطماوي, لضاء اإل دمحم سلٌمان : د.لٌهإ, أشار 5ٙ4ٔ/تموز / ٕ٘فً  ٖٔٙرلم فً مصر, ة العلٌا اإلدارٌحكم المحكمة  
 .45ص مرجع سابك,

(ٕ) 
 م.ٕٗٔٓ( من الدستور المصري لسنة ٓٓٔانظر إلى نص المادة رلم ) 

(ٖ) 
 م.ٖٕٓٓلسنة  5٘( من لانون العموبات المصري طبمًا ألحدث التعدٌالت بالمانون ٔ/ٖٕٔانظر إلى نص المادة رلم ) 

(ٗ)  
 م.ٖٕٓٓلسنة  5٘( من لانون العموبات المصري طبمًا ألحدث التعدٌالت بالمانون ٕ/ٖٕٔانظر إلى نص المادة رلم )

(٘)
 م.5ٙٓٔ( لسنة ٙٔ( من لانون العموبات األردنً رلم )4ٕٔانظر فً ذلن نص  المادة رلم ) 
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"كل موظف تياوف بال سبب مشروع في القياـ  نص قانوف العقوبات عمى أن و: وأيًضا
بواجبات وظيفتو وتنفيذ أوامر أمره المستند فييا إلى األحكاـ القانونية يعاقب بالغرامة مف عشرة 

 .(ٔ)"س مف أسبوع واحد إلى ثالثة أشيردنانير إلى خمسيف دينارًا أو بالحب

)أ( تآمر كل مف: ى أن و: "وفي القانوف الفمسطيني فقد نص قانوف العقوبات الفمسطيني عم
مع شخص آخر عمى اتياـ شخص زورًا بارتكاب جريمة أو عمى القياـ بأؼ شيء لعرقمة أو منع 

)ب( أقنع أؼ شخص يحتـ عميو القانوف أف يحضر إحباط أو تحويل مجرػ العدالة, أو أو 
أو حاوؿ إجراء كشاىد لتأدية الشيادة بالعدوؿ عف الحضور لتأديتيا أو عاقو أو منعو عف ذلؾ 

مف الوجوه في تنفيذ أؼ إجراء  )ج( عطل أو تدخل بأؼ وجوؾ قاصدًا عرقمة مجرػ العدالة, أو ذل
 .(ٕ)يعتبر بأنو ارتكب جنحة" ائيًا أو منع تنفيذه عف عمـ منو:قانوني حقوقيًا كاف أـ جز 

 مخالفة ألف   ؛شكاؿؼ شكل مف األأقف بأو تطبق القرار الذؼ  أفْ  دارةلإلل يجوز  ؛ذفإ
عتداء ا الذؼ قضى بوقف تنفيذه يشكل حالة لقرار المحكمة واستمرارىا في تنفيذ القرار اإلدارة 
 عدـ تنفيذ الحكـ القضائي يعد مخالفة ف  إ ذإالقرار فيما بعد لعدـ مشروعيتو  لغيأإذا  مادؼ,

ساسية أخمت بقاعدة أفي ىذه الحالة قد اإلدارة  ( وتكوف لقاعدة )حجية الشيء المقتضى بو
ولة الفرنسي يرجح احتراـ حجية مجمس الد ف  إوليذا ف ,جتماعيةالستمزميا ضرورة استقرار الحياة ت
تعرض نفسيا كعنواف  أفْ  جوىر حجية الشيء المقضي بو ألف   ؛حكاـ عمى القانوف نفسواأل

لمحكـ القضائي اإلدارة  عدـ تنفيذ ف  أكف العتبارات التي تقوـ ضدىا, و لمحقيقة الشرعية ميما ت
 .(ٖ)القضاء ألحكاـىدار كل قيمة إ إلى  سيؤدؼ

ىمية كبيرة في القرار اإلدارؼ الصادر ضد حكـ وقف التنفيذ لو أ  ىنا يرػ الباحث أف  
تمتـز بما صدر مف حكـ  يجب عمى اإلدارة أفْ ر, فحيف صدور قرار بوقف التنفيذ الطرؼ اآلخ

مف ىذا القرار ثـ صدر قرار بالوقف  اجزءً  اإلدارؼ, فمو أف  اإلدارة قد نفذت قضائي في القرار
 فْ إلدارة أوعمى الحيف النظر في الدعوػ, يتـ تجميد القرار  وأفْ  وقف التنفيذ فوًرا,جب عمييا في

, ويرػ اذا تـ إلغاء القرار اإلدارؼ وا عادة األمر إلى ما كاف عميو سابقً تتحمل كافة المسؤولية إ
وتفعيل قواعد المسئولية  ,قضائيةيكوف ىناؾ رقابة عمى األحكاـ ال الباحث مف الضرورؼ أفْ 

                                                           
(ٔ)  

 م.5ٙٓٔ( لسنة ٙٔ( من لانون العموبات األردنً رلم )ٔ/4ٖٔانظر فً ذلن نص  المادة رلم )
(ٕ)  

 م5ٖٙٔ( لسنة 7ٗ( من لانون العموبات الفلسطٌنً رق م )ٕٗٔانظر فً ذلن نص المادة رلم )
(ٖ)

