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قدمت ىذه الرسالة إ
ً
في أكاديمية الدارة السياسة لمدراسات العميا
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َّللا َع َمَم ُك ْم َوَر ُسوُل ُو َواْل ُم ْؤ ِمُنو َن ﴾
﴿ َوُق ِل ْ
اع َمُموا َف َسَيَرى ه ُ
صدؽ هللا العظيـ

(سورة التوبة) ٔٓ٘ :

ربي  ...ل يطيب الميل إل بشكرؾ ول يطيب النيار إل بطاعتؾ  ..ول تطيب المحظات إل بذكرؾ
 ..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 كممو هللا بالييبة والوقار ..إلى مف عممني العطاء بدوف انتظار ..إلى مف أحمل أسمو بكل
ثمار قد حاف قطافيا بعد طوؿ انتظار وستبقى
افتخار  ..أرجو مف هللا أف يمد في عمرؾ لترػ ًا
كمماتؾ نجوـ أىتدؼ بيا اليوـ وفي الغد والى األبد  ..إلى
(والدؼ العزيز أطاؿ هللا في عمره)..

إلى مالكي في الحياة  ..إلى معنى الحب والى معنى الحناف والتفاني  ..إلى بسمة الحياة وسر
الوجود  ..إلى مف كاف دعائيا سر نجاحي وحنانيا بمسـ جراحي  ..إلى أغمى الحبايب
(أمي الحبيبة أطاؿ هللا في عمرىا)..

إلى زوجتي العزيزة ورفيقة دربي وشريكة حياتي ..التي وقفت بجانبي وتحممت الكثير مف التعب
والعناء ..فتقديرؼ ليا لصبرىا ومعاونتيا ومساعدتيا لي حفظيا هللا ورعاىا..

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

يوما عف الوقوؼ بجانبي وكانوا مالذؼ ومصدر قوتي والذؼ
والى أخي وأخواتي الذيف ما توانوا ً
بيـ أكبر وعمييـ أعتمد  ..إلى مف بوجودىـ أكتسب قوة ومحبة ل حدود ليا ..إلى مف عرفت
معيـ معنى الحياة..

إلى أنسابي وأىل زوجتي  ..والى أعمامي وعماتي  ..وأخوالي وخالتي  ..الطيبيف

إلى أصدقائي وزمالئي  ..والى شيداء فمسطيف  ..والى كل مف ساندني في إنجاز ىذه الرسالة..
أىدؼ ثمرة ىذا الجيد المتواضع

ت
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ه ِ
ين﴾ (سورة النمل آية .)ٜٔ
الصال ِح َ

أشكر هللا عز وجل كل الشكر وأثني عميو بما ىو أىل لو ,وأحمده سبحانو وتعالى الذؼ مف عمى بإتماـ ىذه
ّ
خالصا لوجو الكريـّ ,إنو عمى ذلؾ قدير,
أف يجعمو
الرسالة التي أساؿ هللا العمي القدير أف ينفع بيذا العمل ,و ْ
ً
وباإلجابة جدير.

امتثال لتوجيو النبي ملسو هيلع هللا ىلص في قولو "من لم يشكر الناس لم يشكر هللا"(ٔ) ,واعت ارًفا منا بالجميل والمتناف ألىل
ً
العمـ ل يسعني إل اف اتقدـ بالشكر الجزيل وعظيـ امتناني ألساتذتي الذيف ما بخموا مف عطائيـ ,وأخص
بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور /أنور حمدان الشاعر ,أستاذ القانوف العاـ في فمسطيف ,والذؼ تفضل
وأشرؼ عمى رسالتي ,وىو صاحب مؤلفات عديدة وأبحاث منشورة ,وكاف لنصحو وارشاده األثر الكبير في
إنجاز ىذا العمل ,وفقو هللا لما فيو الخير لممسمميف ولمسيرة البحث العممي ,جزاه هللا عنا خير الجزاء.

كما أتقدـ بالشكر الجزيل إلى السادة األساتذة أعضاء لجنة المناقشة الكراـ:

خارجيا).
(مناقشا
 .1سعادة الدكتور /شريف أحمد بعموشة أستاذ القانوف العاـ .........
ً
ً
خارجيا).
(.مناقشا
ٕ .سعادة الدكتور /بياء الدين يوسف السيقمي أستاذ القانوف العاـ ..
ً
ً
وذلؾ عمى تفضميما بالموافقة عمى مناقشة رسالتي ,فميما مني كل الحتراـ والتقدير.

وكما أتقدـ بجزيل الشكر والعرفاف ألكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ,التي تعممت في

اجيا مف هللا أف تكوف منارة العمـ والعمماء ,وأخص رئيسيا الدكتور /دمحم المدىون والطاقـ اإلدارؼ
رحابيا ,ر ً
واألكاديمي ,والباحثيف في كمية القانوف واإلدارة العامة.
جميعا كل
أخير أتوجو بالشكر والتقدير لكل مف أسيـ برأيو وتوجييو وتشجيعو لي إلتماـ ىذا البحث ,فميـ
و ًا
ً
الحتراـ والتقدير.

الباحث
كامل إبراىيم كامل أبو طو

)ٔ)

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

ث

ممِص الرسالة
إف الغاية مف وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ىو الحفاظ عمى حقوؽ األفراد مف الضياع,
وتحقيق المشروعية والعدالة مف حق ل يمكف تداركو حتى موعد الفصل في دعوػ اإللغاء ,لذلؾ
ىو يحافع عمى حقوؽ األفراد مف الضياع قبل فوات األواف ,ولمقاضي سمطة تقديرية في النظر
لقبوؿ طمب وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ أو الرفض ,حيث إف طمب وقف التنفيذ ل يؤثر عمى طمب
اإللغاء ,فيمكف استئناؼ طمب وقف التنفيذ في قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ (ٖ) لسنة
استقالل عف األصل دوف التأثير عمييا ,ولكف ضمف شروط معينة يجب
ٕٓٔٙـ ,إذا تـ رفضو
ً
أف تتوافر في القرار عند طمب الوقف.
ْ
لذلؾ فقد قاـ الباحث بتقسيـ الدراسة إلى ثالث فصوؿ؛ ففي بداية الدراسة تطرؽ الباحث
ماىية القرار اإلدارؼ محل دعوػ اإللغاء لمتعرؼ إلى الق اررات
في الفصل األوؿ إلى دراسة
ّ
اإلدارية ,وما خصائصيا وشروط صحتيا ,وفي المبحث الثاني تـ دراسة مفيوـ دعوػ اإللغاء

وخصائصيا ,وىي الدعوػ التي يستقبميا القضاء اإلدارؼ إللغاء الق اررات اإلدارية التي يمحق بيا
أؼ عيب مف عيوب المشروعية.
ماىية طمب وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية,
وفي الفصل الثاني مف الدراسة تعرض الباحث ل ّ

ستثناء عمى األصل العاـ ,وىو تعطيل ذلؾ القرار مؤقتًا لحيف الفصل في الدعوػ
والتي تعتبر ا
ً
األصمية دوف المساس بأصل الحق ,وفي المبحث الثاني تـ دراسة الشروط الواجب توافرىا لقبوؿ
طمب وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ,فكاف ىناؾ شروط شكمية تتصف بإبداء الطمب في صحيفة
الطعف باإللغاء ,وتقديـ الطمب ضمف المدة القانونية لممواعيد المقررة ,أما الشرط الثاني وىو
موضوعي؛ فكاف يرتكز عمى شروط معينة يجب توافرىا وال ُرفض الطمب ,وىو توافر صفة

يضا توافر صفة الجدية إلمكاف الحكـ بالوقف.
الستعجاؿ ,وأ ً

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
المبحث الثاني واألخير تـ دراسة الحكـ الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ وحجيتو ,واجراءات

ج

أف تمتزـ
تنفيذ حكـ وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ,وآثار حكـ وقف التنفيذ القرار اإلدارؼ ,والتي يجب ْ

بناء عمى الحكـ الصادر.
بيا اإلدارة ً

توصل الباحث في نياية الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ,مف أىميا؛ أف رفع دعوػ
تمقائيا وبذاتو إلى وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو بمجرد رفع
اإللغاء ضد أؼ قرار إدارؼ ل ُيؤدؼ
ً
ساسا إلى قرينة الصحة والسالمة التي يتمتع بيا القرار اإلدارؼ .وفي ىذا
الدعوػ ,ويرجع ذلؾ أ ً

الم ّش َرع الفمسطيني في إنشاء محكمة إدارية مختصة في النظر في المنازعات
اإلطار أحسف ُ

تمك َف األشخاص المتضرريف مف القرار مف الستفادة مف ىذه
اإلدارية ومف درجتيف ,بحيث ّ

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

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

المتقاضيف.

ح

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.
خ

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
مف المعروؼ أف دعوػ اإللغاء مف الدعاوػ اإلدارية الميمة ,حيث إنيا تعتبر مف
الدعاوػ األكثر أىمية في الدعاوػ اإلدارية المختمفة؛ فإف غايتيا ىو إعالء مبدأ المشروعية وسيادة
القانوف مف خالؿ إلغاء جميع الق اررات اإلدارية الصادرة بالمخالفة ليذا المبدأ ,وتصل دعوػ
اإللغاء إلى إعداـ تمؾ الق اررات ,لذلؾ حتى يتـ قبوؿ دعوػ اإللغاء يجب توافر الشروط لقبوؿ ىذه
الدعوػ.
أف يقوـ بالطعف باإللغاء ضد القرار
لم ْف أصابو الضرر مف القرار اإلدارؼ ْ
لذلؾ يحق َ

الصادر في حقو مع إثبات ذلؾ العيب الذؼ يشوب القرار اإلدارؼ محل الطعف ,حيث إف رفع
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
الصالح العاـ ,ألف الق اررات اإلدارية تتمتع بقرينة السالمة وقوة التنفيذ المباشرة ول يمكف النيل منيا
ول حتى إحباطيا ,وىذا ما ُيسمى باألثر غير الموقف لمطعف باإللغاء لحيف إثبات عكس ذلؾ.
ونظر ألف دعوػ اإللغاء قد تستغرؽ مدة طويمة لحيف الفصل فييا ,وىي مشكمة قد تسبب
ًا
ضياع حقوؽ األفراد وفوات األواف وتعذر إصالحيا فيما بعد ,لذلؾ وجب إيجاد حموؿ مناسبة
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.
إف رفع دعوػ اإللغاء ل يؤدؼ تمقا ًئيا وبذاتو إلى وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو ,إل أنو
يجوز لممحكمة أ ْف تأمر بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو إذا تـ طمب ذلؾ في صحيفة

مستقال ويسمى طمب مستعجل ,وىذا ىو المعموؿ بو في ظل
طمبا
ً
دعوػ اإللغاء ,ويجوز ْ
أف يقدـ ً
قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطيني الجديد رقـ (ٖ) لسنة ٕٓٔٙـ ,إذا أرت المحكمة
أف نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركيا ,ولكف يشترط في القانوف المصرؼ أ ْف يكوف القرار المطموب
وقف تنفيذه مف الق اررات التي ل يمزـ التظمـ منيا إدارًيا قبل طمب إلغائيا ,أما الق اررات التي ل

يقبل طمب إلغائيا قبل التظمـ منيا إدارًيا فإنو ل يجوز وقف تنفيذىا .ويستثنى مف ىذه الق اررات ما
ذ

بناء عمى طمب المتظمـ أ ْف
يصدر منيا بالفصل مف الخدمة بالنسبة لمموظف ,إذ يجوز لممحكمة ً
تحكـ مؤقتًا باستمرار صرؼ ُم َرتّبو كمو أو بعضو .واذا حكـ لو بيذا الطمب ثـ رفض تظممو ولـ
يرفع دعوػ اإللغاء في ميعاد اُعتبر الحكـ كأ ْف لـ يكف ,واسترد منو ما قبضو(ٔ).

أما بالنسبة لمقانوف الفمسطيني فإف قانوف تشكيل المحاكـ النظامية الفمسطيني رقـ (٘)
لسنة ٕٔٓٓـ ,وقانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة ٕٔٓٓـ ,لـ
تتضمف أؼ نص قانوني بخصوص وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو ,ولكف قانوف الفصل
في المناعات اإلدارية الفمسطينية الجديد رقـ (ٖ) لسنة ٕٓٔٙـ ,المطبق في غزة َفَقد نص في
المادة رقـ ( )ٙتختص المحكمة اإلدارية في األمور المستعجمة بما في ذلؾ وقف التنفيذ إذا وجدت
ضرر ل يمكف تداركو.
ًا
أف تنفيذه قد ُيحدث
وعميو ,فإف الغاية مف وقف تنفيذ القرار ىو الحفاظ عمى حقوؽ األفراد مف الضياع وتحقيق
المشروعية والعدالة مف حق ل يمكف تداركو حتى موعد الفصل في دعوػ اإللغاء ,ولمقاضي
سمطة تقديرية في النظر لقبوؿ دعوػ وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ أو الرفض ,حيث أف طمب وقف
التنفيذ ل يؤثر عمى طمب اإللغاء ,فيجوز استئناؼ طمب وقف التنفيذ إذا تـ رفضو دوف المساس
بأصل الدعوػ ,وىذا في ظل قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ (ٖ) لسنة ٕٓٔٙـ المطبق
في غزة ,وكذلؾ يجوز استئناؼ دعوػ اإللغاء إذا صدر فييا حكـ نيائي بعدـ اإللغاء ,أما في
الضفة الغربية فإنو ل يوجد استئناؼ سواء لقرار وقف التنفيذ أـ دعوػ اإللغاء.
ثانيا :مشكمة الدراسة
ً
تتمثل مشكمة الدراسة في بياف كيفية وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ الصادر مف الجية اإلدارية
مخالفا لمبدأ المشروعية ,فيحق لممتضرر المجوء
ضد المتضرر مف ىذا القرار ,حيف يكوف القرار
ً
إلى القضاء لوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ؛ وذلؾ بسبب الضرر الذؼ سوؼ يصيبو مف ىذا القرار,
والذؼ ل يمكف تداركو لحيف النظر في الدعوػ ,والتي يجب أ ْف يتبع فييا إجراءات معينة لتقديـ

الطمب .وعميو يمكن صياغة مشكمة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي؟

(ٔ)

د .دمحم رفعت عبد الوهاب ,المضاء اإلداري ,الكتاب الثانً ,منشورات الحلبً ,بٌروتٕٓٓ٘ ,م ,صٕٕٖ.

ر

ما الطبيعة القانونية لنظام وقف تنفيذ القرار اإلداري في القضاء الفمسطيني؟ وما مدى
إمكانية تطبيقو؟
ويفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية األ تية:
ماىية القرار اإلدارؼ والشروط الواجب توافرىا في القرار اإلدارؼ؟
ٔ.
ّ
محال لوقف التنفيذ؟
أف يكوف ً
ٕ .ىل يصمح أؼ قرار إدارؼ ْ
ٖ .ما الشروط الواجب توافرىا لوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ؟

ٗ .ما طبيعة الق اررات الصادرة بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ؟
٘ .كيفية الطعف في الق اررات الصادرة بوقف التنفيذ؟
 .ٙما حجية الحكـ القضائي الصادر بوقف التنفيذ ,وما آثاره؟
 .ٚما اآلثار المترتبة عمى الحكـ الصادر بوقف التنفيذ في حاؿ صدور الحكـ في
الدعوػ األصمية؟
ثال ًثا :أىداف الدراسة
ٔ .بياف األحكاـ الخاصة بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ,في التشريع الفمسطيني.
ٕ .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.
ٗ .التعرؼ إلى الشروط الواجب توافرىا لوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو.
٘ .بياف سمطة وصالحية القاضي اإلدارؼ عند نظر طمب وقف التنفيذ القرار المطعوف فيو.
 .ٙبياف طبيعة القرار الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو.
 .ٚبياف الجراءات الواجب اتباعيا لمطعف في قرار وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو.
ابعا :أىمية الدراسة
رً
تكمف أىمية الدراسة في النظر إلى موضوع وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ في التشريع والقضاء
الفمسطيني ,حيث تنقسـ األىمية إلى قسميف:
ز

األىمية النظرية
ٔ .المساىمة في إثراء المكتبة الفمسطينية في مجاؿ البحث.
ار إدارًيا غير مشروٍع معرفة الشروط الواجب
ٕ .تساعد المعنييف الذيف صدر في حقيـ قرًا
توافرىا في وقف ىذا القرار اإلدارؼ الذؼ يتضرر منو ول يمكف تداركو فيما بعد.
ٖ .ندرة الدراسات السابقة التي تتناوؿ موضوع وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ في فمسطيف.
األىمية العممية
ٔ .توضيح حدود وصالحيات اختصاص القاضي في وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ حتى يتـ
النظر في الدعوػ.
ٕ .قدرة القضاء عمى حماية حقوؽ األفراد مف التعسف ,والتي تكوف ميددة مف تنفيذ ىذا
القرار في حقيـ.
أف يقبل أو
فمو ْ
ٖ .إف الذؼ ينظر في طمب وقف التنفيذ القرار اإلدارؼ قاضي الموضوع؛ ُ
يرفض الطمب في الدعوػ.

ٗ .معرفة الق اررات اإلدارية أنيا محل وقف مف حيث المشروعية ,وعدـ مشروعية التنفيذ عمى
حسب النظاـ العاـ الذؼ يفرضيا عمى الق اررات اإلدارية.
٘ .المساىمة في تقديـ وبياف تطور وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية في التشريع والقضاء
الفمسطيني ,وما استحدث مف تعديالت وتغيرات قانونية.
 .ٙإف دعوػ وقف التنفيذ تُقدـ مف الشخص المتضرر إلى الجية القضائية التي تنظر في
الموضوع.
أف يقدـ طمب وقف التنفيذ مع دعوػ اإللغاء أو بعدىا ,وليس في لئحة دعوػ
 .ٚأنو يجب ْ
منفصمة عنيا ,وأنيا ل تؤثر عمى طمب دعوػ اإللغاء في حاؿ تـ رفضيا.

س

ِامسا :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
آراء الفقو وأحكاـ القضاء المتعمقة بموضوع الدراسة ,كذلؾ تناوؿ وفق المنيج المقارف التشريعات
سيما قانوف مجمس الدولة المصرؼ رقـ ( )ٗٚلسنة ٕٜٔٚـ,
التي شاركت ىذا الموضوع ول ّ
وقانوف القضاء اإلدارؼ األردني رقـ ( )ٕٚلسنة ٕٗٔٓـ.
سادسا :تقسيمات الدراسة
ً
ماىية القرار اإلداري محل دعوى اإللغاء
الفصل األولّ :
المبحث األوؿ :مفيوـ القرار اإلدارؼ
المبحث الثاني :ماىية دعوػ اإللغاء
ماىية طمب وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية
الفصل الثانيّ :
المبحث األوؿ :األحكاـ العامة لطمب وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ
المبحث الثاني :شروط قبوؿ طمب وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ
الفصل الثالث :إجراءات الطعن بوقف تنفيذ القرار اإلداري وحجية الحكم بو
المبحث األوؿ :إجراءات الطعف بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ
المبحث الثاني :حجية الحكـ الصادر بوقف التنفيذ وآثاره

ش

الفصل األول

ماىية القرار اإلداري محل
ّ
دعوى اإللغاء

الفصل األول
ماىية القرار اإلداري محل دعوى اإللغاء
ّ
إف القرار اإلدارؼ مف الق اررات الميمة التي تظير فييا امتيازات السمطة التي تتمتع بيا
الجية اإلدارية ,والتي تستمدىا مف القانوف العاـ ,حيث تستطيع اإلدارة بإرادتيا المنفردة عمى
خالؼ القاعدة العامة في القانوف الخاص بناء الحقوؽ أو فرض اللتزامات مف جيتيا؛ ألف
اإلدارة تُمثل الصالح العاـ الذؼ َيفرض عمييا تغميب المصمحة العامة عمى المصمحة الفردية
والخاصة.

سوؼ نقسـ ىذا الفصل إلى مبحثيف سيكوف في (المبحث األوؿ) مفيوـ وأركاف القرار اإلدارؼ,
وفي (المبحث الثاني) سوؼ نتحدث عف مفيوـ دعوػ اإللغاء وخصائصيا.

المبحث األول
مفيوم القرار اإلداري
حيث إف الق اررات اإلدارية تكوف نافذة مف يوـ صدورىا مف الجية اإلدارية ,ويكوف نافذ
في حق األفراد مف يوـ العمـ بو ,ألنيا ليست بحاجة إلى التصديق أو الرجوع إلى أؼ جية أخرػ
حتى لو كانت السمطة القضائية في اتخاذىا ىذا القرار اإلدارؼ؛ ألنو يكوف مف اختصاص إدارة
معينة وىي مف المميزات التي تتمتع بيا اإلدارة في تحقيق المصمحة العامة ,ول يجوز ألؼ إدارة
أف تتعدػ عمى صالحيات إدارة أخرػ في ق ارراتيا ,وعميو سوؼ نعرض في ىذا المبحث تعريف
ْ

القرار اإلدارؼ في (المطمب األوؿ) ,وفي (المطمب الثاني) خصائص القرار اإلدارؼ ,وفي
(المطمب الثالث) الشروط الواجب توافرىا في القرار اإلدارؼ.

ٕ

المطمب األول
تعريف القرار اإلداري
يعتبر القرار اإلدارؼ مف أىـ الركائز األساسية التي تقوـ عمييا اإلدارة في ممارسة
حرصا
أعماليا القانونية؛ وذلؾ لتغطية حاجات اإلدارة ,وتوفير كل ما يمزميا مف أعماؿ إدارية؛
ً
عمى تحقيق المصمحة العامة.

حيث إف التشريعات لـ تُ ّعرؼ القرار اإلدارؼ وخاصة التي تختص بالسمطة اإلدارية,

حيث تـ ترؾ تعريف القرار اإلدارؼ إلى اجتياد الفقو والقضاء اإلدارؼ ,ولتعريف القرار اإلدارؼ
وقضاء؛ وذلؾ لتوضيح التفرقة بيف التعريف
فقيا
كاف لُبد مف استعراض تعريف القرار اإلدارؼ ً
ً
الفقيي المتعدد اآلراء والتعريف القضائي.
أوًًل :تعريف القرار اإلداري في الفقو
لقد تعددت آراء الفقياء في تعريف القرار اإلدارؼ؛ فمنيـ مف عرفو أنو" :عمل قانوني
نيائي صادر مف جية إدارية وطنية تعبر عنو بإراداتيا المنفردة؛ بقصد إحداث ٍ
آثار قانونية
معينة"(ٔ).
وتعريف آخر لمقرار اإلدارؼ بأنو" :إفصاح عف إرادة ممزمة بقصد إحداث أ ٍ
ثر قانوني,

وذلؾ إما بإصدار قاعدة تنشئ أو تعدؿ أو تمغي حالة قانونية أو موضوعية ,حيث يكوف العمل
لئحة ,واما بإنشاء حالة فردية أو تعديميا أو إلغائيا لمصمحة فرد أو أفراد معينيف أو ضدىـ في
حالة القرار اإلدارؼ الفردؼ"(ٕ).
ولقد عرفو بعض الفقو القرار بأنو " :القرار اإلدارؼ ىو إفصاح عف إرادة منفردة ,يصدر
آثار قانونية"(ٖ).
مف سمطة إدارية ,ويرتب ًا

(ٔ)

د .عبد الغنً بسٌونً عبدهللا ,المانون اإلداري ,منشؤة المعارف ,اإلسكندرٌةٔ55ٔ ,م ,صٗ٘ٗ.
(ٕ)
د .سلٌمان دمحم الطماوي ,نظرٌة التعسف فً استعمال السلطة ,طٕ ,دار الفكر العربٌةٔ5ٙٙ ,م ,صٖٔ.
(ٖ)
د .ماجد راغب الحلو ,المانون اإلداري ,دار المطبوعات الجامعٌة ,اإلسكندرٌة ,ٕٓٓٓ ,ص ,ٗ54وانظر د .ماجد راغب الحلو,
المضاء اإلداري ,دار المطبوعات الجامعٌة ,اإلسكندرٌة ,ٔ55٘ ,صٖ.ٕ7

ٖ

وعرفو البعض بأنو" :عمل قانوني يصدر مف جانب واحد ,وىو جانب اإلدارة العامة,
وفي مجاؿ وظائفيا اإلدارية ,عمى أساس استعماؿ سمطات القانوف العاـ ,مع ترتيب آثار قانونية
معينة تتمثل في إنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائـ؛ لذلؾ يختمف
عمال إدارًيا عف غيره مف صور العمل ,كالعمل الحكومي ,والعمل
القرار اإلدارؼ بوصفو
ً
التشريعي ,والعمل القضائي"(ٔ).

ولقد عرؼ بعض الفقو الفمسطيني القرار اإلدارؼ بأنو" :عمل قانوني نيائي صادر بإرادة
منفردة مف سمطة إدارية وطنية يحدث بذاتو آثار قانونية معينة"(ٕ).
ولقد عرؼ آخر القرار اإلدارؼ بأنو" :تعبير قانوني يصدر بإرادة منفردة عف الجية
اإلدارية الوطنية بقصد إحداث آثار قانونية معينة"(ٖ).
ويرػ الباحث أف ىذه التعريفات جانبيا الصواب ,وكاف الجتياد الفقيي موفًقا في بياف
ماىية وخصائص القرار اإلدارؼ في تعريفو ,عمى الرغـ مف أف ىناؾ تعريفات تعرضت لالنتقاد,
ّ
ولكف يميل الباحث إلى التعريف األوؿ في الفقو المصرؼ والتعريف األوؿ في الفقو الفمسطيني

ماىية وخصائص القرار اإلدارؼ بصورة أكثر
الذؼ ىو أكثرىـ شمولية ووضوح ,حيث إنو شمل ّ

ومختصر بالشكل الذؼ يفيـ فيو القارء
ًا
طا
دقة
ووضوحا مف التعريفات األخرػ ,وأنو كاف مبس ً
ً
معناه ودوف أ ْف يفقد منو ماىيتّو وخصائصو.
ثانيا :تعريف القرار اإلداري في القضاء
ً
عرؼ قضاء مجمس الدولة المصرؼ القرار اإلدارؼ بأنو" :إفصاح اإلدارة -في الشكل
لقد ّ
الذؼ يحدده القانوف– عف إرادتيا الممزمة بما ليا مف سمطة عامة بمقتضى القوانيف والموائح؛

(ٔ)

د .دمحم فإاد عبد الباسط ,المانون اإلداري ,دار الجامعة الجدٌدة ,ٕٓٓٙ ,ص.ٖ5ٙ
(ٕ)
د .هانً عبد الرحمن غانم ,المضاء اإلداري "فً ضوء لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنً الجدٌد رلم (ٖ) لسنة
ٕٓٔٙم" ,طٔ ,مكتبة نٌسان للطباعة والتوزٌعٕٓٔ7 ,م ,صٕٗ٘ ,د .عبد الناصر عبد هللا أبوسمهدانة ,المضاء اإلداري فً فلسطٌن,
الكتاب األول ,لم ٌذكر دار النشرٕٓٔٗ ,م ,صٖٕٓ.
(ٖ(
د .شرٌف أحمد بعلوشة ,إجراءات التماضً أمام المضاء اإلداري الفلسطٌنً "دراسة تحلٌلٌة ممارنة" ,رسالة دكتوراه ,جامعة
اإلسكندرٌةٕٓٔ٘ ,م ,صٗ.ٔ4

ٗ

ٍ
قانونا ,وكاف الباعث عميو ابتغاء
وجائز
ًا
ممكنا
مركز قانوني متى كاف
وذلؾ بقصد إحداث
ً
ً
َ
أيضا(ٔ).
مصمحة عامة" ,وىذا ما أخذت بو محكمة العدؿ العميا األردنية ً
ولكف تعرض ىذا التعريف لالنتقادات ,ألنو تنقصو الدقة القانونية بسبب اختالط تعريف
ماىية القرار في ذاتو .حيث اشترط
أف تخرج عف
القرار اإلدارؼ وشروط صحتو التي يجب ْ
ّ
قانونا وابتغاء
لصدوره الشكل الذؼ حدده القانوف ,وأ ْف يكوف وفق القوانيف والموائح ,وجائز
ً
المصمحة العامة.

وفي تعريف آخر بأنو" :عمل مف جانب واحد ,يصدر باإلرادة الممزمة ألحد الجيات
اإلدارية في الدولة بما ليا مف سمطة بمقتضى القوانيف أو الموائح في الشكل الذؼ يطمبو القانوف,
وضع قانوني معيف ابتغاء مصمحة عامة"(ٕ).
بقصد إنشاء
ٍ
وفي فمسطيف فقد أشارت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في حكـ ليا تعر ًيفا لمقرار
الممزمة بما لدييا مف
اإلدارؼ مف جية الفقو والقضاء اإلدارييف بأنو" :إفصاح اإلدارة عف إرادتيا ُ
سمطة بمقتضى القوانيف والموائح؛ وذلؾ بقصد إحداث أو تعديل مركز قانوني معيف متى كاف ذلؾ
قانونا"(ٖ) .ولقد تعرض ىذا التعريف مف قبل الفقو الفمسطيني إلى انتقاد.
ممكنا أو ًا
جائز ً
ً
وبتعريف آخر فقد عرفت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية القرار اإلدارؼ أكثر دقة مف
التعريف السابق ,حيث قالت أف القرار اإلدارؼ ىو :تعبير عف اإلرادة المنفردة لمسمطة اإلدارية,
بقصد إحداث أثر قانوني معيف(ٗ).
أيضا
ويرػ الباحث أف ىذه التعريفات قد جانبيا الصواب ,وكاف الجتياد القضائي موفًقا ً

في تعريفو لمقرار اإلدارؼ
وماىيتو وخصائصو وأركانو ,ولكف أتفق مع التعريف الفقيي األوؿ
ّ

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

انظر فً حكم محكمة المضاء اإلداري المصرٌة فً المضٌة رلم ٖٗ ,5السنة المضائٌة السادسة ,بتارٌخ ٔ5٘ٗ/ٔ/ٙم ,وانظر
أٌضًا لحكم المحكمة اإلدارٌة المصرٌة ,بتارٌخ ٗ ,ٕٕٓٓ/٘/الطعن رلم ٗٗٔ٘ لسنة ٖٗق ,ص ,ٙ4وانظر أٌضًا لرار لمحكمة العدل
العلٌا األردنٌة رلم  ٕٔٙلسنة ٘ٔ55م,منشور فً مجلة المحامٌٌن األردنٌة ,صٖٕ٘ٗ ,أشار إلٌه :د .أنور حمدان الشاعر ,الوجٌز
فً المانون اإلداري ,مكتبة نٌسان للطباعة والتوزٌعٕٓٔ7 ,م ,صٕٕٔ.
(ٕ)
حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر ,طعن رلم ٖ ٖ4لسنة ٔ4ق ,بتارٌخ ٕٔ ,ٔ577/ٕ/أشار إلٌه :د .عبد الناصر أبوسمهدانة,
المضاء اإلداري فً فلسطٌن ,الكتاب األول ,لم ٌذكر دار النشرٕٓٔٗ ,م ,صٕٖٕ.
(ٖ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم  ,ٕٓٓ٘/ٕ5جلسة بتارٌخ ٕٓ ,ٕٓٓ٘/5/رام هللا ,غٌر منشور.
(ٗ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم  ,ٕٕٓٓ/ٖٔ4جلسة بتارٌخ  ,ٕٖٓٓ/ٔٔ/ٔٙغزة ,غٌر منشور.

٘

المطمب الثاني
الشروط الواجب توافرىا في القرار اإلداري
مف التعريفات السابقة التي تـ عرضيا نستنتج خصائص عدة لمقرار اإلدارؼ حتى يكوف
صحيحا ويستطيع الطعف فيو باإللغاء أماـ القضاء اإلدارؼ ,وىي كالتالي:
ً
قانونيا :عندما تباشر اإلدارة وظيفتيا فيي تصدر نوعيف مف
عمل
أوًًل :أن يكون القرُار اإلداري ً
ً
األعماؿ والتصرفات ,وىي إما:

ٔ .األعمال القانونية :ىي األعماؿ التي تأتييا اإلدارة بقصد ترتيب آثار قانونية معينو
كترتيب حق أو التزاـ ,وذلؾ بإنشاء مراكز قانونية جديدة أو إحداث تعديل في مراكز
معنويا
شخصا
قانونية قائمة وتنقسـ إلى ,أوًل :أعماؿ قانونية تتخذىا اإلدارة بصفتيا
ً
ً
عمى قدـ المساواة مع األفراد واألشخاص المعنوية العادية وتخضع ىذه األعماؿ ألحكاـ
القانوف الخاص ,والثانية :ىي األعماؿ التي تصدر عنيا بصفتيا سمطة إدارية عامة
تتمتع بحقوؽ وامتيازات السمطة العامة وىذه األعماؿ تخضع لمقانوف العاـ ورقابة القضاء
اإلدارؼ.
وىذه األعماؿ قد تكوف بإرادة منفردة مثل الق اررات اإلدارية ,وأعماؿ تشترؾ معيا إرادة
اخرػ في إصدار العمل القانوني مثل العقود اإلدارية(ٔ).
ٕ .األعمال المادية :وىي التصرفات المادية الصادرة مف جانب اإلدارة ,سواء عف قصد أـ
آثار
عف طريق الخطأ ,وىنا ل تعتبر مف قبل األعماؿ القانونية اإلدارية؛ ألنيا ل تُرتب ًا
قانونية مباشرة ول تُ ِ
نشئ حقوًقا(ٕ).
األعماؿ القانونية لإلدارة عمى أنيا" :إفصاح اإلدارة عف إرادتيا
وعميو ,فقد عرؼ الفقو
َ
المنفردة أو المتالقية مع إرادة أخرػ باألساليب التي نظميا القانوف ,بقصد ترتيب آثار قانونية
معينة "(ٖ) .وىذا التعريف -كما يرػ الفقو -يستبعد جميع األعماؿ غير اإلرادية واألعماؿ اإلرادية

(ٔ)

د .هانً عبدالرحمن غانم ,المضاء اإلداري ,مكتبة نٌسان للطباعة والتوزٌع ,طٕٔٓٔ7 ,م ,صٕ٘٘.
(ٕ)
د .أنور حمدان الشاعر ,الوجٌز فً المانون اإلداري ,مكتبة نٌسان للطباعة والتوزٌع ,فلسطٌنٕٓٔ7 ,م.ٕٔ٘ ,
(ٖ)
د .ماجد راغب الحلو ,المانون اإلداري ,مرجع سابك ,ص.ٗ57

ٙ

يضا مف دخوؿ كل األعماؿ المادية لإلدارة في نطاقيا ,مثل :وفاء
تب ًا
آثار قانونية ,وأ ً
التي ل تر ُ
اإلدارة لديف عمييا ,رغـ ما ليا مف ٍ
قانونيا(ٔ).
عمال
آثار قانونية فال يعتبر ً
ً
قانونيا عف العمل المادؼ ,وعميو؛ فالمعيار
عمال
حيث يختمف القرار اإلدارؼ باعتباره ً
ً
المميز لمقرار اإلدارؼ عمل قانوني ,واألعماؿ القانونية لإلدارة تكوف بقصد ,فإذا انتفى ركف العمد
ماديا ,فاألعماؿ المادية ل يشترط فييا ركف العمد ,فقد تقوـ
في القرار اإلدارؼ فإنو يعتبر ً
عمال ً
بيا اإلدارة عف قصد أو خطأ أو إىماؿ.