 .ٖ٘ٔد. سلٌمان دمحم الطماوي, المضاء اإلداري "لضاء اإللغاء", مرجع سابك, ص 
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 يخالف فْ ضد كل مَ  قانوني صريح ص  يكوف ىناؾ نَ  فْ المحاكـ, وأأحكاـ  المدنية عف عدـ تنفيذ
 .أو المماطمة في تطبيق الحكـ وذلؾ لمحد مف التعسف المحاكـ وتحديد العقوبة؛أحكاـ 

 :(1)؟الحكم الصادر لصالحوإلغاء  ئولية المحكوم لو في التنفيذ في حالةولكن ما مس

ا يخالف قضى بأصل الحق بميُ أو  مغى استئنافًياينفذ الحكـ المستعجل ثـ يُ  أفْ  يحدث 
فيذ, ما كانت عميو قبل التنإلى  عادة الحاؿاألمر الذؼ يستتبع وجوب إ  ,مذىب القضاء المستعجل
األحكاـ  أف   صاب المنفذ ضده مف ضرر في ىذا المقاـ؟ الواقعا أعمّ فيل يسأؿ طالب التنفيذ 

ما يجرؼ تنفيذىا عمى مسئولية ن  إاإلدارؼ  حكاـ الصادرة في وقف تنفيذ القرارالمستعجمة واأل
ماـ محكمة الموضوع بدعوػ ومف ثـ يجوز لممنفذ ضده الرجوع )أ, طالب التنفيذ ومخاطره

ألغى الحكـ إذا  عويض الضرر الذؼ لحقو مف جراء ذلؾ التنفيذعمى طالب التنفيذ بت (موضوعية
بو, وىذه النتيجة محل األخذ  سباب عدـت محكمة الموضوع ألؼ سبب مف األرأأو  استئنافًيا

كاف طالب التنفيذ حسف النية فقد إذا  ماكاف القائـ بالتنفيذ سيء النية, أإذا  اجماع الفقو والقضاء
 وأن  الضرر الذؼ تخمف عف التنفيذ, بحسباف ؿ عف تعويض ل يسأ وبأن  القوؿ إلى  ذىب البعض
 عنو. ولكف ىذا يكوف مسئوًل  أفْ  يحق لو مباشرتو بنص القانوف, فال يتصور كاف يباشر عماًل 

كاف  طالب التنفيذ يمـز بتعويض ىذا الضرر ولو أف   -وقضاءً  فقًيا –الراؼ مرجوح, والراجح 
 ؼ ترتكز عمى ما يمي:حسف النية, وحجج ىذا الرأ

فيو  ة الدائر حوليا النقاش عمى مخاطره؛يباشر التنفيذ في الحال مان  طالب التنفيذ إ إف   -ٔ
شاء  فْ إ لو, بل مجرد رخصة, حًقا -جرائوإ عند-ول ىو يستعمل  بإجرائوغير ممـز 
 نيا.ظر حتى يصدر الحكـ الموضوعي في شأشاء انت فْ وا   -عمى مسئوليتو–عمميا 
يزوؿ ىذا الحق  ف  حق المحكوـ لو, فإإلى  التنفيذ يستند في ىذه الحالة أف   لَ بِ قَ إذا  وحتى -ٕ

بصدور الحكـ الموضوعي بما يخالف مذىب أو  عمىبإلغاء الحكـ مف المحكمة األ
 حق.إلى  القضاء المستعجل, فيصبح التنفيذ غير مستند

ؿ و األ أف   دوف طالب التنفيذ معة الضرر ل يتحمل المنفذ ضده مغبّ ف  العدالة تقضي بأإ -ٖ
 عوػ في النياية.ىو الذؼ كسب الد -دوف التالي–

                                                           
(ٔ)

د. خمٌس السٌد إسماعٌل, دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة  
 .4ٖٗمع المبادئ العامة للمضاء المستعجل, مرجع سابك, ص
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في اإلدارؼ  ما القضاءأ ,عمل بياىذه الحجج القانونية واألحكاـ القضائية يُ  ف  إ وفي النياية
ل  وأن  مع مالحظة  ,تحاد العمة والسببر في الطمب المستعجل؛ وذلؾ لالصادالحكـ إلغاء  حالة

محكمة الطعف بغير إذا أمر  لمي الدولة وقف تنفيذ الحكـ إـ مححكيترتب عمى الطعف في 
 .(ٔ)ذلؾ

اإلدارة  د تتجو نيةفق :عن تنفيذ الحكم المتعمق بوقف التنفيذاإلدارة  وىنا وفي حالة امتناع
ذلؾ في الحكـ في الشق  وقد يحدث ,عدـ تنفيذ الحكـ في الطمب المستعجلإلى  السيئة

اءة التنفيذ سإأو  مف التراخي في التنفيذ  عدة تبدأشكاًل أذلؾ التجاه  وقد يأخذُ  يًضا,الموضوعي أ
وىو  اصريحً  تنفيذ الحكـ رفًضااإلدارة  وغير ذلؾ وقد ترفض امبتورً أو  اناقًص  بتنفيذ الحكـ تنفيًذا

 حراؼ في استخداـ السمطة.نلنواع اشد أأ

ما يعرؼ إلى  حكاـية في مجاؿ المتناع عف تنفيذ األجيزة التشريعبعض األ فقد تعمل
تشريعات جديدة تضفي عمى الحالت والمراكز صدار لتصحيح التشريعي, الذؼ يتمثل في إبا

 أعماؿسباغ صفة إإلى  احيانً ة المشروعية, وكما تعمد الحكومة أالقانونية غير المشروعة صف
 .(ٕ)حكاـبحتة كوسيمة لمتخمص مف تنفيذ األ إدارية أعماؿإلى  السيادة

عف تنفيذ حكـ اإلدارة  امتناع ف  "إ في مصر: اإلدارؼ وفي ىذا قالت محكمة القضاء 
قضائي نيائي حائز لقوة الشيء المقضي بو وواجب النفاذ .. ىو مخالفة قانونية صارخة 

تمتنع  أفْ  متحضرة ل يميق بحكومة ببمدٍ  ون  ألذلؾ  ت؛تستوجب مسئولية الحكومة عف التعويضا
اعة يترتب عمى ىذه المخالفة الخطيرة إشا مَ لِ  عف تنفيذ األحكاـ النيائية بغير وجو قانوني,

 .(ٖ)وفقداف الثقة في سيادة القانوف" الفوضى

حكاـ القضائية واجبة التنفيذ والمتناع "األ :أف   الفمسطينياألساسي  القانوف  جاء فيوقد 
إذا  تعطيل تنفيذىا عمى أؼ نحو جريمة يعاقب عمييا بالحبس, والعزؿ مف الوظيفةأو  تنفيذىاعف 

                                                           
(ٔ)

خمٌس السٌد إسماعٌل, دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة د.  
 .4ٖٗمع المبادئ العامة للمضاء المستعجل, مرجع سابك, ص

(ٕ)
 .5ٖٗد. خمٌس السٌد إسماعٌل, نفس المرجع السابك, ص 

(ٖ)
أشار إلٌه: د. خمٌس السٌد إسماعٌل,  5ٕ٘ٔ/ٙ/5ٔجلسة  -ق ٘لسنة  4ٔٔٔفً المضٌة حكم محكمة المضاء اإلداري المصري  

 .5ٖٗمرجع سابك, ص



ٕٔ4 
 

إلى  بخدمة عامة, ولممحكوـ لو الحق في رفع الدعوػ مباشرة مكمًفاأو  اعامً  كاف المتيـ موظًفا
 .(ٔ)مطة الوطنية تعويًضا كاماًل لو"المحكمة المختصة, وتضمف الس

ويرػ جانب مف الفقو ضرورة قياـ المشرع الفمسطيني بتضميف القوانيف الخاصة بالقضاء 
تتعمق بتطبيق أحكاـ الغرامة التيديدية في حاؿ امتناع الجيات اإلدارية عف اإلدارؼ نصوًصا 

تنفيذ األحكاـ الصادرة في مواجيتيا, وبياف اإلجراءات والشروط الواجب اتباعيا لمحكـ بالغرامة 
سترشاد في ذلؾ بما اخذ بو القضاء والفقو المصرؼ, لما في ذلؾ مف وسيمة لحث ودفع وال

 .ٕالجيات اإلدارية لاللتزاـ بتنفيذ األحكاـ القضائية

عمى كل والغرامة التيديدية بية تفعيل المسؤولية التأدي و مف الضرورؼ يرػ الباحث أن  
, بوقف الفمسطينية محكمة العدؿ العمياحكاـ وأالمحاكـ اإلدارؼ أحكاـ  موظف يمتنع عف تنفيذ

قياـ تحديد نوع العقوبة عمى حسب العمل الذؼ رفض الوبتنفيذ القرارات اإلدارية المطعوف فيو, 
حكاـ يخالف األ فْ عقوبة صارمة عمى كل مَ  نص بعض المواد التي تختص في فرضبو, و 

 ؼ الذؼ حكـ عميو بالتنفيذ الفورؼ , وُتمـز الطر االصادرة عف المحاكـ عند البث في الدعاوػ نيائيً 
 و تراخي في الحكـ النيائي.ودوف أؼ مماطمة أ

  

                                                           
(ٔ)

 م وتعدٌالته.ٖٕٓٓ( من المانون األساسً الفلسطٌنً لسنة ٙٓٔانظر فً ذلن نص المادة رلم ) 
(ٕ  )

تحلٌلٌة ممارنة", رسالة دكتوراه, جامعة  د شرٌف أحمد بعلوشة, إجراءات التماضً أمام المضاء اإلداري الفلسطٌنً, "دراسة
 .4ٖٗم, صٕ٘ٔٓاإلسكندرٌة,, 
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 النتائج والتوصيات

 : النتائجًًل أو 

وقف تنفيذ القرار إلى  ا وبذاتول يؤدؼ تمقائيً إدارؼ  ضد أؼ قرار اإللغاءرفع دعوػ  ف  إ .ٔ
ة التي والسالمقرينة الصحة إلى  اساسً أبمجرد رفع الدعوػ, ويرجع ذلؾ  المطعوف فيو
 يطمب المتضرر ذلؾ. أفْ  , فيجباإلدارؼ يتمتع بيا القرار 

لـ الفمسطيني  تشكيل المحاكـ النظامية وقانوف المرافعات المدنية والتجارية قانوف  إف   .ٕ
بشكل صريح  المطعوف فيواإلدارؼ  تضمف أؼ نص قانوني بخصوص وقف تنفيذ القراري

لوقف تنفيذ  السمطة القضائية الفمسطيني أشارت ( مف قانوف ٙٗالمادة ) وأما, ومباشر
وىي خاصة بالمحكمة  ,عضاء السمطة القضائيةالمطعوف فييا مف قبل أ اإلدارية  القرارات
الفصل في قانوف ما , أول يجوز القياس عمييا في قرار وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ  ,العميا