آثار قانونية معينة ,أؼ تؤثر في المراكز القانونية
كذلؾ نجد أف القرار اإلدارؼ ُيحدث ًا
آثار قانونية .حيث يجوز الطعف في القرار اإلدارؼ
القائمة ,أما األعماؿ المادية ل تُحدث ًا
باإللغاء في حيف أف األعماؿ المادية ل يمكف طمب إلغائيا؛ ألف العمل يكوف قد تـ عند عرض

الدعوػ عمى القاضي ,ولكنو قد يكوف
موضوعا لدعوػ القضاء الكامل(ٕ).
ً
إف القرار اإلدارؼ يمتاز بأنو تصرؼ قانوني؛ ألنو يقوـ عمى تعبير جية اإلدارة المسئولة
قانونا عف إرادتيا الممزمة بقصد إحداث أثر قانوني معيف ,أو تغيير في األوضاع القانونية
ً
أف يكوف ببناء مركز قانوني جديد ,كالقرار الصادر بتعييف موظف في وظيفة
القائمة ,وذلؾ إما ْ
أف يقوـ بتعديل مركز قانوني قائـ كالقرار
عامة ,والقرار الصادر بيدـ منزؿ آيل لمسقوط ,أو ْ

الصادر بترفيع موظف عاـ ,واما بإنياء مركز قانوني قائـ ,كالقرار الصادر بإلغاء إجازة ,والقرار
الصادر بفصل موظف عاـ ...إلخ(ٖ).
يضا تصرفات قانونية تتـ بعمل
فإذا كاف ىناؾ تصرؼ قانوني يتـ بعمل إيجابي ,فيناؾ أ ً

سمبي ,حيث إف رفض السمطات اإلدارية أو المتناع عف اتخاد قرار كاف مف الواجب عمييا
سمبيا وفي حكـ القرار اإلدارؼ(ٗ) ,وىذا ما أكده
اتخاذه وفًقا لمقوانيف واألنظمة فيعتبر ىذا القرار ً
قانوف تشكيل المحاكـ النظامية الفمسطينية ,عمى أنو تختص محكمة العدؿ العميا بالنظر في

(ٔ)

د .ماجد راغب الحلو ,المانون اإلداري ,مرجع سابك ,ص.ٗ57
(ٕ)
د .السٌد خلٌل هٌكل ,رلابة المضاء على أعمال اإلدارة ,دار النهضة العربٌةٔ555 ,م ,ص.ٕ7
(ٖ)
د .علً دمحم بدٌر ,ود .عصام عبد الوهاب البرزنجً ,ود .مهدي ٌاسٌن السالمة ,مبادئ وأحكام المانون اإلداري ,العاتن لصناعة
الكتاب ,الماهرة ,ٕٓٔٔ ,ص٘ٔٗ ,وراجع أٌضًا :د .عبد الوهاب ,المانون اإلداري ,مرجع سابك ,ص.ٕ٘ٙ
(ٗ)
د .علً دمحم بدٌر ,ود .عصام عبد الوهاب البرزنجً ,ود .مهدي ٌاسٌن السالمة ,مبادئ وأحكام المانون اإلداري ,مرجع سابك,
ص.ٗٔٙ
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"الق اررات التي ترفض الجية اإلدارية أو امتناعيا عف اتخاذ أؼ قرار كاف يجب اتخاذه وفًقا
ألحكاـ القوانيف أو األنظمة المعموؿ بيا"(ٔ).
وفي قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية تختص المحكمة اإلدارية بالنظر في" :رفض
الجية اإلدارية أو امتناعيا عف اتخاذ أؼ قرار كاف يجب اتخاذه وفًقا ألحكاـ القوانيف أو األنظمة
المعموؿ بيا"(ٕ).
صادر باإلرادة المنفردة :إ هن القرار اإلدارؼ يجب أ ْف يتـ
ًا
عمل
أن يكون القرار اإلداري ً
ثانياْ :
ً

إصداره مف قبل اإلدارة وحدىا ,وسواء اشترؾ في إصداره فرد واحد أو أكثر يعمموف لحساب جية
إدارية واحدة؛ وذلؾ حتى يكتسب صفة القرار اإلدارؼ ,وىو ما ُيفرؽ القرار اإلدارؼ عف العقد
كانت ىاتاف اإلرادتيف لشخصيف مف أشخاص القانوف
اإلدارؼ الذؼ يحدث باتفاؽ إرادتيف ,سواء ْ

تابعا لشخص مف أشخاص القانوف الخاص(ٖ).
العاـ ,أو كاف أ ُ
حد ىذه اإلرادة ً

إف القرار اإلدارؼ ىو التعبير عف إرادة ,حيث إف ىذا التعبير عف اإلرادة قد يتمثل في
أمر إيجابي ,وقد َي ْنتج أمر سمبي ,لذلؾ ىناؾ قرار إيجابي ,وقرار سمبي ,وقرار ضمني .حيث إف
القرار اإليجابي ىو الذؼ تظير فيو اإلدارة إرادتيا باتخاذ موقف إيجابي صريح مف قرار معيف,

قد يكوف
متمثال في كتابة القرار أو النطق بو شفاىية أو التعبير عنو باإلشارة ,فيكوف القرار في
ً
يحا ,وقد يظير القرار اإليجابي في تنفيذه مباشرة دوف التعبير عنو بوسيمة مف
ىذا المظير صر ً
الوسائل األخرػ ,ويكوف ذلؾ عند ممارسة مصدر القرار تنفيذه بنفسو ,فال يكوف ىناؾ مجاؿ
لتوصيل القرار مف مصدره إلى منفذه ,وقد ل يكشف عف وجود قرار إل تنفيذه(ٗ).
أما القرار السمبي؛ يتحقق عندما تمتنع الجية اإلدارية عف اتخاذ إجراء كاف مف الواجب
عمييا اتخاذه بحكـ القانوف ,وانو يتعيف لقياـ القرار السمبي أف يكوف ثمة إلزاـ عمى الجية اإلدارية
اجبا عمييا ,فإف امتناعيا عف إصداره ل
باتخاذ قرار معيف ,فإذا لـ يكف صدور مثل ىذا القرار و ً

سمبيا ,مما يقبل الطعف عميو باإللغاء(٘).
يشكل قرًا
ار ً
(ٔ)

راجع المادة رلم (ٖٖ )٘/من لانون تشكٌل المحاكم النظامٌة الفلسطٌنٌة رلم (٘) لسنة ٕٔٓٓم.,
(ٕ)
راجع المادة رلم (ٖ )٘/من لانون الفصل فً المنازعات االدارٌة رلم (ٖ) لسنة ٕٓٔٙم.
(ٖ)
د .أنور حمدان الشاعر ,الوجٌز فً المانون اإلداري ,بٌسان للطباعة والتوزٌع ,غزةٕٓٔ7 ,م ,صٕٗٔ.
(ٗ)
د .ماجد راغب الحلو ,المانون اإلداري ,مرجع سابك ,ص.ٗ55
(٘)
د .سعد الشتٌوي ا لعنزي ,الرلابة المضائٌة علً المرار اإلداري السلبً ,كلٌة الحموق جامعة الكوٌت ,مجلة المضاء اإلداري,
العددٕٕٔٓٓ ,م ,ص.ٔ7
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حيث أظيرت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في كثير مف أحكاميا أف القرار السمبي
يجوز لممحكمة التصدؼ لو ,ففي حكـ لممحكمة أنو" :بعد رفض الجامعة مف تسميـ الشيادة إلى
طالب قد تخرج منيا ,سواء كاف ىذا الرفض بموجب قرار إدارؼ صدر عنيا أو بامتناعيا عف
اإلجابة ,فإف ىذا القرار ينطوؼ عمى مخالفة األنظمة والموائح المعموؿ بيا لدييا ,وىو ما يعتبر
قرار سمبي"(ٔ).
ػص
حيث في القرار السمبي ل ُيقبل الستدعاء إل بعد تقديـ الػتظمـ لمجيػة اإلداريػة؛ فقػد ن ّ

قػػانوف الفصػػل فػػي المنازعػػات اإلداريػػة الفمسػػطينية رقػػـ (ٖ) لسػػنة ٕٓٔٙـ عمػػى أن ػو" :فػػي حالػػة
رفػض الجيػػة اإلداريػػة أو امتناعيػػا عػف اتخػػاذ أؼ قػرار كػػاف يجػب اتخػػاذه وفًقػا ألحكػػاـ القػوانيف أو

األنظمة المعموؿ بيا ,ل ُيقبل الستدعاء إل بعد تقديـ تظمـ لمجية اإلدارية ,ويتـ البت في التظمـ
يومػا مػػف تػػاريخ تقديمػػو ,فػػإذا انقضػػت ىػػذه المػػدة دوف الػػرد عمػػى مقػػدـ الػػتظمـ اعتبػػر
خػػالؿ ثالثػػيف ً

فوضا ,ويحسب ميعاد الستدعاء مف تاريخ الرفض الصريح أو الضمني"(ٕ).
طمبو مر ً

أما القرار الضمني؛ فيي القرارات التي ل يمزـ فيو اإلفصاح عف اإلرادة صراحة ,بل

ضمنيا عف طريق سكوتيا وصمتيا عف إعطاء أؼ قرار إدارؼ ,أو امتناع السمطة
أف تُفيـ
يكفي ْ
ً
أف تصرح بالقبوؿ أو
اإلدارية عف اتخاذ قرار كاف مف الواجب عميو اتخاذه وفًقا لمقانوف دوف ْ
(ٖ)
أف يتقدـ أحد األفراد بتقديـ طمب الستقالة مف العمل إلى
الرفض بخصوصيا  ,ومثاؿ ذلؾ ْ

اإلدارة فتمتزـ ىذه األخيرة الصمت دوف الرد؛ فال تجيبو بالقبوؿ أو الرفض ,ويستمر ىذا حتى
انتياء المدة المعينة التي يشترطيا القانوف.
ٍ
يوما عمى تقديـ
وفي قرار لمحكمة العدؿ العميا الفمسطينية بأف" :انقضاء مدة ثالثيف ً
الطمب ,وامتناع اإلدارة عف اتخاذ أؼ ق ارر يجيز لمقدـ الطمب الطعف فيو لدػ محكمة العدؿ
العميا باعتبار المتناع عف اتخاذ أؼ قرار ىو قرار ضمني بالرفض"(ٗ).
يضا ما صدر في المحكمة العميا بصفتيا محكمة العدؿ العميا الفمسطينية بأنو" :بعد
وأ ً

تقديـ طمب خطي لوزير الداخمية مف أجل تسجيميا كجمعية خيرية وفق القانوف ,وقد مضت مدة

(ٔ)

لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٗ , ٕٓٓٗ/5جلسة ٕٓ ,ٕٓٓٙ/ٖ/بغزة ,غٌر منشور.
(ٕ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم (٘ )ٖ/من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة ٕٓٔٙم.
(ٖ)
د .جورج شفٌك ساري ,لواعد وأحكام المضاء اإلداري (دراسة تحلٌلٌة) ,طٖ ,دار ام المرى ,ٔ557-ٔ55ٙ ,ص.ٖٗ4
(ٗ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم  ,ٕٓٓ٘/ٔٓٙجلسة ٖٔ ,ٕٓٓ٘/٘/رام هللا ,غٌر منشور.
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ار بشأف الطمب ,وبحكـ القانوف
صدر الوز ُير قرًا
تزيد عف شيريف مف تاريخ تقديـ الطمب دوف ْ
أف ُي ُ
َبعد ُمضي مدة تزيد عف شيريف؛ َفُتمزـ المحكم ُة الوز َير بتسجيميا ,واعتبارىا مسجمة بحكـ القانوف,

دوف الحاجة إلى قرار وزارؼ"(ٔ).

أن يكون القرُار اإلداري
صادر عن جية إدارية وطنية :ويعني صدور القرار مف جية
ًا
ثال ًثاْ :
أف َيصدر مف أحد األجيزة اإلدارية في الدولة حتّى يكوف أماـ قرار إدارؼ صحيح,
وطنية إدارية ْ
أف تكوف الجية اإلدارية المصدرة القرار ضمف التنظيـ اإلدارؼ لمدولة ,سواء كانت داخل
بمعنى ْ

الوطف أو خارجو وتستمد اختصاصيا وسمطاتيا مف قانوف الدولة ,وتكوف ىذه الجية متمتع ًة
بالشخصية المعنوية ,وىو أحد أشخاص القانوف العاـ ,وقد تكوف ىذه الييئة اإلدارية ضمف أحد

اإلدارات المركزية ,مثل :ق اررات رئيس الجميورية في النظاـ الرئاسي ,والوزراء في النظاـ
البرلماني ُك ًال في اختصاصو ,وغيره مف ق اررات الرؤساء والمديريف اإلدارييف(ٕ).
وقد تكوف ضمف أحد اإلدارات الالمركزية ,مثل :البمديات ,أو المحافظات ,والقرػ,
جميعا تمثل ق اررات إدارية ,والق اررات الصادرة مف الييئات العامة اإلدارية ,مثل:
واألحياء ,فيي
ً
ىيئة السكؾ الحديدية ,أو ىيئة البريد ,وكالمؤسسات العامة التي تُدير المرافق العامة ,كالجامعات

وغيرىا مف المؤسسات والييئات التي لدييا امتيازات السمطة العامة بصفتيا مف األجيزة اإلدارية,
فالق اررات الصادرة عف الييئات المركزية والالمركزية ل تحدث في الغالب أؼ خالؼ في الق اررات
الصادرة منيا؛ ألنيا وطنية؛ وألنيا تتصرؼ في داخل البالد(ٖ).
وأ ْف يصدر ىذا القرار مف جية عامة لو الصفة اإلدارية حيف إصدار القرار ,ول عبرة

بتغير صفتو بعد ذلؾ ,وىذه الصفة تميز القرار اإلدارؼ عف األعماؿ التشريعية أو القضائية,
حيث يتـ النظر إلى صفة الجية التي قامت بالعمل واإلجراءات المتبعة في إصداره(ٗ).

ومف الطبيعي أف سمطة القضاء الوطني ل تنظر سوػ في الق اررات الصادرة مف جية
وطنية داخمية لمدولة فتكوف خاضعة لرقابة القضاء ,أؼ تكوف صادرة مف سمطة وطنية وليس مف
أؼ دولة أو جية أجنبية ,فيناؾ ق اررات صادرة مف جيات أو دولة أجنبية؛ فيذه الق اررات ل تعتبر
(ٔ)

لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٘ ,ٕٓٓٗ/7جلسة  ,ٕٓٓٙ/ٗ/ٔٙغزة ,غٌر منشور.
(ٕ)
د .السٌد خلٌل هٌكل ,رلابة المضاء على أعمال اإلدارة ,مرجع سابك ,صٕ.ٕ4
(ٖ)
د .عبد الناصر عبدهللا أبوسمهدانه ,المضاء اإلداري فً فلسطٌن ,الكتاب األول ,مرجع سابك ,صٕ٘ٗ ,وأٌضًا د .نبٌلة عبد الحلٌم
كامل ,الدعاوي اإلدارٌة والدستورٌة ,دار النهضة العربٌة ,ٔ557 ,صٓ.7
(ٗ)
د .مازن إبراهٌم نورالدٌن ,المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,صٕ.ٔ4

ٓٔ

مف الق اررات التي يجوز فييا الطعف ,فإذا كانت صادرة مف جية أجنبية فال تمتد ىذه إلى النظر
فييا ألف مف شروطيا أف يكوف صادر مف جية وطنية حتى يقبل الطعف فييا ,ولكف إذا صدر
القرار مف جية وطنية مصرية مف خارج البالد؛ فيو يعتبر قرار إدارؼ يجوز الطعف فيو بغض
النظر عف المكاف الذؼ تـ إصدار القرار منو ,ولكف الميـ أنو صدر مف جية إدارية وطنية؛ ألف
رقابة المحكمة تشمل جميع الق اررات التي تصدر مف الجيات اإلدارية المصرية في أؼ دولة كاف
صدورىا ,حيث يختص القاضي اإلدارؼ الوطني بالنظر في الدعاوػ اإلدارية الخاصة بالقانوف
الوطني فقط(ٔ).
وقد أثير ىذا الموضوع أثناء ما كاف قطاع غزة تحت إشراؼ اإلدارة المصرية فقد فرؽ
مجمس الدولة المصرؼ بيف الق اررات التي يتخذىا ممثمو مصر في قطاع غزة باعتبارىـ موظفيف
مصرييف يباشروف أعماؿ السمطات المصرية ,وىذا النوع مف الق اررات يخضع كقاعدة لرقابة
مجمس الدولة وبيف الق اررات التي يتخذىا ممثمو مصر نتيجة إلشرافيـ عمى إدارة ىذه البالد,
باعتبارىا جزًءا مف السمطات اإلدارية المحمية وىذا النوع ل يخضع لرقابة مجمس الدولة(ٕ).
وفي حكـ لمحكمة العدؿ العميا األردنية إذ تقوؿ" :وبما أنو لـ يرد في قانوف نقابة
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
الق اررات الصادرة عف مجالسيا فتكوف محكمتنا غير مختصة بالنظر في ىذه الدعوػ  ...لف
نقابة الممرضيف ليست مف أشخاص القانوف العاـ .)ٖ("...
وقد قضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في حكـ ليا" :إف نقابة المحاميف ليست مف
أشخاص القانوف العاـ األمر الذؼ يترتب عميو أف ل تقبل الق ار ارت التي يصدرىا مجمس نقابة
المحاميف الطعف لدػ محكمة العدؿ العميا إل ما ورد منيا بالنص في قانوف نقابة المحاميف"(ٗ).

(ٔ)

د .السٌد خلٌل هٌكل ,رلابة المضاء على أعمال اإلدارة ,مرجع سابك ,ص٘ ,ٕ4وأٌضًا د .نبٌلة عبدالحلٌم كامل ,الدعاوى اإلدارٌة
والدستورٌة ,مرجع سابك ,صٕ.7
(ٕ)
محكمة المضاء اإلداري ,الطعن رلم ٖ٘٘ٗ لسنة 7ق جلسة ٔ5٘ٗ/ٕٔ/ٕ4م ,مكتب فنً  ,5جٔ ,صٖ ,ٔ5أشار إلٌه :د .عبد
الناصر أبوسمهدانة ,المضاء اإلداري فً فلسطٌن ,مرجع سابك ,ص.ٕٗٙ
(ٖ(
انظر حكم محكمة العدل العلٌا األردنٌة ,رلم ٗ 7والمرار رلم ٕٖ ,بتارٌخ ٕٔٔ557/5/م ,أشار إلٌه :د .محمود خلف الجبوري,
المضاء اإلداري ,مكتبة الثمافة للنشر والتوزٌع ,عمان ,طٔ ,ٔ554 ,صٔ.7
(ٗ(
لرار محكمة العدل العلٌا ,رلم (٘ٗٔ) ,لسنة ٘ٔ55م ,مجلة نمابة المحامٌٌن ,ص ,4ٓ5أشار إلٌه :د .أنور حمدان الشاعر ,الوجٌز
فً المانون اإلداري ,مكتبة نٌسان للطباعة والتوزٌع ,غزة ,ٕٓٔ7 ,ص ,ٕٔٙوانظر إلى :لرار رلم  ٔ4ٔ/٘7جلسة ٔ54ٔ/ٖ/ٕ4م.

ٔٔ

عاما
وقد ذىبت المحكمة في ىذا الخصوص إلى أنو" :ل يعتبر بنؾ فمسطيف مرفًقا ً

اقتصاديا ,ول تعتبر ق ارراتو ق اررات إدارية تخضع لممراجعة القضائية مف قبل المحكمة
إدارًيا أو
ً
ألف أموالو ىي أمواؿ خاصة ولـ تساىـ الدولة فيو ولـ تدخل في تأليفو"(ٔ).
ْ

وقررت في نفس الحكـ السابق بأف المؤسسات الخاصة ذات النفع العاـ رغـ اعتراؼ
الدولة بشخصيتيا العتبارية ,إل أنيا تظل مؤسسات خاصة تخضع في كل أمورىا لمقانوف
الخاص فيما عدا اإلشراؼ الذؼ تمارسو الدولة.
أن يكوف
ار
أن يكون القرُار اإلداري قرًا
نيائياْ :
ابعاْ :
ً
رً

ار إدارًيا ل يكفي حتى نكوف أماـ قرار
قرًا
حتى نكوف أماـ قرار إدارؼ يقبل الطعف

نيائيا
ار
أف يكوف قرًا
قابل لمطعف باإللغاء ,بل يجب ْ
ً
أف يكوف القرار قد استنفذ جميع الترتيبات الالزمة إلصداره ,فيكوف قد
بدعوػ اإللغاء ,فيجب ْ
نيائيا دوف الحاجة إلى النظر إليو مف قبل جيات أخرػ
صدر مف الجية المختصة في إصداره
ً

أعمى منيا حتّى يتـ تصديقو واعتماده(ٕ).

أف يكوف قد استنفذ الشروط الشكمية والموضوعية
وحتى نكوف أماـ قرار نيائي يجب ْ

واإلجرائية ,ويكوف قد انتيى مف جميع المراحل القانونية حتّى يتـ صدوره بالشكل النيائي ,وحتى

وقابال لمتنفيذ ,ويجوز الطعف فيو باإللغاء(ٖ).
ًا
آثار قانونية فيكوف حينيا
ُيحدث ًا
جاىز ً

وعميو؛ فإف القرار الصادر دوف تصديق مف قبل اإلدارة ُيبقي ىذا القرار غير نيائي؛ أؼ
دوف تنفيذ حتّى يتـ تصديقو مف الجية المختصة في ىذا الموضوع ,ويتضح ىنا أنو يكوف غير
قابل لمطعف باإللغاء ,حيث إف القرار اإلدارؼ الصادر مف جية إدارية معينة يكو ُف ىذا القرار

نيائيا بالنسبة لمصدر القرار ,ولكف قد يحتاج ىذا القرار إلى تصديق مف جية إدارية أعمى حتى
ً
قابال لمطعف
يصبح ناف ًذا
ومنتجا إلى آثار قانونية تجعمو مستوفي جميع اإلجراءات التي تجعمو ً
ً

فيو باإللغاء(ٗ).

(ٔ)

لرار رلم  ٔ4ٔ/٘7جلسة ٔ54ٔ/ٖ/ٕ4م ,مجموعة الحاٌن ,غزة ,جٕ ,صٕ٘7وما بعدها ,أشار إلٌه :د .عبد الناصر أبوسمهدانة,
المضاء اإلداري فً فلسطٌن ,مرجع سابك ,ص.ٕٗ5
(ٕ)
د .مازن نور الدٌن ,المضاء اإلداري ,المضاء اإلداري ,طٔ ,لم ٌذكر دار النشرٕٓٔٔ ,م ,ص٘.ٔ4
(ٖ)
د .جورجً شفٌك ساري ,لواعد وأحكام المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,صٕٖٓ.
(ٗ)
د .نبٌلة عبد الحلٌم كامل ,الدعاوي اإلدارٌة والدستورٌة ,مرجع سابك ,ص.ٙٙ

ٕٔ

فإذا صدر القرار اإلدارؼ مف إحدػ الجيات اإلدارية أو الييئات الالمركزية في قرار
نيائي مف قبل اإلدارة الالمركزية فيكوف ىذا القرار غير نيائي؛ بسبب احتياجو إلى تصديق مف
جية إدارية مركزية مختصة في تصديق القرار الصادر مف اإلدارة الالمركزية؛ وذلؾ لنكوف أماـ
ونيائيا مف تاريخ صدوره مف
قرار إدارؼ نيائي يجوز الطعف فيو باإللغاء ,ويكوف ىذا القرار ناف ًذا
ً
الجية اإلدارية المركزية المختصة في تصديق ىذا القرار(ٔ).

أف يكوف
وفي قرار صدر عف محكمة العدؿ العميا الفمسطينية أف" :القرار اإلدارؼ يجب ْ

قابال لمطعف فيو أماـ القضاء اإلدارؼ"(ٕ).
نيائيا ليكوف ً
وقت إقامة الدعوػ ً

آثار قانونية :كما اسمفنا سابقا أف اإلدارة تقوـ بأعماؿ
أن يحدث القرار اإلداري ًا
ِامساْ :
ً
آثار قانونية أو ل تقصد اإلدارة مف
أعمال مادية ل يترتب عميو ًا
وتصرفات ,فمنيا ما ىو يمثل
ً

أعمال قانونية تقوـ بيا اإلدارة
آثار فيذا النوع األوؿ ,أما النوع الثاني فيو يمثل
تيب ًا
ً
ورائيا تر َ

آثار(ٖ).
آثار قانونية ,وقد ل يترتب عمى ىذه األعماؿ ًا
عمى إحداثو فينتج عنيا ًا

حيث إف القرارات اإلدارية التي قد اكتسبت جميع خصائصيا ,والتي يمكف الطعف فييا
آثار قانونية حتى نكوف أماـ قرٍار
أف تكوف قد أُحدث عنيا ًا
باإللغاء أماـ القضاء اإلدارؼ ,فيجب ْ
ادارؼ ,وذلؾ مف خالؿ إحداث تعديل أو إنشاء أو إلغاء مركز قانوني معيف ,فإذا لـ يترتب عمى
العمل اإلدارؼ أؼ آثار قانونية فإنو ل يعتبر مف ضمف الق اررات اإلدارية(ٗ).
آثار قانونية سواء كانت الجية اإلدارية ل
لذلؾ فإف العمل اإلدارؼ الذؼ ل يترتب عميو ًا

ار
تقصد في بناء آثا اًر قانونية أو كاف بسبب طبيعة العمل المقضي ,فإنو ل يعتبر ىذا العمل قرًا

نتجا
إدارًيا ,حيث يتضح مف ذلؾ أف القرار الصادر مف اإلدارة ل يعتبر قرًا
ار ادارًيا إل إذا كاف ُم ً
في تغيير أحد المراكز القانونية سواء كاف التغيير باإلنشاء أو التعديل أو اإللغاء في مركز

منتجا في مركز فردؼ أو مركز تنظيمي ,مثل قرار اإلدارة الصادر بتعيف
قانوني معيف ,أو كاف ً

(ٔ)

د .السٌد خلٌل هٌكل ,رلابة المضاء على أعمال اإلدارة ,مرجع سابك ,ص.ٕ44
(ٕ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم  ,ٕٓٓٓ/4جلسة  ,ٕٓٓٗ/ٗ/7رام هللا ,لرار غٌر منشور.
(ٖ)
د .علً عبدالفتاح دمحم ,الوجٌز فً المضاء اإلداري ,دار الجامعة الجدٌدة ,اإلسكندرٌة ,ٕٓٓ5 ,ص.ٔ55
(ٗ)
د .أنور حمدان الشاعر ,الوجٌز فً المانون اإلداري ,مرجع سابك ,ص.ٕٔ7
د .مازن لٌلو راضً ,المانون اإلداري ,منشورات األكادٌمٌة العربٌة فً الدنمارن ,ٕٓٓ4 ,صٓ ,ٔٙوأٌضًا د .مازن نور الدٌن,
المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,صٖ.ٔ4

ٖٔ

تغير في المركز القانونية
أو فصل أو ترقية موظفيف عمومييف ,فيو قرار ادارؼ؛ ألنو ترتب عميو ًا

لمموظفيف(ٔ).

وبذلؾ فإف األعماؿ التمييدية والتحضيرية التي تسبق القرار اإلدارؼ والمنشورات واألوامر
المصمحية واألعماؿ الالحقة لصدور القرار ,ألنيا بمنزلة إجراءات تنفيذية لق اررات سابقة
واإلجراءات الداخمية والموائح المتعمقة بعمميـ أو إخطارىـ بتنظيمات معينة في سير العمل,
وغيرىا فيذه األعماؿ ل تعتبر مف ضمف الق اررات اإلدارية التي يجوز الطعف فييا باإللغاء والتي
آثار قانونية(ٕ).
تولد ًا
آثار قانونية تخرج مف نطاؽ دعوػ
ويتضح مف ذلؾ أف الق اررات اإلدارية التي ل تولد ًا
اإللغاء؛ وذلؾ لعدـ إلحاقو أؼ أضرار ضد الطرؼ اآلخر ,فتكوف غير ماسة بالمركز القانوني
آثار
لمطاعف لعدـ إحداث أؼ ضرر قد ينتج عنو الطعف ,أو ربما يكوف القرار اإلدارؼ قد يولد ًا
قانونيا مف ناحية أخرػ(ٖ).
جائز
ممكنا أو ًا
قانونية معينة ولكف ىذا القرار يكوف غير
ً
ً
وىذا ما استقرت عميو محكمة العدؿ العميا في العديد مف األحكاـ الصادرة عنيا ,والتي
اعتبرت أنيا غير مختصة في النظر في مثل ىذه الدعاوػ؛ بسبب عدـ تأثيرىا عمى المركز
القانوني لمطاعف أو عدـ حدوث أؼ ضرر لمطاعف مف القرار الصادر في حقو ,ومف ىذه
األحكاـ قرار بعدـ اختصاصيا بالنظر في الق اررات الكاشفة أو الق اررات التوكيدية لقرار سابق,
حيث ل يقبل الطعف باإللغاء طالما لـ يغير في القرار األوؿ ولـ يصدر بناء عمى وقائع جديدة,
شكال ,ىذا يعني أف الدعوػ قد تـ ردىا بسبب عدـ إحداث أؼ أمور جديدة بعد
فإف الدعوػ تَ ِرد ً
صدور القرار السابق ,ولـ يحدث أؼ تغير أو تعديل في المركز القانوني لممستدعي ,حيث يتبيف
أف ىذا القرار ل يقبل الطعف فيو مف جديد(ٗ).
يضا قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية التي كاف فييا رد الدعوػ في الحالت التي
وأ ً

آثار قانونية,
تسحب اإلدارة الدعوػ ,حيث إف القرار يصبح ل تأثير لو ول ينتج ول يترتب عميو ًا
(ٔ)

د .دمحم عبدالعال السنارى ,المرارات اإلدارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة (دراسة لانونٌة) ,طٔ ,معهد اإلدارة العامة ,الرٌاض,
ٗ ,ٔ55ص٘٘.
(ٕ)
د علً عبدالفتاح دمحم ,الوجٌز فً المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,ص ,ٔ55وانظر إلى د .مازن لٌلو راضً ,مرجع سابك,
صٓ ,ٔٙوالً د .دمحم عبدالعال السنارى ,مرجع سابك ,ص ,٘ٙوإلى د .مازن نور الدٌن ,مرجع سابك ,صٗ.ٔ4
(ٖ)
د .عبدالناصر عبدهللا أبوسمهدانه ,المضاء اإلداري ,الكتاب األول ,مرجع سابك ,ص.ٕ٘7
(ٗ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,ٕٖٓٓ/ٖ5 ,جلسة ٖ ,ٕٓٓ٘/ٔٓ/رام هللا ,غٌر منشورة.

ٗٔ

حيث إنو في حكـ لمحكمة العدؿ العميا أنو" :بعد الطالع عمى األوارؽ والمداولة ,وعمى ضوء ما
المستدعى ضدىا قد سحبت الق ارريف المشكو منيما؛ األمر
صرح بو وكيل المستدعي بأف الجية ُ
الذؼ تكوف معو دعوػ المستدعي منتيية وغير ذات موضوع مما يستوجب ردىا"(ٔ).

(ٔ)

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

٘ٔ

المطمب الثالث
أركان القرار اإلداري
عندما يتـ استكماؿ خصائص القرار اإلدارؼ السابق تحديدىا بشكل كامل دوف أؼ نقص
في أحد ىذه الخصائص يصبح لو الصفة اإلدارية السميمة؛ فيترتب عمييا نتائج ميمة ,ومف
يضا إلى إمكانية
أىميا تكوف قابمة لمطعف باإللغاء أماـ المحاكـ اإلدارية أو القضاء اإلدارؼ ,وأ ً
التنفيذ الجبرؼ المباشر في الحالت التي يجوز فييا التنفيذ(ٔ).

لذلؾ يجب التفرقة بيف خصائص القرار اإلدارؼ التي ىي ضرورة توافرىا لتحقيق الصفة
ار إدارًيا,
اإلدارية وكيانيا ,حيث إذا تخمف أحد خصائص ىذا القرار اإلدارؼ ل نكوف أماـ قرًا
وبيف أركاف الواجب توافرىا في القرار اإلدارؼ حتى يكوف
صحيحا ,حيث إنيا متعمقة بمشروعية
ّ
ً

القرار أو عدـ مشروعيتو ,أؼ موافقة لمقانوف أو مخالفة لو مف حيث المشروعية ,لذلؾ يمكف

تحقيق القرار اإلدارؼ حيف توافر جميع خصائصو فتتحقق الصفة اإلدارية لو ,ولكنو قد يكوف
غير مشروع قابل لمطعف فيو باإللغاء؛ وذلؾ بسبب تخمف ركف مف األركاف الواجب توافرىا فيو,
فيكوف ُعرض ًة لمطعف باإللغاء بسبب عدـ مشروعيتو(ٕ).
لذلؾ سوؼ نعرض أركاف الواجب توافرىا في القرار اإلدارؼ حتى يكوف
صحيحا ,وىي
ً

خمسة أركاف :ركف الختصاص – ركف الشكل واإلجراءات – ركف السبب – ركف المحل – ركف

الغاية .حيث ل تكتمل صحة القرار اإلدارؼ إل بوجود ىذه األركاف الخمسة مجتمعة عمى الوجو
الذؼ حدده القانوف لكل منيا حتى نكوف أماـ قرار سميـ خالي مف أؼ عيب قد يعرضو لمطعف
معيبا بأحد األركاف ويتعرض لإللغاء,
باإللغاء ,لذلؾ أؼ تخمف في أؼ ركف يجعل القرار كمو ً
لذلؾ سوؼ نتحدث عف أركاف القرار اإلدارؼ الخمسة التي يجب أف تكوف صحيحة وفًقا لِ َما حدده

القانوف.

(ٔ)

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

ٔٙ

الفرع أول :ركن اًلِتصاص
إف ركف الختصاص ما ىو إل فكرة ميمة في تحدد مجاؿ عمل رجل اإلدارة؛ فيي ترجع
مقتصر عمى
ًا
في غالب األمر إلى مبدأ الفصل بيف السمطات الثالث؛ لذلؾ فإف ىذا المبدأ ليس

يضا عمى توزيع الختصاصات في مجاؿ السمطة
الفصل بيف السمطات الثالث فقط ,بل يقوـ أ ً

الواحدة داخل كل سمطة تقوـ بعمل إدارؼ بصفة عامة ,ومف ىنا يتدخل المشرع في تحديد
أف يضيف أؼ اختصاص لـ يمنحو
اختصاص ىذه الييئات المتفرعة مف السمطات الثالث دوف ْ

الدستور ليا(ٔ).

حيث لكل سمطة ىيئات فرعية عديدة ,فتتولى قواعد الختصاص ميمة توزيع األعماؿ
وتقسيميا عمى كل جية إدارية داخل السمطة ,مستندة إلى نصوص قانونية أو لوائح تنظيمية عمى
أف يكوف بنفس الضوابط التي حددىا الدستور لختصاص كل سمطة دوف أؼ تجاوز بالزيادة أو
ْ
النقصاف في توزيع اختصاص كل جية(ٕ).

حيث عرؼ بعض الفقو الختصاص أنو" :األىمية أو المقدرة القانونية الثابتة لجية
اإلدارة أو لألشخاص التابعيف ليا في إصدار ق اررات محددة ,مف حيث موضوعيا ,ونطاؽ
تنفيذىا المكاني والزماني"(ٖ).
فإف كل إدارة أو سمطة ليا اختصاصيا الممنوح ليا ,وذلؾ حتى يتسنى ليا القياـ
أف يصدر القرار مف صاحب الختصاص
بأعماليا الموكمة ليا وفق القواعد القانونية ,لذلؾ يجب ْ

وصحيحا مف الناحية القانونية ,أؼ مف الجية التي وكميا القانوف بذلؾ
سميما
ً
حتى يكوف القرُار ً
العمل أو القدرة عمى القياـ بيذا العمل اإلدارؼ(ٗ).
لذلؾ فإف مف المفترض أف َم ْف يقوـ بإصدار الق اررات اإلدارية التي تؤثر مباشرة في
أف يكوف مف فئة محدودة مف
المركز القانوني لألفراد ل ينعقد مف أؼ موظف عمومي ,بل يجب ْ
(ٔ)

د .دمحم الشافعً أبو راس ,المانون اإلداري ,لم ٌذكر دار النشر والسنة ,صٖ ,ٕ5وانظر إلى :د .جورج شفٌك ساري ,مرجع
سابك ,ص , ٕٗ5والً د .سلٌمان دمحم الطماوي ,النظرٌة العامة للمرارات اإلدارٌة (دراسة ممارنة) ,دار الفكر العربً,ٔ5٘7 ,
صٕٔٓ ,وإلى د .دمحم عبدالعال السنارى ,مرجع سابك,صٗٓٔ.
(ٕ)
د .جورج شفٌك ساري ,مرجع سابك ,ص ,ٕٗ5سلٌمان دمحم الطماوي ,مرجع سابك ,صٕٔٓ ,د .دمحم عبدالعال السنارى ,مرجع
سابك ,صٗٓٔ ,دمحم الشافعً أبو راس ,مرجع سابك ,صٖ.ٕ5
(ٖ)
د .سلٌمان دمحم الطماوي ,النظرٌة العامة للمرارات اإلدارٌة (دراسة ممارنة) ,دار الفكر الجامعً ,ٔ54ٗ ,صٖ ,ٕ4أشار إلٌه د.
عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة ,أوجه الطعن إللغاء المرار اإلداري فً الفمه ولضاء مجلس الدولة ,ط األولى ,دار الفكر الجامعٌة,
ٕٕٓٓ ,ص.7
(ٗ)
د .جورج شفٌك ساري ,مرجع سابك ,صٖٓٗ ,وانظر إلى د .دمحم رفعت عبدالوهاب ,المانون اإلداري ,مرجع سابك ,صٖ٘٘.

ٔ7

بيف الموظفيف مف ذوؼ الختصاص فقط ,ومف ىذه الفئات القيادات اإلدارية العميا في الو ازرات
والمصالح العامة والييئات العامة ووحدات الحكـ المحمي ,فيذه الفئات َم ْف تختص بإصدار
الق اررات اإلدارية المؤثرة في األفراد وليس أؼ موظف عمومي(ٔ).
ويتضح مما سبق أف اختصاص الموظف بإصدار أؼ قرار إدارؼ يثبت اختصاصو
أف يكوف بمقتضى المبادغ
مباشرة مف خالؿ نص دستورؼ ,أو قانوني ,أو لئحة ,أو ممكف ْ

ايضا
لعرؼ ,لذلؾ َم ْف يختص بإصدار قرار إدارؼ فإنو يختص ً
القانونية العامة ,وما جرػ عميو ا ُ
بسحبو أو تعديمو أو إلغائو ما لـ يرد نص صريح باختصاص جية أخرػ بذلؾ ,فإذا صدر القرار
مشوبا بعيب عدـ
اإلدارؼ مف جية ل تممؾ أؼ صالحية قانونية بإصدار مثل ىذا القرار كاف
ً
الختصاص(ٕ).

الغصن األول :صور عيب اًلِتصاص
القضاء والفقو اإلدارييف عَمى وجود صورتيف لعيب عدـ الختصاص ,ىما :عيب
اتفق
ُ
عدـ الختصاص الجسيـ وىو ما يعرؼ (باغتصاب السمطة) ,وعيب عدـ الختصاص البسيط.
وفاقدا لصفتو كقرار إدارؼ ,ويصبح مجرد واقعة مادية ل تمحقو
فاألوؿ يجعل القرار
منعدما ً
ً
حصانة ول يزيل عيبو فوات ميعاد الطعف فيو ,أما الثاني وىو العيب البسيط فيجعل مف القرار
يوما المحددة
ً
باطال إل أنو ل يفقد القرار اإلدارؼ مقوماتو ,ويتحصف مف اإللغاء بمرور الستيف ً
لمطعف فيو ,وسوؼ نعرض تفصيالت ذلؾ كما يمي:
ركف الختصاص في القرار اإلدارؼ
صحيحا
أوًًل :عيب عدم اًلِتصاص البسيط :حتى يكوف ُ
ً
أف تتوفر فيو عناصر عدة ,وىذه العناصر ,ىي :العنصر الموضوعي ,والعنصر
وسميما ,يجب ْ
ً
المكاني والعنصر الزماني.
 العنصر الموضوعي :ويرػ الفقياء أف العنصر الموضوعي مف أىـ صور أو حالت
عدـ الختصاص ,حيث أنيا تتحقق حيف صدور قرار مف إحدػ الجيات اإلدارية في
قانونيا ,وذلؾ ألف ىذه السمطة تممكيا جية إدارية
موضوع ل تممؾ سمطة التقرير فيو
ً
(ٔ)

د .دمحم رفعت عبدالوهاب ,المانون اإلداري ,مرجع سابك ,صٖ٘٘.
(ٕ)
د .نبٌلة عبدالحلٌم كامل ,مرجع سابك ,ص٘ ,ٔٙوأٌضًا د .مازن لٌلو راضً ,المانون اإلداري ,مرجع سابك ,صٕ ,ٔٙإلى د.
دمحم السنارى ,مرجع سابك ,ص.ٔٓٙ

ٔ4

أخرػ ىي صاحبة الختصاص في ىذا الموضوع(ٔ) .وصور عدـ الختصاص
الموضوعي متعددة ,ومنيا:
 اعتداء جية إدارية عمى اِتصاص جية إدارية أُِرى في نفس المستوى أو الدرجة:
ار إدارًيا ل يدخل في اختصاصيا وانما
وفي مثل ىذه الحالة قد تتخذ سمطة إدارية معينة قرًا
يدخل في اختصاص سمطة إدارية أخرػ موازية ليا في المستوػ أو في الدرجة ,بمعنى أنيا تحتل
نفس المرتبة في التدرج الرئاسي التي تحتميا الجية المعتدية عمى الختصاص ,فال تعتبر أؼ
منيا سمطة رئاسية أو جية مرؤوسة عمى األخرػ ,وذلؾ في الغالب بسبب عدـ تحديد اختصاص
أف يقوـ أحد الوزراء بإصدار قرار في موضوع
كل جية وعدـ وضع فواصل بينيـ ,ومثاؿ ذلؾ ْ

ىو مف اختصاص وزير آخر(ٕ).