 تختص المحكمة أنوعمى  قد نص  ف ـٕٙٔٓ( لسنة ٖرقـ )المنازعات اإلدارية الفمسطينية 
تنفيذ القرار المطعوف فيو بالنظر في الطمبات المستعجمة بما في ذلؾ وقف اإلدارية 
 .مؤقًتا

بصحيفة  ال مقترنً إاإلدارؼ  ل يجوز تقديـ طمب وقف تنفيذ القرار وأن  صل العاـ األ .ٖ
قضت بو لكف ما و  ,لمقواعد العامة اوطبقً  ,عميو القانوف المصرؼ  وىذا ما نص   ,الدعوػ 

الفصل في المنازعات اإلدارية قانوف و  األردنيالقانوف و  ,ةمحكمة العدؿ العميا الفمسطيني
جاز تقديـ طمب الوقف عند أالمطبق في غزة فقد  ـٕٙٔٓ( لسنة ٖرقـ ) ةالفمسطيني

 .ابعد مباشرة النظر فييأو  تقديـ الستدعاء
 التي تنظر فيفي الضفة الغربية الفمسطينية الحكـ الصادر عف محكمة العدؿ العميا  ف  إ .ٗ

مدة إلى  خر درجة في ذات الوقت, ول تحتاجآؿ و أو ا محكمة يأن  اإلدارية  الدعاوػ 
 .تعموىا أخرػ وجد درجة تحكاـ قطعية نيائية كونو ل قانونية حتى تصبح ىذه األ

ـ المطبق في ٕٙٔٓلسنة ( ٖرقـ ) ةالفمسطيني الفصل في المنازعات اإلدارية قانوف  إف   .٘
 وىي المحكمة عمى درجة واحدة, ليسو  ,نظر في الدعاوػ اإلدارية عمى درجتيفيَ  غزة,
بكافة طرؽ الطعف,  قالًل يطعف فييا است أفْ  ومحكمة العدؿ العميا, حيث يجوزاإلدارية 
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 أفْ  ول يقيد المحكمة وىي تنظر بالموضوع, فميا ,الدعوػ صل أالحكـ ل يمس ذلؾ  ف  وأ
 تعدؿ عنو.أو  سبابوأتحققت إذا  تأخذ بو

وىو تعطيل ذلؾ القرار  ,صل العاـاستثناًء عمى األاإلدارؼ  يعتبر طمب وقف تنفيذ القرار .ٙ
صمية دوف المساس بأصل الحق, لذلؾ تعتبر حيف الفصل في الدعوػ األإلى  امؤقتً 

عمييا مف فوات الوقت الناتجة الستعجالية التي يخشى الدعاوػ  التنفيذ مفدعوػ وقف 
توافر فييا شروط شكمية أف تضرار ل يمكف تداركيا فيما بعد, والتي يجب عف أ

 .وموضوعية معينة تقنع المحكمة بحكـ وقف التنفيذ
نفس  و ىيتنفيذ القرار المطعوف فيلمنظر بوقف  ةالقاعدة في تحديد الجية المختص ف  إ .ٚ

فيذه قاعدة معموؿ بيا سواء في  ,اإللغاءوىي دعوػ  ,صميبالطعف األ ةالمختصالجية 
 في القانوف الفمسطيني. أـ األردنيفي  أـ في  المصرؼ  أـ القانوف الفرنسي

وقف  عند طمب كفالة مالية تقديـ اشتراطعمى المقارنة ظمة القانونية ألنا معظـتفق لـ ت .5
(  لسنة ٖفي قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )الفمسطيني  المشرعولكف  ,التنفيذ
 ,اشترط ذلؾـ ٕٗٔٓ( لسنة ٕٚـ, وقانوف القضاء اإلدارؼ األردني رقـ )ٕٙٔٓ

لغيره ممف أو  خر في الدعوػ وشروطيا لمصمحة الطرؼ اآل ,تقدر مقدارىا ولممحكمة افْ 
طالب  أف   ظيرإذا  نتيجة وقف التنفيذ, يمحق بيـ قد ضرًراأو  عطاًل  أف   ترػ المحكمة

, ورغـ ىذا الشرط إل أف  القضاء اجزئيً أو  محًقا في دعواه كمًيا وقف التنفيذ لـ يكف
 .الفمسطيني في غزة لـ يشترط ذلؾ في أحكامو إل قميل جًدا

لصدوره في مسألة مستعجمة, وكما  الصادر في الشق المستعجل ىو حكـ وقتي الحكـَ  إف   .9
ل يقيد محكمة الموضوع عند فصميا في دعوػ  ون  إىو شأف جميع األحكاـ المستعجمة, ف

ورغـ ذلؾ تقضي في موضوع الدعوػ برفض  ,, فقد تقضي المحكمة بوقف التنفيذاإللغاء
أو  مف وقف التنفيذ حكـ قطعي فيما فصل فيو وأن  غير , والعكس صحيح اإللغاءدعوػ 
 القضاءأحكاـ  وقد استقرت ,مقومات األحكاـ وخصائصيا متوافرة فيو أف   أؼ ,عدمو
 .عمى تمتع الحكـ الصادر بوقف التنفيذ بخاصيتي التأقيت والقطعيةاإلدارؼ 