لما كانت سمطة
وفي حكـ صادر عف محكمة العدؿ العميا في فمسطيف ,حيث أ ّ
قرت أنوّ " :
المياه والمجارؼ ىي صاحبة الصالحية والختصاص بتحديد سير المجارؼ وتوصيميا بالشبكة
عمى ضوء المخططات الموجودة لدييا وليس محافع بيت لحـ ,وعمى ذلؾ نجد أف الق ارر الصادر
عتداء عمى اختصاص سمطة المياه والمجارؼ في بيت لحـ ,وىو مف
عف محافع بيت لحـ يشكل ا ً
قبيل اعتداء إدارة عمى اختصاص إدارة أخرػ مما يترتب عميو بطالف ىذا القرار لصدوره عف
جية غير مختصة بإصداره(ٖ).
 اعتداء جية إدارية أدنى عمى اِتصاص جية إدارية أعمى منيا في المستوى أو الدرجة:
يتبيف مف ذلؾ أف القرار الصادر عف طريق المرؤوس في مجاؿ اختصاص رئيسو معيب
يرسو أو كاف
ار مف اختصاص الوزير الذؼ أ
أف ُيصدر وكيل الو ازرة قرًا
بعيب الختصاصً ,
فمثال ْ

ار يدخل في اختصاص مجمس الوزراء أو رئيس الجميورية(ٗ).
يصدر الوزير قرًا

يبيف لنا أف مجمس إدارة
ولقد أكدت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في قرار ليا أنوّ " :
الجمعية قد تجاوز حدود صالحياتيا التي يخوليا لو القانوف األساسي لمجمعية ,ألف صالحيات
سحب الثقة مف عضو مجمس اإلدارة وفصمو مف اختصاص الجمعية العمومية لمجمعية ,وعميو
(ٔ)

د .دمحم عبدالوهاب ,المانون اإلداري ,مرجع سابك ,صٖ٘٘.
(ٕ)
د .جورجً شفٌك ساري ,مرجع سابك ,ص.ٗٗ4
(ٖ)
لرار صادر عن محكمة العدل العلٌا ,رلم ٖ٘ ,ٕٓٓٗ/جلسة  ,ٕٓٓ٘/ٕٔ/ٕ7رام هللا ,غٌر منشور.
(ٗ)
د .ماجد راغب الحلو  ,المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,صٔ.ٖ7

ٔ5

يكوف قرار الفصل ىو قرار تعسفي وفي غير محمو لصدوره مف غير ذؼ الختصاص طبًقا

لقانوف الجمعية األساسي مما يتوجب إلغاءه(ٔ).

 اعتداء جية إدارية أعمى عمى اِتصاص جية إدارية أدنى منيا في المستوى أو الدرجة:
أف لمرئيس اإلدارؼ سمطة الرقابة عمى أعماؿ مرؤوسيو بعد صدورىا ,ويكوف
فمف المعروؼ َ

استنادا إلى قاعدة التسمسل اإلدارؼ ,ولمرئيس الحق في
لو حق الطالع عمى أعماؿ مرؤوسيو
ً

حيانا إذا
يضا في ممارسة اختصاصات المرؤوسيف أ ً
توجيييا قبل اتخاذ ق ارراتو ,ولو الحق أ ً
اقتضى الصالح العاـ ذلؾ ,ولكف ىناؾ حالت يجب عدـ تدخل الرئيس فييا وليس مف حقو

وكل فييا المشرع المرؤوس سمطة اتخاذ قرار معيف
التدخل فييا ,لذلؾ ىناؾ بعض الحالت التي ّ

أف
أف يعقب عمييا ,ول ْ
دوف أؼ تدخل فييا مف قبل الرئيس ,فال يحق لمرئيس التدخل فييا أو ْ
أف يحل محل المرؤوس فييا إذا كاف القانوف قد منع ىذا(ٕ).
يعدليا ,ول ْ

وقد أكدت ذلؾ محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في حكـ صادر عنيا أنو " :بالرجوع لقانوف
النقل والمواصالت رقـ  ٜٗلسنة ٜٔ٘ٛـ تجد المحكمة أف الجية المختصة بإصدار ترخيص
فحص المركبات (الدينامو ميتر) ىي و ازرة النقل والمواصالت وليس مجمس الوزراء .حيث إف
القرار المطعوف فيو قد صدر عف مجمس الوزراء فإنو يكوف عف جية غير مختصة ول يغير مف
مشوبا بعيب عدـ
شيئا؛ لذلؾ قررت المحكمة إلغاء القرار المطعوف فيو كونو
األمر ً
ً
الختصاص"(ٖ).

 اعتداء ىيئة مركزية عمى اِتصاص ىيئة ًلمركزية:
إف نظاـ الالمركزية اإلدارية يقوـ عمى أساس وجود مصالح إقميمية أو مرفقية متميزة يعيد
باإلشراؼ عمييا إلى ىيئات ل مركزية إقميمية أو مصمحية ,تحت وصاية السمطات المركزية في
أف
الدولة ,واألصل في ىذا النظاـ ىو استقالؿ الييئات الالمركزية ,وليس لإلدارة المركزية ْ
نص عميو القانوف صراحة؛ لذلؾ فال يجب
تمارس في رقابتيا عمى الييئات الالمركزية إل ما ّ

أف تحل محل الييئات الالمركزية في اتخاذ القرار ,وليس ليا بالنسبة لمق اررات التي تخضع
عمييا ْ
(ٔ)

لرار صادر عن محكمة العدل العلٌا ,رلم ٗ ,ٔ554/ٔ4جلسة ٖٔ ,ٔ554/ٔٓ/غزة ,غٌر منشور.
(ٕ)
د .عبدهللا طلبه ,المضاء اإلداري ,طٕ ,منشورات جامعة حلب ,لم ٌذكر السنة ,ص.ٕٙ5
(ٖ)
لرار صادر عن محكمة العدل العلٌا ,رلم ٘ ,ٕٓٓٗ/4جلسة  ,ٕٓٓ7/ٗ/5رام هللا ,غٌر منشور.

ٕٓ

أف
أف توافق عمييا بحالتيا ,أو ْ
أف تعدليا أو تستبدليا بغيرىا مف الق اررات ,فيجب ْ
لوصايتيا ْ
ترفضيا خالؿ المدة التي حددىا القانوف ليا ,فإذا خرجت عمى ذلؾ كاف خروجيا اعتدا ًء عمى
سمطات الييئات الالمركزية إقميمية كانت أو مصمحية(ٔ).
بدل مف الييئة الالمركزية متجاىمة
وبناء عمى ذلؾ ل يجوز لمسمطة المركزية أف تتصرؼ ً
ً
يضا العتداء مف قبل موظفي السمطة المركزية عمى
اختصاص ىذه األخيرة ,ول يجوز أ ً

ومعيبا بعيب عدـ الختصاص(ٕ).
باطال
اختصاصات الييئات الالمركزية وال كاف عمميـ ً
ً

حيث يتضح في حكـ لمحكمة العدؿ العميا الفمسطينية أنو " :حيث يتبيف مف خالؿ النصوص
بأف الجية المخولة بإصدار رخصة لممستدعي ككاتب استدعاءات وتجديد الرخصة أو رفض
تجديدىا ىي الحاكـ اإلدارؼ في البمد الذؼ يزاوؿ فيو صاحب الرخصة مينتو ,والحاكـ اإلدارؼ
ىو سمطة لمركزية ,وبما أف الوكيل المساعد لمشؤف العامة في و ازرة الداخمية وىو سمطة مركزية
خوليا المشرع لمسمطة اإلدارية الالمركزية,
الذؼ أصدر القرار ,قد أناط بشخصو صالحيات ّ
فاف القرار المشكو منو يكوف
معيبا بعيب عدـ الختصاص ,وبما أف عيب عدـ
وعميو ّ
ً
الختصاص مف النظاـ العاـ األمر الذؼ يتعيف معو القضاء بإلغاء القرار الطعيف"(ٖ).

 العنصر المكاني :إف بعض رجاؿ اإلدارة يمتمكوف الحق في ممارسة اختصاصيـ عمى
مستوػ إقميـ الدولة كميا ,مثل :رئيس الدولة ,ورئيس الحكومة ,ومجمس الوزراء ,والوزراء
وغيرىـ ُك ًال فيما يدخل في اختصاصو ,وفي المقابل ىناؾ فئة مف رجاؿ اإلدارة تنحصر
أعماليـ في نطاؽ مكاني محدد ,فإف المشرع كثير ما يحدد النطاؽ المكاني الذؼ ل
فمثال ل يجوز لمدير إقميـ معيف
أف يتجاوزه حيف يمارس اختصاصوً ,
يجوز لرجل اإلدارة ْ

ار ادارًيا مف نطاؽ مديرية أخرػ(ٗ).
أف يصدر قرًا
ْ

لذلؾ يرػ غالبية الفقو في القانوف اإلدارؼ بأف حالت تجاوز الختصاص المكاني نادرة في
العمل؛ ألف الحدود الجغرافية معروفة وواضحة بيف األقاليـ المحمية لدػ الجميع ,ومع ذلؾ قد
ُيصدر أحد الموظفيف ق ار اًر خارج النطاؽ الجغرافي لحدود مكانو الوظيفي ,ومعظـ التطبيقات
(ٔ)

د .سلٌمان دمحم الطماوي ,النظرٌة العامة للمرارات اإلدارٌة (دراسة ممارنة) ,دار الفكر العربًٔ5٘7 ,م ,صٕٕ٘.
(ٕ)
د .دمحم عبد العال السنارى ,مرجع سابك ,ص.ٔٔ7
(ٖ)
لرار صادر عن محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,ٕٓٓٗ/ٕٕ ,فً جلسة  ,ٕٓٓ٘/ٖ/ٕ4رام هللا ,غٌر منشور.
(ٗ)
د .سلٌمان دمحم الطماوي ,النظرٌة العامة للمرارات اإلدارٌة (دراسة ممارنة) ,مرجع سابك ,صٖٕٓ ,د .نبٌلة عبدالحلٌم كامل,
مرجع سابك ,صٓ.ٔ4

ٕٔ

غيروا مكاف إقامتيـ مف مكاف إلى آخر بدوف عمـ اإلدارة
القضائية في ىذا المجاؿ تتعمق بأفراد ّ
مشوبا بعيب عدـ
باطال
لذلؾ تحدث حالت عدـ الختصاص ,فيكوف في ىذه الحالة ق ارره
ً
ً
الختصاص المكاني(ٔ).

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

أف يصدر القرار
فييا الختصاص طبًقا لمقانوف ,لذلؾ يجب عمى عضو السمطة اإلدارية ْ

أثناء في توليو وظيفتو اإلدارية ,فيتبيف مف ذلؾ أف الموظف الذؼ يقوـ باتخاذ بعض
الق اررات في وقت سابق عمى تاريخ منحة سمطة إصدار ىذا القرار ,أو بعد تركو لوظيفتو
اء فصمو مف الخدمة أو نقمو أو استقالتو ,مع العمـ حيف
ألؼ سبب مف األسباب ,سو ً
تقديـ الستقالة ل تنقطع صمة الموظف بالوظيفة إل مف تاريخ قبوليا ,فإف مثل ىذه
الق اررات تكوف معيبة بعيب عدـ الختصاص الزمني(ٕ) ,ومثاؿ ذلؾ صدور قرار تأديبي
أف
اء عمى أحد الموظفيف ,وكاف ذلؾ قبل ْ
مف أحد وكالء الوزراء أو المديريف يوقع جز ً
معيبا بعيب عدـ
يتـ بصفة نيائية تعيينو ً
مديرا ,فاف ىذا القرار يعتبر ً
وكيال لمو ازرة أو ً
الختصاص الزمني.

أف يتخذ القرار ضمف ىذا
وعميو فإذا حدد القانوف وقتًا
محددا لتخاذ قرار معيف فإنو يجب ْ
ً

أف يستند إلى القاعدة القانونية وفي فترة نفاذه ,ومف ثـ يكوف القرار
الوقت المحدد ,كما يجب ْ

معيبا بعيب الختصاص الزماني إذا اتخذ قبل بدء نفاذ القاعدة أو بعد انتياء نفاذه بالتعديل أو
ً
باإللغاء(ٖ).

الغصن الثاني :عيب عدم اًلِتصاص الجسيم (اغتصاب السمطة)
يطمق الفقو والقضاء عمى عيب عدـ الختصاص الجسيـ اصطالح " اغتصاب السمطة ",
وقابال لإللغاء فحسب ,وانما
باطال
ويكوف مف أثره فقداف القرار لصفتو وطبيعتو اإلدارية فال يعد
ً
ً

(ٔ)

د .السٌد خلٌل هٌكل ,مرجع سابك ,ص ,ٖٗ4ود .دمحم رفعت عبدالوهاب ,المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,صٓ.ٔٙ
(ٕ)
د .ماجد راغب الحلو ,المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,ص٘.ٖ7
(ٖ)
د .علً دمحم بدٌر ,وآخرون ,مبادئ وأحكام المانون اإلداري ,مرجع سابك ,ص.ٕٗ7

ٕٕ

معدوما ل تمحقو أؼ حصانة ول يزيل انعدامو فوات ميعاد الطعف فيو ,ول يتقيد الطعف
يعد القرار
ً
يوما المحددة لمطعف.
فيو بشرط الميعاد ,إذ يمكف سحبو والغاؤه بعد انتياء ميعاد الستيف ً
ماديا يسمح لمقضاء بالتصدؼ
عتداء ً
وعمى ىذا األساس فإف تنفيذ اإلدارة ليذا القرار يشكل إ ً
لتقرير انعدامو ,إ ْف كاف المنطق القانوني السميـ يفضي إلى القوؿ بعدـ قبوؿ دعوػ اإللغاء ضد

القرار اإلدارؼ المعدوـ ,ألنو ل يترتب عميو أؼ أثر قانوني.

ومف ىنا ,فالقضاء اإلدارؼ مستقر عمى قبوؿ الطعف ضد القرار اإلدارؼ المعدوـ ل لمجرد
إلغائو وانما إل ازلة الشبية المتعمقة بمشروعيتو ,وقد حدد القضاء اإلدارؼ المقارف الحالت التي
مشوبا فييا بعيب عدـ الختصاص الجسيـ أو اغتصاب السمطة ,ونتناوؿ
يمكف اعتبار القرار
ً

فيما يأتي ىذه الحالت(ٔ).

أوًًل :صدور القرار اإلداري من فرد عادي :تتمثل ىذه الحالة بأ ْف يقوـ فرد عادؼ بإصدار قرار

أف يكوف لو أؼ صفة وظيفية تخولو ذلؾ ,ويشمل ذلؾ الفرد الذؼ لـ يصدر قرار
منعدـ دوف ْ
موظفا وزالت عنو صفة الموظف العاـ بالفصل أو اإلحالة عمى التقاعد
بتعيينو بعد ,أو أنو كاف
ً

أو ألؼ سبب آخر ,والقاعدة أف القرار الذؼ يصدر مف فرد عادؼ ىو قرار منعدـ(ٕ).

ثانيا :اعتداء سمطة إدارية عمى اِتصاص سمطة تشريعية :إف مقتضى مبدأ الفصل بيف
ً

خولو إياىا الدستور أو القانوف أو الموائح مف اختصاصات ول
السمطاتْ ,
أف تباشر كل سمطة ما ّ
خولت لسمطة أخرػ بغير سند قانوني,
يجوز ألحد السمطات الثالثْ ,
أف تباشر اختصاصات ّ
أف يتضمف القانوف
تفويضا في الختصاص ,حيث يكوف مباشرة الختصاص في ىذه
مثاؿ ذلؾ ْ
ً

مستمدا مف القانوف مباشرة.
الحالة مف الجية المفوض إلييا
ً

معينا ل يممؾ تنظيمو
وفي ىذه الحالة تقوـ السمطة التنفيذية بإصدار قرار تنظـ بو أ ًا
مر ً

إل المنظـ (السمطة التشريعية) فإننا نكوف أماـ حالت اغتصاب سمطة  ,والق اررات الصادرة في
ىذا الشأف منعدمة وليس ليا أؼ قيمة قانونية.

(ٔ)

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

ٖٕ

وفي حكـ لمحكمة العدؿ العميا الفمسطينية فقد قضت بأنو" :إف قرار ديواف الموظفيف
قانونيا أوؿ براتب قاضي بداية فإنو قرار
مستشار
ًا
العاـ المتعمق بتعديل وظيفة المستدعي ليصبح
ً
عتداء عمى اختصاصات مجمس الوزراء والمجمس التشريعي ,وخالف
منعدـ ,إذ أف القرار
ّ
تضمف إ ً
القانوف مخالفة جسيمة بدرجة يتعذر معيا القوؿ بأنو يعتبر تطبيًقا لقانوف أو لئحة .فالقرار يجب

ماديا
أف يستند إلى قاعدة قانونية فإذا انقطعت الصمة كمية بينو وبيف القاعدة القانونية عدا ً
ْ
عمال ً
صرًفا ,وَفَقد صفتو اإلدارية ,وأصبح في حالة اغتصاب السمطة والمجاؿ الحي والحقيقي لفكرة

النعداـ"(ٔ).
أف
ايضا
غصبا لمسمطة ْ
ثال ًثا :اعتداء السمطة اإلدارية عمى اِتصاص سمطة قضائية :ويعد ً
ً
تحاوؿ اإلدارة بق اررات إدارية حسـ منازعات مف اختصاص القضاء ,فال تممؾ السمطة التنفيذية

غتصابا
فإف ىي فعمت ذلؾ كاف عمميا ا
التصدؼ لموضوع مف اختصاص السمطة القضائيةْ ,
ً
أف تتولى
لمسمطة ,فالفصل في المنازعات ىو مف اختصاص القضاء ,ول يجوز لمسمطة اإلدارية ْ

ىذه الميمة إل في الحالت التي يمنح القانوف فييا لجيات إدارية سمطة الفصل في بعض
استثناء عف األصل المذكور(ٕ).
حصر بموجب القانوف ,والتي تمثل
ًا
المناعات المحددة
ً

وقد قضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في حكـ ليا أنو" :ل يجوز لمسمطة التنفيذية
فرض رقابتيا عمى إجراءات المحاكـ وق ارراتيا ... ,ولما كاف محافع نابمس قد أبقى عمى
المستدعي موقوًفا في السجف بالرغـ مف صدور قرار محكمة بداية باألفراج عنو بالكفالة فإّنو
يكوف قد امتنع عف تنفيذ قرار قضائي واجب التنفيذ ,وىو بعممو ىذا يكوف قد اعتدػ عمى مبدأ

الفصل بيف السمطات ,وبعممو ىذا يكوف قد اغتصب سمطة القضاء وأصبح ق ارره في ىذا الشأف
معدوما ل أثر لو.)ٖ("...
ً
ابعا :اعتداء سمطة إدارية عمى اِتصاص سمطة إدارية أِرى ًل تمت ليا بصمة :إذا قامت
رً

سمطة إدارية بإصدار قرار مف اختصاص سمطة إدارية أخرػ ل تربطيا بيا أؼ صمة ,فإف عيب
وجسيما ,ويدخل في نطاؽ اغتصاب
اضحا بدرجة كبيرة
عدـ الختصاص في ىذه الحالة يكوف و ً
ً
(ٔ)

حكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٖٓٔ ,ٕٓٓٗ/جلسة ٖٓ ,ٕٓٓٙ/٘/رام هللا ,غٌر منشور ,وحكم رلم ٓ ,ٕٓٓ4/ٕ7جلسة
 ,ٕٓٓ4/ٔٔ/ٕٙوحكم رلم ٔٔ ,ٕٓٓ٘/جلسة .ٕٓٓ٘/5/ٕ4
(ٕ)
د .منصور إبراهٌم العتوم ,المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,صٕٖٔ.
(ٖ)
حكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم  ,ٕٓٓ٘/ٔٔ5جلسة ٖٓ ,ٕٓٓ٘/ٔٓ/رام هللا ,غٌر منشور ,وانظر إلى حكم رلم
 ,ٕٓٓ7/54جلسة .ٕٓٓ4/ٔٓ/ٕ5

ٕٗ

منعدما ل يرتب أؼ أثر قانوني ,فيكوف مرجع
السمطة ,األمر الذؼ يترتب عميو اعتبار القرار
ً
العيب في ىذه الصورة انتياؾ قواعد الختصاص في نطاؽ الوظيفة اإلدارية ,كما لو أصدر
ار ىو مف اختصاص وزير الثقافة(ٔ).
المحافع قرًا
وفي حكـ لمحكمة العدؿ العميا حيث قضت فييا أنػو..." :تبػيف أف المسػتدعي وىػو شػخص
أف يعػرض عمػى النيابػة العامػة عم ًػال بأحكػاـ المػادة
مدني موقوؼ لدػ جياز األمف الوقائيً ,
بدل ْ

(ٖٗ) مػػف قػػانوف اإلجػراءات الجزائيػػة التػػي تخػػتص دوف غيرىػػا بػػالتحقيق فػػي الجػرائـ والتصػرفات,
 ...وحيث إف ىذا األمر يخرج عف نطاؽ اختصاص وولية محاكـ العسػكرية طبًقػا ألحكػاـ المػادة

(ٔٓٔ )ٕ/مف القانوف األساسي ,فإف قرار رئيس ىيئة القضاء العسكرؼ بتوقيف المستدعي يشكل
غص ػ ًػبا لمس ػػمطة ,كم ػػا أنػ ػو يم ػػس حري ػػة المس ػػتدعي الشخص ػػية الت ػػي كفمي ػػا الق ػػانوف األساس ػػي ف ػػي
منعدما .)ٕ("...
ار
المادتيف(ٔٔؤٕ) منو ,ولذلؾ فإف قرار توقف المستدعي يكوف قرًا
ً
الفرع الثاني :ركن الشكل واإلجراءات
ْ
الشكل يعني المظير أو الشكل الخارجي لمقرار أو طريقة تعبير اإلدارة عف إرادتيا
مسببا وخالفت اإلدارة
مكتوبا أو
أف يصدر القرار
الممزمة في القرار الصادر ,فإذا اشترط القانوف ْ
ً
ً
معيبا بعيب في شكمو ,أما اإلجراءات فيي الخطوات التي يجب أف يتبعيا
ذلؾ ,فإ ّف قرارىا يكوف ً
القرار اإلدارؼ في مرحمة تحضيره واعداده قبل إصداره إلى العالـ الخارجي ,فيناؾ ق اررات يشترط

ومستوفيا كافة
أف يسبقو تحقيق
القانوف لصدورىا إجراء معيف مثل :قرار الجزاء الذؼ يجب ْ
ً
معيبا
الضمانات والمقومات ,فإذا صدر القرار دوف ذلؾ اعتبر القرار
ً
مخالفا لإلجراءات واصداره ً

في شكمو(ٖ).

محددا أو صيغة معينة حتى
شكال
واألصل أف القرار اإلدارؼ ل يتطمب في إصداره ً
ً

يكوف
ار إدارًيا
صحيحا ,ألف كل ما يعبر عف إرادة جية اإلدارة إلحداث أثر قانوني يعتبر قرًا
ً
نص القانوف
بغض النظر عف صدور ىذا القرار في شكل معيف أو اتباع إجراءات محدده ,فإذا ّ
ٍ
أف
عمى ضرورة اتباع شكل معيف أو إجراء معيف في إصدار القرار ,كاف يشترط القانوف ضرورة ْ

(ٔ)

د .منصور إبراهٌم العتوم ,المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,صٖٖٔ.
(ٕ)
حكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم  ٖٔ4لسنة  ,ٕٓٓ5جلسة ٗ ,ٕٓٓ5/٘/رام هللا ,غٌر منشور.
(ٖ)
د .عبدالعزٌز عبدالمنعم خلٌفة ,مرجع سابك ,ص ,45و د .دمحم رفعت عبدالوهاب ,المانون اإلداري ,مرجع سابك,ص ,ٖ٘4وانظر
إلى :د .إعاد علً المٌسً ,المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,صٕٕٔ.

ٕ٘

مخالفا
وصدر القرُار
يكو ُف القرُار
ً
ً
مكتوبا ,أو استشارة جية متخصصة قبل إصداره أو تسبيبوَ ,
عيبا بعيب الشكل(ٔ).
لذلؾ النص القانوني
فيعتبر القرار ُم ً
ُ
كما أف أحكاـ القضاء اإلدارؼ أ ّكدت أف القرار اإلدارؼ قد يكوف
ويا" ,حيث
"مكتوبا أو شف ً
ً
أف تثبت صدوره بكافة طرؽ
شكال
ل يمزـ لو ً
ً
معينا بحسب األصل ,ألف عمى جية اإلدارة ْ

أف تستنتجو بمجرد أعماؿ التنفيذ المادية(ٕ).
اإلثبات ,ولإلدارة ْ

معينا إنما يسعى إلى
شكال أو مظي ًار
شرع في بعض األحياف ً
خارجيا ً
ً
الم ّ
وعندما يشترط ُ
تحقيق مصمحة األفراد مف َع َنت اإلدارة ,وعدـ فسح المجاؿ لإلدارة في اتخاذ ق اررات مجحفة أو

يضا يعمل عمى تحقيق المصمحة العامة في إلزاـ اإلدارة في التروؼ
ارتجالية في حق األفراد ,وأ ً
وعدـ التسرع في إصدار ق اررات خاطئة(ٖ).

ومف ذلؾ يجب التمييز بيف شكل القرار اإلدارؼ الذؼ يعتبر بحكـ القانوف كركف مف
أركانو ,حيث إف أؼ تخمف في ىذا الشكل يعد القرار باعتباره غير مشروع ,وبيف الشكل الذؼ ل
أف يكوف مجرد شرط مطموب في القرار ,حيث ىناؾ شرطيف؛ شرط جوىرؼ وشرط غير
يتعدػ ْ
باطال ,أما الثاني فإنو
جوىرؼ ,فاألوؿ يجب استيفائو وفًقا لِ َما نص عميو القانوف وال كاف القرُار
ً
موجودا(ٗ).
ل يؤثر في صحة القرار اإلدارؼ إذا لـ يكف
ً
الفرع الثالث :ركن السبب
سبب القرار اإلدارؼ" :ىو الحالة الواقعية أو القانونية التي تدفع إلى إصدار القرار؛
فالسبب ىو حالة موضوعية خارجية تحدث قبل إصدار القرار فتحمل اإلدارة عمى إصداره",
سببا لقرار اإلدارة بقبوؿ
فتقديـ الستقالة مف جانب أحد الموظفيف يعد حال ًة قانونية تصمح ً
الستقالة(٘).

(ٔ)

د .أنور حمدان الشاعر ,الوجٌز فً المانون اإلداري ,ص ,ٕٕ7وانظر إلى :د .محمود دمحم حافظ ,المضاء اإلداري فً المانون
المصري الممارن ,دار النهضة العربٌة ,ٔ55ٖ ,ص ,ٖٙ7وانظر إلى د .السٌد خلٌل هٌكل ,مرجع سابك ,صٖ ,ٖٙوالً د .دمحم
رفعت عبدالوهاب ,المانون اإلداري ,مرجع سابك ,ص ,ٖ٘4وإلى د .مازن لٌلو راضً ,المانون اإلداري ,مرجع سابك ,صٖ.ٔٙ
(ٕ)
د .نبٌلة عبدالحلٌم كامل ,مرجع سابك ,ص.ٔ5ٙ
(ٖ)
د .د .إعاد علً المٌسً ,المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,صٕٕٔ ,د .مازن لٌلو راضً ,المانون اإلداري ,مرجع سابك ,صٗ.ٔٙ
(ٗ)
د .محمود دمحم حافظ ,مرجع سابك ,صٔٗ.ٙ
(٘)
د .ماجد راغب الحلو ,المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,صٖٔٗ ,ود .دمحم عبدالعال السنارى ,مرجع سابك ,ص ,ٔ74ود .محمود
دمحم حافظ ,,مرجع سابك ,ص.ٙ٘4
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بناء عمى مشروعية ىذا القرار ,وأنو قد
واألصل أف اإلدارة غير ممزمة في تسبيب ق ارراتيا ً
لبد وأ ْف
نص القانوف صراحة عمى ذلؾ ,حيث أؼ قرار إدارؼ ُ
صدر بسبب مشروعيتو إل إذا ّ

أف يثبت ما ّيدعيو ,ولكف إذا أفصحت
سببا
مشروعا ,وعمى َم ْف َيّدعي عكس ذلؾ ْ
ً
يكوف لو ً
أف
أف تكوف ممزمو
قانونيا بذلؾ؛ فإنو يجب ْ
اإلدارة عف سبب القرار اإلدارؼ مف تمقاء ذاتيا دوف ْ
ً

وحقيقيا؛ ألف السبب الصادر مف اإلدارة يخضع لرقابة القضاء فيراقب سبب
صحيحا
يكوف سببيا
ً
ً
القرار اإلدارؼ مف حيث وجوده الحقيقي ومشروعيتو ,ومف حيث التناسب بينو وبيف األثر الذؼ
مشروعا حكمت المحكمة بإلغاء ىذا
رتبو ىذا القرار ,فإذا لـ يوجد سبب لمقرار الموجود أو لـ يكف
ً

القرار(ٔ).

ويجب التفرقة بيف سبب القرار اإلدارؼ كركف مف أركاف القرار وبيف تسبيب القرار
ومعبر عف الحالة الواقعية
ًا
وحقيقيا
صحيحا
أف يصدر
اإلدارؼ كإجراء شكمي ,فسبب القرار يجب ْ
ً
ً
سببا دوف استثناء,
أو القانونية التي تحققت فدفعت اإلدارة إلى إصدار القرار ,ويجب ْ
أف يكوف لو ً

أما التسبيب فيو ذكر اإلدارة صراحة لسبب أو أسباب قرارىا عند إصدارىا لمقرار ,وىي غير
ممزمة بتسبيب قرارىا إل إذا ألزميا بذلؾ نص في القانوف أو مبدأ قضائي(ٕ).
سببا أو
وفي حكـ صادر لدػ محكمة العدؿ العميا الفمسطينية أف محل الطعف ل يشكل ً

قانونيا لصدور ىذا القرار ,حيث قضت أف" :القرار محل الطعف لـ يفصح عف السبب
تسبيبا
ً
ً
القانوني لرفض طمب المستدعي تجديد رخصة وكالة توزيع الغاز خاصتو ,ولـ يبيف الشروط التي

تخمف المستدعي عف تحقيقييا؛ مف أجل الحصوؿ عمى ذلؾ التجديد حتى يتسنى لمحكمتنا بسط
رقابتيا عمى موضوعية ىذا السبب الذؼ قاـ عميو القرار المطعوف فيو ,والتحقق مف صحتو,
ومدػ مطابقتو لموقائع والقانوف(ٖ).

(ٔ)

د .أنور حمدان الشاعر ,الوجٌز فً المانون اإلداري ,صٖٕٔ ,وانظر إلى :د .ماجد راغب الحلو ,المانون اإلداري ,مرجع سابك,
صٖٔ٘ ,ود .مازن لٌلو راضً ,المانون اإلداري ,مرجع سابك ,ص٘.ٔٙ
(ٕ)
د .فإاد دمحم عبد الكرٌم ,المرارات اإلدارٌة وتطبٌماتها فً المملكة العربٌة السعودٌة (دراسة ممارنة) ,مكتبة الملن فهد الوطنٌة,
الرٌاض ,ٕٖٓٓ ,صٖٔٔ ,ود .علً عبدالفتاح دمحم ,مرجع سابك ,ص.ٖٙ5
(ٖ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم  ,ٔ557/ٔ5جلسة ٕٔ ,ٕٖٓٓ/ٖ/رام هللا ,غٌر منشور.
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الفرع الرابع :ركن المحل
حال ومباشرة,
يمكف القوؿ أف محل القرار اإلدارؼ ىو األثر القانوني الذؼ يترتب عميو ً
وبما أف القرار اإلدارؼ ىو تصرؼ قانوني ,فإف محل القرار اإلدارؼ يكمف في موضوعو المتمثل
في مركز قانوني عاـ أو خاص ,مف حيث اإلنشاء أو التعديل أو اإللغاء ,أو المتمثل في األثر
القانوني المباشر المترتب عميو(ٔ).
آثار قانونية
ومف ذلؾ يتبيف التفرقة بيف القرار اإلدارؼ كعمل قانوني الذؼ يترتب عميو ًا
مباشرة ,وبيف القرار اإلدارؼ كعمل مادؼ يصدر عف اإلدارة فيكوف
دائما نتيجة واقعية,
محميا ً
ً

دائما القانوف ,مثل
وىناؾ ق اررات إدارية يترتب عمييا ًا
آثار قانونية غير مباشرة ,فيذه مرجعيا ً
ضرر؛ فتمتزـ الحكومة بالتعويض عف
ًا
اصطداـ سيارة حكوميةً أحد األشخاص مما ألحق بو
الضرر الذؼ حدث بسببيا؛ فمرجعيا إلى النص القانوني الذؼ رتب ىذا اللتزاـ ,فاألثر ىنا غير

مباشر لمواقعة المادية حتّى يتـ تطبيق نص القانوف(ٕ).
وقد أوضحت محكمة القضاء اإلدارؼ المصرية المقصود بمحل القرار اإلدارؼ بأنو" :ىو
المركز القانوني الذؼ تتجو إرادة مصدر القرار إلى إحداثو ,واألثر القانوني الذؼ يترتب عميو يقوـ
مباشرة وفي الحاؿ ,وىذا األثر ىو إنشاء حالة قانونية جديدة ,أو تعديل في مركز قانوني قائـ ,أو
إلغائو(ٖ).
ويشترط الفقو والقضاء لصحة القرار اإلداري ,من حيث المحل(:)4
أف يكوف محل القرار اإلدارؼ
مستحيال ,فإذا
ممكنا وليس
ً
أوًًلْ :
ً
أن يكون ممكًنا تنفيذه :فيجب ْ

فمثال القرار الصادر بترقية
كاف األثر القانوني لمقرار
مستحيال فيترتب عمى ذلؾ انعداـ القرارً ,
ً
قانونيا يتمثل في الترقية ,فإذا كاف الموظف قد توفي قبل صدور القرار ,كاف
ثر
موظف يرتب أ ًا
ً

ممكنا؛ لنعداـ المحل واستحالة تحقيق ذلؾ.
معدوما غير
القرار
ً
ً

(ٔ)

د .أنور حمدان الشاعر ,الوجٌز فً المانون اإلداري ,صٕٕ٘ ,وانظر إلى :د .دمحم الصغٌر بعلً ,الوسٌط فً المنازعات اإلدارٌة,
دار العلوم للنشر والتوزٌع ,الجزائر ,ٕٓٓ5 ,ص.ٔ4ٙ
(ٕ)
د .دمحم عبدالعال السنارى ,مرجع سابك ,ص٘.ٔٙ
(ٖ)
حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة ,طعن رلم  ,ٖٗ٘4لسنة ٖ7ق ,جلسة ٖ ,ٔ55ٕ/٘/غٌر منشور.
(ٗ)
د .دمحم الصغٌر بعلً ,الوسٌط فً المنازعات اإلدارٌة ,مرجع سابك ,ص.ٔ47
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أف يكوف متفق مع القواعد
أن يكون المحل
ثانياْ :
مشروعا :حيث إف القرار اإلدارؼ يجب ْ
ً
ً

يعيا
القانونية المختمفة وعدـ تعارضو ومخالفتو لمنظاـ القانوني ,سواء كاف مصدره دستورًيا أو تشر ً
ئحيا أو عر ًفيا أو مبادغ عامة لمقانوف ,فإذا كانت اآلثار القانونية التي تريد اإلدارة ترتيبيا
أو ل ً
فمثال رفض
باطالً ,
مخالفة ألؼ قواعد قانونية كاف محل القرار اإلدارؼ غير مشروع فيعتبر القرُار ً

اإلدارة منح الترخيص لشخص قد استوفى جميع الشروط الالزمة لمحصوؿ عمى الترخيص,
فيكوف ذلؾ غير مشروع لمخالفة القواعد القانونية(ٔ).
الفرع الِامس :ركن الغاية (اًل نحراف في استعمال السمطة)
ويقصد بركف الغاية أو اليدؼ في القرار اإلدارؼ ىو" :النتيجة النيائية التي تسعى اإلدارة
العامة إلى تحقيقيا مف وراء إصداره" ,فحيف يستخدـ رجل اإلدارة سمطتو مف أجل تحقيق أغراض
خاصة أو غير المصمحة العامة ,فإنو يكوف قد أساء استعماؿ سمطتو وانحرؼ بيا عف اليدؼ
عيب عدـ المشروعية وعميو إلغائو بسبب عيب
الذؼ كاف يتعيف عميو تحقيقو ,وقد شابو
َ

النحراؼ بالسمطة أو عيب الغاية(ٕ).

عرفت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية عيب التعسف والنحراؼ في استعماؿ السمطة
ولقد ّ
ىو" :تصرؼ إدارؼ يقع مف مصدر القرار في حالة توخيو في إصدار القرار اإلدارؼ
غرضا غير
ً

الغرض الذؼ قصد القانوف تحقيقو(ٖ).

كل قرار إدارؼ يستيدؼ لتحقيق مصمحة عامة ,وعمى َم ْف يدعي
ويفترض مف ذلؾ أف َ
خالؼ ذلؾ فعميو إثبات عكس ذلؾ؛ ألف عيب النحراؼ بالسمطة أو الغاية يتعمق بنية مصدر
أف يكوف يسعى إلى غاية بعيدة عف المصمحة العامة أو غير الذؼ حددىا لو
القرار الذؼ يجب ْ

ركف الغاية مف أدقيا وأصعبيا في اإلثبات والتحديد؛ ألنيا تتصل بالبواعث
القانوف ,حيث إف َ

المصدرة لمقرار ,وحتى تثبت ىذه الغاية يتطمب عمى القضاء البحث
النفسية الخفية لمجية اإلدارية ُ
ّ
في وجود ىذه البواعث وتحديدىا ,وىو أمر في غاية الصعوبة ,لذلؾ ل يتـ المجوء إليو لصعوبة

(ٔ)

د .دمحم الصغٌر بعلً ,الوسٌط فً المنازعات اإلدارٌة ,مرجع سابك ,ص.ٔ47
(ٕ)
د .دمحم الصغٌر بعلً ,مرجع سابك ,ص ,ٔ74ود .سلٌمان دمحم الطماوي ,النظرٌة العامة للمرارات اإلدارٌة (دراسة ممارنة) ,مرجع
سابك ,ص.ٕٖٙ
(ٖ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم  ,ٕٕٓٓ/ٖٔ4جلسة  ,ٕٖٓٓ/ٔٔ/ٔٙغزة ,غٌر منشور.
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عيبا
إثباتو؛ فقد أضفى القضاء عمى ىذا العيب الصفة الحتياطية ,فال يمجأ إليو ما داـ ىناؾ ً
آخر شاب القرار اإلدارؼ مثل عدـ الختصاص أو عيب الشكل أو عيب مخالفة القانوف(ٔ).

ومف المعروؼ أف الدولة ليس ىدفيا تحقيق غاية في ذاتو ,ولكنو مجرد وسيمة لتحقيق
ضمنا,
معينا فيحدده صراح ًة أو
ختصاصا
المصمحة العامة ,حيث إف المشرع يحدد لإلدارة ا
ً
ً
ً
والذؼ مف أجمو حدد ىذا الختصاص(.)2
الغصن األول :حيث يتم تحديد الغاية المشروعة وفق قاعدتين رئيسيتين ,وىما(ٖ):
أف يسعى استيداؼ ىذا القرار اإلدارؼ إلى تحقيق
أوًًل :استيداف المصمحة العامة :فيجب ْ
المصمحة العامة ,مف حيث الستجابة إلى متطمبات األفراد كافة ,فإذا ما خرج عف تحقيق
المصمحة العامة وسعى إلى تحقيق مصمحة خاصة أو شخصية َفَق َد صفتو ٍ
كفرد مف أفراد اإلدارة,
وقابال لإللغاء.
معيبا
ً
وأصبح ق ارره ً

الم ّش َرع لكل جية إدارية,
ً
ثانيا :احترام قاعدة تِصيص األىداف :ىناؾ أىداؼ معينة حددىا ُ
أف تمتزـ بيا وفق الختصاص الممنوح ليا ,فإذا ما خالفت اإلدارة ىذه األىداؼ فإف
ويجب عمييا ْ

معيبا بإساءة استعماؿ السمطة حتى لو قصدت اإلدارة مف ق اررتيا تحقيق مصمحة
ق ارراتيا تكوف ً
عامة ,وىذا ىو المقصود بقاعدة تخصيص األىداؼ ,حيث إف طبيعة الختصاص الذؼ يفرضو

المشرع قد تفرض عمى اإلدارة ىدًفا بعينو ,ومثاؿ ذلؾ ق اررات الضبط اإلدارؼ التي حدد ليا
القانوف أىداًفا معينة ,وىي ثالث ل يجوز لإلدارة مخالفتيا ,وىي :المحافظة عمى األمف العاـ,
والسكينة العامة ,والصحة العامة ,فإذا ما خالفت اإلدارة ذلؾ فإف قرارىا يكوف
وقابال
معيبا
ً
ً

لإللغاء.