 ل تقتصر حجية الحكـ الصادر بوقف التنفيذ عمى موضوع ما فصل فيو مف وقف التنفيذ .ٓٔ
رفضػػػو, بػػػل تشػػػمل تمػػػؾ الحجيػػػة المسػػػائل الفرعيػػػة السػػػابقة عمػػػى الفصػػػل فػػػي موضػػػوع أو 
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بعػػػدـ قبوليػػػا أو  بنظػػػر الػػػدعوػ اإلدارؼ  كالػػػدفع بعػػػدـ اختصػػػاص القضػػػاء اإللغػػػاءدعػػػوػ 
 .االقرار المطعوف فيو ليس نيائيً  ألف  أو  لرفعيا بعد الميعاد صاًل أ
ما كانت عميػو قبػل صػدور إلى  مؤقتةإعادة األمور بصورة إلى  يؤدؼ الحكـ بوقف التنفيذ .ٔٔ

المطعػوف فيػو, والسػبب فػي تأقيػػت الحكػـ المسػتعجل ىػو لرتباطػو بمصػػير اإلدارؼ  القػرار
 ف  إرفػض الػدعوػ فػإلػى  توصػمت المحكمػة عنػد فصػميا فػي الموضػوع فإفْ  ,اإللغاءدعوػ 
 ف  إفػاإلدارؼ  القػرارإلغػاء  إلػى توصػمت فْ ا  قف التنفيذ تنتيي وتػزوؿ قوتيػا, و الحكـ بو آثار 
, وقػد ل يختمػف تنفيػذ الحكػػـ اإللغػػاءالحكػـ بوقػف التنفيػذ تمتػػد وتتصػل بآثػار الحكػـ بآثػار 

فػػي الحػػالتيف اتخػػاذ اإلدارة  , إذ يتعػػيف عمػػى جيػػةاإللغػػاءبوقػػف التنفيػػذ عػػف تنفيػػذ الحكػػـ ب
 .اإلجراءات اإليجابية لوضعيا موضع التنفيذ

نيػائي لمخصػـو فػي بعػض األحيػاف مػف الناحيػة حكـ وقف التنفيذ قد يؤدؼ إلى وضع  إف   .ٕٔ
تنفيػػػذ قػػػرار منػػػع طالػػػب مػػػف دخػػػوؿ  الواقعيػػػة, ففػػػي حالػػػة اسػػػتجابة المحكمػػػة لطمػػػب وقػػػف

دعػوػ اإللغػاء  متحػاف وتأديتػو, فػإف  ذ الحكـ بالسماح لممدعي بدخوؿ المتحاف وتـ تنفيال
 ىذه الحالة.ياء الخصومة فييا في بإن ةحكممالعمى ويجب  ,تصبح غير ذات موضوع

ما يتعمق بمواعيد مة فيمف حكمي الوقف واإللغاء, نتيجة مي يترتب عمى استقالؿ كل .ٖٔ
في األردف تكوف و , ايما في مصر ذات مواعيد الطعوف وىي ستوف يومً الطعف, وىي لكمي

خمسة عشر وتكوف مدة الطعف  ,النيائيةفي األحكاـ  يوًما مدة الطعف بالستئناؼ ثالثيف
قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية أما  ,ارات القابمة لمطعف المستعجمةفي القر يومًا 
ت التي يجوز الطعف يكوف الطعف في القراراو , ينية تكوف مدة الطعف ثالثيف يوًماالفمسط

 .مدة خمسة عشر يوًما فييا استقالًل 
التنفيػذ شرط توافر األسباب الجدية الالزمة إلمكاف الحكـ بوقػف عمى الرغـ مف عدـ ذكر  .ٗٔ

ارؼ في الدوؿ المشػار إلييػا في التشريعات المقارنة وحتى في فمسطيف, ولكف القضاء اإلد
سباب الجدية إلمكانية الحكـ بوقف تنفيذ القرار لقضاء الفمسطيني استمـز توافر األا وأيًضا
 .اإلدارؼ 

قػػػرار قواعػػػد الػػػتظمـ الختيػػػارؼ, حيػػػث ل الفمسػػػطيني إلػػػى إوالقضػػػاء رع اتجيػػػت إرادة المشػػػ .٘ٔ
وىذا يعني الصيغة جوازية وليس  ,آثار عمى عدـ التظمـ وقصد التظمـ اإلدارؼ  يترتب أؼ
المشرع المصرؼ فقد اشترط وجوب  عمى عكس ,أيًضا اختيارية بالنسبة لمموظفو وجوبية 
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صػػػػل فػػػػي قػػػػانوف الف , ولكػػػػفالمشػػػػرع الفمسػػػػطينيوىػػػػذا خػػػػالؼ  ,الػػػػتظمـ بالنسػػػػبة لمموظػػػػف
فػػػي القػػػرار وجػػػوب طمػػػب الػػػتظمـ اشػػػترط قػػػد ف ؛ـٕٙٔٓ( لسػػػنة ٖرقػػػـ )المناعػػػات اإلداريػػػة 

ويتـ البت في التظمـ خػالؿ ثالثػيف يومػًا اإلدارية, إلى الجية  ستدعاءالتقديـ قبل السمبي 
 .مف تاريخ تقديمو

 : التوصياتثانًيا

مطبق في لقانوف البحيث يكوف ا ,موحد في فمسطيفو يكوف ىناؾ قانوف واحد  أفْ ب نوصي .ٔ
يكوف  أفْ  ليس مف المنطق ون  ألوذلؾ  ,حكاـ قضائية موحدةالضفة وغزة قانوف واحد وأ
مشتركة تقاـ ألشخاص دعاوػ  ىناؾ أف  وخاصة  ,وقوانيف مختمفةفي دولة واحدة أحكاـ 
 بيف الضفة وغزة.