إف عدـ احتراـ اإلدارة لركف الغاية ما ىو إل نتيجة تعسف أو إساءة اإلدارة في استعماؿ
السمطة أو بمعنى أدؽ (النحراؼ بالسمطة) ,فكممة التعسف أو اإلساءة في استعماؿ السمطة
مقتصرة عمى حالت يستيدؼ فييا رجل اإلدارة غاية ل تتعمق بالمصمحة العامة ,أما انحراؼ

(ٔ)

د .مازن لٌلو راضً ,المانون اإلداري ,مرجع سابك ,ص.ٔٙ5
(ٕ)
د .سلٌمان دمحم الطماو ي ,النظرٌة العامة للمرارات اإلدارٌة (دراسة ممارنة) ,مرجع سابك ,ص.ٕٖ4
(ٖ)
د .دمحم الصغٌر بعلً ,مرجع سابك ,ص ,ٔ75ود .سلٌمان دمحم الطماوي ,النظرٌة العامة للمرارات اإلدارٌة (دراسة ممارنة) ,مرجع
سابك ,ص.ٕٖ5
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السمطة فيي تستيدؼ غاي ًة تتعمق بالصالح العاـ ولكنو يخالف قاعدة تخصيص األىداؼ ,وىو
استخداما مف غيره(ٔ).
السـ األكثر توافًقا و
ً

(ٔ)

د .سلٌمان دمحم الطماوي ,النظرٌة العامة للمرارات اإلدارٌة (دراسة ممارنة) ,مرجع سابك ,صٕٓٗ.
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المبحث الثاني
ماىية دعوى اإللغاء
مشوبا بعيب مف عيوب عدـ
دعوػ اإللغاء ىي دعوػ ضد أؼ قرار إدارؼ يدعي صدوره
ً
المشروعية ,وىي التي يرفعيا أحد األفراد أو إحدػ الييئات ,بطمب إعداـ قرار إدارؼ مخالف
لمقانوف ,فيدؼ دعوػ اإللغاء ُىو إبطاؿ القرار اإلدارؼ المخالف لمقانوف ,وبالتالي إبطاؿ اآلثار
المترتبة عميو.

ولقد تعددت التسميات المستخدمة في ىذا الشأف فمصطمح :قضاء اإللغاء أو دعوػ
اإللغاء أو الطعف باإللغاء أو طمب اإللغاء أو الطعف بسبب تجاوز السمطة؛ فيي عبارات مترادفة
ُيقصد بيا التعبير عف معنى واحد ىو إلغاء القرار اإلدارؼ ,ففي فرنسا يستخدـ اصطالح دعوػ
تجاوز السمطة ,أما في مصر واألردف يستخدـ اصطالح قضاء اإللغاء أو دعوػ اإللغاء(ٔ) ,وفي

فمسطيف يستخدـ اصطالح دعوػ اإللغاء أو طمب اإللغاء أو الستدعاء كما جاء في قانوف
أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني(ٕ).
وتقتصر سمطة القاضي عمى مجرد رفض الطمب أو إلغاء القرار الغير مشروع أو
بتعديمو مع ما يترتب عمى حكميا مف آثار قانونية(ٖ) ,ولكف في المقابل يترؾ لإلدارة ميمة سحب
القرار المعيب أو تعديمو إذا أرادت ذلؾ؛ فالقاضي ل يممؾ أف ُيكره اإلدارة عمى القياـ بذلؾ عف
طريق الحكـ عمييا بالتيديدات المالية.

فقػػد نػػص فػػي قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات المدنيػػة والتجاريػػة الفمسػػطينية عمػػى أنػػو" :تصػػدر
المحكمة حكميا عمى وجو السرعة في الطمب وذلؾ إمػا برفضػو أو بإلغػاء القػرار المطعػوف فيػو أو
بتعديمو مع ما يترتب عمى حكميا مف آثار قانونية"(ٗ).

(ٔ)

د .أنور أحمد رسالن ,وسٌط المضاء اإلداري ,دار النهضة العربٌة ,ٔ555 ,صٖٗٗ.
(ٕ)
صت المادة (ٖ ) ٕ4من لانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة الفلسطٌنً رلم (ٕ) لسنة ٕٔٓٓم وتعدٌالته على أنّه" :تبدأ
ن ّ
ً
اإلجراءات أمام محكمة العدل العلٌا بتمدٌم استدعاء إلى للم المحكمة بعدد المستدعً ضدهم مرفما به األوراق المإٌدة له".
(ٖ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم (ٔ )ٕ5من لانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة رلم (ٕ) لسنة ٕٔٓٓم أ َّنه" :تصدر المحكمة
حكمها على وجه السرعة فً الطلب وذلن إما برفضه أو بإلغاء المرار المطعون فٌه أو بتعدٌله مع ما ٌترتب على حكمها من آثار
لانونٌة".
(ٗ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم (ٔ )ٕ5من لانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٕ) لسنة ٕٓٓم.

ٕٖ

وولية اإللغاء عمى ىذا النحو ُق ِ
ص َد بيا حماية المشروعية ,وتحتل نتيجة لذلؾ مكانة

ميمة في حماية حقوؽ وحريات األفراد ,بل وتستخدـ لمدفاع عف المصمحة العامة؛ لذلؾ فإف
دعوػ اإللغاء ُيمكف توجييا ضد أؼ قرار إدارؼ ًأيا كاف موضوعو(ٔ).
وقد اشترط لتقديـ الستدعاءات الخاصة بدعوػ اإللغاء في قانوف الفصل في المنازعات
اإلدارية الفمسطيني رقـ (ٖ) لسنة ٕٓٔٙـ المطبق في غزة عمى أنو" :يشترط في تقديـ
سببيا متعمًقا بواحد أو أكثر مما يمي(ٕ):
الستدعاءات الخاصة بدعوػ اإللغاء ْ
أف يكوف ً
ٔ .عدـ الختصاص.
ٕ .وجود عيب في الشكل أو اإلجراءات.
ٖ .مخالفة القانوف األساسي والقوانيف أو الموائح أو الخطأ في تطبيقيا أو تأويميا.
ٗ .النحراؼ واساءة استعماؿ السمطة.
٘ .عيب السبب.
حيث سيقوـ الباحث بتقسيـ ىذا المبحث إلى ثالث مطالب ,في (المطمب األوؿ) تعريف دعوػ
اإللغاء ,وفي (المطمب الثاني) خصائص دعوػ اإللغاء.

المطمب األول
تعريف دعوى اإللغاء
أف نتطرؽ إلى خصائص دعوػ اإللغاء سوؼ ُنعرؼ دعوػ اإللغاء ,نقسـ ىذا
قبل ْ

المطمب إلى تعريف دعوػ اإللغاء في التشريع والفقو والقضاء.

أوًًل :التعريف التشريعي :لـ ُي ّعرؼ التشريع الفمسطيني دعوػ اإللغاء ,ونعتقد أف السبب في ذلؾ
دائما لمقرار اإلدارؼ ,فقد نأػ المشرع بنفسو الدخوؿ في
طبيعة دعوػ اإللغاء العينية التي توجو ً
تاركا ذلؾ لمفقو والقضاء.
جدؿ واختالؼ التعريفات ً

(ٔ)

د .نبٌلة عبد الحلٌم كامل ,الدعاوى اإلدارٌة والدستورٌة ,مرجع سابك ,ص٘.
(ٕ) انظر فً ذلن نص المادة رلم (ٗ) من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة ٕٓٔٙم ,عل ًما َّ
أن هنان
نص فً المادة (ٖٖ) على شروط مشابهة وهو المطبك حالٌا ً فً
لانون تشكٌل المحاكم النظامٌة الفلسطٌنٌة رلم (٘) لسنة ٕٔٓٓم ّ
الضفة الغربٌة.

ٖٖ

ومف المعروؼ أف دعوػ اإللغاء اُ ِ
نشئت في فمسطيف منذ صدور مرسوـ دستور فمسطيف
نص عمى إنشاء محكمة العدؿ العميا بموجب المادة (ٖٗ )ٕ/والذؼ جاء
لسنة ٕٕٜٔـ ,الذؼ ّ
فييا" :يكوف ليذه المحكمة لدػ انعقادىا بصفة محكمة عدؿ عميا صالحية سماع وفصل المسائل
التي ىي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عف صالحية أؼ
محكمة أخرػ مما تستدعي الضرورة فصمو إلقامة قسطاس العدؿ"(.)1
ثانيا :التعريف الفقيي :تعددت التعريفات التي أطمقيا الفقياء عمى دعوػ اإللغاء؛ فقد عرفيا
ً

البعض بأنيا" :دعوػ عينية توجو ضد القرار الطعيف نفسو ,بيدؼ تقدير مشروعيتو وتقدير مدػ
اتفاقو مع القانوف بمدلولو الواسع"(ٕ).
يضا دعوػ تجاوز حد السمطة ,حيث عرفت بأنيا" :دعوػ
ودعوػ اإللغاء وتسمى أ ً

مخالفا لمقانوف .وتعد ىذه الدعوػ أىـ وسائل
قضائية ترفع لممطالبة بإعداـ قرار إدارؼ صدر
ً

حماية المشروعية إذ تؤدؼ إلى ترتيب البطالف كجزاء يصيب القرار المخالف لمقانوف"(ٖ).

أف
عرَفيا الدكتور سميماف الطماوؼ بأنو" :القضاء الذؼ بموجبو يكوف لمقاضي ْ
وقد ّ
يفحص مشروعة القرار اإلدارؼ ,فإذا ما تبيف لو مجانبة القرار لمقانوف َح َكـ بإلغائو ,ولكف دوف

أف يمتد حكمو إلى أكثر مف ذلؾ ,فميس لو تعديل القرار المطعوف فيو أو استبداؿ غيره بو"(ٗ).
ْ

وقد عرؼ جانب مف الفقو الفمسطيني دعوػ اإللغاء بأنيا" :دعوػ قضائية عينية يرفعيا
صاحب الشأف أو كل ذؼ مصمحة أضير مف جراء قرار إدارؼ نيائي صادر عف إحدػ الجيات
الوطنية العامة ,وأثر في مركزه القانوني أماـ المحكمة العميا بصفتيا محكمة عدؿ عميا مستيدًفا
وطالبا إصدار قرار بإلغاء لمخالفتو لمبدأ المشروعية"(٘).
مخاصمة ىذا القرار
ً
ثال ًثا :التعريف القضائي :قد عرفت المحكمة اإلدارية العميا في مصر دعوػ اإللغاء بأنيا:
"دعوػ قضائية يقيميا صاحب المصمحة أماـ القضاء اإلدارؼ يطمب فييا إعداـ قرار إدارؼ لعدـ

(ٔ)

د .عبد الناصر عبدهللا أبوسمهدانه ,المضاء اإلداري فً فلسطٌن ,مرجع سابك ,صٖٕٔ.
(ٕ)
د .علً خطار شطناوي ,الخصومة فً دعوى اإللغاء ,ٕٓٓٓ ,ص ,5أشار إلٌه :د .عبد الناصر عبدهللا أبوسمهدانه ,المضاء
اإلداري فً فلسطٌن ,مرجع سابك ,صٖٕٔ.
(ٖ)
د .ماجد راغب الحلو ,المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,صٖ.ٕٙ
(ٗ)
د .سلٌمان الطماوي ,الكتاب األول ,لضاء اإللغاء ,دار الفكر العربً ,الماهرة ,ٔ54ٙ ,صٖ٘ٓ.
(٘)
د .شرٌف أحمد بعلوشة ,إجراءات التماضً أمام المضاء اإلداري الفلسطٌنً ,رسالة دكتوراه ,االسكندرٌةٕٓٔ٘ ,م ,صٗ٘.
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قضائيا
تظمما إدارًيا ,ذلؾ أف طمب إلغاء القرار
مشروعيتو ,وتتميز بأنيا دعوػ قضائية وليس
ً
ً
يكوف بالنسبة لمق اررات اإلدارية النيائية "(ٔ).
ولقد عرفت محكمة العدؿ العميا في فمسطيف دعوػ اإللغاء بأنيا" :تيدؼ إلى مخاصمة
عالء لمبدأ المشروعية وحماية لألفراد مف تعسف
قرار إدارؼ معيب يقصد التوصل إلى إلغائو إ ً
عينية الخصـ فييا ىو القرار اإلدارؼ الطعيف ,وبالتالي فإف محكمة
اإلدارة ,وىي بذلؾ دعوػ ّ
القضاء اإلدارؼ تحاكـ القرار ل اإلدارة بما يجعل الدعوػ متحررة مف لدد الخصومة"(ٕ).

حيث إف القضاء الفمسطيني ّعرفيا بأنيا :دعوػ قضائية عينية يرفعيا صاحب الشأف أو

مطالبا إصدار قرار بإلغائو لمخالفتو لمبدأ
كل ذؼ مصمحة ,مستيدًفا مخاصمة ىذا القرار,
ً

المشروعية ,وقد صدر قرار لمحكمة العدؿ العميا الفمسطينية قضت بأف" :دعوػ اإللغاء ليست

دعوػ شخصية بل عينية؛ القصد منيا فحص مشروعية القرار اإلدارؼ ,ورد اإلدارة إلى جادة
الحق تحقيًقا لممصمحة العامة"(ٖ).
عمما أف قضاء اإللغاء ىو قضاء استثنائي ل يجوز المجوء إليو إل في حالة عدـ وجود
ً
طر ٍؽ أخرػ لمطعف ,حيث قضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في حكـ ليا أنو" :أف قضاء
مرجع طعف مو ٍاز يحقق لو المزايا
اإللغاء ىو قضاء استثنائي ل يجوز المجوء إليو إذا كاف لمطعف
َ
التي تحققيا دعوػ اإللغاء ,حيث إف ثبوت صحة ما يدعيو المستدعي أما القضاء العادؼ يحقق
لممستدعي الطمبات الواردة في دعوه بصورة تمقائية ,تجد المحكمة أف الدفع الذؼ تََقدـ بو وكيل

المستدعي ضده الثالث في محمو"(ٗ).

(ٔ)

حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة ,رلم  ,ٔ745لسنة ٕ لضائٌة ,جلسة  ,ٔ5٘7/ٙ/4أشار إلٌه د .منصور إبراهٌم العتوم,
ص٘.7
(ٕ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,ٕٓٓ٘/ٖٗ ,جلسة ٗ ٕٓٓ٘/ٔٓ/رام هللا ,غٌر منشور.
(ٖ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٗ٘ لسنة ٖٕٓٓ ,جلسة ٘ٔ ,ٕٓٓ٘/ٖ/رام هللا ,غٌر منشور.
(ٗ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم  ٔ7ٙلسنة ٕ٘ٓٓ ,جلسة ٓٔ ,ٕٓٓ٘/7/رام هللا ,غٌر منشور.

ٖ٘

المطمب الثاني
ِصائص دعوى اإللغاء
تتميز دعوػ اإللغاء بأنيا دعوػ إدارية قضائية تستيدؼ حماية واحتراـ مبدأ المشروعية
وما تحققو مف فوائد ,سواء لممصمحة العامة أو لمصمحة األفراد ,وليا خصائص عدة تجعل ليا
طبيعة خاصة تميزىا عف غيرىا ,وتتمثل فيما يمي:
الفرع األ ول :دعوى اإللغاء دعوى قضائية
مف المعموـ أف دعوػ اإللغاء نشأت في فرنسا ,حيث يرجع ذلؾ إلى فضل مجمس الدولة
الفرنسي في إنشاء الدعوػ وتطويرىا لتصبح دعوػ القانوف العاـ في فرنسا .فقد ظيرت الدعوػ
قبل النص التشريعي عمييا ,وحتى عندما تناولتيا بعض النصوص التشريعية فإف مجمس الدولة
ِ
دائما يطور مف وضع دعوػ اإللغاء
الفرنسي لـ يكتف بما ورد في ىذه النصوص بل كاف ً
ويضيف إلييا باجتياداتو حتى أصبحت دعوػ القانوف العاـ في فرنسا ,وبالتالي " :فاف األحكاـ
التفصيمية لدعوػ اإللغاء ما تزاؿ متروكة لقضاء مجمس الدولة الفرنسي ,ومعو اآلف المحاكـ
اإلقميمية ,وليذا امتازت أحكاـ دعوػ اإللغاء في القضاء الفرنسي بمرونتيا التامة ,وتطورىا
المستمر مف وقت آلخر؛ لكي تستجيب لمقتضيات اإلدارة الفرنسية"(ٔ).
ولقد نشأت دعوػ اإللغاء في مصر بمقتضى نصوص تشريعية بدءا مف أوؿ قانوف
ً
لمجمس الدولة المصرؼ ,وىو القانوف رقـ (ٕٔٔ) لسنة ٜٔٗٙـ ,إل أف مجمس الدولة المصرؼ
توسع في تفسير وتطبيق النصوص
قد لعب بل ول يزاؿ يمعب ًا
ئيسيا وا ً
دور ر ً
نشائيا ,حيث ّ
فضال عف ابتداعو الحموؿ المناسبة ألمور لـ ترد في النصوص,
الخاصة بدعوػ اإللغاء ,وذلؾ
ً
مثل :نظرية الموظف الفعمي ,نظرية العمـ اليقيني ,التمييز بيف اإلجراءات غير الجوىرية,
امتيازات اإلدارة ,ضوابط الرقابة عمى السمطة التقديرية لإلدارة(ٕ).

(ٔ)

د .سلٌمان دمحم الطماوي ,المضاء اإلداري "لضاء اإللغاء" ,مرجع سابك ,ص.ٖٔٙ
(ٕ)
د .أنور أحمد رسالن ,وسٌط المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,ص .ٖ75وانظر إلى :د .ماجد راغب الحلو ,المضاء اإلداري ,مرجع
سابك ,صٗ.ٕٙ

ٖٙ

ئيسيا في تحديد
ول يزاؿ القضاء اإلدارؼ في التشريع الفرنسي والمصرؼ يمعب ًا
دور ر ً
الضوابط العامة والقواعد التي تحكـ دعوػ اإللغاء.
ساسيا
وتعتبر دعوػ اإللغاء في المممكة األردنية مف صنع المشرع الذؼ كاف لو ًا
دور أ ً
ض ّمنيا قانوف تشكيل المحاكـ النظامية ,ثـ قانوف محكمة
في تقرير ىذه الدعوػ وتنظيميا ,حيث َ

أخير قانوف القضاء
العدؿ العميا المؤقت ,وقانوف محكمة العدؿ العميا رقـ (ٕٔ) لسنة ٕٜٜٔـ ,و ًا
نصت عمييا ونظمتيا القوانيف المتعاقبة
اإلدارؼ رقـ ( )ٕٚلسنة ٕٗٔٓـ فيي دعوػ قضائية ّ

لمحكمة العدؿ العميا(ٔ).

أما في فمسطيف ُو َلد ْت دعوػ اإللغاء عمى أساس النصوص التشريعية التي تضمنتيا
نصت عمى إنشاء محكمة العدؿ العميا الفمسطينية وبينت اختصاصاتيا,
القوانيف المتعاقبة ,والتي ّ

مرجعا في تحديد القواعد العامة التي تنظـ دعوػ اإللغاء,
إل أف محكمة العدؿ العميا تعتبر
ً
وابتداع النظريات فيما لـ يرد في النصوص القانونية ,مثل :نظرية السمطة التقديرية ,وأحكاـ

النظاـ التأديبي لمموظف العاـ ,وأحكاـ وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو إذا وجدت أف
ار ل يمكف تالفييا بالنسبة لممستدعي ,فيي دعوػ قضائية
التنفيذ المادؼ لمقرار قد يحدث أضرًا

أف تقررت بموجب أحكاـ مرسوـ سنة ٕٕٜٔـ ,والقوانيف المتعاقبة المنظمة ليا(ٕ).
منذ ْ
الفرع الثاني :دعوى موضوعية (عينية)

إف دعوػ اإللغاء ىي دعوػ عينية وليست شخصية ,إذ إنيا تخاصـ القرار اإلدارؼ في
ذاتو لمعرفة مدػ مشروعيتو ,وينحصر دور القاضي في التحقق مف عدـ المشروعية ,فإذا توصل

حال بذلؾ محل اإلدارة,
صِد ُر قرار جديد ً
كميا أو جز ًئيا دوف ْ
إلى ذلؾ قضى بإلغاء القرار ً
أف ُي ْ
يدير ويكوف الحكـ الصادر في الدعوػ باإللغاء ذا حجية تجاه الكافة,
ألف القاضي يقضي ول َ

أف يكوف لو حجية بالنسبة لطرفي الدعوػ ,ول تكوف لو نفس الحجية بالنسبة لآخريف,
فال يعقل ْ
رغـ وحدة القرار .وذلؾ عمى عكس الق اررات الصادرة بالحقوؽ الشخصية ,سواء تمؾ الصادرة عف

(ٔ)

د .عدنان عمرو ,المضاء اإلداري ,لضاء اإللغاء ,منشؤة المعارف  ,اإلسكندرٌة ,طٕ ,ٕٓٓٗ ,صٔ ,ود .نواف كنعان ,المضاء
اإلداري ,دار الثمافة للنشر والتوزٌع ,عمان ,طٔ ,ٕٕٓٓ ,صٖ ,ٔ7أشار إلٌه :شرٌف بعلوشة ,دعوى إلغاء المرار اإلداري ,رسالة
ماجستٌر ,جامعة األزهر ,ٕٓٔٓ ,ص.7
(ٕ)
شرٌف بعلوشة ,دعوى إلغاء المرار اإلداري ,رسالة ماجستٌر ,جامعة األزهر ,ٕٓٔٓ ,ص.7
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المحاكـ المدنية أو اإلدارية في إطار التعويض ,فإف الحكـ الصادر فييا تكوف حجيتو نسبية
قاصرة عمى اُطرافو فقط(ٔ).
وقد استقر القضاء اإلدارؼ في مصر عمى اعتبار دعوػ اإللغاء دعوػ عينية ,أو
موضوعية(ٕ).
ولقد أكدت محكمة العدؿ العميا في فمسطيف في حكـ ليا أف" :دعوػ اإللغاء ليست
دعوػ شخصية بل عينية القصد منيا فحص مشروعية القرار اإلدارؼ ورد اإلدارة إلى جادة
الحق؛ تحقيًقا لممصمحة العامة ,فإف المحكمة تقرر فحص مشروعية القرار الصادر عف
المستدعي ضده األوؿ إلنزاؿ حكـ القانوف عميو"(ٖ).
"ولما كانت دعوػ اإللغاء وفق ما استقر عميو الفقو
وقرار محكمة العدؿ العميا أنوّ :
إعالء لمبدأ
والقضاء اإلدارييف تيدؼ إلى مخاصمة قرار إدارؼ معيب بقصد التوصل إلى إلغائو
ً
المشروعية وحماية لألفراد مف تعسف اإلدارة ,وىي بذلؾ دعوػ عينية؛ الخصـ فييا ىو القرار

اإلدارؼ الطعيف ,وبالتالي فإف محكمة القضاء اإلدارؼ تحاكـ القرار ل اإلدارة بما يجعل الدعوػ
متحررة مف لدد الخصومة"(ٗ).
ومف الواضح أف دعوػ اإللغاء إنما ىي دعوػ تكوف ضد القرار اإلدارؼ نفسو ,وليس
صدر
ضد شخص معيف ,فمحل الدعوػ ىو القرار اإلدارؼ المطعوف فيو وليس الشخص ُم ْ

القرار ,ألف ىدؼ دعوػ اإللغاء ىو حماية قواعد القانونية وضماف عدـ مخالفتيا ,فدعوػ اإللغاء
ل تيدؼ لحماية حق شخصي ,ومف ثـ يكوف لمحكـ الصادر فييا حجية عمى الكافة فال تقتصر
حجيتو عمى أطراؼ الدعوػ ,بصفة عامة.

(ٔ)

د .محمود الجبوري ,المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,ص.ٙٙ
(ٕ)
ومن هذه األحكام حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا بتارٌخ ٓٔ مارس سنة  ,ٔ547حٌث لررت فٌها" :ومن حٌث أن المسلم أن دعوى
ً
أعماال لمبدأ المشروعٌة ,وهً بوصفها كذلن تؤبى
اإللغاء هً فً األصل دعوى عٌنٌة تهدف إلى طلب إلغاء المرار المطعون فٌه
تطبٌك األثر بشطبها لعدم حضور رافعها ,وأنه ولئن كان المانون لد اشترط لمبول دعوى اإللغاء أن ٌكون لرافعها مصلحة شخصٌة
ومباشرة ,إال أن المضاء اإلداري لد استمر على توافر هذا الشرط إذا ما كان صاحب الشؤن فً حالة لانونٌة مسها المرار المطعون
فٌه ,وأ ن لٌام شرط المصلحة ٌعنً توافر الصفة فً رافع الدعوى ,حٌث ٌندمج الشرطان فً دعوى اإللغاء مجموعة أحكام المحكمة
اإلدارٌة العلٌا ,السنة ٕٖ لضائٌة ,الجزء الثانً ,أول مارس ٔ547ـــ ٖٓ سبتمبر  ,ٔ547ص ,5ٔٙأشار إلٌه :د .أنور أحمد
رسالن ,وسٌط المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,صٔ.ٖ4
(ٖ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٗ٘ ,ٕٓٓ٘/ٖ/ٔ٘ ,ٕٖٓٓ/رام هللا ,غٌر منشور.
(ٗ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٖٗ ,ٕٓٓ٘/جلسة ٗ ,ٕٓٓ٘/ٔٓ/رام هللا ,غٌر منشور.
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حيث يرػ جانب مف الفقو أنيا تعتبر مف قبيل الدعاوػ المختمطة؛ كونيا تتضمف
نظر لِ َما توفره لذوؼ
عناصر موضوعية تتمثل في حماية مبدأ المشروعية وعناصر شخصيةً ,ا
ٍ
حماية لممراكز القانونية الذاتية والحقوؽ الشخصية المكتسبة(ٔ).
الشأف مف
وقد تكوف دعاوػ اإللغاء متفاوتة ,بمعنى أف بعض الدعاوػ تكوف دعاوػ عينية خالصة
إذا قصد رافع الدعوػ منيا الحصوؿ عمى حق عاـ ومشترؾ لمجميع ,مثل :دعوػ إلغاء قرار
تصدير الغاز إلسرائيل في مصر ,فالمصمحة ىنا مشتركة لجميع المواطنيف المصرييف؛ لما لقرار
فضال عمى الناحية القتصادية
التصدير مف آثر سمبي عمى الحالة المعنوية لمشعب بأجمعو,
ً
كوف التفاقية تجحف بحقوؽ الجانب المصرؼ المادية ,وبالتالي يصعب القوؿ بوجود مصمحة
شخصية ىنا ,ولكف تبقى ىنا طبيعة دعوػ اإللغاء باعتبارىا دعوػ عينية ,ول يجوز شطبيا(ٕ).
وقد تكوف مصمحة مشتركة؛ أؼ تكوف مصمحة عامة وشخصية في الوقت نفسو ,مثل
نص عمييا القانوف األساسي ,فنجد ىنا توافر مصمحة شخصية
الطعف في الحقوؽ المالية التي ّ

عالء لمبدأ
لممستدعي بالحصوؿ عمى جميع حقوقو المالية ,وفي الوقت نفسو مصمحة عامة إ ً
المشروعية(ٖ) ,وقضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية بانعداـ القرار اإلدارؼ المخالف لمقانوف
مخالفة جسيمة ,وقررت في أحد أحكاميا أف" :الحقوؽ المالية المتعمقة بالرواتب والمعاشات
والتعويضات واإلعانات والمكافآت وضع ليا الدستور (القانوف األساسي) باعتباره القانوف األعمى
أف تناؿ مف ىذه الحقوؽ بما يعطميا أو يمس بيا
الحماية بأ ْف أناطيا بالقانوف ول يجوز لإلدارة ْ

أف يكوف كذلؾ يقع
بالنتقاض منيا ,كما ل يجوز ليا تخطييا بالزيادة فييا ,وأؼ قرار مف شأنو ْ

منعدما"(ٗ).
ً

وكما أف المحكمة قررت عدـ قبوؿ الدعوػ ,لنتفاء مصمحة رافعيا في حالة عدـ تأثره
مباشر ,حيث قضت أنو" :بالتدقيق في وقائع الدعوػ وأسبابيا والبينات
ًا
تأثر
بالقرار اإلدارؼ ًا

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

(ٔ)

د .طعٌمه الجرف ,لضاء اإللغاء ,مرجع سابك ,ص.ٕ5
(ٕ)
راجع حكم محكمة المضاء اإلداري ,فً الطعن رلم  ,ٖٖٗٔ4لسنة ٕٙق ,بتارٌخ  ,ٕٓٓ4/ٔٔ/ٔ4اشار الٌه :د .عبد الناصر
عبدهللا أبوسمهدانه ,المضاء اإلداري فً فلسطٌن ,مرجع سابك ,ص.ٕٔ5
(ٖ)
د .عبد الناصر عبدهللا أبوسمهدانه ,المضاء اإلداري فً فلسطٌن ,مرجع سابك ,صٕٔ5
(ٗ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم  ٕٔٙلسنة  ,ٕٓٓ4جلسة ٕٔ ,ٕٓٓ5/ٔ/رام هللا ,غٌر منشور.
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ومستمرة ومباشرة يتعمق بيا ذلؾ القرار ,وقد استقرت أحكاـ القضاء اإلدارؼ عمى أف المصمحة
تأثير
في رفع الدعوػ تتحقق عندما يكوف رافعيا في حالة قانونية أثر فييا القرار المطموب إلغائو ًا

مباشر ,وحيث مف الثابت أف المستدعي ل يتأثر بالقرار محل الطعف ,وليس لو مصمحة في
ًا
قانونيا وواجبة الرد"(ٔ).
الطعف بو وفق ما ّبيناه ,فإف الدعوػ والحالة ىذه تغدو غير مقبولة
ً
الفرع الثالث :دعوى مشروعية
دعوػ اإللغاء تنتمي إلى قضاء المشروعية ,فيي توجو ضد القرار اإلدارؼ غير المشروع
بيدؼ إلغائو لمخالفتو مبدأ المشروعية ,فاليدؼ مف إقامتيا تخويل القاضي المختص سمطة إعداـ
الق اررات اإلدارية الغير مشروعة فتقضي بإلغائو لخروجو عمى مبدأ المشروعية ًأيا كانت الجية

تبيف ليا أنو يتفق مع أحكاـ
المصدر عنيا ,وىذا لممحافظة عمى مشروعية األعماؿ اإلدارية ,واذا ّ
القانوف قضت برد الدعوػ لمشروعية القرار(ٕ).
فيدؼ دعوػ اإللغاء ىو حماية الشرعية وتقرير سيادة القانوف ,وذلؾ بإلغاء أؼ قرار
خروجا عمييا ,وبيذا تعد دعوػ اإللغاء مف النظاـ العاـ ,فيي دعوػ يجوز
يخالف الشرعية ,ويعد
ً
تحريكيا ضد أؼ قرار إدارؼ غير مشروع ,حتى في الحالت التي ينص فييا عمى عدـ جواز
الطعف في القرار ,فال يجوز منع رفع دعوػ اإللغاء إل بنص خاص وصريح(ٖ).
وقرار محكمة العدؿ العميا أنو" :ولما كانت دعوػ اإللغاء وفق ما استقر عميو الفقو
إعالء لمبدأ
والقضاء اإلدارييف تيدؼ إلى مخاصمة قرار إدارؼ معيب بقصد التوصل إلى إلغائو
ً
المشروعية وحماية لألفراد مف عسف اإلدارة .)ٗ("...
وقد قضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية بأنو مف حق القضاء اإلدارؼ البحث في
توصال إلى تقدير مشروعيتو ,حيث قالت
صحة الوقائع التي ُبني عمييا القرار اإلدارؼ ,وذلؾ
ً
بأف" :األصل أف القضاء اإلدارؼ ل يجوز لو مراقبة مالءمة القرار اإلدارؼ غير أف المستقر عميو
توصال إلى تقدير
أف مف حق ىذا القضاء البحث في صحة الوقائع التي ُبني عمييا القرار؛ وذلؾ
ً
شرعية القرار  ...ذلؾ أف سمطة اإلدارة في إصدار القرار اإلدارؼ ليست مطمقة بل مقيدة
(ٔ)

لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٕٗ ,ٕٓٓٗ/جلسة  ,ٕٓٓٗ/ٔٓ/ٕٙرام هللا ,غٌر منشور.
(ٕ)
د .نبٌلة عبد الحلٌم كامل ,الدعاوي اإلدارٌة والدستورٌة ,مرجع سابك ,ص7
(ٖ)
د .أنور أحمد رسالن ,وسٌط المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,صٓ.ٖ4
(ٗ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٖٗ لسنة ٕ٘ٓٓ ,جلسة ٗ ,ٕٓٓ٘/ٔٓ/رام هللا ,غٌر منشور.
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أف يراقب ما إذا كاف القرار اإلدارؼ
بالصالح العاـ ومحددة بنصوص القوانيف ,ولمقضاء اإلدارؼ ْ

ومتسما بالشرعية متوافًقا مع نص القانوف ,فإذا تبيف
المطعوف فيو قد جاء متفًقا مع روح العدالة
ً
قائال أنو
لو أف القرار قد جاء
أف يقوؿ كممتو في ىذا القرار ناب ًذا إياهً ,
ً
مخالفا لذلؾ كمو؛ فعميو ْ
مقرر إلغاءه"(ٔ).
مجحفا ًا
جاء
ً

نص في القانوف األساسي عمى عدـ تحصيف
ولقد أحسف المشرع الفمسطيني عندما ّ

الق اررات اإلدارية مف الخضوع لرقابة القضاء ,والطعف فييا باإللغاء في حالة مخالفتيا لمبدأ
أف تصدر ق اررات إدارية محصنة مف
المشروعية والقانوف ,فاإلدارة ل تستطيع ول يجوز ليا ْ

الطعف فييا ,وبالتالي فإف جميع الق اررات اإلدارية الصادرة عف الجيات المختصة تخضع لمطعف
فييا بدعوػ اإللغاء(ٕ).
يتضح لنا الطبيعة الخاصة بدعوػ اإللغاء ,فيي وا ْف كانت دعوػ قضائية تتمتع بذات

خصائص ذاتية تميزىا عف غيرىا مف الدعاوػ
أف لدعوػ اإللغاء
سمات الدعاوػ القضائية ,إل ْ
َ
كبير في تطورىا
دور ًا
القضائية :فيي دعوػ ذات طبيعة قضائية كاف لمقضاء اإلدارؼ –ول ي ازؿً -ا
وتحديد األحكاـ التي تخضع ليا ,وىي دعوػ موضوعية تدخل في نطاؽ ما يعرؼ باسـ "القضاء

ساسا -عمى فكرة الشرعية ,فمحل دعوػ
العيني أو الموضوعي" ,وذلؾ ألنيا دعوػ تقوـ –أ ً
اإللغاء ىو إلغاء الق اررات اإلدارية المخالفة لمشرعية بقصد إخضاع الجميع لمقانوف ,والتزاميـ
بأحكامو(ٖ).
الفرع الرابع :الحكم الصادر في دعوى اإللغاء حجة عمى الكافة
األحكاـ الصادرة باإللغاء حجة عمى الكافة فحكـ اإللغاء يسرؼ عمى جميع سواء كانوا
أط ارًفا في الدعوػ أـ لـ يكونوا ,فيمتنع عمى مف لـ يكف طرًفا في الدعوػ مخاصمة القرار
اإلدارؼ الذؼ قضى بإلغائو ,كما يستفيد مف آثار اإللغاء مف كاف طرًفا في اإللغاء ومف لـ يكف
طرًفا فييا بحكـ إطالؽ حجية حكـ اإللغاء(ٗ).
(ٔ)

لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٕٔ ,ٔ557/جلسة  ,ٔ554/ٖ/ٔٙغزة ,غٌر منشور.
(ٕ)
شرٌف بعلوشة ,دعوى إلغاء المرار اإلداري ,مرجع سابك ,ص.5
(ٖ)
د .أنور أحمد رسالن ,وسٌط المضاء اإلداري ,دار النهضة العربٌةٔ555 ,م ,صٖ.ٖ4
(ٗ)
د .أنور أحمد رسالن ,وسٌط المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,ص ,ٖ74وأنظر إلى د .مازن إبراهٌم نورالدٌن ,المضاء اإلداري,
طٔ ,لم ٌذكر دار النشرٕٓٔٔ ,م ,صٖٕ٘.
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وتعد الحجية المطمقة المقررة لألحكاـ الصادرة باإللغاء استثناء مف القاعدة العامة المقررة
لجميع األحكاـ القضائية وىي نسبية حجتيا ,أؼ اقتصار آثار الحكـ عمى أطراؼ الدعوػ دوف
سواىـ ,والعمة في ذلؾ ترجع إلى انتماء دعوػ اإللغاء إلى طائفة القضاء الموضوعي أو العيني
ودعوػ اإللغاء في إطاره تخاصـ القرار اإلدارؼ ,فإلغاء يعني تصحيح الالمشروعية التي وصـ
بيا القرار ومف المنطقي أف يسرؼ ىذا التصحيح في مواجية الكافة(ٔ).
وتقتصر الحجية المطمقة عمى األحكاـ الصادرة باإللغاء ,ول تكتسب الق اررات األخرػ
التي تصدر في دعوػ اإللغاء دوف سواىـ ,كما في حالة القرار الصادة برفض دعوػ اإللغاء,
حيث يستطيع الطاعف أف يجدد دعواه ضد القرار الذؼ رفضت الدعوػ بشأنو إذا تغيرت الظروؼ
أيضا أف يطعف في القرار ذاتو ألف القرار قد يكوف
صائبا في
واألسباب ,ويجوز لغير الطاعف ً
ً

وخاطئا في حق غيره(ٕ).
حق الطاعف
ً

وتطبيًقا لذلؾ قضت محكمة العدؿ العميا األردنية أف" :المبادغ التي استقر عمييا الفقو

والقضاء اإلدارييف أف األحكاـ التي تكوف حجة عمى الكافة ىي األحكاـ الصادرة بإلغاء الق اررات
اإلدارية فقط ,أما تمؾ التي ترفض اإللغاء فإف حجيتيا نسبية مقصورة عمى أطراؼ الخصومة ول
تتعدػ إلى غيرىـ"(ٖ).
وقضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية بأف :القضاء اإلدارؼ في فمسطيف عمى درجة
واحدة ,وأف األحكاـ التي تصدرىا محكمة العدؿ العميا المتضمنة إلغاء الق اررات اإلدارية المطعوف
بيا ليا حجية في مواجية الكافة(ٗ) ,وأف األحكاـ الصادرة بإلغاء الق اررات اإلدارية المطعوف فييا
لعدـ مشروعيتيا تحوز عمى حجية مطمقة في مواجية الكافة ,وبالتالي فإنو وبمفيوـ المخالفة؛ فإف
األحكاـ الصادرة برفض دعوػ اإللغاء أو عدـ قبوليا فإنيا تحوز عمى حجية نسبية(٘).

(ٔ)

د .سلٌمان دمحم الطماوي ,المضاء اإلداري "لضاء اإللغاء" ,الكتاب األول ,دار الفكر العربًٔ54ٙ ,م .ص ,455وأنظر إلى :د.
طعٌمه الجرف ,رلابة المضاء على أعمال اإلدارة العامة "لضاء اإللغاء" ,دار النهضة العربٌةٔ54ٗ ,م ,صٖٕٓ.
(ٕ)
د .سلٌمان دمحم الطماوي ,المضاء اإلداري "لضاء اإللغاء" ,مرجع سابك .ص.455
(ٖ)
لرار محكمة العدل العلٌا األردنٌة ,رلم (ٕٖ) لسنة ٔ57ٙم,مجلة نمابة المحامٌن الصادرة بتارٌخ ٔٔ577/ٔ/م ,ص ,ٕٔٔ4أشار
إلٌه :شرٌف بعلوشة ,مرجع سابك ,صٔٔ
(ٗ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم (ٖٗ) لسنة ٕ٘ٓٓ ,مشار إلٌه ساب ًما.
(٘)
د .شرٌف بعلوشة ,إجراءات التماضً أمام المضاء اإلداري الفلسطٌنً ,مرجع سابك ,صٔ.ٙ
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الفصل الثاني

ماىية طمب وقف تنفيذ الق اررات
ّ
اإلدارية

الفصل الثاني
ماىية طمب وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية
ّ
يعتبر طمب وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ
استثناء عمى األصل العاـ ,وىو تعطيل ذلؾ القرار
ً
مؤقتًا إلى حيف الفصل في الدعوػ األصمية دوف المساس بأصل الحق ,لذلؾ تعتبر دعوػ وقف
التنفيذ مف الدعاوػ الستعجالية التي يخشى عمييا مف فوات الوقت الناتجة عف أضرار ل يمكف
تداركيا فيما بعد ,والتي يجب توافر شروط شكمية وموضوعية معينة فييا تقنع المحكمة بحكـ
وقف التنفيذ ,لذلؾ سوؼ نقسـ ىذا الفصل إلى مبحثيف ,نعرض في المبحث األوؿ (األحكاـ
العامة لطمب وقف التنفيذ القرار اإلدارؼ) ,والمبحث الثاني (شروط قبوؿ طمب وقف تنقيذ القرار
اإلدارؼ).

المبحث األول
األحكام العامة لطمب وقف تنفيذ القرار اإلداري
إف القاعدة العامة ىي نفاذ الق اررات اإلدارية وانتاجيا آلثارىا منذ صدورىا مف قبل الجية
السالمة ,وأف
اإلدارية؛ ألف األصل أنيا صدرت سميمة وصحيحة
ً
قانونا ويفترض فييا الصحة و ّ
الطعف فييا عف طريق دعوػ اإللغاء ل ي ُوقف تنفيذىا تمقائياً ,إل أنو استثناء عمى ىذه القاعدة
تـ األخذ بنظاـ وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية إذا توافرت شروط شكمية وموضوعية معينة قد يترتب
عمييا نتائج ل يمكف تداركيا لحيف الفصل في دعوػ اإللغاء.
عمما أنو" :ل يترتب عمى رفع
ولقد ّ
نصت القوانيف المصرية المتعاقب عمييا والحالية ً
إلغاءه عمى أنو يجوز لممحكمة أ ْف تأمر بوقف
الطمب إلى المحكمة وقف تنفي ُذ القرار المطموب
َ
تنفيذه إذا طمب ذلؾ في صحيفة الدعوػ ,و أرت المحكمة أف نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركيا"(ٔ).
"وبالنسبة إلى الق اررات التي ل تقبل طمب إلغائيا قبل التظمـ منيا إدارًيا ل يجوز طمب وقف
أف تحكـ مؤقتًا باستمرار صرؼ مرتبة
بناء عمى طمب المتظمـ ْ
تنفيذىا ,عمى أنو يجوز لممحكمة ً

(ٔ)

انظر فً ذلن نص المادة ( )ٔ/ٗ5من لانون مجلس الدولة المصري رلم  ٗ7لسنة ٕ.ٔ57
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صادر بالفصل ,فإذا حكـ لو بيذا الطمب ثـ رفض تظممو ولـ يرفع
ًا
كمو أو بعضو إذا كاف القرار
اعتبر الحكـ كأ ْف لـ يكف ,واسترد منو ما قبضو"(ٔ).
دعوػ اإللغاء في الميعاد ُ
أما في القانوف األردني ,فقد نص قانوف القضاء اإلدارؼ عمى أنو" :تختص المحكمة
اإلدارية بالنظر في الطمبات المتعمقة باألمور المستعجمة التي تقدـ إلييا بشأف الطعوف والدعاوػ
الداخمة في اختصاصيا بما في ذلؾ وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو مؤقتاً إذا رأت أف نتائج تنفيذه
قد يتعذر تداركيا"(ٕ).
أيضا" :يجوز تقديـ الطمب المستعجل عند تقديـ الدعوػ أو بعد مباشرة النظر فييا ,
و ً

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

أيضا" :لممحكمة اإلدارية اف تمزـ طالب اتخاذ اإلجراء المستعجل بتقديـ كفالة تقرر
و ً

مقدارىا وشروطيا لمصمحة الطرؼ اآلخر أو لمصمحة مف ترػ المحكمة اإلدارية أف عطالً
وضر اًر قد يمحق بو إذا ظير أف طالب وقف التنفيذ لـ يكف محقاً في دعواه سواء بصورة كمية أو
جزئية"(ٗ).
أما فيما يتعمق بالقانوف الفمسطيني فإف قانوف تشكيل المحاكـ النظامية وقانوف أصوؿ
المحاكمات المدنية والتجارية لـ يتضمنوا أؼ نص قانوني يتعمق بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ
المطعوف فيو ,أما المادة ( )ٗٙمف قانوف السمطة القضائية الفمسطينية أشارت لوقف تنفيذ
الق اررات اإلدارية المطعوف فييا مف قبل أعضاء السمطة القضائية ,وىي خاصة بالمحكمة العميا
ول يجوز القياس عمييا في قرار وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ(٘).
ويرػ جانب مف الفقو الفمسطيني أف تطبيق األحكاـ الواردة في قانوف أصوؿ المحاكمات
المدنية والتجارية الفمسطيني عمى الدعوػ اإلدارية يكوف بالقدر الذؼ ينسجـ ويتناسب مع طبيعة
ىذه الدعوػ؛ ألنيا دعوػ إدارية وذات طبيعة خاصة(.)ٙ

(ٔ)

انظر فً ذلن نص المادة ( )ٕ/ٗ5من لانون مجلس الدولة المصري رلم  ٗ7لسنة ٕٔ57م.
(ٕ)
انظر فً ذلن نص المادة (/ٙأ) من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم ( )ٕ7لسنة ٕٗٔٓم.
(ٖ)
انظر فً ذلن نص المادة (/ٙب) من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم ( )ٕ7لسنة ٕٗٔٓم
(ٗ)
انظر فً ذلن نص المادة (/ٙج) من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم ( )ٕ7لسنة ٕٗٔٓم
(٘)
نص المادة رلم ( )ٗٙمن لانون السلطة المضائٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٔ) لسنة ٕٕٓٓم ,حٌث نصت على أنه" :تختص المحكمة العلٌا
دون غٌرها بالفصل فً طلبات اإللغاء والتعوٌض وولف التنفٌذ التً ٌرفعها المضاة على المرارات اإلدارٌة المتعلمة بؤي شؤن من
شإونهم وكذلن الفصل فً الم نازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحمة لهم أو لورثتهم -ٕ .ترفع الطلبات المشار
إلٌها فً الفمرة أعاله بعرٌضة تودع لدى للم المحكمة العلٌا بغٌر رسوم متضمنة أسماء الخصوم وموضوع الطلب وأسانٌده.
()ٙ
د .شرٌف أحمد بعلوشة ,إجراءات التماضً أمام المضاء اإلداري الفلسطٌنً ,مرجع سابك ,ص.ٕ4
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ويرػ الباحث أف مف حق محكمة العدؿ العميا في الضفة الغربية األخذ بنصوص
القوانيف الفمسطينية؛ وذلؾ لعدـ وجود قانوف خاص يختص في النظر في المنازعات اإلدارية
أف تأخذ مف نصوص القانوف
الفمسطينية في الضفة الغربية ,لذلؾ يرػ الباحث أف لممحكمة ْ
الفمسطينية عندما ل يوجد نص صريح في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية ,وبما
يتالءـ مع طبيعة المنازعات اإلدارية.
ار
أف تصدر قرًا
وقد استقر قضاء محكمة العدؿ العميا الفمسطينية عمى أنو يحق لممحكمة ْ
ار ل يمكف تالقييا ,حيث
بوقف تنفيذ القرار المطعوف فيو إذا وجدت أف تنفيذه قد يحدث أضرًا

قضت أنو" :بالرغـ مف عدـ النص عمى صالحيات محكمة العدؿ العميا بوقف تنفيذ القرار

المطعوف فيو في قانوف تشكيل المحاكـ النظامية رقـ (٘) لسنة ٕٔٓٓـ ,واألصوؿ المتبعة أماـ
محكمة العدؿ العميا في المواد مف (ٖ )ٕٛحتى (ٔ )ٕٜمف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية
ار
أف تصدر قرًا
والتجارية رقـ (ٕ) لسنة ّٕٔٓٓ ,
فإننا نرػ أف مف حق محكمة العدؿ العميا ْ
مستعجال بوقف التنفيذ المادؼ لمقرار اإلدارؼ المطعوف فيو إذا وجدت أف التنفيذ المادؼ لمقرار قد
ً
ار ل يمكف تالقييا بالنسبة لممستدعي"(ٔ).
يحدث أضرًا
إل أنو وفي تطور قانوني لفت؛ فقد تـ استحداث قانوف رقـ (ٖ) لسنة ٕٓٔٙـ بشأف الفصل في
أقره المجمس التشريعي المنعقدة بتاريخ ٕٕٓٓٔٙ/ٖٓ/ـ,
المنازعات اإلدارية في فمسطيف الذؼ ّ

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

اإلدارية) والتي تخضع إلشراؼ المجمس األعمى لمقضاء.
فقػػد نػص قػػانوف الفصػػل فػػي المنازعػػات اإلداريػػة الفمسػػطينية عمػػى أنػو" :تخػػتص المحكمػػة اإلداريػػة
بػػالنظر فػػي الطمبػػات المتعمقػػة بػػاألمور المسػػتعجمة التػػي تقػػدـ إلييػػا بمػػا فػػي ذلػػؾ وقػػف تنفيػػذ القػرار
المطعوف فيو مؤقتًا إذا رأت أف نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركيا"(ٕ).

ومف نفس القانوف أنو" :يجوز تقديـ الطمب المستعجل عند تقديـ السػتدعاء أو بعػد مباشػرة النظػر

فيو ,وتنظر المحكمة اإلدارية في الطمب المستعجل تدقيًقا إل إذا رأت خالؼ ذلؾ"(ٖ).
(ٔ)

لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٗ لسنة ٖٕٓٓ ,جلسة ٘ ,ٕٖٓٓ/ٕ/رام هللا ,غٌر منشور.
(ٕ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٔ/ٙمن لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة ٕٓٔٙم.
(ٖ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٕ/ٙمن لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة ٕٓٔٙم.

ٖٗ

لذلؾ سوؼ نقسـ ىذا المبحث إلى مطالب عدة ,نعرض في (المطمب األوؿ) مفيوـ وقف
التنفيذ ,وفي (المطمب الثاني) الجية المختصة بوقف التنفيذ ,وفي (المطمب الثالث) الطبيعة
الستثنائية لوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ.

المطمب األول
مفيوم وقف التنفيذ
مف الثابت لدػ جميع النظـ القضائية سواء كانت متعمقة بالقضاء العادؼ ,أـ القضاء
اإلدارؼ أف الحاجة ممحة إلى قضاء يختص بالمنازعات القضائية التي تتسـ بطابع الستعجاؿ,
ويرجع ذلؾ إلى أف الدعوػ الموضوعية التي تنظر بالطرؽ العادية تحتاج إلى وقت غير قصير
جبر عمى المحكوـ عميو ,وقد يضار المتقاضييف
لتحقيق أىدافيا والفصل فييا بحكـ جائز النفاذ ًا
بسبب ما يستغرقو نظر الدعوػ بالطرؽ العادية(ٔ).
لذلؾ فإف تنفي َذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو يرتب نتائج ل يمكف تداركيا ,فإف السير في
دعوػ اإللغاء يصبح غير ذؼ موضوع ,حيث إنو لو تـ إصدار قرار بيدـ منزؿ أثرؼ ,أو منع
طالب مف تقديـ المتحاف وغيرىا مف األمور التي ل يمكف تداركيا ,ففي ىذه الحالة إذا ُن ِف َذ القرار

أف يتالفى ىذه النتائج الخطيرة عمى قاعدة سالمة
استنفذ أغراضو ,لذلؾ حرص المشرع عمى ْ

الق اررات اإلدارية ,وقابميتيا لمتنفيذ؛ فجعل لممضرور حق اللتجاء إلى القضاء بطمب وقف تنفيذ
القرار مؤقتًا حتى َيصدر حكـ بإلغائو في الموضوع أو برفض اإللغاء(ٕ).
ومثاؿ ذلؾ قرار المحكمة اإلدارية حيث جاء فييا" :إصدار قرار بالزاـ المستدعي ضدىا

(جامعة فمسطيف) بالسماح لممستدعي (الطالب) مف الدخوؿ لالمتحانات النيائية واشعار جامعة
فمسطيف بذلؾ القرار"(ٖ).

(ٔ)

د .خمٌس السٌد إسماعٌل ,دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة
مع المبادئ العامة للمضاء المستعجل ,دار محمود للنشر والتوزٌعٔ55ٖ ,م ,ص.ٔ7ٙ
(ٕ)
د .سلٌمان دمحم سلٌمان دمحم الطماوي ,المضاء اإلداري ,الكتاب األول" ,لضاء اإللغاء" ,مرجع سابك ,الكتاب األول" ,لضاء
اإللغاء" ,دار الفكر العربً ,ٔ54ٙ ,ص.ٕٔٓٙ
)ٖ)
لرار المحكمة اإلدارٌة بغزة ,رلم (ٖ٘) لسنة ٕٓٔ4م ,بتارٌخ ٕٓٔ4/٘/ٔ7م ,غزة ,غٌر منشور.

ٗٗ

وجدير بالذكر أنو لـ تعرؼ التشريعات القانونية لوقف التنفيذ في قوانيف القضاء اإلدارؼ
ومنيا القانوف المصرؼ ,والقانوف األردني ,أما القانوف الفمسطيني لـ يتضمف أؼ نص صريح
بخصوص وقف التنفيذ في السابق ,حيث اكتفت أحكاـ القضاء بتنظيـ إجراءات وقف التنفيذ
ومواعيد تقديميا وشروط الطمب إلى المحكمة ,ولكف قد صدر قانوف الفصل في المنازعات
اإلدارية الفمسطينية الجديد ,والذؼ يختص بالنظر في األمور المستعجمة ووقف التنفيذ ,لذلؾ تولى
الفقو اإلدارؼ لتعريف وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ,حيث عرفو البعض بأنو" :إجراء وقائي ومؤقت
في مسار دعوػ اإللغاء ومنظور غايتيا ,عنيا يتفرع حماية عاجمة لمصالح ل تحتمل لحيف البت
نتياء"(ٔ).
ًا
النيائي في أمرىا
انتظار وبيا يرتبط ابتدا ًء وا ً
أيضا طمب وقف التنفيذ بأنو" :ىو طمب مستعجل يتقدـ بو الطاعف عمى
وقد عرؼ ً

آثار تنفيذ ىذا القرار الذؼ قد يتعذر تداركيا في حالة قبوؿ
القرار اإلدارؼ باإللغاء
ً
مبتغيا بو توقي َ
دعوػ إلغائو"(ٕ).
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,
مما يتضح أنو أمر مستعجل ل يمكف النتظار لحيف النظر في دعوػ اإللغاء.

(ٔ)

د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,دار الجامعة الجدٌدة للنشرٕٓٓ7 ,م ,صٗ.
(ٕ)
د .عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة ,لضاء األمور المستعجلة ,صٖٔ ,أشار لٌه :أنور أبو شعبان ,ولف تنفٌذ المرارات اإلداري,
رسالة ماجستٌر ,جامعة النجاح ,ٕٖٓٔ ,ص.7
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المطمب الثاني
الجية المِتصة بوقف تنفيذ القرار اإلداري
في األصل إف القرار اإلدارؼ الصادر عف الجية اإلدارية يتمتع بقوة التنفيذ ,ول يترتب
نص عمى ذلؾ صراح ًة أو أمر القاضي نفسو بوقف
عميو وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو إل إذا ّ
تنفيذ ذلؾ القرار ,حيث إنو يتمتع بقرينة السالمة مف الناحية القانونية والصحةِ ,مف حيث
المشروعية ,وتكوف صالحة لمتنفيذ الفورؼ أو الجبرؼ حتى يثبت عكس ذلؾ.
الفرع األ ول :وقف تنفيذ القرار اإلداري من جية اإلدارة
قد تمجأ اإلدارة في بعض األحياف إلى وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ بعد صدوره ,وذلؾ حتى
تتمكف مف بحث مشروعيتو أو عدـ مشروعيتو ,حيث إنيا تتمتع بسمطة تقديرية في ذلؾ ,ويحدث
ىذا األمر في حالة تسرع اإلدارة بإصدارىا إلى بعض الق اررات المعينة الذؼ يتبيف ليا فيما بعد
أف تمؾ الق اررات تشوبيا بعض العيوب فتدرؾ حينيا أنو يجب وقف تنفيذ تمؾ الق اررات مؤقت
لحيف البحث في مشروعية تمؾ الق اررات مف عدميا ,فإذا تبيف ليا أنو مشروع فتقوـ بإلغاء قرار
أف تقوـ بتنفيذه ,أما إذا تبيف ليا عدـ
الوقف ويستمر القرار األوؿ في السرياف ,وتستطيع بعد ذلؾ ْ

مشروعيتو فإنيا تقوـ بسحبو(ٔ).

ار بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ صراح ًة ,فإنيا قد تقوـ بوقف
وكما أف اإلدارة قد تصدر قرًا
ضمنا ,ويحدث ذلؾ في حالة ما إذا طعف أحد األفراد باإللغاء في قرار إدارؼ معيف,
تنفيذ القرار
ً
وضمف طمب اإللغاء طمب بوقف تنفيذ القرار ,فإف اإلدارة قد ترػ في ىذه الحالة أف التسرع في

تنفيذ القرار المطعوف فيو سوؼ يعرضيا لممسئولية ,ومف ثـ فإنيا تمتنع عف تنفيذه ,أؼ توقف
ضمنا حتى يصدر حكـ مف القضاء بوقف التنفيذ ,أو رفض طمب الوقف ,وعمى
تنفيذ القرار
ً

ضوء ىذا الحكـ تقوـ اإلدارة بتنفيذ القرار ,أو تستمر في المتناع عف التنفيذ(ٕ).

(ٔ)

د .دمحم عبد العال السنارى ,المرارات اإلدارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة "دراسة لانونٌة" ,طٔ ,معهد اإلدارة العامة ,الرٌاض,
ٗ ,ٔ55ص.ٖٖ7
(ٕ)
د .دمحم عبد العال السنارى ,المرارات اإلدارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ,مرجع سابك ,ص.ٖٖ5
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وتتمثل الغاية مف وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو مؤقتًا لحيف الفصل في دعوػ
اإللغاء إلى تعطيل أو تجميد تنفيذه ,فإذا كاف وقف تنفيذ القرار بواسطة اإلدارة موقوتًا بنفس أجل
قضائيا ول داعي مف
الفصل في الدعوػ ,فميس ىناؾ فائدة بطبيعة الحاؿ مف طمب وقف تنفيذ
ً

طمب إيقافو بيذه الطريقة ,أما إذا كاف ىذا الوقف مؤقتًا بفترة معينة ل يتطابق ول يتزامف مع أجل
فاقدا لمحمو ,حيث ل
الفصل في دعوػ اإللغاء ول تتوازػ معو ,فينا يمكف أل يعتبر طمب الوقف ً

أحد يدرؼ متى سيحيف ميعاد الفصل في طمب اإللغاء ,حتى ل أحد يضمف أل يتجاوز ىذا
الميعاد الفترة التي حددتيا اإلدارة لإليقاؼ فيعاود القرار إعماؿ آثاره ولمدة غير معمومة قبل
الفصل في دعوػ اإللغاء ,والتي قد تستنفد خالليا اآلثار كاممة فال يعد ذو موضوع بعد فقداف
محل الطمب(ٔ).
ولكن ىل يجوز لإلدارة وقف القرار اإلداري في أي وقت؟
إف المنطق القانوني يقتضي القوؿ بأنو ل يجوز لإلدارة وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ في أؼ
أف
وقت ,وذلؾ ألف وقف تنفيذ القرار بمعرفة اإلدارة ليس غاية في ذاتو ,وانما تقصد اإلدارة منو ْ
يتاح ليا فسحة مف الوقت  -فترة الوقف -لبحث مشروعية القرار ,فإذا تبيف ليا عدـ مشروعيتو

فإنيا تقوـ بسحبو ,ولما كاف ل يجوز لإلدارة سحب القرار اإلدارؼ إل في خالؿ مدة معينة مف
تاريخ إصداره –وىي مدة الطعف القضائي في القرار -فإنو يمكف القوؿ بأنو ل يجوز لإلدارة
إصدار قرار بوقف قرار إدارؼ إل في خالؿ مدة الطعف القضائي في ذلؾ القرار األخير ,ولقد
قضت محكمة القضاء اإلدارؼ المصرؼ بيذا المعنى ,ومف أحكاميا وأندرىا في ىذا الشأف ,أنيا
أف يتـ الوقف في المواعيد المقررة لسحب الق اررات اإلدارية المعيبة,
قضت بأنو ..." :ويشترط ْ
يوما مف تاريخ إصداره ,أو مف تاريخ التظمـ منو ,وىذا ىو ما تـ في الحالة محل
وىي ستوف ً
الدعوػ .)ٕ("...

(ٔ)

د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,صٕٓ٘.
(ٕ)
حٌث لضت بانه" :ومن حٌث إ ّن ولف المرار اإلداري هو إجراء تلجؤ إلٌه اإلدارة عند تشككها فً وصول تصرف معٌن من جانبها
إلى الدرجة المرجوة من المشروعٌة وتولف اثاره ,وتعٌد تمٌمه فً ضوء ما تكشف امامها من حمائك ,ودالالت خالل فسحة من الولت
بدالً من أن تكون ممٌدة بالمن المحدد لمواعٌد السحب ,وٌشترط أن ٌتم الولف فً المواعٌد الممررة لسحب المرارات اإلدارٌة المعٌبة,
وهً ستون ٌو ًما من تارٌخ شهره ,أو من تارٌخ التظلم منه ,وهذا هو ما تم فً الحالة محل الدعوى ,إذ الثابت أ ّن لرار ولف الحركة
الصادرة بالمرار رلم ٘ ٔ7فً  ٔ5ٙ٘/ٙ/ٕ5لد صدر بتارٌخ  ,ٔ5ٙ٘/7/4أي خالل الستٌن ٌو ًما التً ٌجوز خاللها سحب المرارات
المعٌبة ,وذلن بعد أ ن توالت التظلمات بشؤنها ,وعمب ولف الحركة شكلت لجنة لبحث التسوٌات العاملٌن بالهٌئة ,ولامت اللجنة بالبحث
تمرٌرا فً هذا الشؤن ,ولد راجعه السٌد مفوض الدولة ,ورفع التمرٌر ,ورأى المفوض فٌه للسٌد الوزٌر ,فمررت بعد
المطلوب ولدمت
ً
ذلن الجهة اإلدارٌة إ جراء حركة ترلٌات جدٌدة فً ضوء ما تكشف لها من حمائك بعد بحث الشكاوي والتظلمات التً لدمت طعنًا فً
لرار الترلٌة المولوف ,ومن ثم ال ٌكون هنان مجال للطعن على تصرفاتها بعدم مراعاة مواعٌد تحصٌن المرارات اإلدارٌة ,ألنَّها
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وكما ذكرنا أنو قد تقوـ اإلدارة بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ صراحة ,فإنيا قد تقوـ بوقف
ضمنا ,ويحدث ذلؾ في حالة ما إذا طعف أحد األفراد باإللغاء في قرار إدارؼ معيف,
تنفيذه
ً

أف تسرع في
وضمف طمب اإللغاء طمب بوقف تنفيذ القرار .فإف اإلدارة قد ترػ في ىذه الحالة ْ

ضمنا) حتى يصدر حكـ مف القضاء بوقف التنفيذ ,أو رفض طمب
تنفيذه (أؼ توقف تنفيذه
ً

الوقف ,وعمى ضوء ىذا الحكـ تقوـ اإلدارة بتنفيذ القرار ,أو تستمر في المتناع عف تنفيذه.

(ٔ)

الفرع الثاني :وقف تنفيذ القرار اإلداري من جية القضاء
نصت القوانيف المصرية المتعاقب عمييا والحالية التي نصت بأنو" :ل يترتب عمى
لقد ّ
رفع الطمب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطموب إلغائو  "...حيث يتبيف أنو بمجرد رفع دعوػ
تمقائيا(ٕ).
اإللغاء ضد القرار اإلدارؼ المطعوف فيو ل يترتب عميو وقف تنفيذ لمقرار
ً
وعندما لحع المشرع المصرؼ أف ىناؾ بعض الق اررات اإلدارية التي ل يمكف تداركيا
ار جسيمة يتعذر تداركيا ,وأف تمؾ األضرار ل يجدؼ فييا
بعد تنفيذىا ,ويترتب عمييا أضرًا
التعويض المالي الذؼ تتحممو اإلدارة في حالة ما إذا كاف القرار اإلدارؼ
خاطئا ,وحكـ القضاء
ً
بإلغائو ,كما لحع أف المتضرر مف ىذا النوع مف الق اررات ليس لديو أؼ وسيمة يستطيع
بواسطتيا أف يوقف تنفيذ القرار لحيف الفصل في دعوػ اإللغاء خاصة وأف القاعدة العامة في
تنفيذ الق اررات اإلدارية تقضي بأف رفع دعوػ اإللغاء ل يترتب عميو وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ
المطعوف فيو ,وذلؾ باإلضافة إلى مميزات اإلدارة في تنفيذ ق ارراتيا ,وخاصة حقيا في استخداـ
التنفيذ المباشر(ٖ).
لذلؾ قرر المشرع المصرؼ لألشخاص المتضرريف مف القرار اإلدارؼ الحق في طمب
ظا عمى حقوؽ
وقف تنفيذ ىذا القرار بصفة مؤقتة حتى يتـ الفصل في دعوػ اإللغاء؛ وذلؾ ِحفا ً
عمما أنو" :ل يترتب عمى رفع
اآلخريف ,ولقد نصت القوانيف المصرية المتعاقب عمييا والحاليةً ,

راعت ً
فعال هذه المواعٌد" ,فً حكم محكمة المضاء اإلداري المصري بتارٌخ ٖٓ ٔ5ٙ5/ٔ/فً المضٌة رلم ٕ ٖٔ4لسنة ٕٓق-
مجموعة أحكام المضاء اإلداري فً ثالث سنوات  ٔ5ٙ5 – ٔ5ٙٙص ,ٖ٘ٙأشار إلٌه :دمحم عبد العال السنارى ,المرارات اإلدارٌة
فً المملكة العربٌة السعودٌة ,مرجع سابك ,ص.ٖٖ5
(ٔ)
د .دمحم عبد العال السنارى ,المرارات اإلدارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ,مرجع سابك ,ص.ٖٖ5
(ٕ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٗ5من لانون مجلس الدولة المصري ,رلم  ٗ7لسنة ٕٔ57م.
(ٖ)
د .دمحم عبد العال السنارى ,المرارات اإلدارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ,مرجع ساب ,صٖٓٗ.
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أف تأمر بوقف
الطمب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطموب إلغائو عمى أنو يجوز لممحكمة ْ
ط ِ
مب ذلؾ في صحيفة الدعوػ و أرت المحكمة أف نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركيا"(ٔ).
تنفيذه إذا ُ
"وبالنسبة إلى الق اررات التي ل تقبل طمب إلغائيا قبل التظمـ منيا إدارًيا ل يجوز طمب وقف

أف تحكـ مؤقتًا باستمرار صرؼ مرتبة
بناء عمى طمب المتظمـ ْ
تنفيذىا ,عمى أنو يجوز لممحكمة ً
صادر بالفصل ,فإذا حكـ لو بيذا الطمب ثـ رفض تظممو ولـ يرفع
ًا
كمو أو بعضو إذا كاف القرار

كأف لـ يكف واسترد منو ما قبضو"(ٕ).
اعتبر الحكـ ْ
دعوػ اإللغاء في الميعاد ُ

وقد عيد بسمطة اختصاص وقف التنفيذ إلى محكمة القضاء اإلدارؼ ,في القانوف
أف تأمر بوقف تنفيذه إذا طمب ذلؾ في صحيفة
المصرؼ فقرر فييا " ...عمى أنو يجوز لممحكمة ْ
ورت المحكمة أف نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركيا"(ٖ).
الدعوػ أ

وأف القاعدة في تحديد الجية المختص لمنظر بوقف تنفيذ القرار المطعوف فيو ىو نفسو
المختص بالطعف األصمي ,وىي دعوػ اإللغاء ,فيذه قاعدة معموؿ بيا ,سواء في القانوف
الفرنسي أو في المصرؼ أو في األردني أو في القانوف الفمسطيني(ٗ).
حيث في القانوف الفرنسي يختص مجمس الدولة بتقرير وقف تنفيذ اإلجراءات والق اررات
اإلدارية المطعوف فييا أمامو ,وتختص بتقريره المحاكـ اإلدارية والييئات القضائية اإلدارية
األخرػ بالنسبة لمق اررات المطعوف فييا أماميا ,وفي مصر تختص بتقرير وقف التنفيذ المحكمة
المختصة بنظر دعوػ إلغاء القرار المطموب وقف تنفيذه(٘).
ار
أف تصدر قرًا
وقد استقر قضاء محكمة العدؿ العميا الفمسطينية عمى أنو يحق لممحكمة ْ
ار ل يمكف تالقييا ,حيث
بوقف تنفيذ القرار المطعوف فيو إذا وجدت أف تنفيذه قد يحدث أضرًا

مستعجال بوقف التنفيذ
ار
أف تصدر قرًا
ً
قضت أنو ..." :فإننا نجد أف مف حق محكمة العدؿ العميا ْ

(ٔ)

انظر فً ذلن نص المادة ( )ٔ/ٗ5من لانون مجلس الدولة المصري رلم  ٗ7لسنة ٕ.ٔ57
(ٕ)
انظر فً ذلن نص المادة ( )ٕ/ٗ5من لانون مجلس الدولة المصري رلم  ٗ7لسنة ٕ.ٔ57
(ٖ) (ٖ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٗ5من لانون مجلس الدولة المصري ,رلم  ٗ7لسنة ٕٔ57م.
(ٗ)
د .جورجً شفٌك سارى ,لواعد وأحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,طٖ ,دار ام المرىٔ55ٙ-ٔ557 ,م ,ص.ٖ54
(٘)
د .جورجً شفٌك سارى ,لواعد وأحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,ص.ٖ54
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ار
المادؼ لمقرار اإلدارؼ المطعوف فيو إذا وجدت أف التنفيذ المادؼ لمقرار اإلدارؼ قد يحدث أضرًا
ل يمكف تالقيو بالنسبة لممستدعي"(ٔ).

أيضا في حكـ لمحكمة العدؿ العميا الفمسطينية قضت بأنو" :بالرغـ مف عدـ النص عمى
و ً

صالحيات محكمة العدؿ العميا الفمسطينية بوقف تنفيذ القرار المطعوف فيو في قانوف تشكيل
المحاكـ النظامية رقـ (٘) لسنة ٕٔٓٓـ ,واألصوؿ المتبعة أماـ محكمة العدؿ العميا الفمسطينية
في المواد مف (ٖ )ٕٛحتى (ٔ )ٕٜمف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ (ٕ) لسنة
مستعجال بوقف التنفيذ المادؼ
ار
أف تصدر قرًا
ً
ٕٔٓٓ ,فإننا نرػ أف مف حق محكمة العدؿ العميا ْ

ار ل يمكف تالقييا
لمقرار اإلدارؼ المطعوف فيو إذا وجدت أف التنفيذ المادؼ لمقرار قد يحدث أضرًا
بالنسبة لممستدعي"(ٕ).

نص عمى أنو" :تختص
أما قانوف الفصل في المنازعات الفمسطيني المطبق في غزة؛ فقد ّ

المحكمة اإلدارية بالنظر في الطمبات المتعمقة باألمور المستعجمة التي تقدـ إلييا بما في ذلؾ
وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو مؤقتًا إذا أر ِت أف نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركيا"(ٖ).

أف تصدر مثل ىذا
ويرؼ الباحث أف مف حق محكمة العدؿ العميا في الضفة الغربية ْ

القرار المستعجل بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو إذا وجدت أف ىذا القرار يترتب عميو

ار ل يمكف تعويضيا أو تداركيا ,والتي قد تضر بمصمحة الطاعف لحيف الفصل في دعوػ
أضرًا
اإللغاء ,ولقد أحسف المشرع الفمسطيني في إصدار قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية
الفمسطينية رقـ (ٖ) لسنة ٕٓٔٙـ المطبق في غزة الذؼ أحسف في تحديد المحكمة المختصة
صدار
بالنظر في طمب وقف التنفيذ المطعوف فيو مؤقتًا ,وىي المحكمة اإلدارية ,ويؤيد الباحث إ َ
أف يطبق ىذا القانوف في
مثل ىذا القانوف الخاص في طمب وقف التنفيذ وغيره ,ويرػ الباحث ْ

ويوحد في الضفة وغزة.
فمسطيف ُ

(ٔ)

حكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٕٔ ,ٕٖٓٓ/جلسة  ,ٕٓٓٗ/ٗ/ٕ4رام هللا ,غٌر منشور.
(ٕ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٗ ,ٕٖٓٓ/جلسة ٘ ,ٕٖٓٓ/ٕ/مشار إلٌه ساب ًما ,وانظر إلى :حكم محكمة العدل العلٌا
ً
الفلسطٌنٌة ,رلم ٖٖٔ لسنة ٕ٘ٓٓ ,مشار إلٌه سابما ,وانظر إلى :حكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٔٔ ,ٕٓٓ٘/جلسة
ٔٔ ,ٕٓٓ٘/5/رام هللا ,غٌر منشور.
(ٖ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٔ/ٙمن لانون المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة ,رلم (ٖ) لسنة  ,ٕٓٔٙغزة.
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المطمب الثالث
الطبيعة اًلستثنائية لوقف تنفيذ القرار اإلداري
إف القاعدة المستقرة بالنسبة لمطعف أماـ القضاء اإلدارؼ ,ىي أف رفع دعوػ اإللغاء ل
نص عمى ذلؾ صراح ًة أو أمر
يترتب عمييا وقف تنفيذ لمقرار اإلدارؼ المطعوف فيو ,إل إذا ّ

القاضي نفسو بوقف التنفيذ.

الفرع األ ول :مفيوم مبدأ األثر غير الموقف لمطعن باإللغاء
معنى ىذا المبدأ ومقتضاه أف مياجمة القرار اإلدارؼ بدعوػ اإللغاء ل توقف تنفيذه,
أف يقضي بإلغاء القرار المطعوف فيو أو يسحبو مف قبل اإلدارة إذ ما
أف يستمر إلى ْ
والذؼ يجب ْ

شابو أحد أوجو عدـ المشروعية وباألصوؿ المقررة لذلؾ(ٔ).

واليدؼ مف ىذا حتى ل يؤدؼ إلى شل حركة اإلدارة ووقف نشاطيا اليادؼ إلى تحقيق
المقدمة ضد ق ارراتيا اإلدارية ,ووقف تنفيذىا بمجرد رفع أو طعف
المصمحة العامة ,نتيج ًة لمطعوف ُ
تماما عف القياـ بمياميا والضطالع بالمسؤوليات التي
ضد ىذه الق اررات يؤدؼ إلى عجزىا ً

أنيطت بيا ,فالقاعدة العامة المستقرة أف الطعف بإلغاء في الق اررات اإلدارية ل يوقف تنفيذىا(ٕ).

فيحق لإلدارة تنفيذ ق ارراتيا فور صدورىا؛ ألنيا تتمتع بقرينة السالمة مف الناحية
أف يثبت
القانونية ,والصحة مف حيث المشروعية ,وتكوف صالحة بيذا لمتنفيذ الفورؼ إلى ْ

مقدما ضد ىذه الق اررات
طعنا
النقيض ,ولإلدارة أل توقف تنفيذىا حتى بعد عمميا بأف ىناؾ ً
ً
ولكف تتحمل المسؤولية في ذلؾ إذا حكـ بإلغائيا َفأَ ُثر اإللغاء يرتد إلى وقت صدور القرار ,ورغـ
مستقر ومعموًل بيا إل أف القوانيف الخاصة بالقضاء اإلدارؼ
ًا
عاما
أف ىذه القاعدة تمثل مبدأ ً
نصت عمييا صراحة(ٖ).
ّ

(ٔ)

د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,ص.ٙ
(ٕ)
د .جورجً شفٌك سارى ,لواعد وأحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,ص٘ ,ٖ5ود .عبد الغنً بسٌونً عبد
هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,طٖ ,منشؤة المعارف ,اإلسكندرٌةٕٓٓٙ ,م ,ص٘ٔ.
(ٖ)
د .جورجً شفٌك سارى ,لواعد وأحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,ص٘ ,ٖ5وانظر إلى :د .حمدي ٌاسٌن
عكاشة ,المرافعات اإلدارٌة فً لضاء مجلس الدولة ,منشؤة المعارف ,اإلسكندرٌة ,ٔ557 ,صٖٕٗٔ.
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ول يجوز الخروج عمى ىذا األصل العاـ إل بنص تشريعي خاص ,ليس فقط فيما يتعمق
يضا بالنسبة لمتظممات المرفوعة لإلدارة ,فكل ىذه
بطعوف اإللغاء المقدمة لجيات القضاء ,وانما أ ً
التظممات بالمعنى الواسع – القضائية واإلدارية  -ليس ليا أثر موقف لتنفيذ القرار اإلدارؼ ما لـ
ينص صراحة عمى خالفو(ٔ).
نص قانوف مجمس الدولة المصرؼ عمى ىذا المبدأ بقولو "ل يترتب عمى رفع الطمب
ولقد ّ
إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطموب إلغاؤه .)ٕ("...
أما في القانوف األردني ,فقد نص قانوف القضاء اإلدارؼ عمى أنو" :تختص المحكمة
اإلدارية بالنظر في الطمبات المتعمقة باألمور المستعجمة التي تقدـ إلييا بشأف الطعوف والدعاوػ
الداخمة في اختصاصيا بما في ذلؾ وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو مؤقتاً إذا رأت أف نتائج تنفيذه
قد يتعذر تداركيا"(ٖ).
أيضا" :يجوز تقديـ الطمب المستعجل عند تقديـ الدعوػ أو بعد مباشرة النظر فييا ,
و ً

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

أيضا" :لممحكمة اإلدارية اف تمزـ طالب اتخاذ اإلجراء المستعجل بتقديـ كفالة تقرر
و ً

مقدارىا وشروطيا لمصمحة الطرؼ اآلخر أو لمصمحة مف ترػ المحكمة اإلدارية أف عطالً
وضر اًر قد يمحق بو إذا ظير أف طالب وقف التنفيذ لـ يكف محقاً في دعواه سواء بصورة كمية أو
جزئية"(٘).
أما فيما يتعمق بالقانوف الفمسطيني؛ فإف قانوف تشكيل المحاكـ النظامية وقانوف أصوؿ
المحاكمات المدنية والتجارية لـ يتضمنوا أؼ نص قانوني يتعمق بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ
المطعوف فيو ,أما المادة ( )ٗٙمف قانوف السمطة القضائية الفمسطيني أشارت لوقف تنفيذ
الق اررات اإلدارية المطعوف فييا مف قبل أعضاء السمطة القضائية ,وىي خاصة بالمحكمة العميا
ول يجوز القياس عمييا في قرار وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ.