 الضفة الغربية في  يطبق قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطينية نوصي بأفْ  .ٕ
نشاء  التي تعرض عميو عمى اإلدارية  تختص في النظر في المنازعات إداريةمحكمة وا 
أماـ  يطعف فيو أفْ  قرار رفض الوقفشخاص المتضرريف مف والتي تمكف األ ,فدرجتي

 فيو.محكمة العدؿ العميا ضد القرار المطعوف 
 المحاكـأحكاـ  عمى كل موظف يمتنع عف تنفيذتفعيل الغرامة التيديدية  المشرع نوصي .ٖ

المطعوف فيو, بتحديد اإلدارية  حكاـ محكمة العدؿ العميا, بوقف تنفيذ القراراتوأاإلدارؼ 
 عمى حسب العمل الذؼ رفض القياـ بو. الغرامةنوع 

يتضمف  اإلدارية  الفصل في المنازعات في قانوف  مشرعنا الفمسطيني إجراء تعدياًل نوصي  .ٗ
 ثر غير الواقف لمطعف.نص صراحًة عمى األال
ع الفمسطيني بالنص عمى كافة الشروط التي يحتاج إلييا نظاـ وقف تنفيذ رَ شّ نوصي المُ  .٘

والحد مف الصالحيات التقديرية  ,بتطبيقيا إلدارؼ, وذلؾ ليكوف القضاء ممزًماالقرار ا
 الممنوحة لو.
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 المراجع والمصادرقائمة 

 ن الكريم: القرآًًل أو 

 : المراجعثانًيا

أحمد عمي السيد خميل, طمبات وقف التنفيذ أماـ محكمة التنفيذ ومحاكـ الطعف في د.  .ٔ
 المواد المدنية والتجارية, الدار الجامعية لمطباعة والنشر, اإلسكندرية, لـ يذكر السنة.

 .ـٜٜٜٔ, ردفاأل دار وائل النشر,, ٔط, اإلدارؼ د. إعاد عمي القيسي, القضاء  .ٕ
مريكا ظمة كل مف أألن"دراسة اإلدارة  أعماؿد. السيد خميل ىيكل, رقابة القضاء عمى  .ٖ

 ـ.ٜٜٜٔ", دار النيضة العربية, وفرنسا ومصر
 ـ.ٜٜٜٔ, , دار النيضة العربيةاإلدارؼ , وسيط القضاء فالنور أحمد رسد. أ .ٗ
القانوف اإلدارؼ, بيساف لمطباعة والتوزيع, فمسطيف, د. أنور حمداف الشاعر, الوجيز في  .٘

 ـ.ٕٚٔٓغزة, 
ـ , دار أٖ)دراسة مقارنة(, طاإلدارؼ  حكاـ القضاءأد. جورجي شفيق سارؼ, قواعد و  .ٙ

 .ـٜٜٙٔ-ٜٜٚٔالقرػ, 
في قضاء مجمس الدولة, منشأة اإلدارية  حمدؼ ياسيف عكاشة, المرافعات المستشار. .ٚ

 .ـٜٜٚٔسكندرية, المعارؼ, اإل
ووقف تنفيذ القرار  اإللغاء"دعوػ اإلدارؼ  سماعيل, موسوعة القضاءد. خميس السيد إ .ٛ

 ـ.ٖٜٜٔ", دار محمود لمنشر والتوزيع, اإلدارؼ 
)دراسة مقارنة(, دار الفكر اإلدارية  ؼ, النظرية العامة لمقراراتو اد. سميماف دمحم الطم .ٜ

 .ـٜٚ٘ٔالعربي, 
ؿ, دار الفكر و , الكتاب األ"اإللغاء"قضاء اإلدارؼ  , القضاءالطماوؼ سميماف دمحم د.  .ٓٔ

 ـ.ٜٙٛٔالعربي, 
", دار النيضة اإللغاءالعامة "قضاء اإلدارة  أعماؿد. طعيمو الجرؼ, رقابة القضاء عمى  .ٔٔ

 ـ.ٜٗٛٔالعربية, 
في الفقو وقضاء مجمس الدولة, اإلدارؼ  جو الطعف بإلغاء القرارأو د. عبد العزيز خميفة,  .ٕٔ

 .ـٕٕٓٓدار الفكر الجامعي, سكندرية, اإل
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ؿ, لـ يذكر دار و في فمسطيف, الكتاب األاإلدارؼ  , القضاءأبوسميدانةد. عبد الناصر  .ٖٔ
 .ـٕٗٔٓالنشر, 

في فمسطيف بيف الوجوب والجواز اإلدارؼ  , التظمـأبوسميدانةد. عبد الناصر عبد هللا  .ٗٔ
 والسنة. مقارنة", لـ يذكر دار النشر"دراسة 

 .ـٜٜٔٔسكندرية, ة المعارؼ, اإلأي عبدهللا, القانوف الدارؼ, منشبسيوند. عبد الغني  .٘ٔ
, ٖ, طاإلدارؼ القضاء أحكاـ  فياإلدارؼ  د. عبدالغني بسيوني عبدهللا, وقف تنفيذ القرار .ٙٔ