(ٔ)

د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,صٖٔ.
(ٕ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٔ/ٗ5من لانون مجلس الدولة المصري ,رلم ( )ٗ7لسنة ٕٔ57م.
(ٖ)
انظر فً ذلن نص المادة (/ٙأ) من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم ( )ٕ7لسنة ٕٗٔٓم.
(ٗ)
انظر فً ذلن نص المادة (/ٙب) من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم ( )ٕ7لسنة ٕٗٔٓم
(٘)
انظر فً ذلن نص المادة (/ٙج) من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم ( )ٕ7لسنة ٕٗٔٓم
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ار
أف تصدر قرًا
وقد استقر قضاء محكمة العدؿ العميا الفمسطينية عمى أنو يحق لممحكمة ْ
ار ل يمكف تالفييا ,حيث
بوقف تنفيذ القرار المطعوف فيو إذا وجدت أف تنفيذه قد يحدث أضرًا

قضت أنو" :بالرغـ مف عدـ النص عمى صالحيات محكمة العدؿ العميا بوقف تنفيذ القرار

المطعوف فيو في قانوف تشكيل المحاكـ النظامية رقـ (٘) لسنة ٕٔٓٓـ ,واألصوؿ المتبعة أماـ
محكمة العدؿ العميا في المواد مف (ٖ )ٕٛحتى (ٔ )ٕٜمف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية
ار
أف تصدر قرًا
والتجارية رقـ (ٕ) لسنة ٕٔٓٓـ ,فإننا نرػ أف مف حق محكمة العدؿ العميا ْ
مستعجال بوقف التنفيذ المادؼ لمقرار اإلدارؼ المطعوف فيو إذا وجدت أف التنفيذ المادؼ لمقرار قد
ً
ار ل يمكف تالفييا بالنسبة لممستدعي"(ٔ).
يحدث أضرًا
وفي حكـ صادر عف محكمة العدؿ العميا الفمسطينية ,حيث قضت أنو" :وبالرجوع إلى
القانوف فإننا نجد بأف المشرع الفمسطيني لـ ينص عمى وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ل في قانوف
ونظر لعدـ وجود
ًا
تشكيل المحاكـ النظامية أو في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية,
نص في القانوف بتنظيـ وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية فإنو في ىذه الحالة تعود المحكمة إلى
القواعد العامة في القانوف اإلدارؼ مسترشدة في ذلؾ بما استقر عميو الفقو والقضاء اإلدارييف"(ٕ).
وباإلشارة لِ َما سبق ,فإف المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوػ اإلدارية في فمسطيف
سواء في الضفة أو غزة ,فيي محكمة العدؿ العميا الفمسطينية بصفتيا ىي أوؿ وآخر درجة,
حيث تعتبر أحكاميا نيائية وقطعية؛ ألنيا 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.
إل أنو وفي تطور قانوني لفت؛ فقد تـ استحداث قانوف رقـ (ٖ) لسنة ٕٓٔٙـ بشأف
أقره المجمس التشريعي المنعقدة بتاريخ
الفصل في المنازعات اإلدارية في فمسطيف الذؼ ّ
حاليا ,والذؼ أصبح ُينظر في المنازعات اإلدارية عمى
ٕٕٓٓٔٙ/ٖٓ/ـ ,والمطبق في غزة ً
درجتيف (المحكمة اإلدارية ومحكمة العدؿ العميا) ,حيث بموجب أحكاـ ىذا القانوف نشأت محكمة
تسمى (المحكمة اإلدارية) والتي تخضع إلشراؼ المجمس األعمى لمقضاء.
(ٔ)

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

ٖ٘

أما قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطينية المطبق في غزة ,فقد نص بشأف
الفصل في المنازعات اإلدارية أنو" :تختص المحكمة اإلدارية بالنظر في الطمبات المتعمقة
باألمور المستعجمة التي تقدـ إلييا بما في ذلؾ وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو مؤقتًا إذا أرت أف
نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركيا"(ٔ) ,ىذا يعني أف المحكمة اإلدارية تختص بالنظر في المنازعات

اإلدارية التي كانت في السابق تنظر فييا محكمة العدؿ العميا ,حيث ل تقوـ المحكمة بوقف تنفيذ
أف يقدـ طمب وقف التنفيذ ضمف دعوػ
القرار بمجرد تقديـ دعوػ اإللغاء
تمقائيا ,بل يجب ْ
ً
اإللغاء أو بعد مباشرة النظر فيو أؼ في استدعاء مستقل ,وأ ْف يكوف ىناؾ نتائج يتعذر تداركيا

فيما لو ُن ِف َذ القرار المطعوف فيو.

الفرع الثاني :تبريرات قاعدة األثر غير الموقف
لقد ارتكزت فكرة األثر غير الموقف باإللغاء عمى تبريرات عدة ,عمى النحو اآلتي:
أوًًل :فكرة القرار التنفيذي" :أ ّسس جانب مف الفقو ىذا التبرير عمى نظرية العميد()M. Hauriou
الخاصة بالقرار التنفيذؼ التي بمقتضاىا يقرر عميد مدرسة تولوز أف اإلدارة تممؾ سمطة القياـ
بنفسيا بتنفيذ الق اررات التي تتخذىا دوف حاجة إلى استئذاف القضاء حتى عندما يكوف تنفيذ القرار
لممحافظة عمى مصمحة الغير ,حيث أف ىذه النظرية تعرضت لنتقادات عدة ,كاف مف أىميا ما
وجيو إلييا األستاذ ( )M. chinotالذؼ رفض اإلقرار بأف لإلدارة امتياز عاـ في ىذا الشأف ,ألف
األمر ل يتعمق بوجود مبدأ طبيعي وانما باختصاص قانوني ,حيث فرؽ بيف القوة الممزمة لمعمل
اإلدارؼ والقوة التنفيذية لو وقدرة اإلدارة عمى التنفيذ ,إذ يرػ األستاذ ( )chinotعمى عكس العميد
( )Hauriouأف اإلدارة ل تممؾ ىذه المتيازات الثالثة إل في الحالت التي يحددىا القانوف ,وأف
أف تمجأ إلى القاضي في الحالت األخرػ لكي يسمح ليا بالتنفيذ بالقوة الجبرية"(ٕ).
عمييا ْ
وتتحمل فكرة العميد ( )M. Hauriouكاآلت(:)3
 يصدر القرار اإلدارؼ
متمتعا منذ لحظة صدوره بقرينة الصحة المفترضة ,وىو ما يعني
ً
قانونا بغير توقف عمى أؼ تدخل مسبق مف قبل القضاء لتقرير ذلؾ,
مشروعية القرار
ً

(ٔ)

انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٔ/ٙمن لانون المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة ,رلم (ٖ) لسنة  ,ٕٓٔٙغزة.
(ٕ)
د .عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,ص.ٔ4
(ٖ)
د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,ص٘ٔ.
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والقرينة تجد أساسيا في كوف اإلدارة ىي القائمة عمى تحقيق الصالح العاـ ,فال يفترض بداءة
أف يثبت
وبالتالي مخالفة القانوف في أعماليا وانما الصحة والسالمة ىما المفترضاف ,إلى ْ
أف تتحمل اإلدارة مسئولية التنفيذ فيما لو باف عدـ مشروعية
عكس ذلؾ ممف يدعيو ,وعمى ْ
القرار الذؼ تـ تنفيذه فيحق لصاحب الشأف عندئذ مطالبتيا بالتعويض إ ْف توافرت كافة شروط

طمبو ,ومعنى ذلؾ في واقع الحاؿ أف القرار اإلدارؼ يولد بقوة التنفيذ الذاتي لدوراف ىذه القوة
وعدما ,فبغير افتراض مشروعية القرار عمى ىذا النحو سينتفي
وجودا
مع قرينة المشروعية
ً
ً
بطبيعة الحاؿ سند قوتو التنفيذية الذاتية ,والقوة التنفيذية الذاتية تفقد بدورىا سندىا بغياب
قرينة المشروعية.
حصينا ضد أؼ رجوع فيو في أؼ مرحمة وانما مف
 وأ ْف كاف ذلؾ ل يعني أف القرار يصير
ً
أف يقابل امتياز اإلدارة في إصدار ق اررات قابمة لمتنفيذ المباشر إمكانية تدخل
الضرورؼ ْ

القضاء لفحص مشروعيتيا مراعاة لصالح المخاطبيف بيا ,إل أف ىذا التدخل القضائي يكوف
لحًقا.

 واذا كاف مف حق المخاطبيف بالقرار المجوء إلى القضاء لحًقا لمفصل في مدػ مشروعيتو,
فإف ذلؾ ل يؤثر في التزاميـ بتنفيذه ,فعمييـ تنفيذ القرار أوًل ثـ مخاصمتو بعد ذلؾ أماـ
القضاء إذا ما قدروا مخالفتو لمقانوف.
وعمى الرغـ مف حصوؿ نظرية العميد ( )Hauriouعمى قبوؿ أكثر الفقو ,إل أنيا صادفت
شديدا مف بعض الفقياء الذيف أسسوا رفضيـ ليا عمى أف اإلدارة ل تممؾ
نقدا
ً
في البداية ً

سمطة تنفيذ ق ارراتيا مباشرة ,إل في الحالت التي يخوؿ ليا القانوف ذلؾ صراحة ,حيث ل
يتعمق األمر في ىذه الخصوص بمبدأ طبيعي تستمد منو اإلدارة سمطة مطمقة في التنفيذ

الجبرؼ المباشر ولكف باختصاص قانوني تنحصر في إطاره وحدوده وغايتو مثل ىذه
السمطة .وذلؾ انطالًقا مف وجوب ضماف مصالح األفراد ,وعدـ تعرضيـ لتعسف اإلدارة في
استعماؿ وسائل القير المادؼ التي تحوزىا(ٔ).
وجدير بالذكر أن نتعرف عمى القرار المنعدم والقرار الضمني والقرار اإلداري السمبي :القرار
الضمني ىو ذلؾ الموقف الذؼ تكشف ظروؼ الحاؿ –دوف إفصاح -عف أف اإلدارة تتخذه حياؿ
(ٔ)

د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,ص.ٔ4

٘٘

أمر معيف ,وىو يظير في أجمى صورة في حالة التظمـ أو التقدـ إلى جية اإلدارة فتحجـ عف
مستقيال
اإلجابة عنو سواء بالقبوؿ أو الرفض وتمتزـ الصمت(ٔ) ,ومثاؿ ذلؾ اعتبار الموظف
ً
نص عمى أنو
لنقطاعو عف العمل فترة معينة؛ فطبًقا لقانوف الخدمة المدنية الفمسطيني الذؼ ّ
يوما متصمة ما لـ
"يفقد الموظف وظيفتو إذا تغيب عف عممو دوف إذف مدة تزيد عف خمسة عشرة ً
عذر مقبوًل"(.)2
يقدـ ًا

ساسيا مف أركانيا مثل
أما بالنسبة لمق اررات المنعدمة فيي الق اررات التي تفقد ً
ركنا أ ً

أف
غصب السمطة ,وازاء ىذه الق اررات يتمتع القضاء بسمطات واختصاصات كاممة واسعة ,ولو ْ

مالئما في ىذا الشأف؛ ألف اإلدارة باتخاذىا مثل ىذه الق اررات تتساوػ
يقضي ويحكـ بما يراه
ً
باألفراد العادييف وتنحدر ق ارراتيا إلى مستوػ األفعاؿ المادية المعدمة األثر مف الناحية القانونية.
ويكوف لذوؼ الشأف حياليا الحق في مياجمتيا بأؼ شكل يروف وبأؼ طريقة يرتضونيا(ٖ) .وىكذا
ل تتمتع تمؾ الق اررات اإلدارية المنعدمة بأؼ حصانة ,ويجوز إلغاؤىا أماـ القضاء اإلدارؼ في أؼ
وقت دوف التقيد بميعاد الطعف باإللغاء ,وذلؾ لف العدـ ل يتحصف أ ًبدا ,ويعتبر كأنو لـ يكف

ميما طاؿ عميو العيد(ٗ).

نص قانوف الفصل في المنازعات الدارية الفمسطيني المطبق في غزة عمى أنو:
ولقد ّ
"يقبل الطعف في الق اررات المنعدمة في أؼ وقت دوف التقيد بميعاد"(٘).
أما القرار اإلدارؼ السمبي فإنو يتحقق عندما تمتنع الجية اإلدارية عف اتخاذ إجراء كاف
أف يكوف ثمة إلزاـ عمى
مف الواجب عمييا اتخاذه بحكـ القانوف ,وأنو يتعيف لقياـ القرار السمبي ْ

جبا عمييا فإف امتناعيا
الجية اإلدارية باتخاذ قرار معيف ,فإذا لـ يكف صدور مثل ىذا القرار وأ ً
سمبيا ,مما يقبل الطعف عميو باإللغاء ,وحتى يكوف القرار سمبي يجب
عف إصداره ل يشكل قرًا
ار ً
توافر شرطاف أساسياف لمقوؿ بوجود القرار اإلدارؼ السمبي ,وىما :أ ْف يقع التزاـ قانوني عمى

اإلدارة بإصدار قرار إدارؼ معيف ,وأ ْف يتحقق امتناع اإلدارة أو سكوتيا عف اتخاذ القرار

(ٔ)

د .سعد الشتٌوي العنزي ,الرلابة المضائٌة على المرار اإلداري السلبً ,عددٔ ,مجلة المضاء اإلداريٕٕٓٓ ,م ,ص.ٔ5
(ٕ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم (ٓ )ٔ/5من لانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً رلم ٗ لسنة  ٔ554وتعدٌالته.
(ٖ)
د .جورج شفٌك سارى ,لواعد وأحكام المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,صٖٔٗ.
(ٗ)
د .دمحم رفعت عبد الوهاب ,المضاء اإلداري لضاء اإللغاء ,الكتاب الثانً ,مرجع سابك ,ص.ٔٔ7
(٘)
نص المادة رلم (٘ )ٙ/من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة ٕٓٔٙم.
انظر فً ذلن ّ

٘ٙ

المطموب ,وىو امتناع اإلدارة عف إصدار قرار كاف مف الواجب عمييا اتخاذه وفًقا لمقوانيف
والموائح(ٔ).
إف األصل ىو قابمية القرارات اإلدارية لوقف التنفيذ في حالة توافر شرطي الجدية
والستعجاؿ ولكف ما مدػ جواز وقف تنفيذ الق اررات السمبية ,حيث يعارض الفقو والقضاء
الفرنسي وقف تنفيذ القرار السمبي ,وذلؾ أف نظاـ وقف التنفيذ في فرنسا يقتصر عمى الق اررات
الصريحة (اإليجابية) دوف السمبية(ٕ).
أما الوضع في مصر فإنو يختمف عف فرنسا بالنسبة لمق اررات اإلدارية السمبية ,وذلؾ أنو
ل فرؽ بيف الق اررات اإلدارية السمبية والصريحة فكال النوعيف مف الق اررات تعتبر إدارية تقبل
الطعف باإللغاء ,ألننا لو قصرنا ىذا عمى الق اررات الصريحة ألعطينا اإلدارة الفرصة لإلفالت مف
أف تمتنع عف الجابة عمى ما يطمبو
الخضوع ألوامر وقيود المشروعية ,ألنو سيكوف أفضل ليا ْ

منيا األفراد ,وتموذ بالصمت والسكوت ودوف رقابة عمييا ,لذلؾ استقر الفقو والقضاء عمى أف
(ٖ)

عبر عنو
وىذا ما ّ

تماما مثل الصريحة.
الق اررات السمبية ق اررات إدارية تقبل الطعف باإللغاء ً
نصت عمى أف" :يعتبر
قانوف مجمس الدولة المصرؼ في الفقرة األخيرة مف المادة العاشرة التي ّ
في حكـ الق اررات رفض السمطات اإلدارية أو امتناعيا عف اتخاذ قرار كاف مف الواجب اتخاذه

طبًقا لمقوانيف والموائح"(ٗ).
أما القانوف الفمسطيني فقد نظـ ىذه المسالة في قانوف تشكيل المحاكـ النظامية فنص
عمى أنو" :تختص محكمة العدؿ العميا بالنظر في رفض الجية اإلدارية أو امتناعيا عف اتخاذ
أؼ قرار كاف يجب اتخاذه وفًقا ألحكاـ القوانيف أو األنظمة المعموؿ بيا"(٘).
نص عمى
وفي قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطينية المطبق في غزة ,فقد ّ

أنو" :في حالة رفض الجية اإلدارية أو امتناعيا عف اتخاذ أؼ قرار كاف يجب اتخاذه وفقاً
ألحكاـ القوانيف أو األنظمة المعموؿ بيا ,ل يقبل الستدعاء إل بعد تقديـ تظمـ لمجية اإلدارية,
يوما مف تاريخ تقديمو ,فإذا انقضت ىذه المدة دوف الرد عمى
ويتـ البت في التظمـ خالؿ ثالثيف ً
(ٔ)

د .سعد الشتٌوي العنزي ,الرلابة المضائٌة على المرار اإلداري السلبً مرجع سابك ,صٕٕ.
(ٕ)
د .سعد الشتٌوي العنزي ,الرلابة المضائٌة على المرار اإلداري السلبً ,مرجع سابك ,صٕٖ.
(ٖ)
د .دمحم رفعت عبد الوهاب ,المضاء اإلداري ,لضاء اإللغاء ,الكتاب الثانً ,مرجع سابك ,صٖٔٔ.
(ٗ)
نص المادة رلم (ٓٔ/ٔٗ/ب) من لانون مجلس الدولة المصري رلم  ٗ7لسنة ٕٔ57م.
انظر فً ذلن ّ
(٘)
انظر فً ذلن نص المادة رلم (ٖٖ )٘/من لانون تشكٌل المحاكم النظامٌة رلم (٘) لسنة ٕٔٓٓم.
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فوضا ,ويحسب ميعاد الستدعاء مف تاريخ الرفض الصريح أو
مقدـ التظمـ اعتبر طمبو مر ً

الضمني"(ٔ).

ويرػ الباحث إف صالحية المحكمة اإلدارية حسب المادة رقـ ( )ٙمف قانوف الفصل في
المنازعات اإلدارية تنص عمى نظر الطمبات المتعمقة باألمور المستعجمة التي تقدـ إلييا لوقف
تنفيذ القرار المطعوف فيو وىذا يقتضي طبًقا بجميع السوابق القضائية لمحكمة العدؿ العميا
الفمسطينية أل تتعرض المحكمة في الق اررات الصادرة في الطمبات المستعجمة ألصل الحق وال
فصال مسبًقا في موضوع النزاع الدعوػ ,وىو ما يعني أنو وفي حالة القرار السمبي
اعتبر ذلؾ
ً
أف يطمب مف المحكمة وقف تنفيذ القرار الذؼ امتنعت عف
تبعا لذلؾ ْ
والطمب فيو فإنو ل يجوز ً

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

ويرػ الباحث مف األخطاء أو التجاوزات التي تسجل عمى المحكمة اإلدارية في أحكاميا
في ىذا الجانب القرار الصادر عف المحكمة اإلدارية بغزة أنو" :قررت المحكمة إلزاـ المستدعي
ضدىا األولى (جامعة األقصى) بالتوقيع عمى شيادات الخريجيف ببرنامج الماجستير المشترؾ
بيف أكاديمية اإلدارة والسياسة والمستدعى ضدىا األولى لحيف الفصل في الستدعاء ,)ٕ("...مف
ىذا الحكـ يتبيف أف رافع الدعوػ قد تقدـ بطمب إلغاء القرار السمبي الصادر عف المستدعى
األولى بعدـ التصديق عمى شيادات الخريجيف ببرنامج الماجستير المشترؾ بيف األكاديمية
وجامعة األقصى والمطالبة بالتعويض عف الضرر الذؼ اصابيـ ,ولقد قاـ المستدعيف بتقديـ
التظمـ لدػ المستدعى الولى ,إل أف المستدعى ضدىا األولى لـ يستجب ,ولـ ترد عمى تظمـ
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
كثير مف األحكاـ القضائية التي ل يقبل وقف التنفيذ في القرار السمبي بحكـ أنو ل يوجد قرار
أف تشكل ازدواجية في السوابق القضائية ,ويرػ
صريح حتى يتـ وقف تنفيذه ,وىذا مف شأنو ْ

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

انظر فً ذلن نص المادة رلم (٘ )ٖ/من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة رلم (ٖ) لسنة ٕٓٔٙم.
)ٕ)
حكم المحكمة اإلدارٌة بغزة رلم (ٔ ).لسنة ٕٓٔ4م ,بتارٌخ ٕٕٕٓٔ4/ٖ/م ,غزة ,غٌر منشور.
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ثانيا :مبدأ الفصل بين السمطتين (اإلدارية والقضائية)" :استند ىذا المبدأ إلى الفصل بيف
ً

السمطتيف القضائية واإلدارية؛ أؼ بيف اإلدارة والقضاء ,وذلؾ عمى أساس أنو إذا كاف رفع الدعوػ
القضائية سيؤدؼ إلى وقف آثار القرار المطعوف فيو ,فيذا يعني أف القاضي قد تدخل في عمل

اإلدارة بطريق غير مباشر ,وأف ذلؾ سوؼ يكوف لو نتيجة حتمية في تعديل مدػ الرقابة التي
سوؼ يمارسيا بعد ذلؾ ,ومف ناحية أخرػ فإف رقابة القاضي اإلدارؼ في دعوػ اإللغاء أو
دعوػ تجاوز السمطة كما يطمق عمييا في فرنسا ,ىي رقابة لحقة بحيث يراعي القاضي عدـ
أف يصدر إلييا أؼ أوامر بالقياـ بعمل أو بالمتناع عف
التدخل في وظائف اإلدارة؛ ألنو ل يممؾ ْ

عمل"(ٔ).

وىذا يعني استقالؿ القضاء واإلدارة كل منيما عف اآلخر ,بحيث ل تستطيع اإلدارة
أف يتعطل
التدخل في عمل القاضي ول يستطيع القاضي التدخل في عمل اإلدارة ,حيث يمكف ْ

تمقائيا لتنفيذه ,ىذا يعني أف تنفيذ اإلدارة
وقفا
إذا ترتب عمى مجرد الطعف في القرار اإلدارؼ ً
ً
ألعماليا سيتوقف في النياية عمى تدخل القضاء اإلدارؼ ,وبعبارة أخرػ قياـ القاضي بعمل مف
أعماؿ اإلدارة ,ولو بصورة غير مباشرة ,في النطاؽ الذؼ يعتمد تطبيق القرار عميو ,وىو ما
حرص القاضي اإلدارؼ نفسو ومف قديـ عمى البتعاد عنو حتى ل يمس مبدأ الفصل بيف
السمطتيف(ٕ).
كما أف وظيفة القضاء اإلدارؼ ,باعتباره قضاء مشروعية يدخل في صميـ اختصاصو
مراقبة العمل اإلدارؼ رقابة لحقة في إطار الدعوػ القضائية(ٖ).

يضا مف النقد ,عمى أساس أنو لـ يعد ىذا المبدأ مف الناحية
غير أف ىذا المبدأ لـ َي ْسمـ أ ً
ايدا
العممية بمثل إطالقو السابق ,ذلؾ أف أحكاـ القضاء وتطور اتجاىاتو تشيد عمى أف ىناؾ تز ً

مستمر لمساحة الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة أتي إلى مجاليا بمسائل كانت باألصل معبرة
ًا

دائما برقابة
مف إطالقات السمطة اإلدارية ,بالتدريج وبمعايير تجتيد في ستر ىذه المحاولت ً
ِ
المالئمة والحفاظ بالتالي عمى مبدأ الفصل بيف السمطات ,كما أف
دفعا لشبية رقابة
المشروعية ً

(ٔ)

د .عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,ص.ٔ5
(ٕ)
د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,صٕٓ.
(ٖ)
د .عبد الحكٌم فودة ,الخصومة اإلدارٌة ,دار المطبوعات الجامعٌة ,اإلسكندرٌة,ٔ55ٙ ,ص ,ٖٖ4أشُار إلٌه :أولارت بوعالم,
ولف تنفٌذ المرارات اإلدارٌة فً أحكام لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجزائري ,رسالة ماجستٌر ,جامعة مولود معمري تٌزي
وزو ,ٕٕٓٔ ,صٔٔ.
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خروجا عمى المبدأ باعتباره
ىذا المبدأ سيؤدؼ في النياية إلى اعتبار نظاـ وقف التنفيذ ذاتو
ً

معطال لقرار صادر مف اإلدارة بتدخل مف السمطة القضائية(ٔ).
ً

ثال ًثا :اًلعتبارات العممية (المصمحة العامة)" :يستند ىذا التبرير إلى اعتبارات عممية ,حيث يبيف
أف اإلدارة إذا كانت تحمل عبء إشباع الحاجات العامة ,وأف العمل اإلدارؼ يحقق مصمحة
أف
أف يفترض فيو الضرورة والستعجاؿ ,وأنو مف غير المعقوؿ ْ
عامة ,فإنو يكوف مف المنطقي ْ
تؤدؼ المصمحة الفردية إلى عرقمة المصمحة العامة التي تسعى اإلدارة إلى تحقيقيا وىذا يحدث

إذا ما ترتب عمى الدعاوؼ المرفوعة أماـ القضاء اإلدارؼ وقف تنفيذ ق اررات اإلدارة المطعوف فييا
باإللغاء"(ٕ).
ومف الواضح أنو يمزـ ألعماؿ اإلدارة الضرورة والستعجاؿ ,وذلؾ حتّى تبمغ أىدافيا

بدوف عوائق أو تأخير يقتضي األمر ّأل يسمح ألؼ فرد ًأيا كاف بأ ْف يشل حركتيا بمجرد رفع

دعوػ أماـ القضاء ,والقوؿ بغير ذلؾ معناه إتاحة الفرصة ألؼ شخص سيئ النية ل يبتغي سوػ
المماطمة والتسويف؛ لمطعف عمى أعماؿ اإلدارة؛ بحجة عدـ مشروعيتيا ,ويتابع إيقاؼ تنفيذىا
ليتعطل نتيجة ذلؾ سير المرافق العام ّة ويغرؽ العمل اإلدارؼ في فوضي وخاصة مع بطء
اضحا
ويتبيف وفي النياية إضرًا
إجراءات التقاضي ,واستطالة زمف الفصل في دعاوػ اإللغاءّ ,
ار و ً
لبد منيا في الموازنة
بالصالح العاـ ,ومف ىذا كانت قاعدة األثر غير الموقف لمطعف باإللغاء ُ
بيف حق اإلدارة في التنفيذ الفورؼ لق ارراتيا وحق األفراد في الطعف في الق اررات الغير مشروعة في

أف يتبعو(ٖ).
حقيـ ,وذلؾ غرضو الصالح العاـ الواجب بمقتضاه الجميع ْ
وفي النياية الغرض األساسي مف التبريرات العممية التي تستند إلييا قاعدة نفاذ الق اررات
اإلدارية وعدـ تأثيرىا بالطعف باإللغاء أماـ القضاء اإلدارؼ ,ىو الحفاظ عمى سير المرفق العاـ
الذؼ ىو مف ضرورات عمل اإلدارة في الحفاظ عميو مف شل وتعطيل عممو مف قبل األفراد,
وعمو الصالح العاـ عمى الصالح الخاص.

(ٔ)

د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,صٕٔ.
(ٕ)
د .عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,صٕٓ.
(ٖ)
د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,صٕٕ

ٓٙ

الفرع الثالث :وقف التنفيذ كاستثناء من مبدأ األثر غير الموقف لمطعن باإللغاء
إف مبدأ األثر غير الموقف لمطعف باإللغاء قد استقر كأصل عاـ ل يعمل بخالفو إل
بنص تشريعي خاص ,مف المعروؼ أف مبدأ األثر غير الموقف لمطعف باإللغاء في الق اررات
اإلدارية يقتضي عمو الصالح العاـ عمى الصالح الخاص ,بالشكل الذؼ ل تشل ول تعطل فيو
كميا ,وانما التوازف في إطار
عمل اإلدارة ,ومف الطبيعي أف الصالح الخاص غير ُمضحي بو ً
العمو المحفوظ في النياية عف طريق نظاـ وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية ,وىو استثناء مف القاعدة
العامة يخفف مف آثارىا ويتوقى قدر اإلمكاف مضرىا عندما يقتضي ذلؾ الحاؿ(ٔ).
حيث إف أعماؿ اإلدارة وما ليا مف امتيازات عمى اإلطالؽ مف شأنو إلحاؽ اإلضرار
باألفراد ,وذلؾ بسبب قرار قد صدر مشوب بعيب عدـ المشروعية الظاىرة ,فقد كاف ل ُبد مف
وضع حد ليذه المتيازات لممحافظة عمى حقوؽ األفراد مف خالؿ إيقاؼ سرياف أثره مؤقتًا

وبضوابط وشروط خاصة لحيف الفصل في دعوػ إلغاء القرار محل طمب وقف التنفيذ(ٕ).

لذلؾ كاف ل ُبد مف عالج ىذا األمر بطريقة تحافع فييا عمى الصالح العاـ وعدـ ضياع
حقوؽ األفراد لحيف النظر في الدعوػ ,بحيث يكوف ىناؾ نوع مف التوازف ,حيث رأػ بعض
الفقياء أف األخذ بنظاـ وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية المطعوف فييا باإللغاء عند توفر شروط
معينة ,كاستثناء عمى ىذه القاعدة ,وىو عالج لتحقيق التوازف النسبي بيف اإلدارة واألفراد(ٖ).
"ألف الحكـ بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ مف جانب القضاء اإلدارؼ سيؤدؼ إلى سد الثغرة التي
يفتحيا تنفيذ القرار ,وىي استحالة إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو عند صدور حكـ باإللغاء ,وما
فضال عف منع إنتاج قرار إدارؼ غير مشروع آلثاره في حق ذوؼ
يعنيو ذلؾ حكـ الواقع لمقانوف,
ً
الشأف ,لذلؾ يحمي وقف التنفيذ المصالح الفردية لممتقاطعيف؛ مما قد يصيبيـ مف أضرار
يستحيل إصالحيا بالتعويض المادؼ إذا ما تـ تنفيذ القرار مف اإلدارة دوف انتظار لحسـ النزاع
مف جانب القضاء"(ٗ).
(ٔ)

د .عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة ,دعوى إلغاء المرار اإلداري وطلبات إٌماف تنفٌذه ,صٖ٘ٗ ,أشار إلٌه :أنور أبو شعبان ,رسالة
ماجستٌر ,مرجع سابك ,صٕٗ
(ٕ)
د .عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة ,دعوى إلغاء المرار اإلداري وطلبات إٌماف تنفٌذه ,مرجع السابك ,صٖ٘ٗ.
(ٖ)
انظر إلى :عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك,
صٕٕ.
(ٗ)
د .عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,صٕٕ.

ٔٙ

أف يأخذ مكانو كاستثناء عمى ىذا األصل
ولذلؾ لـ يكف لنظاـ وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية ْ

إل بنص صريح يستند عميو ,ويرتكز ,ومف ىذا النص صورتاف ,ىما(ٔ):

أف يقرر النص ذاتو وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو باإللغاء ,فيكوف وقف التنفيذ في
ٔ .إما ْ

تمقائيا متر ًتبا عمى مجرد الطعف مصدره القانوف مباشرة ,حيث توجد منيا
ثر
ىذه الحالة آ ًا
ً

حالت قميمة في فرنسا ,فتجد كل منيا مبرر وجودىا في الظروؼ الخاصة المتعمقة بيا

أف تجمعيا في مجمميا نظرية عامة ,أما في مصر فال يوجد فييا نصوص خاصة
بغير ْ

ثر لمطعف باإللغاء.
تمقائيا لمتنفيذ آ ًا
وقفا
مقررة ً
ً
أف يخوؿ القانوف القاضي سمطة تقرير وقف التنفيذ بتوفر شروط معينة ,فيكوف
ٕ .واما ْ
الوقف ىنا مصدره المباشر ىو الحكـ القضائي ,وىذه ىي الصورة الغالبة ,فبغير النص

وقفا لتنفيذ القرار اإلدارؼ ,ول يكفيو في ذلؾ
أف يقرر ً
المرخص ل يستطيع القاضي ْ

مجرد اشتقاؽ طمب الوقف مف طمب اإللغاء.

نص قانوف مجمس الدولة المصرؼ عمى أنو" :ل يترتب عمى رفع الطمب
وعمى ذلؾ فقد ّ

إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطموب إلغائو ,إل أنو ُقدر استثناء مف ىذا األصل عمى أنو
أف تأمر بوقف تنفيذه إذا طمب ذلؾ في صحيفة الدعوػ ,و أرت المحكمة أف نتائج
يجوز لممحكمة ْ

التنفيذ قد يتعذر تداركيا .)ٕ("...

أما في القانوف األردني ,فقد نص قانوف القضاء اإلدارؼ عمى أنو" :تختص المحكمة
اإلدارية بالنظر في الطمبات المتعمقة باألمور المستعجمة التي تقدـ إلييا بشأف الطعوف والدعاوػ
الداخمة في اختصاصيا بما في ذلؾ وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو مؤقتاً إذا رأت أف نتائج تنفيذه
قد يتعذر تداركيا"(ٖ).
أيضا" :يجوز تقديـ الطمب المستعجل عند تقديـ الدعوػ أو بعد مباشرة النظر فييا ,
و ً

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

(ٔ)

د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,ص.ٕ5
(ٕ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٔ/ٗ5من لانون مجلس الدولة المصري رلم ( )ٗ7لسنة ٕٔ57م.
(ٖ)
انظر فً ذلن نص المادة (/ٙأ) من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم ( )ٕ7لسنة ٕٗٔٓم.
(ٗ)
انظر فً ذلن نص المادة (/ٙب) من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم ( )ٕ7لسنة ٕٗٔٓم

ٕٙ

أيضا" :لممحكمة اإلدارية اف تمزـ طالب اتخاذ اإلجراء المستعجل بتقديـ كفالة تقرر
و ً

مقدارىا وشروطيا لمصمحة الطرؼ اآلخر أو لمصمحة مف ترػ المحكمة اإلدارية أف عطالً
وضر اًر قد يمحق بو إذا ظير أف طالب وقف التنفيذ لـ يكف محقاً في دعواه سواء بصورة كمية أو
جزئية"(ٔ).
أما بالنسبة لمقانوف الفمسطيني فإف قانوف تشكيل المحاكـ النظامية وقانوف أصوؿ المحاكـ
المدنية والتجارية ,لـ تتضمف أؼ نص قانوني بخصوص وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو,
أما المادة ( )ٗٙمف قانوف السمطة القضائية الفمسطيني أشارت لوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ
المطعوف فييا مف قبل أعضاء السمطة القضائية وىي خاصة بالمحكمة العميا ول يجوز القياس
عمييا في قرار وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ.
أف تصدر
حيث إف قضاء محكمة العدؿ العميا الفمسطينية استقر عمى أنو يحق لممحكمة ْ

ار ل يمكف تالقييا,
أف تنفيذه قد يحدث أضرًا
قرًا
ار بوقف تنفيذ القرار المطعوف فيو إذا وجدت ّ
حيث قضت أنو" :بالرغـ مف عدـ النص عمى صالحيات محكمة العدؿ العميا بوقف تنفيذ القرار

المطعوف فيو في قانوف تشكيل المحاكـ النظامية رقـ (٘) لسنة ٕٔٓٓـ ,واألصوؿ المتبعة أماـ
محكمة العدؿ العميا في المواد مف (ٖ )ٕٛحتى (ٔ )ٕٜمف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية
ار
أف تصدر قرًا
والتجارية رقـ (ٕ) لسنة ٕٔٓٓ ,فإننا نرػ أف مف حق محكمة العدؿ العميا ْ
مستعجالً بوقف التنفيذ المادؼ لمقرار اإلدارؼ المطعوف فيو إذا وجدت أف التنفيذ المادؼ لمقرار قد
ار ل يمكف تالقييا بالنسبة لممستدعي"(ٕ).
يحدث اضرًا
نصت عمى
أما قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطينية المطبق في غزة؛ فقد ّ
أنو" :تختص المحكمة اإلدارية بالنظر في الطمبات المتعمقة باألمور المستعجمة التي تقدـ إلييا
بما في ذلؾ وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو مؤقتًا إذا أرت أف نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركيا"(ٖ),
ىذا يعني أف المحكمة اإلدارية تختص بالنظر في المنازعات اإلدارية التي كانت في السابق
تنظر فييا محكمة العدؿ العميا الفمسطينية ,حيث ل تقوـ المحكمة بوقف تنفيذ القرار بمجرد تقديـ

(ٔ)

انظر فً ذلن نص المادة (/ٙج) من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم ( )ٕ7لسنة ٕٗٔٓم
(ٕ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٗ لسنة ٖٕٓٓ ,جلسة ٘ ,ٕٖٓٓ/ٕ/رام هللا ,غٌر منشور.
(ٖ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٔ/ٙمن لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة  ,ٕٓٔٙغزة.

ٖٙ

أف يكوف ىناؾ نتائج يتعذر تداركيا فيما لو ُن ِف َذ القرار المطعوف
دعوػ اإللغاء
تمقائيا ,بل يجب ْ
ً
فيو.

وفي حكـ لممحكمة اإلدارية بغزة ,والذؼ جاء فييا بخصوص وقف التنفيذ أنو" :قررت
المحكمة بحضور فريق واحد بوقف تنفيذ القرار الصادر مف المستدعي ضدىا؛ وذلؾ لحيف
الفصل في الستدعاء.)ٔ("...
وقد صدر حكـ محكمة العدؿ العميا في قرار وقف التنفيذ ,والذؼ جاء فيو " ...فإف تنفيذ
القرار اإلدارؼ ىو األصل إل إ ْف كاف مف شأف ىذا التنفيذ إلحاؽ ضرر مؤكد بالطرؼ اآلخر
والذؼ ل يمكف تداركو إل مف خالؿ وقف تنفيذه المؤقت ,ولحيف الفصل النيائي في أصل النزاع
بيف الطرفيف ,كما في حالة صدور قرار إدارؼ بإزالة مبنى أو ىدـ منشأة أو بيع عقار ..إلخ"(ٕ).