 .ـٕٙٓٓسكندرية, منشأة المعارؼ, اإل
 , منشورات جامعة حمب, لـ يذكر السنة.ٕ, طاإلدارؼ د. عبدهللا طمبو, القضاء  .ٚٔ
الضارة باألفراد والموظفيف, الييئة الفمسطينية اإلدارية  بطاؿ القراراتعدناف عمرو, إ د. .ٛٔ

 ـ.ٕٔٓٓالمستقمة لحقوؽ المواطف, راـ هللا, 
سكندرية, , دار الجامعة الجديدة, اإلاإلدارؼ د. عمي عبدالفتاح دمحم, الوجيز في القضاء  .ٜٔ

 ـ.ٜٕٓٓ
, مبادغ الميوميدؼ ياسيف السّ  اب البرزنجي,د. عمي دمحم بدير, وعصاـ عبد الوى .ٕٓ

 ـ.ٕٔٔٓ, العاتؾ لصناعة الكتب, القاىرة, اإلدارؼ حكاـ القانوف وأ
ي المممكة العربية السعودية "دراسة فوتطبيقاتيا اإلدارية  د. فؤاد دمحم عبد الكريـ, القرارات .ٕٔ

 ـ.ٖٕٓٓمقارنة", مكتبة الممؾ فيد الوطنية, الرياض, 
 .ـٕٓٓٓسكندرية, , دار المطبوعات الجامعية, اإلاإلدارؼ د. ماجد راغب الحمو, القانوف  .ٕٕ
سكندرية,  , دار المطبوعات الجامعية, اإلاإلدارؼ د. ماجد راغب الحمو, القضاء  .ٖٕ

 .ـٜٜ٘ٔ
 ـ.ٕٔٔٓ, لـ يذكر دار النشر, ٔ, طاإلدارؼ براىيـ نورالديف, القضاء إد. مازف  .ٕٗ
 .ـٕٛٓٓالعربية في الدنمارؾ, كاديمية , األاإلدارؼ , القانوف راضي د. مازف ليمو .ٕ٘
 .ـٕٛٓٓ, الكاديمية العربية في الدنمارؾ, اإلدارؼ  القضاءد. مازف ليمو راضي,  .ٕٙ
, المؤسسة ٔ, طاإلدارؼ أ. مايا دمحم ابوداف, الرقابة القضائية عمى التناسب في القرار  .ٕٚ

 ـ.ٕٔٔٓالحديثة لمكتاب, لبناف, 
, دار العموـ لمنشر والتوزيع, داريةاإلد. دمحم الصغير بعمي, الوجيز في المنازعات  .ٕٛ

 ـ.ٕ٘ٓٓ
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, دار الجامعة الجديدة, اإلدارؼ عبد الوىاب, النظرة العامة لمقانوف رفعت د. دمحم  .ٜٕ
 ـ.ٕٕٔٓالسكندرية, 

, الكتاب الثاني, منشور الحمبي, بيروت, اإلدارؼ عبد الوىاب, القضاء رفعت د. دمحم  .ٖٓ
 .ـٕ٘ٓٓ

 , لـ تذكر دار النشر والسنة.اإلدارؼ بو راس, القانوف د. دمحم الشافعي  أ .ٖٔ
, دار المقداد لمطباعة, ٗ, الجزء الثاني, طاإلدارؼ عمارة, القانوف  بود. دمحم عمى أ .ٕٖ

 ـ.ٕٚٓٓ
في المممكة العربية السعودية "دراسة قانونية", اإلدارية  دمحم عبد العاؿ السنارػ, القرارات .ٖٖ

 ـ.ٜٜٗٔالعامة, الرياض, اإلدارة  , معيدٔط
, دار الجامعة الجديدة لمنشر, اإلدارؼ فؤاد عبدالباسط, وقف تنفيذ القرار دمحم د.  .ٖٗ

 .ـٕٚٓٓسكندرية, إلا
سكندرية, , دار الجامعة الجديدة لمنشر, اإلاإلدارؼ دمحم فؤاد عبدالباسط, القانوف د.  .ٖ٘

 ـ.ٕٙٓٓ
سكندرية, , دار الجامعة الجديدة لمنشر, اإلاإلدارؼ د. دمحم فؤاد عبدالباسط, القضاء  .ٖٙ

 ـ.ٕ٘ٓٓ
 ـ.ٖٜٜٔفي القانوف المصرؼ, دار النيضة العربية, اإلدارؼ  دمحم محمود حافع, القضاء .ٖٚ
دار الثقافة لمنشر  "دراسة مقارنة", مكتبةاإلدارؼ  د. محمود خمف الجبورؼ, القضاء .ٖٛ

 ـ.ٜٜٛٔردف, والتوزيع, األ
, ٔلمنشر, ط"دراسة مقارنة", دار وائل اإلدارؼ  براىيـ العتوـ, القضاءد. منصور إ .ٜٖ

 ـ.ٖٕٔٓ
 .ـٜٜٚٔوالدستورية, دار النيضة العربية, اإلدارية  الدعاوػ  د. نبيمة كامل, .ٓٗ

د. ىاني عبد الرحمف غانـ, القضاء اإلدارؼ "في ضوء قانوف الفصل  في المنازعات  .ٔٗ
لمطباعة والتوزيع, , مكتبة نيساف ٔـ", طٕٙٔٓ( لسنة ٖاإلدارية الفمسطيني الجديد رقـ )

 .ـٕٚٔٓ
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 العممية: الرسائل ثالًثا

جامعة النجاح رسالة ماجستير, , داريةاإلشعباف, وقف تنفيذ القرارات عصاـ نور أ .ٔ
 ـ.ٖٕٔٓالوطنية, فمسطيف, 

 داريةاإلجراءات المدنية و قانوف اإلأحكاـ  فياإلدارية  قارت بوعالـ, وقف تنفيذ القراراتأو  .ٕ
 .ـٕٕٔٓوزو, الجزائرؼ, رسالة ماجستير, جامعة مولود معمرؼ تيزؼ 

جامعة  "دراسة مقارنة", رسالة ماجستير,اإلدارؼ  سميماف الراجحي, وقف تنفيذ القرار .ٖ
 ـ.ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓسط, و الشرؽ األ

د. شريف أحمد بعموشة, إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارؼ الفمسطيني "دراسة  .ٗ
 .ـٕ٘ٔٓ, تحميمية مقارنة", رسالة دكتوراه, جامعة اإلسكندرية

رسالة ماجستير, دراسة تحميمية مقارنة", "اإلدارؼ  القرارإلغاء  بعموشة, دعوػ شريف  .٘
 ـ.ٕٓٔٓزىر, فمسطيف, جامعة األ

-ٕٕٔٓقاصدو, الجزائر, , جامعة داريةاإلالعقبي بالؿ, دعوػ وقف تنفيذ القرارات  .ٙ
 .ـٖٕٔٓ
بي بكر أا, رسالة ماجستير, جامعة قضائيً اإلدارؼ  ؼ عبدالقادر, وقف تنفيذ القرارو اغيت .ٚ

 ـ.ٕٛٓٓبمقايد, 
في النظاـ السعودؼ "دراسة تأصيمية اإلدارؼ  القرارإلغاء  مشبب البقمي, مواعيد دعوػ  .ٛ

 .ـٕٔٔٓمقارنة", جامعة نايف العربية, السعودية,

 : المجلت والمنشورات والمؤتمراتارابعً 

المؤتمرات محكمة, , بحوث داريةاإلالقرارات إلغاء  جراءات دعوػ إد. رمضاف دمحم بطيخ,  .ٔ
 .ـٕٛٓٓالسعودية, اإلدارية  المنظمة العربية لمتنمية

بيف نفاذة وجواز وقف تنفيذه "دارسة مقارنة", دفاتر اإلدارؼ  ؼ, القرارو االقادر غيتعبد  .ٕ
 ـ.ٖٕٓٓ,, ٜددعالالسياسة والقانوف, الجزائر, 

, كمية الحقوؽ جامعة السمبياإلدارؼ  د. سعد الشتيوؼ العنزؼ, الرقابة القضائية عمى القرار .ٖ
 ـ.ٕٕٓٓ, ٔ, العدداإلدارؼ الكويت, مجمة القضاء 
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  لكترونيةِامًسا: مراجع إ

   http://almerja.net    لكتروني لممعموماتالمرجع اإل .ٔ
 http://www.muqtafi.birzeit.edu   نظومة القضاء والتشريع في فمسطيفالمقتفي, م .ٕ

 : القوانينسادًسا

 وتعديالتو. ـٖٕٓٓالقانوف األساسي الفمسطيني لسنة  .ٔ
 ف الفصل في المنازعات اإلدارية.بشأ ـٕٙٔٓ( لسنة ٖالفمسطيني رقـ ) القانوف  .ٕ
 .ـٕٔٓٓ( لسنة ٕالفمسطيني رقـ )قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية  .ٖ
 .ـٕٔٓٓ( لسنة ٘قانوف تشكيل المحاكـ النظامية الفمسطيني رقـ ) .ٗ
 وتعديالتو. ـٜٜٛٔ( لسنة ٗقانوف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ ) .٘
 ـ.ٕٕٓٓ( لسنة ٔقانوف السمطة القضائية الفمسطيني رقـ ) .ٙ
 ـ.ٕٔٓٓ( لسنة ٗـ )قانوف البينات في المواد المدنية والتجارية الفمسطيني رق .ٚ
 .ـٕٗٔٓ( لسنة ٕٚاألردني رقـ ) القضاء اإلدارؼ قانوف  .ٛ
 ـ وتعديالتو.ٜٛٛٔ( لسنة ٕٗقانوف أصوؿ المحاكمات المدنية األردني رقـ ) .ٜ
 ـ وتعديالتو.ٕٜٚٔ( لسنة ٚٗقانوف مجمس الدولة المصرؼ رقـ ) .ٓٔ
 ـ.ٜٓٙٔ( لسنة ٙٔقانوف العقوبات األردني رقـ ) .ٔٔ
 ـ وتعديالتو.ٜٛٙٔ( لسنة ٖٔالمصرؼ رقـ )قانوف المرافعات  .ٕٔ
 ـ.ٖٕٓٓلسنة  ٜ٘قانوف العقوبات المصرؼ طبًقا ألحدث التعديالت بالقانوف  .ٖٔ
 ـٖٜٙٔ( لسنة ٗٚقانوف العقوبات الفمسطيني رؽ ـ ) .ٗٔ
 ـ.ٕٗٔٓالدستور المصرؼ لسنة  .٘ٔ

  

http://almerja.net/
http://www.muqtafi.birzeit.edu/
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