(ٔ)

حكم المحكمة اإلدارٌة بغزة ,رلم ٕٓ ,ٕٓٔ7/جلسة  ,ٕٓٔ7/ٔ/ٕٙغزة ,غٌر منشور.
(ٕ)
حكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٗ ,ٕٓٔ7/7جلسة ٕٗ ,ٕٓٔ7/ٕٔ/غزة ,غٌر منشور.

ٗٙ

المبحث الثاني
شروط قبول طمب وقف تنفيذ القرار اإلداري
إف طمب وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية ما ىي إل صفة مؤقتة لحيف صدور حكـ الفصل
في دعوػ اإللغاء ,وطمب الوقف ل يكوف إل بالنسبة لمق اررات التي ل تخضع لمتظمـ الوجوبي؛
أؼ لمق اررات التي يقبل الطعف باإللغاء مباشرة دوف ضرورة تظمـ إدارؼ سابق.
أف
المشرع المصرؼ مف قانوف مجمس الدولة المصرؼ ,قد اشترط ْ
وجدير بالذكر أف ُ
يكوف القرار المطموب وقف تنفيذه مف الق اررات التي ل يقبل طمب إلغائيا قبل التظمـ منيا إدارًيا,
أما الق اررات التي ل يقبل طمب إلغائيا قبل التظمـ منيا إدارًيا فإنو ل يجوز وقف تنفيذىا,
ويستثنى مف ىذه الق اررات ما يصدر منيا بالفصل مف الخدمة بالنسبة لمموظف ,إذ يجوز

أف تحكـ مؤقتًا باستمرار صرؼ مرتبو كمو أو بعضو ,واذا حكـ
بناء عمى طمب المتظمـ ْ
لممحكمة ً
لو بيذا الطمب ثـ رفض تظممو ولـ يرفع دعوػ اإللغاء في الميعاد اعتبر الحكـ كأف لـ يكف
واسترد منو ما قبضو(ٔ).
وبعد الطالع عمى نصوص القانوف منيا قانوف مجمس الدولة المصرؼ(ٕ) ,وقانوف
استقر عميو القضاء اإلدارؼ المقارف والقضاء الفمسطيني وقانوف
القضاء اإلدارؼ األردني(ٖ) ,وما
ّ
الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطينية(ٗ) ,بأف الحكـ بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ يتطمب وجود
جممة مف الشروط الشكمية والموضوعية األزمة لتحقيق طمب وقف التنفيذ ,حيث سنتناوؿ في
المطمب األوؿ (الشروط الشكمية لطمب وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ) ,وفي المطمب الثاني (الشروط
الموضوعية لطمب وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ).

(ٔ)

انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٗ5من لانون مجلس الدولة المصري رلم ( )ٗ7لسنة ٕٔ57م.
(ٕ)
انظر فً ذلن من لانون مجلس الدولة المصري ,رلم ( )ٗ7لسنة ٕٔ57م.
(ٖ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٙمن لانون المضاء اإلداري االردنً رلم ( )ٕ7لسنة ٕٗٔٓم.
(ٗ)
انظر فً ذلن من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة ٕٓٔٙم.

٘ٙ

المطمب األول
الشروط الشكمية لقبول طمب وقف تنفيذ القرار اإلداري
أف يقترف
يتمثل الشرط الشكمي في ضرورة إبداء الطمب في صحيفة الطعف باإللغاء ,أؼ ْ

طمب اإليقاؼ بطمب اإللغاء في ذات الصحيفة ,كما ذكر في القوانيف المقارنة وما استقر عميو
القضاء اإلدارؼ وخاصة القضاء الفمسطيني ,ولكف لـ تتفق جميع األنظمة القانونية اإلدارية عمى
تفصيال:
شرط اقتراف طمب الوقف في ذات صحيفة دعوػ اإللغاء ,وىذا ما سنتطرؽ إليو
ً
الفرع األ ول :اقتران طمب وقف التنفيذ بطمب دعوى اإللغاء
أف يطمب رافع دعوػ اإللغاء وقف التنفيذ صراحة في صحيفة واحدة؛ ذلؾ ألف وقف
وىو ْ

التنفيذ ليس بغاية في ذاتو ,ولكنو تمييد إللغاء القرار اإلدارؼ ,فطمب وقف التنفيذ ىو أمر متفرع
أف توجو إليو
عف طمب اإللغاء ,ويترتب عمى ذلؾ أف وقف التنفيذ ل يقبل إل ضد قرار يمكف ْ

دعوػ اإللغاء في ضوء المبادغ التي تحكـ اختصاص القضاء اإلدارؼ.

وجدير بالذكر أف سبب إقتراف اإليقاؼ باإللغاء يرجع إلى أف سمطة وقف تنفيذ الق اررات
اإلدارية مشتقة مف سمطة اإللغاء وىي فرع منيا ,مردىا إلى الرقابة القانونية التي يسمطيا القضاء
اإلدارؼ عمى القرار اإلدارؼ عمى أساس وزنو بميزاف القانوف ,وزًنا مناطو مبدأ المشروعية مف

ار
وروحا ,فالقضاء اإلدارؼ ل يمغي قرًا
نصا
ً
حيث مطابقة القرار اإلدارؼ أو عدـ مطابقتو لمقانوف ً
إل إذا استباف أف القرار بو عيب مف العيوب سالفة البياف ,إذ يستظير مف ظاىر األوراؽ ىذا
العيب بجانب ما يستظيره مف وضوح حالة الستعجاؿ التي تبرر وقف التنفيذ مؤقتًا لحيف الفصل
اضعا في العتبار أنو يترتب عمى التنفيذ نتائج يتعذر تداركيا(ٔ).
في طمب اإللغاء ,و ً

وتعقيبا عمى الشرط الشكمي؛ فقد اشترط لقبوؿ دعوػ اإللغاء التي يقترف بيا طمب
ً
نيائيا وقت رفع الدعوػ ,غير أف القضاء
أف يكوف القرار اإلدارؼ المطموب إلغائو
اإليقاؼ ْ
ً

اإلدارؼ لـ يمتزـ حرفية النصوص إذ قضى في بعض أحكامو بقبوؿ الدعوػ متى أصبح القرار
(ٔ)

د .عبد الوهاب ,المضاء اإلداري ,كتاب الثانً ,مرجع سابك ,صٕٖٗ ,د .خمٌس السٌد اسماعٌل ,دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ
المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة مع المبادئ العامة للمضاء المستعجل ,مرجع سابك,
صٕٗٓ.
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نيائيا في أؼ وقت قبل إصدار الحكـ ,إذ ثبت أف المدعي قاـ بدفع الرسـ المستحق عف طمبي
ً

دليال عمى قصده تضميف صحيفة دعواه
وقف التنفيذ واإللغاء عند إقامة الدعوػ؛ فإف ذلؾ يعتبر ً

طمبي وقف تنفيذ القرار والغائو ,وقد اقرت المحكمة اإلدارية العميا ذلؾ ال أرؼ في حكميا أنو..." :
وأدائو عند إقامة الدعوػ الرسـ المستحق عف طمبي وقف التنفيذ واإللغاء ,واضح الدللة في أف
المدعي قصد إلى تضميف صحيفة دعواه طمبي وقف تنفيذ القرار والغائو ,لذلؾ يكوف الحكـ
سميما,
كيف الدعوػ ً
المطعوف فيو وقد تصدػ لمفحص في طمب وقف التنفيذ فإنو يكوف قد ّ
تكييفا ً
ويكوف النعي عميو بمخالفة القانوف لقضائو بما لـ يطمبو المدعى غير سديد"(ٔ).
بناء عمى طمب صريح مف
كما أف وقف التنفيذ ل يقرره القاضي مف تمقاء نفسو وانما ً
الطاعف أؼ صاحب الشأف ,كما أنو يرتبط بدعوػ اإللغاء ,ففي فرنسا يقدـ طمب وقف التنفيذ في
عريضة مستقمة عف عريضة طمب اإللغاء ,ولكف ل يترتب عمى عدـ مراعاة ذلؾ بطالف
اإلجراء(ٕ).
أف
أما في مصر فقد اشترط المشرع المصرؼ لقبوؿ طمب وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ْ

يكوف ضمف لئحة دعوػ اإللغاء؛ أؼ في عريضة الدعوػ نفسيا ,وفًقا لممادة ( )ٔ/ٜٗمف قانوف

مجمس الدولة المصرؼ ,فال يجوز طمب الوقف دوف طمب اإللغاء؛ ألنو لف يكوف ليذا معنى ,ول
يجوز طمب الوقف في عريضة مستقمة عف عريضة دعوػ اإللغاء لمخالفة ذلؾ نص المادة.
وفي حكـ لممحكمة اإلدارية العميا في مصر تقرر المحكمة أف" :مقتضى المادة  ٜٗمف
قانوف مجمس الدولة  ...وعمى ما جرػ بو قضاء ىذه المحكمة أنو يشترط لقبوؿ طمب وقف تنفيذ
أف يقترف الطمباف في صحيفة
القرار اإلدارؼ إبداء الطمب في صحيفة دعوػ اإللغاء؛ أؼ ْ
واحدة"(ٖ).

(ٔ)

المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة – طعن رلم ٕ 44لسنة ٖٔق فً  ,ٔ5ٙ4/ٔٔ/5أشار إلٌه د .خمٌس السٌد اسماعٌل ,دعوى
اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة مع المبادئ العامة للمضاء المستعجل,
مرجع سابك ,صٕ٘ٓ.
(ٕ)
د .جورجً شفٌك سارى ,لواعد وأحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,ص.ٖ54
(ٖ)
حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة ,طعن  ,ٖٗٔ7لسنة ٓٗق,ٔ557/ٕ/ٔ4 -أشار إلٌه :دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار
اإلداري ,مرجع سابك ,صٖٖٗ
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وفي حكـ صادر عف المحكمة اإلدارية العميا في مصر أنو ..." :إذا لـ يتحقق ىذا
اإلقتراف بأ ْف طمب إلغاء القرار عمى استقالؿ ثـ طمب وقف تنفيذه بعد ذلؾ ,تخمف الشرط
ٍ
شكال"(ٔ).
وعد ذلؾ غير
مقبوؿ ً
الجوىرؼ الشكمي المتطمب لقبوؿ وقف التنفيذ ُ
وكما يبيف مف أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية ,كاف لشرط وحدة صحيفة الطعف
مبرر منيا(ٕ):
 كوف سمطة وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية مشتقة مف سمطة اإللغاء وفرع منيا.
 منطق قياـ مسوغ الوقف ,أؼ خشية تعذر نتائج التنفيذ ,فيي بالضرورة قائمة مف لحظة
وتالزما معو وبادية لصاحب الشأف مف لحظة استظياره لدواعي طمب
صدور القرار
ً
إلغائو.
منعا ألؼ إختالؼ في ىذا الصدد.
 مالءمة توحيد ميعاد الطعف ضد قرار اإللغاء ً
ووقفا ً
 ويرػ بعض الفقو أنو ل ضير مف تقديـ طمب وقف التنفيذ بعد رفع الدعوػ؛ ألف
القاضي اإلدارؼ وىو يفحص طمب وقف التنفيذ ل ُبد لو مف فحص الشرط الموضوعي
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(ٖ).
شرع األردني تقديـ طمب وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو سواء عند رفع
الم ّ
فقد أجاز ُ
دعوػ اإللغاء أو بعد مباشرة المحكمة نظر الدعوػ؛ وذلؾ طبًقا ألحكاـ قانوف محكمة العدؿ
العميا األردنية ,ويستفاد مف عبارة" :يجوز تقديـ الطمب المستعجل عند تقديـ الدعوػ أو بعد
مباشرة النظر فييا  ,وتنظر المحكمة اإلدارية في الطمب المستعجل تدقيقاً إل إذا رأت خالؼ
ذلؾ"(ٗ).

(ٔ)

حكم صادر عن المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر ,طعن ٖ٘ٓٓ و ٗ ٖٓ5لسنة ٕ5ق – ٗٔ ,ٔ54ٗ/ٗ/أشار إلٌه :د .دمحم فإاد عبد
الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,صٖٖٗ.
(ٕ)
حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر ,طعن ٖ ,ٕٗ4لسنة ٖٗق – ٕٗ ,ٔ545/ٙ/وانظر إلى :الطعن  ٙٙٙلسنة ٕٗق-
ٗٔ ,ٔ575/ٗ/أشار إلٌها :د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,صٖ٘ٗ.
(ٖ)
د .منصور إبراهٌم العتوم ,المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,صٕ٘ٓ.
(ٗ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٙمن لانون المضاء اإلداري األردنً رلم ( )ٕ7لسنة ٕٗٔٓم.
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فمف ىذا النص يكوف المشرع األردني قد ترؾ المجاؿ مفتوحاً لتقديـ طمب وقف التنفيذ
سواء عند رفع دعوػ اإللغاء أو حتى بعد انتياء ميعاد الطعف ,وأنو ل يوجد ما يمنع مف تقديـ
طمب وقف التنفيذ بعد ُمضي ميعاد الطعف فالمجاؿ مفتوح.
وقد تعرض ىذا النص لنقد مف الفقو؛ كونو يتعارض مع المصمحة العامة التي عمى
وقضائيا,
قانونيا
أساسيا يوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو وفق شروط متعارؼ عمييا
ً
ً
ومنيا إيراد طمب وقف التنفيذ في لئحة الدعوػ ,وتعارض ىذا النص مع نص المادة ( )ٜٔمف

قانوف محكمة العدؿ العميا األردنية.

(ٔ)

ويرػ جانب ممف الفقو أنو 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
الدعوػ ,شريطة أف يكوف قد أودعت لئحة الدعوػ ,وذلؾ عند توافر المصمحة لو في طمب
وقف التنفيذٕ.
أما محكمة العدؿ العميا في الضفة الغربية في فمسطيف فقد سار وفق ما انتيجو المشرع
األردني عمى أنو يجب تقديـ طمب وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو سواء عند رفع دعوػ
مفتوحا لتقديـ
اإللغاء أو بعد مباشرة المحكمة نظر الدعوػ ,فقد ترؾ القضاء الفمسطيني المجاؿ
ً
طمب وقف التنفيذ سواء عند رفع دعوػ اإللغاء أو حتى بعدىا ,ألف طمب الوقف ليس بغاية في
ذاتو ,ولكنو تمييد إللغاء القرار اإلدارؼ وىذا ما وجدناه في اجتياد القضاء الفمسطيني في الضفة
الغربية.
ففي حكـ صادر عف محكمة العدؿ العميا في فمسطيف أنو" :وفيما يتعمق بطمب وقف تنفيذ
الق اررات المطعوف فييا لحيف البت في الدعوػ فإننا نجد بأف الفقو والقضاء قد استق ار عمى أنو
أف تتوافر في الطمب الشروط التالية ,ومنيا:
يشترط لكي يجاب طمب وقف التنفيذْ ,

(ٔ)
نصت الفمرة (أ) من المادة ( )ٔ5على أنه" :ال ٌجوز ألي من المستدعً أو المستدعً ضده أن ٌمدم أْو ٌورد أثناء النظر فً أي
دعوى أمام المحكمة أي ولائع أو اسباب لم تكن لد ادمجت فً استدعاء الدعوى أو فً الالئحة الجوابٌة علٌه أو فً الرد علٌها" ,أشار
إلٌه ,شرٌف بعلوشة ,رسالة ماجستٌر ,مرجع سابك ,صٕٕ٘.
(ٕ)
د .شرٌف أحمد بعلوشة ,إجراءات التماضً أمام المضاء اإلداري الفلسطٌنً ,مرجع سابك ,صٕٓٔ.
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أف يطمب رافع دعوػ اإللغاء صراحة؛ ألف طمب وقف التنفيذ ليس بغاية
 الشرط األوؿْ :في ذاتو ,ولكنو تمييد إللغاء القرار وىو متفرع عف طمب اإللغاء"(ٔ).

وفي حكـ لمحكمة العدؿ العميا فقد صدر حكـ بأنو يجوز تقديـ طمب الوقف بعد مباشرة
النظر فييا وقد جاء فييا أنو" :بالتدقيق في لئحة الدعوػ واقواؿ وكيل المستدعيف تبيف أف
موضوعيا ىو طمب وقف تنفيذ تعبيد الشارع الرئيس في قرية السوداف وحيث أنو يشترط لنظر
أف يقدـ بعد
أف يترافق مع إقامة دعوػ اإللغاء القرار المطموب وقف تنفيذه أو ْ
طمب وقف التنفيذ ْ
المباشرة بنظرىا وحيث أف لئحة الطعف ل تتضمف ما يشير إلى تقديـ دعوػ اإللغاء قرار تعبيد

الشارع فإف ىذا الطمب يعتبر سابق ألوانو"(ٕ).
ويرػ الباحث أف تشكل ىذه السوابق القضائية فرصة حقيقية لصاحب المصمحة مف تقديـ
طمب الوقف في الستفادة مف امكانية رفع الطمب حتى بعد مباشرة الدعوة وىذا األمر يشكل
أف يصل إلى دروة العدالة.
مساحة اضافية لمقضاء في ْ
أيضا بنظيره
أما قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطينية المطبق في غزة؛ فقد أخذ ً

فنصت عمى الطمبات المستعجمة عمى أنو" :يجوز تقديـ الطمب المستعجل عند
المشرع األردنيّ ,

تقديـ الستدعاء أو بعد مباشرة النظر فيو ,وتنظر المحكمة اإلدارية في الطمب المستعجل تدقيًقا

مفتوحا لتقديـ طمب وقف التنفيذ سواء عند
إل إذا أرت خالؼ ذلؾ"(ٖ) ,فقد ترؾ المشرع المجاؿ
ً
رفع دعوػ اإللغاء أو حتى بعدىا.
ويرػ الباحث أف ما انتيجو المشرع المصرؼ مف اشتراط طمب وقف التنفيذ ضمف لئحة
دعوػ اإللغاء أؼ في عريضة الدعوػ نفسيا ,ليس بالقرار الصائب والدقيق ,حيث قد حدد
أف يربط طمب الوقف بالدعوػ ,واذا لـ يقترف الطمب بالدعوػ فيرفض
لمطاعف ضد القرار ْ
الطمب ,وىنا نرػ أنو مف الممكف أف يضيع حق الطاعف وفوات عميو الفرصة التي كاف مف

الممكف أف يوقف القرار الذؼ قد يضر بو قبل تنفيذه ,ولكف ما أخذ بو المشرع األردني و محكمة
العدؿ العميا الفمسطيني وقانوف الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطيني رقـ (ٖ) لسنة ٕٓٔٙـ
(ٔ)

لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ( )ٙلسنة ٖٕٓٓ ,بتارٌخ ٔٔ ,ٕٖٓٓ/ٖ/رام هللا ,غٌر منشور.
)ٕ)
حكم محكمة العد العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ( )ٔٙٙلسنة ٕٔٔٓم ,بتارٌخ ٕ٘ ,ٕٓٔٔ/٘/رام هللا ,غٌر منشور ,وانظر إلى :حكم رلم
(٘٘ٔ) لسنة ٕٔٔٓم ,بتارٌخ ٕٕ٘ٓٔٔ/٘/م.
(ٖ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٕ/ٙمن لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة  ,ٕٓٔٙغزة.
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فقد أحسف الختيار في جواز تقديـ الطمب عند تقديـ الستدعاء أو بعد مباشرة النظر فيو ,ونحف
مف جانبنا نؤيد ىذا الختيار.
أن يتم طمب اإللغاء وطمب وقف التنفيذ في وقت واحد؟
ولكن ثار تساؤل فقيي حول ىل يتعين ْ
كما أرينا في السابق أنو يشترط تقديـ وقف تنفيذ القرار في ذات صحيفة دعوػ اإللغاء؛
نظر لكتساب القرار اإلدارؼ لمصفة التنفيذية مف تاريخ صدوره بعد استيفاء ألركانو ,فإف خطر
ًا

تنفيذه يتالزـ مع تاريخ صدوره في معظـ األحواؿ ما لـ يتـ تأجيل ىذا التنفيذ إلى تاريخ لحق,

أف يطمب وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ قبل رفع الدعوػ
ًا
ومف أجل ذلؾ فإنو غير
متصور ول مقبوًل ْ
وتمييدا ليا,
بإلغائو ,ألف طمب وقف التنفيذ كما أوضحنا ما ىو إل أمر متفرع عف دعوػ اإللغاء
ً
ولكف ىناؾ حالت قميمة تنفؾ فييا الرابطة والتالزـ بيف صدور القرار وبيف الخطر الكامف في

إمكاف تنفيذه قبل أف يقوؿ القضاء اإلدارؼ كممتو في مشروعيتو ,وذلؾ إذا كانت دواعي وقف
التنفيذ قد طرأت بعد رفع دعوػ اإللغاء(ٔ) .ولكف ىل يقبل في ىذه الحالة أف يتقدـ رافع دعوػ
اإللغاء بطمب لحق بوقف تنفيذ القرار؟(ٕ).
لقد طرح التساؤؿ السابق الفقيو القانوني الدكتور سميماف الطماوؼ ,ولقد تعرض لحكـ
صادر مف محكمة القضاء اإلدارؼ ردت فيو عمى ىذا السؤاؿ باإليجاب ,حيث لخص حكـ
محكمة القضاء اإلدارؼ الصادر في ٕٓ مايو سنة ٜٔ٘ٛـ ,أنيا كانت تتعمق بقضية مواطف
مصرؼ رشحتو حكومة أحد الدوؿ العربية لشغل وظيفة لدييا ,ولكف فوجئ برفض الحكومة
ار بمنعو مف مغادرة البالد ,فرفع دعوػ بطمب إلغاء الق ارريف
المصرية ليذا الترشيح ,واصدارىا قرًا

والتعويض عنيما في أوؿ مارس ٜٔ٘ٛـ ,ثـ عمـ بعد ذلؾ أف المنصب الذؼ عرض عميو ما

شاغر ,وأف رغبة الحكومة العربية األجنبية ما تزاؿ قائمة في تعيينو ,فتقدـ في ٖٕ مارس
ًا
يزاؿ

سنة ٜٔ٘ٛـ بعريضة يطمب فييا بصفة مستعجمة بوقف تنفيذ الق ارريف المشار إلييما ,وبجمسة

(ٔ)

د .سلٌمان دمحم الطماوي ,المضاء اإلداري ,الكتاب األول" ,لضا ء اإللغاء" ,مرجع سابك ,صٖٖٓٔ ,وانظر إلى د .عبد الغنً
بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,صٓٗٔ.
(ٕ)
د .سلٌمان دمحم الطماوي ,المضاء اإلداري ,الكتاب األول" ,لضاء اإللغاء" ,مرجع سابك ,صٖٖٓٔ وما بعدها.
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ٕٓ مايو سنة ٜٔ٘ٛـ قضت محكمة القضاء اإلدارؼ بوقف تنفيذ الق ارريف ,وبيذا تكوف محكمة
القضاء اإلدارؼ قد أجابت عف تساؤلنا باإليجاب(ٔ).
عمما أف المحكمة اإلدارية العميا المصرية ألغت الحكـ عندما طعف فيو أماميا ,واستند
ً
في ذلؾ إلى تقديـ الطاعف لطمب وقف التنفيذ في عريضة مستقمة ,وعدـ التقدـ بو في نفس
صحيفة دعوػ اإللغاء.
وقد انتقد الدكتور سميماف الطماوؼ ما ذىبت إليو المحكمة مف قانوف رقـ  ٙلسنة
ٕٜ٘ٔـ ,حيث اشتراط قياـ الطاعف بطمب وقف التنفيذ في نفس صحيفة دعوػ اإللغاء إذا ما
كانت دواعي وقف التنفيذ معمومة لمطاعف وقت رفع دعوػ اإللغاء.
أف يكوف قد خطر بباؿ المشرع حرماف األفراد مف طمب وقف التنفيذ في الحالت
ونفى ْ

النادرة التي ل تقوـ فييا دواعي وقف التنفيذ إل بعد رفع دعوػ اإللغاء ,وذلؾ لفتقار المشرع
الحكمة التي يقوـ عمييا ,إذ ل نكاد ندرؾ المصمحة العامة التي تحوؿ دوف طمب وقف تنفيذ
القرار اإلدارؼ ظاىر البطالف لـ تقـ إل بعد رفع دعوػ اإللغاء.
يضا عف سبب تفضل المحكمة اإلدارية العميا المصرية التزاـ التفسير
حيث تساءؿ أ ً

الحرفي لمنصوص ,مع مجافأة ىذا المسمؾ لطبيعة القضاء اإلدارؼ مف ناحية ,ولمسمؾ مجمس

الدولة في ناحية أخرػ ,حيث سبق أف أرينا أف القانوف يشترط لقبوؿ دعوػ اإللغاء أف يكوف
نيائيا وقت رفع الدعوػ ,ولكف مجمس الدولة المصرؼ لـ يمتزـ
القرار اإلدارؼ المطموب إلغائو
ً
نيائيا في أؼ وقت قبل إصدار الحكـ.
حرفية النصوص ,وقرر قبوؿ الدعوػ متى أصبح القرار ً

ولكف بالرغـ مف ىذا النقد يبدو أف محكمة القضاء اإلدارؼ ما تزاؿ متمسكة براييا
السابق ,الذؼ أكدت في حكميا الصادر في ٗٔ نوفمبر سنة ٜٔٙٚـ ,حيث تقوؿ" :يشترط لقبوؿ
معا صحيفة واحدة,
وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ْ
أف يكوف مقترًنا بطمب اإللغاء ,بحيث تجمعيما ً
فيو شرط شكمي جوىرؼ لقبوؿ الطمب يستوؼ في المرتبة مع الشرط الموضوعي.)ٕ("...

(ٔ)

حكم محكمة المضاء اإلداري فً مصر ,فً ٕٓ ماٌو سنة  ,ٔ5٘4السنة الثالثة صٗ ,ٔ7ٙأشار إلٌه ,د .سلٌمان مخمد الطماوي,
نفس المرجع السابك ,صٖٖٓٔ.
(ٕ)
حكم محكمة المضاء اإلداري فً مصر ,فً ٗٔ نوفمبر سنة  ,ٔ5ٙ7مجموعة الثالث سنوات ص ,ٕٓ7أشار إلٌه ,د .سلٌمان دمحم
الطماوي ,المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,ص.ٖٔٓ4
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الفرع الثاني :تقديم طمب وقف التنفيذ ضمن المدة القانونية لممواعيد المقررة
تمتاز دعوػ اإللغاء عف غيرىا مف الدعوػ بأنيا محددة المدة ,بحيث إذا رفع المدعي
شكال ,وقد حدد ىذا الميعاد في مصر
قانونا رفضت الدعوػ ً
الدعوػ بعد انقضاء الميعاد المحدد ً

يوما ,والحكمة مف ىذا التحديد ىي ضماف استقرار األوضاع والمراكز القانونية ,لكي ل
بستيف ً
مفتوحا إلى أجل غير مسمى ,وكذلؾ تأميف الحماية القانونية
يظل باب الطعف بالق اررات اإلدارية
ً

لمحقوؽ المكتسبة الناشئة مف الق اررات اإلدارية ,حيث ل تقبل الدعوػ إذا أقيمت خارج الميعاد
المددة ,كما أف عدـ التحديد يؤدؼ إلى عدـ إمكانية التفرقة بيف الق اررات المنعدمة التي تتجرد مف
الصفة اإلدارية بسبب جسامة العيب الذؼ شابيا ومف ثـ ل تتحصف بفوات الميعاد وبيف الق اررات
المشوبة بعيب مف عيوب اإللغاء ,والتي تتحصف بفوات الميعاد(ٔ).
يوما مف تاريخ نفاذ القرار بالنشر أو اإلعالـ أو
وأف ميعاد تقديـ دعوػ اإللغاء ىو ستوف ً
أف أرينا لو رفعت دعوػ اإللغاء بعد الميعاد
ما يقوـ مقاميما مف عمـ يقيني ,وذلؾ كما سبق و ْ
لصارت غير مقبولة وبالتبعية طمب وقف التنفيذ الذؼ ل وعاء لو سوػ صحيفة اإللغاء ,فإف
ميعاد تقديـ طمب وقف التنفيذ ىو ذاتو ميعاد الطعف باإللغاء ألف طمب الوقف مرتبط بدعوػ
اإللغاء ارتباط الفرع باألصل(ٕ).
وفي األحواؿ التي تستظير فييا المحكمة أف طمب وقف التنفيذ نفسو يحتوؼ
ضمنا عمى
ً

طمب إلغاء ,فإف الميعاد سيكوف مدار حسابو تاريخ إيداع ىذا الطمب ,فالدعوػ التي يبيف احتوائيا
عمى طمبي وقف والغاء في آف واحد ستكوف كذلؾ منذ تاريخ إقامتيا ,وذلؾ حتى لو رفعت إبتداء
أماـ محكمة غير مختصة.
حيث حكمت المحكمة اإلدارية العميا في طمب وقف تنفيذ قرار ,قدـ ابتداء أماـ القضاء
المستعجل الذؼ قضى بعدـ اختصاص بنظره واحالتو إلى محكمة القضاء اإلدارؼ ,فقد حدث
أف عدؿ المدعي طمباتو أماـ محكمة القضاء اإلدارؼ بطمب
عقب اإلحالة مف القضاء المدني ْ

اإللغاء ووقف التنفيذ لتتفق مع أحكاـ اإللغاء في قانوف مجمس الدولة ,ولما قضت محكمة
القضاء اإلدارؼ بوقف التنفيذ طعف عمى حكميا ,وكاف مف أسباب الطعف أف المدعي لـ يطمب
(ٔ)

وسام صبار العانً ,المضاء اإلداري ,مولع نت ,صٕٕٗ.
(ٕ)
د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,صٕٖ٘.

ٖ7

محسوبا مف تاريخ صدور الحكـ بعدـ اختصاص المحكمة
إلغاء القرار خالؿ الميعاد القانوني
ً
المدنية ,وباإلحالة إلى محكمة القضاء اإلدارؼ مما يجعل الدعوػ غير مقبولة ,لكف المحكمة
أف استظيرت أف طمب الوقف المحاؿ مف القضاء المستعجل ينطوؼ
ضمنا
ً
اإلدارية العميا ,بعد ْ
عمى طمب إلغاء ,انتيت إلى أف الدعوػ قدمت في الميعاد القانوني عمى أساس أف الميعاد

صال ,وا ْف رفع أماـ محكمة غير مختصة ,وا ْف طمب
يحسب مف التاريخ المرفوع بو الطمب أ ً

اإللغاء الالحق ىو فقط مجرد تعزيز وتأكيد لمنية الحقيقية لممدعي ,والتي سبق أف عكستيا طمباتو
أماـ القضاء المستعجل ,حيث قضت المحكمة اإلدارية العميا أنو ..." :في ٕٗ مف يوليو سنة
ٖ ,ٜٔٛفرفع الدعوػ ابتداء إلى القضاء المدني في ٖ مف أغسطس سنة ٖٜٔٛـ ,بطمب وقف
تنفيذه بما ينطوؼ عمى طمب إلغاء في مفيوـ قانوف مجمس الدولة ,وبذلؾ تكوف الدعوػ أقيمت
يوما المقررة لرفع دعوػ اإللغاء ,واف تـ ذلؾ إلى محكمة غير مختصة ,ثـ أحيمت
خالؿ الستيف ً
الدعوػ بحالتيا إلى محكمة القضاء اإلدارؼ المختصة  ...وبالتالي تكوف ىذه الدعوػ مقبولة
لرافعيا خالؿ الميعاد القانوني"(ٔ).
أما في التشريع األردني فقد نص قانوف القضاء اإلدارؼ عمى أنو" :تقاـ الدعوػ لدػ
المحكمة اإلدارية باستدعاء يقدـ إلييا خالؿ ستيف يوماً مف اليوـ التالي لتاريخ تبميغ القرار
اإلدارؼ المشكو منو لممستدعي أو نشره في الجريدة الرسمية أو بأؼ وسيمة أخرػ بما في ذلؾ
الوسائل اللكترونية إذا كاف التشريع ينص عمى العمل بالقرار اإلدارؼ مف ذلؾ التاريخ أو يقضي
بتبميغو لذوؼ الشأف بتمؾ الطريقة"(ٕ).
أيضا عمى أنو في حاؿ رفض الجية اإلدارة عف اتخاذ أؼ ق ارر فإنو" :في حاؿ
وقد نص ً

رفض الجية المختصة اتخاذ القرار أو امتناعيا عف ذلؾ تبدأ مدة الطعف بعد انقضاء ثالثيف يوماً
مف اليوـ التالي لتاريخ تقديـ المستدعي طمباً خطياً لتمؾ الجية لتتخذ ذلؾ القرار"(ٖ).
أما في القانوف الفمسطيني فقد جاء مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية
يوما مف تاريخ
الفمسطيني عمى أنو" :يكوف ميعاد تقديـ الستدعاء إلى محكمة العدؿ العميا ستيف ً
نشر القرار اإلدارؼ المطعوف فيو أو تبميغو إلى صاحب الشأف ,وفي حالة رفض اإلدارة أو
(ٔ)

حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر ,طعن ٖٔٔٔ لسنة ٖٔق ,ٔ547/ٔٔ/ٔٗ ,اشار الٌه :د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ
المرار اإلداري ,مرجع سابك ,صٖٖ٘.
(ٕ)
انظر فً ذلن نص المادة (/4أ) من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم ( )ٕ7لسنة ٕٗٔٓم.
(ٖ)
انظر فً ذلن نص المادة (/4هـ) من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم ( )ٕ7لسنة ٕٗٔٓم.
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يوما عمى تقديـ الطمب
امتناعيا عف اتخاذ أؼ قرار يبدأ الميعاد مف تاريخ انقضاء ثالثيف ً
إلييا"(ٔ).
وقد قضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في حكـ ليا برد الدعوػ بسبب تقديـ الطعف
بعد الميعاد المقرر ,حيث قضت في حكميا أنو" :إف ىذه الدعوػ مقدمة بعد ُمضي المدة
القانونية المنصوص عمييا في المادة السابقة مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية لسنة
يوما مف تاريخ العمـ اليقيني أو التبميغ حسب األصوؿ
ٕٔٓٓـ التي حددت ميعاد الطعف بستيف ً
 ...تقرر المحكمة رد الدعوػ"(ٕ).
نص عمى
أما في قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطينية المطبق في غزة؛ فقد ّ

يوما مف اليوـ التالي لمتبميغ ,حيث نصت
أف يقدـ الستدعاء إلى المحكمة اإلدارية خالؿ ستيف ً
يوما مف اليوـ التالي لتاريخ تبميغ
عمى أنو "يقدـ الستدعاء لدػ المحكمة اإلدارية خالؿ ستيف ً

القرار اإلدارؼ الفردؼ لممستدعي ,ومف اليوـ التالي لتاريخ نشر القرار اإلدارؼ التنظيمي في
الجريدة الرسمية أو بأؼ وسيمة أخرػ بما في ذلؾ الوسائل اإللكترونية إذا كاف التشريع يقضي
بتبميغو لذوؼ الشأف بتمؾ الطريقة "(ٖ).
نصت عمى أنو:
أما الفقرة الثالثة مف نفس المادة؛ فقد كانت خاصة بالقرار السمبي ,حيث ّ
" فػػي حالػػة رفػػض الجيػػة اإلداريػػة أو امتناعيػػا عػػف اتخػػاذ أؼ قػرار كػػاف يجػػب اتخػػاذه وفًقػا ألحكػػاـ
الق ػوانيف أو األنظمػػة المعمػػوؿ بيػػا ,ل ُيقبػػل السػػتدعاء إل بعػػد تقػػديـ تظمػػـ لمجيػػة اإلداريػػة ,ويػػتـ
يوما مف تاريخ تقديمو ,فإذا انقضت ىػذه المػدة دوف الػرد عمػى مقػدـ
البت في التظمـ خالؿ ثالثيف ً
فوضا ويحسب ميعاد الستدعاء مف تاريخ الرفض الصريح أو الضمني"(ٗ).
التظمـ اعتبر طمبو مر ً

وفي الفقرة الرابعة "ينقطع سرياف الميعاد المذكور في الفقرة (ٔ) مف ىذه المادة في أؼ حالة مف

أف يبث
الحالت التالية :أ .التظمـ اإلدارؼ لمجية المختصة خالؿ ميعاد الطعف باإللغاء ,يجب ْ

وما عمى تقديـ التظمـ دوف أف
يوما مف تاريخ تقديمو ,ويعتبر فوات ستيف ي ً
في التظمـ خالؿ ستيف ً
يجيب عنو السمطات المختصة ,بمنزلة رفضو ,ويحسب ميعاد تقديـ الستدعاء مف تاريخ
الرفض...
(ٔ)

انظر فً ذلن نص المادة (ٗ )ٕ4من لانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة الفلسطٌنً رلم (ٕ) لسنة ٕٔٓٓ وتعدٌالته.
(ٕ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم  ,ٕٓٔٓ/5ٙ5جلسة ٗٔ ,ٕٕٓٔ/ٖ/رام هللا ,غٌر منشور.
(ٖ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم (٘ )ٔ/من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة ٕٓٔٙم.
(ٗ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم (٘ )ٖ/من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة ٕٓٔٙم.
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أف يقدـ ىذا الطمب خالؿ ميعاد الطعف
ب .تقديـ الستدعاء إلى محكمة غير مختصة شريطة ْ
باإللغاء.

أف يقدـ ىذا الطمب خالؿ ميعاد الطعف باإللغاء"(ٔ).
ج .تقديـ طمب تأجيل الرسوـ شريطة ْ
وفي حكـ لمحكمة العدؿ العميا الفمسطينية بغزة بخصوص المدة القانونية أنو ..." :أف
يوما  ...فقد تـ رفض
المستأنف قد تقدـ باستدعائو األصمي بعد فوات المدة القانونية بستيف ً
الموضوع المستأنف والزاـ المستدعي بالمصاريف .)ٕ("..
ويرػ الباحث مف جانبنا أف التشريعات المقارنة قد اتفقت عمى الموعد نفسو حيث إف
يوما مف اليوـ التالي لتاريخ تبميغ القرار
الموعد المقرر لتقديـ الستدعاء إلى المحكمة ىو ستوف ً
اإلدارؼ ,أؼ يحسب الميعاد مف تاريخ إعالف صاحب الشأف ونحف نتفق مع فكرة بدء الميعاد مف
يوما
تاريخ عمـ صاحب الشأف ,ونتفق مع التشريعات المقارنة في تحديد مدة الطعف وىي ستوف ً

واننا نراىا كافية لكي يقدـ صاحب المصمحة الستدعاء ضد أؼ قرار قد يضر بو.

(ٔ)

انظر فً ذلن نص المادة رلم (٘ )ٗ/من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة ٕٓٔٙم.
(ٕ)
حكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٕ ,ٕٓٔ4/جلسة  ,ٕٓٔ4/ٕ/ٔ4غزة ,غٌر منشور.
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المطمب الثاني
الشروط الموضوعية لمحكم بوقف تنفيذ القرار اإلداري
بعد الطالع عمى الشرط الشكمي الجوىرؼ لقبوؿ طمب وقف التنفيذ ,فإنو ل ُبد مف وجود
أيضا شرط موضوعي حتى تأمر المحكمة بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ,وىو شرط الضرر الحاؿ
ً

والذؼ عبر عنو بقوليا " ...إذا قدرت أف نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركيا لو قضت المحكمة بإلغاء

القرار المطعوف فيو" ,مف قانوف مجمس الدولة المصرؼ الحالي(ٔ) .ولكف القضاء اإلدارؼ
أف
طا آخر
المصرؼ أضاؼ إلى الشرط الموضوعي الذؼ أتى بو المشرع شر ً
موضوعيا ,ىو ْ
ً
يستند طمب وقف التنفيذ عمى أسباب جدية(ٕ).

ونص عمييا في قانوف القضاء اإلدارؼ األردني,
وأخذ المشرع األردني بذات الموقف ّ

عمى أنو" :تختص المحكمة اإلدارية بالنظر في الطمبات المتعمقة باألمور المستعجمة التي تقدـ

إلييا بشأف الطعوف والدعاوػ الداخمة في اختصاصيا بما في ذلؾ وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو
مؤقتاً إذا رأت أف نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركيا"(ٖ) ,أما القانوف الفمسطيني لـ يتضمف أؼ نص
يتعمق بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ.
أف
ولكف ما استقر عمية قضاء محكمة العدؿ العميا الفمسطينية عمى أنو يحق لممحكمة ْ

ار ل يمكف
ار بوقف تنفيذ القرار المطعوف فيو إذا وجدت أف تنفيذه قد يحدث أضرًا
تصدر قرًا

تالفييا(ٗ).

(ٔ)

انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٗ5من لانون مجلس الدولة المصري رلم ( )ٗ7لسنة ٕٔ57م.
(ٕ)
حكم محكمة المضاء اإلداري المصري ,ٔ57ٖ/ٔ/ٕٖ ,رلم ٕ ٕٓ4س ٕٙص ,54حٌث لضت بؤنه "من الممررات سلطة ولف
تنفٌذ المرارات اإلدارٌة مشتمة من سلطة اإللغاء ونوع منها مردها إلى الرلابة المانونٌة التً ٌسلطها المضاء اإلداري على المرار على
لرارا إال إذا تبٌن على حسب الظاهر
أساس وزنه بمٌزان المانون وزنًا مناطه من المشروعٌة فوجب على المضاء اإلداري إال ٌولف
ً
من األوراق ومع عدم المساس بؤصل طلب اإللغاء عند الفصل فٌه ,أ ن طلب ولف التنفٌذ ٌموم على ركنٌن :األول :ركن االستعجال
بؤن ٌترتب على تنفٌذ المرار نتائج ٌتعذر تداركها .والثانًٌ :تصل بمبدأ المشروعٌة بان ٌكون إدعاء الطالب فً هذا الشؤن لائ ًما
بحسب الظاهر على أ سباب جدٌة وكال الركنٌن من الحدود المانونٌة التً تحد سلطة المضاء اإلداري .أشار إلٌه :د .دمحم عبد العال
السنارى ,المرارات اإلدارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ,مرجع سابك ,,صٖٔٗ ,وانظر إلى :حكم محكمة المضاء اإلداري فً ٕ5
ٌونٌه سنة ٓ٘ٔ5س ٗ ص ,5ٙ5أشار إلٌه :د .دمحم حافظ ,مرجع سابك ,ص.ٙٙ7
(ٖ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم (/ٙأ) من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم ( )ٕ7لسنة ٕٗٔٓم.
(ٗ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٗ ,ٕٖٓٓ/جلسة ٘ ,ٕٖٓٓ/ٕ/رام هللا ,غٌر منشور ,وانظر إلى لرار رلم ٕ,ٕٓٓ٘/5
جلسة ٕٔ ,ٕٓٓ٘/7/ولرار رلم  ,ٕٓٓ٘/ٔٙجلسة ٔ.ٕٓٓ٘/ٕ/
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وضوعيا ثالثًا ,وىو تقديـ
طا م
ولقد أضاؼ المشرع األردني والقضاء الفمسطيني شر ً
ً

المستدعي كفالة مالية تضمف كل عطل أو ضرر لممستدعي ضده إذا تبيف أنو غير محق في
دعواه(ٔ).
أما قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطينية المطبق في غزة؛ فقد أخذت بذات
ونص عمى أنو" :تختص المحكمة اإلدارية بالنظر في الطمبات
الموقف المصرؼ واألردني,
ّ
المتعمقة باألمور المستعجمة التي تقدـ إلييا بما في ذلؾ وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو مؤقتاً إذا
رات أف نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركيا"(ٕ).
أف تمزـ مقدـ الطمب المستعجل بتقديـ كفالة تقرر مقدارىا وشروطيا
"ولممحكمة اإلدارية ْ

وضرر قد يمحق بو إذا
ًا
عطال
لمصمحة الطرؼ اآلخر أو لمصمحة مف ترػ المحكمة اإلدارية أف
ً

ظير أف مقدـ الطمب المستعجل لـ يكف محًقا في طمبو سواء بصورة كمية أـ جزئية"(ٖ).

لذلؾ سوؼ نقسـ المطمب الثاني إلى فروع عدة ,سوؼ يكوف في (الفرع األوؿ) توافر
صفة الستعجاؿ ,وفي (الفرع الثاني) توافر صفة الجدية ,وفي (الفرع الثالث) مدػ ارتباط شرط
الجدية بشرط الستعجاؿ ,وفي (الفرع الرابع) تقديـ كفالة مالية ,وفي (الفرع الخامس) حوؿ
الق اررات التي ل يقبل طمب اإللغاء قبل التظمـ منيا إدارًيا.
الفرع األ ول :توافر صفة اًلستعجال
يتمثل شرط الستعجاؿ أحد الشرطيف الموضوعييف الجوىرية لقبوؿ طمب وقف تنفيذ
القرار اإلدارؼ سواء في مصر أـ األردف أـ فمسطيف وحتى في التشريعات األخرػ.
وعميو فإف شرط الستعجاؿ لو أىمية كبيرة باعتباره الشرط الموضوعي األوؿ الذؼ يبرر
الحكـ بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو باإللغاء لتدارؾ ما قد ينجـ عف تنفيذه مف نتائج

(ٔ)

لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ( )ٙلسنة ٖٕٓٓم ,جلسة ٕٖٔٔٓٓ/ٖ/م ,رام هللا ,غٌر منشور ,والمادة (/ٙج) من
لانون المضاء اإلداري االردنً رلم ( )ٕ7لسنة ٕٗٔٓم.
(ٕ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٔ/ٙمن لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة  ,ٕٓٔٙغزة.
(ٖ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٖ/ٙمن لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة  ,ٕٓٔٙغزة.
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ضرر يخشى وقوعو إذا ما تـ تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف
ًا
وأضرار ,ويعني ىذا الشرط أف ىناؾ

منعا لحدوث ىذا الضرر(ٔ).
فيو باإللغاء ,فيتعيف عمى المحكمة المختصة ْ
أف تأمر بوقف التنفيذ ً

ويتضح مما سبق أف شأف تنفيذ القرار المطعوف فيو إحداث نتائج مف الصعب إصالحيا
أو تداركيا ,وىذا الشرط يكوف
متروكا لمقاضي ليقدر مدػ توافر ىذا الشرط الميـ التي مف
ً
أف يصعب تداركيا ,حيث في الغالب يتشدد القضاء في اقتضاء ىذا الشرط لتقرير وقف
الممكف ْ

أف يكوف ىناؾ
التنفيذ حتى ل يعوؽ نشاط اإلدارة ويشل حركتيا بتقدير وقف تنفيذ ق ارراتيا دوف ْ

ساسا مف وراء نشاطيا إلى تحقيق المصمحة
خطورة كبيرة مف وراء ذلؾ خاصة أف اإلدارة تسعى أ ً
العامة(ٕ).
ومف ذلؾ يتبيف أف المراد مف حالة الستعجاؿ كاف يترتب عمى تنفيذ القرار نتائج يتعذر

تداركيا ,ومف المعروؼ أف سمطة وقف التنفيذ مشتقة مف سمطة اإللغاء وىي فرع منيا ,مردىا
إلى رقابة المشروعية التي ىي وزف القرار اإلدارؼ بميزاف القانوف ,ومف ثـ يتعيف عمى القضاء
أف يترتب عمى تنفيذ
اإلدارؼ أل يوقف تنفيذ قرار إدارؼ إل عند قياـ ركف الستعجاؿ ,بمعنى ْ

القرار اإلدارؼ المطعوف فيو باإللغاء نتائج ل يمكف تداركيا(ٖ).

وبالرجوع إلى قضاء مجمس الدولة الفرنسي في ىذا الصدد نجد أنو يتشدد في تقدير ىذا
(ٗ)
معتدل في ىذا الصدد,
موقفا
ً
الشرط إلى درجة كبيرة  ,أما القضاء اإلدارؼ المصرؼ فقد وقف ً

وقد تطمب القضاء في التشريعات المقارنة ىذا الشرط ,فمنحو عندما قدر توافره بشكل يبرر ذلؾ
ورفض منحو عندما قدر عدـ توافر ىذا الشرط أو توافره بدرجة ل تبرر منحو ومف أمثمة ذلؾ(٘):

(ٔ)

د .عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,صٕٔٙ
(ٕ)
د .أحمد علً السٌد خلٌل ,طلبات ولف التنفٌذ ,الدار الجامعٌة ,لم ٌذكر السنة ,صٖٖٔ ,د .جورجً شفٌك سارى ,لواعد وأحكام
المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك شفٌك ,صٔٓٗ.
(ٖ)
د .أحمد علً السٌد خلٌل ,طلبات ولف التنفٌذ ,الدار الجامعٌة ,لم ٌذكر دار السنة ,صٕٔٔ ,د .خمٌس السٌد إسماعٌل ,دعوى
االلغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة مع المبادئ العامة للمضاء المستعجل,
مرجع سابك ,ص.ٕٓ7
(ٗ)
إن مجلس الدولة الفرنسً لم ٌمنح أحكاما ً بولف تنفٌذ فً خالل الفترة الماضٌة اال فً حاالت معدودة :تنحصر فً ولف تنفٌذ
ترخٌص بالبناء فً مكان أ ثري ,ولرار بحل جمعٌة خٌرٌة ,ومرسوم بتوسٌع نطاق اتفاق جماعً من شانه ان ٌحمك حالة والعٌة ال
ٌ مكن تداركها بعد ذلن و ومرسوم بتمرٌر النفع العام للمٌام بؤعمال عامة تإدي جزٌرة  ,ورفض طلب بمٌد طبٌب فً مستشفى معٌن إذا
ولرارا بدفع مبالغ ألشخاص شاهري اإلفالس ,أشار إلٌه :د .سلٌمان دمحم
اضرارا ال ٌمكن تاللٌها,
كان من شؤن ذلن ان ٌسبب
ً
ً
الطماوي ,المضاء اإلداري ,الكتاب األول" ,لضاء االلغاء" ,مرجع سابك ,ص.ٖٔٓ5
(٘)
د .جورجً شفٌك سارى ,لواعد وأحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,صٖٓٗ.
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القرار الصادر بحرماف بعض الطمبة مف فرصة أداء المتحاف "متى كاف مف شأف تنفيذ
القرار المطعوف فيو حرماف المطعوف عمييـ مف أداء المتحاف لو كاف ليـ حق فيو ,مما يتعذر
قائما".
معو تدارؾ النتيجة التي تترتب عمى ذلؾ ,فإف ركف الستعجاؿ والحالة ىذه يكوف ً
والقرار الصادر بإلغاء ترخيص مقصف :ووجو اإلستعجاؿ المبرر لوقف التنفيذ ليس
فضال عف
مجرد حرماف المدعي مف الستغالؿ ,ولكنو يتمثل ..." :في ارتباؾ التزاماتو المالية,
ً
سر
تشريد عدد غير قميل مف المستخدميف والعماؿ الذيف يعمموف في ىذا المقصف وكميـ يعوؿ ا ًا

متعددة األفراد"(ٔ).

وقد عبرت المحكمة اإلدارية العميا المصرية عف شرط الستعجاؿ ىذا بقوليا" :يتعيف
عمى القضاء اإلدارؼ أل يقف تنفيذ قرار إدارؼ إل عند قياـ ركف الستعجاؿ ,بمعنى أف يترتب
عمى تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو باإللغاء نتائج ل يمكف تداركيا ,كأف يكوف مف شأف تنفيذ
القرار حرماف الطالب مف فرصة أداء المتحاف لو كاف لو حق فيو ,مما يتعذر معو تدارؾ
النتيجة التي تترتب عمى ذلؾ ,وكما لو صدر قرار بيدـ منزؿ أثرؼ أو بمنع مريض مف السفر
إلى الخارج لمعالج ,فإذا نفذ القرار المطعوف فيو استنفذ أغراضو.)ٕ("...
متشددا يحد مف
معيار
ًا
ومف ناحية معيار الستعجاؿ ,يالحع أف المشرع األردني قد تََبنى
ً

أف
سمطة القاضي في الحكـ بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ,إذ يتطمب المشرع لمحكـ بوقف التنفيذ ْ

يكوف مف شأ ف التنفيذ حدوث نتائج يتعذر تداركيا ,ىذا ول توجد تطبيقات قضائية بخصوص ىذه
أف نستخمص معيار الستعجاؿ مف جية نظر القضاء ,وحيث
المسألة في األردف ,كي نستطيع ْ

نصت عميو
قضت أنو" :إذا ما تحققت الشروط السابقة ,فإف محكمة العدؿ العميا األردنية وفًقا لما ّ
المادة (ٕٓ) مف القانوف رقـ (ٕٔ) لسنة ٕٜٜٔـ فإنيا تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعوف فيو,

(ٔ)

حكم محكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر ,فً ,ٔ5ٖٙ/ٖ/ٔٙسنة  ,4ص ,4ٖ7وانظر إلى :د .سلٌمان دمحم الطماوي ,المضاء اإلداري,
الكتاب األول" ,لضاء اإللغاء" ,مرجع سابك ,صٓٗٓٔ ,وأٌضًا د .جورجً شفٌك سارى ,لواعد وأحكام المضاء اإلداري "دراسة
ممارنة" ,مرجع سابك ,صٖٓٗ  ,و 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 ,صٖٕٔ.
(ٕ)
حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر ,ٔ5ٕٙ/ٕٔ/ٔ٘ ,السنة  ,4ص ,ٕ45انظر إلى :د .سلٌمان دمحم الطماوي ,المضاء اإلداري,
الكتاب األول" ,لضاء االلغاء" ,مرجع سابك ,ص ,ٖٔٓ5وانظر إلى :عبد الوهاب ,ص ,ٖٕٙوالً د .علً دمحم ,المضاء اإلداري,
صٗ. ٕ5والى 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 ,صٖٕٔ.

ٓ4

شريطة أف يقدـ المستدعي كفالة مالية عدلية وفق األصوؿ تضمف أؼ عطل أو ضرر ,قد يمحق
بالمستدعي ضده نتيجة البت في الدعوػ"(ٔ).
أما قضاء محكمة العدؿ العميا الفمسطينية فقد استقرت عمى وجوب توافر ىذا الشرط كي
ار
تقضي بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو ..." :توجب عمى القضاء اإلدارؼ أل يوقف قرًا

إل إذا تبيف لو حسب الظاىر مف األوراؽ ومع عدـ المساس بأصل طمب اإللغاء عند الفصل فيو
– أف طمب وقف التنفيذ يقوـ عمى ركنيف (األوؿ) :قياـ الستعجاؿ ,بأف كاف يترتب عمى تنفيذ
القرار نتائج يتعذر تداركيا .)ٕ("...

نصت عمى أنو ..." :مف حق
وفي حكـ آخر لمحكمة العدؿ العميا الفمسطينية ّ
مستعجال بوقف التنفيذ المادؼ لمقرار المطعوف
ار
أف تُصدر قرًا
ً
وصالحيات محكمة العدؿ العميا ْ
ار ل يمكف تالقييا بالنسبة
فيو إذا وجدت أف التنفيذ المادؼ لمقرار اإلدارؼ قد يحدث أضرًا
لممستدعي ,وفي ىذه الدعوػ فإف محكمتنا تجد بأف دعوػ المستدعي تستند في ظاىرىا إلى
ار ل يمكف
أسباب جدية ,وأف تنفيذ الق اررات اإلدارية موضوع الطعف سيمحق بالمستدعي أضرًا

تداركيا ,فإف محكمتنا تقرر إصدار األمر المستعجل لممستدعي ضدىـ بوقف تنفيذ الق اررات
موضوع الستدعاء وذلؾ لحيف البت بالدعوػ .)ٖ("...
أما قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطينية المطبق في غزة ,فقد أخذ بذات

الموقف المصرؼ واألردني ,ونص عمى أنو" :تختص المحكمة اإلدارية بالنظر في الطمبات
المتعمقة باألمور المستعجمة التي تقدـ إلييا بما في ذلؾ وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو مؤقتًا إذا
أرت أف نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركيا"(ٗ).

وقد صدر حكـ محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في قرار وقف التنفيذ ,والذؼ جاء فيو:
" ...فإف تنفيذ القرار اإلدارؼ ىو األصل إل إ ْف كاف مف شأف ىذا التنفيذ إلحاؽ ضرر المؤكد

بالطرؼ اآلخر ,والذؼ ل يمكف تداركو إل مف خالؿ وقف تنفيذه المؤقت ولحيف الفصل النيائي

(ٔ)

لرار محكمة العدل العلٌا االردنٌة ,رلم (ٖ٘٘) لسنة ٕٗٓٓم ,انظر الى  :سلٌمان الراجحً ,رسالة ماجستٌر ,مرجع سابك ,ص.5
(ٕ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٖٖٔ لسنة ٕ٘ٓٓ ,بتارٌخ ٗ ,ٕٓٓ٘/ٔٓ/رام هللا ,غٌر منشور ,وانظر إلى :لرار
محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم  ٔٔٙلسنة ٕ٘ٓٓ ,بتارٌخ ٔٔ ,ٕٓٓ٘/5/ولرار رلم  ٙلسنة ٖٕٓٓ ,بتارٌخ ٔٔ.ٕٖٓٓ/ٖ/
(ٖ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم  ٔٙلسنة ٕ٘ٓٓ ,بتارٌخ ٔ ,ٕٓٓ٘/ٕ/رام هللا ,غٌر منشور ,وانظر إلى :لرار رلم ٔٔٔ
ٔٔٔ لسنة ٕ٘ٓٓ ,بتارٌخ ٔٔ ,ٕٓٓ٘/5/ولرار رلم ٗ لسنة  ,ٕٓٓ7بتارٌخ  ,ٕٓٓ7/ٕ/ٔ7ولرار رلم ٕ 5لسنة ٕ٘ٓ ,بتارٌخ
ٕٔ.ٕٓٓ٘/7/
(ٗ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٔ/ٙمن لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة ٕٓٔٙم.
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في أصل النزاع بيف الطرفيف ,كما في حالة صدور قرار إدارؼ بإزالة مبنى أو ىدـ منشأة أو بيع
عقار ..إلخ"(ٔ).
وعمى عكس مف ذلؾ نجد أف القضاء اإلدارؼ في مصر قد رفض وقف تنفيذ القرار في
حالت أخرػ ,ومنيا اآلتية:
ويالحع أف حالة الستعجاؿ تنتفي إذا مضت فترة طويمة مف تاريخ صدور القرار
المطعوف فيو حتى تاريخ نظر الدعوػ ,حيث قضت محكمة القضاء اإلدارؼ أنو" :إذا مضت فترة
طويمة مف تاريخ صدور القرار المطعوف فيو حتى اآلف مما يتعذر معو القوؿ باستمرار توافر ركف
الستعجاؿ ,ومف حيث أنو ما داـ قد فقد الطمب العاجل أحد أركانو ,فال موجب لبحث الركف
الثاني وىو الجدية ,حيث يكفي عدـ توافر أحد الركنيف لالنتياء إلى رفض الطمب"(ٕ).
ورفضت المحكمة طمب وقف تنفيذ قرار صادر بنزع ممكية أرض ممموكة لممدعي إلقامة
ستنادا إلى أنو" :إذا كاف الثابت أف المدعي قد طمب وقف تنفيذ القرار الصادر
مستشفى عمييا ,ا ً

بنزع ممكية أرض ممموكة لو إلقامة مستشفى عمييا ,وأثناء نظر الدعوػ استباف لممحكمة أف

فعال إقامة المستشفى عمييا -فإف طمب وقف
فعال بمعرفة اإلدارة ,وشرع ً
الستيالء عمى أرض تـ ً
مقصودا بو إعادة
التنفيذ يصبح غير ذؼ موضوع ,بل إف تنفيذ الحكـ بوقف تنفيذ القرار إذا كاف
ً

أف يؤخذ في العتبار ما تـ مف أعماؿ في سبيل إقامة
يد المطعوف عميو عمى األرض دوف ْ

المستشفى ,مما غير األرض مف أرض فضاء إلى أرض شيد عمييا جزًءا مف مبنى ىذه
المستشفى ,أف تنفيذ الحكـ عمى ىذا النحو ىو الذؼ يترتب عميو نتائج خطيرة أقميا تعطيل

مشروع ذؼ نفع عاـ ,ألنو ميما يكف مف أمر في قيمة ىذا الدعاء ,فإف المصمحة العامة
والمصمحة الفردية ل تتوازياف ,فتتحوؿ المصمحة الفردية إلى تعويض ,إذا كاف لذلؾ أساس مف
القانوف"(ٖ).

(ٔ)

حكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٗ ,ٕٓٔ7/7جلسة ٕٗ ,ٕٓٔ7/ٕٔ/غزة ,غٌر منشور.
(ٕ)
د .خمٌس السٌد إسماعٌل ,دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإل داري ولضاء التنفٌذ واشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة
مع المبادئ العامة للمضاء المستعجل ,مرجع سابك ,صٕٓٔ.
(ٖ)
حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر,ٔ5٘٘/ٔٔ/٘ ,رلم ٕٓ ,لسنة ٕ ق ,انظر إلى :د .عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ
المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,ص ,ٔٙ4ود .سلٌمان دمحم الطماوي ,المضاء اإلداري,
الكتاب األول" ,لضاء االلغاء" ,مرجع سابك ,ص٘ٗٓٔ.

ٕ4

ومف أىـ ما تجدر اإلشارة إليو أنو ل يشترط الستعجاؿ أو تعذر تدارؾ النتائج المترتبة
عمى التنفيذ إذا كاف القرار المطموب وقف التنفيذ ىو قرار منعدـ ,إذ أف اإلعتداء المادؼ يجب
عمال مف أعماؿ
إزالتو ًا
ماديا ويعتبر تنفيذه ً
فور ,والقرار المنعدـ كما سبق القوؿ يعتبر ً
فعال ً
الغصب والعدواف ,فيو يخرج عف دائرة الق اررات اإلدارية الصحيحة(ٔ).

وىناؾ مف الفقو يرػ أف الستعجاؿ ىو أمر نسبي تقديرؼ قد تختمف بشأنو وجيات
النظر ,وليذا فكثير ما يختمف التقدير بيف محكمة القضاء اإلدارؼ وبيف المحكمة اإلدارية ,وفًقا
مثال ليذا األمر(ٕ):
ا
لمزوية التي تنظر المحكمة منيا إلى الموضوع ,وذكر منيا ً
أمرت اإلدارة أحد األجانب بمغادرة البالد ,فنازع في حق اإلدارة في إصدار ىذا األمر,
ورفع دعوػ بوقف تنفيذ القرار ,وبرر ركف الستعجاؿ بما يمي :أنو في حاجة إلى تصفية
حساباتو مع الحراسة وال ضاعت حقوقو ,توفي والده وخمف تركو يتعيف عميو تصفيتيا؛ ألنو
الوحيد الذؼ يحيط بظروؼ التركة ,وابنو وابنتو مرضى بالشمل ويعالجاف في مصحة ,وثمة خطر
ييددىما في السفر ,فأمرت محكمة القضاء اإلدارؼ بوقف تنفيذ القرار في ٖٔمارس ٜٜٔ٘ـ,
وبنت حكميا عمى أنو" :واف كاف لإلدارة سمطة مطمقة في اإلجابة طمب مد مدة اإلقامة أو
ومخالفا لمقانوف" .أما شرط الستعجاؿ فقد
رفضو ,غير أف ذلؾ مشروط بإساءة استعماؿ السمطة
ً
نظر لما قد يترتب عمى التنفيذ مف نتائج يتعذر تداركيا .ذلؾ أف تكميفو
قالت بخصوصوً ..." :ا
بالسفر ,مع ما فيو مف مساس بحريتو الشخصية ,فإنو يعرض مصالحة وصحة أولده لخطر

جسيـ".
ولكف المحكمة اإلدارية العميا لـ تقتنع بيذه الحجج ,وألغت الحكـ بوقف التنفيذ ,ألف
اإلدارة حرة في تجديد إقامة األجنبي أو رفضيا طبًقا لما لدييا مف معمومات ,وأنو ليس فيما ذكره
المدعي ما يعتبر نتائج ل يمكف تداركيا(ٖ).
وفي حكـ لمحكمة العدؿ العميا الفمسطينية رفضو وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ؛ وذلؾ لعدـ
توافر ضرر يمحق بالمستدعي ,حيث قررت أنو" :وفي ىذه الدعوػ فإف محكمتنا تجد بأف تنفيذ
(ٔ)

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 ,صٕٓٔ.
(ٕ)
د .سلٌمان دمحم الطماوي ,المضاء اإلداري ,الكتاب األول" ,لضاء اإللغاء" ,مرجع سابك ,ص.ٔٓٗ4
(ٖ)
حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر ,ٔ5ٙٓ/4/ٔٗ ,السنة  ,ٙص ,ٖ٘7أشار إلٌه :د .سلٌمان دمحم الطماوي ,المضاء اإلداري,
الكتاب األول" ,لضاء اإللغاء" ,مرجع سابك ,ص.ٔٓٗ4
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ضرر بالمستدعي ل يمكف تداركو ,وعميو فإننا نقرر عدـ
ًا
القرار اإلدارؼ المشكو منو ل ُيمحق
إجابة طمب المستدعي بوقف التنفيذ"(ٔ).

وفي حكـ لمحكمة العدؿ العميا الفمسطينية بغزة بشأف رفضيا وقف التنفيذ أنو ..." :بشأف
الحالة الراىنة فإف تنفيذ القرار اإلدارؼ محل الطعف لف يعود عمى المستأنف ضده بالضرر الذؼ
ل يمكف تداركو إل بوقف التنفيذ ,ألنو إذا ما قررت المحكمة اإلدارية –بحكـ نيائي -إلغاء القرار
اإلدارؼ المطعوف فيو ,فسيكوف لممستأنف ضده عندئذ الحق في كل مستحقاتو الوظيفية بأثر
نيائيا مف المحكمة
رجعي عف طواؿ الفترة الممتدة مف تاريخ صدور القرار اإلدارؼ حتى البت فيو ً
أيضا في المطالبة بجبر أؼ أضرار تكوف قد لحقت بو جراء ذلؾ
المختصة ,وكما ولو الحق في ً

وفًقا لمقانوف  ...وأف القانوف قد حصف المستأنف ضده كموظف عمومي مف أؼ أض ارر قد تمحق

بو فيما لو تبيف لحًقا عدـ مشروعية القرار اإلدارؼ محل الطعف بالستدعاء ...فقد حكمت
المحكمة بإلغاء القرار المستأنف الصادر في الطمب المستعجل اعتباره كأف لـ يكف"(ٕ).
ويتضح لنا مما سبق أف الستعجاؿ مسألة متروكة لمقاضي اإلدارؼ ,ليقرر ما إذا كاف
الطمب المقدـ إلى المحكمة ينطوؼ عمى حالة استعجاؿ قد يتعذر تدارؾ نتائجيا لو تـ تنفيذ القرار
اإلدارؼ الذؼ طعف فيو باإللغاء ,أـ ل تتوافر صفة الستعجاؿ في ىذه الحالة.
الفرع الثاني :توافر صفة الجدية
إف سمطة وقف التنفيذ مشتقة مف سمطة اإللغاء وفرع منيا ,وبالتالي لُبد لقاضي الموضػوع
أف يتصدػ لمشروعية القرار اإلدارؼ عند نظره طمػب وقػف التنفيػذ ,كمػا يتصػدػ لمشػروعيتو عنػد
ْ
نظ ػره دعػػوػ اإللغػػاء ,فيكػػوف عقيػػدة مبدئيػػة عػػف مشػػروعية الق ػرار اإلدارؼ لكػػي يصػػدر ق ػ ارره فػػي

موض ػػوع ال ػػدعوػ ,فق ػػد يص ػػدر القاض ػػي حكم ػػو بوق ػػف التنفي ػػذ ,يس ػػتتبعو حك ػػـ آخ ػػر ف ػػي موض ػػوع
الدعوػ يرفض دعوػ اإللغاء.
ولقد قصد القضاء اإلدارؼ مف توافر األسباب الجدية بجانب شرط الستعجاؿ ,إلمكاف
الحكـ بوقف التنفيذ وأل يتخذ األفراد مف وقف التنفيذ وسيمة لتعطيل نشاط اإلدارة بدوف مبرر
(ٔ)

حكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٕٔ ,ٕٖٓٓ/جلسة  ,ٕٖٓٓ/ٗ/ٕ4رام هللا ,غٌر منشور.
(ٕ)
حكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٗ ,ٕٓٔ7/7جلسة ٕٗ ,ٕٓٔ7/ٕٔ/غزة ,غٌر منشور.
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أسبابا
سمبيا ,وكانت األسباب التي يستند عمييا المدعي
ً
معقوؿ إذا كاف القرار المطعوف فيو ً
أف تبحث ما إذا كاف الطعف في
واىية ,واذا كاف يجب عمى المحكمة عند نظر طمب وقف التنفيذ ْ

عرضيا
أف يكوف بحثًا
صحة القرار قائما عمى أسباب جدية مف عدمو فإف بحثيا ىذا يجب ْ
ً
عاجال تتحسس فيو ما يحتمل أف يكوف لموىمة األولى ىو وجو الحقيقة في طمب الوقف
ً

فحصا دقيًقا ,ألف ىذا الفحص األخير مف
المعروض عمييا ,وليس ليا أف تفحص الموضوع
ً
اختصاص قاضي الموضوع(ٔ).
وىذا يعني أف القاضي اإلدارؼ يتحسس ظاىر المستندات واألوراؽ بالقدر الالزـ لمحكـ في
اإلجراء الوقتي -وىو طمب وقف التنفيذ -عف طريق الطمئناف إلى جدية األسباب المقدمة مف
الطاعف دوف المساس بأصل الحق ,عمى أف يترؾ أمر البث فييا عند الفصل في دعوػ اإللغاء
ذاتيا ,ويتطمب تصدؼ القاضي اإلدارؼ لمجوانب القانونية التي تأسست عمييا دعوػ اإللغاء
التعرض لوجوه بطالف القرار المطعوف فيو ,وما إذا كاف مستوفي لشروط صحتو أـ ل ,لكي
يحسـ األمر ويقضي بوقف تنفيذه أو رفض ىذا الوقف(ٕ).
ويقصد بشرط المشروعية أؼ الجدية ,رجحاف احتماؿ الحكـ بإلغاء القرار اإلدارؼ بناء
عمى األسباب الجدية التي أسس عمييا الطاعف دعوػ اإللغاء ,ويكوف دعاء طالب وقف التنفيذ
قائما بحسب الظاىر عمى أسباب جدية تبرره ,بحيث إذا ما أرت المحكمة مف فحصيا الظاىرؼ
ً
لمدعوػ أف األسباب التي استند إلييا المدعي إللغاء القرار المطعوف فيو مشروعة ,فإنيا تقضي
بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ إذا ما توفرت الشروط األخرػ ,ويستند ىذا الشرط إلى الحس السميـ,
فرصا حقيقية بالنسبة لموضوع
إذ ل توجد مصمحة عممية حقيقية لوقف التنفيذ إل إذا وجدت ً
الدعوػ(ٖ).

(ٔ)

د .دمحم عبد العال السنارى ,المرارات اإلدارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ,مرجع سابك,,ص ,ٖٗ4وراجع حكم محكمة المضاء
اإلداري فً المضٌة رلم  4لسنة  7ق المجموعة صٔ ٔٔ7ولد جاء به" :إن األصل فً المرارات اإلدارٌة أن تكون واجبة النفاذ إال
إذا ترتب على تنفٌذها نتائج ٌتعذر تداركها فٌجوز للمحكمة استثنا ًء من هذا األصل ولف تنفٌذ المرار ,والفصل فً مثل هذا األمر فصل
فً أمر مستعجل بطبٌعته ٌستلزم أن تكون إجراءاته سرٌعة ومبسطة ,ومهمة المحكمة ولتئذ أن تتبٌن توافر ممومات طلب ولف التنفٌذ
من حٌث جدٌته وتعذر تدارن نتائج التنفٌذ ,فإذا تبٌن لها ذلن فإنها تصدر حك ًما مإلت ًا تولف به عدوانًا بادٌا ً للنظرة العابرة ,وإذا كانت
المحكمة وهً فً سبٌل الفصل فً هذا الطلب تتناول الموضوع فإن نظرتها له ٌجب أن تكون نظرة أولٌة ال تتعرض فٌه إال بالمدر
الذي ٌسمح لها بتكوٌن رأي فً خصوص ولف التنفٌذ دون أن تستبك لضاء الموضوع وتنتهً إلى تكوٌن عمٌدة فٌه".
(ٕ)
د .عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,ص.ٔ45
(ٖ)
د .عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,ص٘.ٔ7
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وبػذلؾ فػإف الجديػة التػي يقػوـ عمييػا طمػب وقػف التنفيػذ تعنػى فحػص القاضػي بصػورة أوليػػة
لمش ػػروعية القػ ػرار اإلدارؼ ,ف ػػإذا وج ػػد أف القػ ػرار اإلدارؼ حس ػػب الظ ػػاىر ق ػػد ش ػػابو عي ػػب م ػػا فإن ػػو
يصدر ق ارره بوقف التنفيذ ,وبمعنى آخر فإف العقيدة التي تكونيػا المحكمػة عػف طمػب وقػف التنفيػذ
ىػػو عقيػػدة أولي ػة مبنيػػة عمػػى أسػػاس أرجحيػػة إصػػدار قرارىػػا باإللغػػاء عنػػد بحػػث موضػػوع دعػػوػ
اإللغاء(ٔ).
أف تسػ ػػتظير المحكمػ ػػة جديػ ػػة الطمػ ػػب بوقػ ػػف التنفيػ ػػذ مػ ػػف خػ ػػالؿ فحصػ ػػيا األولػ ػػى
ويمكػ ػػف ْ

لمشػػروعية الق ػرار اإلدارؼ ,ومػػف خػػالؿ ق ػرائف معينػػة تفيػػد ذلػػؾ كضػػئالة المسػػتندات ,وكونيػػا غيػػر
انطباع ػا بعػػدـ جػػدوػ وقػػف التنفيػػذ ,كمػػا أف تقػػاعس اإلدارة عػػف إبػػداء دفاعيػػا فػػي
منتجػػة تعطػػي
ً

مبرر لممحكمة في إصدار قرار وقف التنفيذ (ٕ).
الدعوػ أو ذكر أسباب القرار يكوف ًا

وقد عبرت المحكمة اإلدارية العميا عف شرط الستعجاؿ ىذا بقوليا" :يتعيف عمى القضاء
اإلدارؼ أل يقف تنفيذ قرار إدارؼ إل عند قياـ ركف الستعجاؿ ,بمعنى أف يترتب عمى تنفيذ
القرار اإلدارؼ المطعوف فيو باإللغاء نتائج ل يمكف تداركيا ,كاف يكوف مف شأف تنفيذ القرار
حرماف الطالب مف فرصة أداء المتحاف لو كاف لو حق فيو ,مما يتعذر معو تدارؾ النتيجة التي
تترتب عمى ذلؾ ,وكما لو صدر قرار بيدـ منزؿ أثرؼ أو بمنع مريض مف السفر إلى الخارج
لمعالج ,فإذا نفذ القرار المطعوف فيو استنفذ أغراضو ..عمى أف ركف الستعجاؿ وحده ل يكفي
لمحكـ بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ وانما ل ُبد مف توفر ركف ثاني ,وىو أف يكوف ادعاء الطالب في
قائما بحسب الظاىر -عمى أسباب جدية تحمل عمى ترجيح إلغاء القرار".
ىذا الشأف ً

وىذا الركف متصل بمبدأ المشروعية وتقدير جدية األسباب متروؾ لقاضي الموضوع ,وكل
مف ركف قياـ الستعجاؿ وركف قياـ األسباب الجدية ىو مف الحدود القانونية التي تحد سمطة
محكمة القضاء اإلدارؼ ,وتخضع بالتالي لرقابة المحكمة اإلدارية العميا(ٖ).

(ٔ)

د .مازن لٌلو راضً ,المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,صٖٕٔ.
(ٕ)
حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر فً  ٔ54ٙ/ٔٔ/7انظر إلى :د .عبد الحكٌم فوده ,ص ٘ٓٗ .أشار إلٌه د .مازن لٌلو
راضً ,مرجع سابك ,صٖٕٔ.
(ٖ)
حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا ,ٔ5ٕٙ/ٕٔ/ٔ٘ ,السنة  ,4ص ,ٕ45أشار إلٌه :د .خمٌس السٌد اسماعٌل ,دعوى اإللغاء وولف
تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التن فٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة مع المبادئ العامة للمضاء المستعجل ,مرجع سابك,
ص , ٕٓ7د .عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك,
صٖ.ٔٙ
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أف يعرض ليذه الشروط في كثير مف أحكامو ,ومنيا
وقد أتيح لمجمس الدولة المصرؼ ْ

حكميا الذؼ تقوؿ فيو ..." :مف المعروؼ أف سمطة وقف التنفيذ مشتقة مف سمطة اإللغاء ,وىي
فرع منيا ,مردىا إلى الرقابة القانونية التي يسمطيا القضاء اإلدارؼ عمى القرار عمى أساس وزف
القرار بميزاف القانوف وزًنا مناطو مبدأ المشروعية وعدميا ,فوجب عمى القضاء اإلدارؼ أل يوقف

أف يترتب عمى تنفيذ القرار
تنفيذ قرار إدارؼ إل عند قياـ ركنيف ,األوؿ :قياـ الستعجاؿ ,بمعنى ْ

اإلدارؼ المطعوف فيو باإللغاء نتائج يتعذر تداركيا ,والثاني :يتصل بمبدأ المشروعية أؼ أف يكوف
قائما بحسب الظاىر عمى أسباب جدية ,وكال الركنيف مف الحدود القانونية
الطمب في ىذا الشأف ً
التي تحد سمطة محكمة القضاء اإلدارؼ وتخضع لرقابة المحكمة اإلدارية العميا"(ٔ).
وفي إطار ىذا الشرط فقد يستفاد مف الفقرة الواردة مف قانوف محكمة العدؿ العميا األردنية
بناء عمى طمب معمل مف صاحب المصمحة مف الطرفيف .)ٕ("...
وىي " ...وذلؾ ً
ولقد أخذت بيذا الشرط محكمة العدؿ العميا األردنية ,بوجوب توافر ىذا الشرط ,حيث
قضت أنو" :إذا توافرت شروط المادة (ٕٓ) مف قانوف محكمة العدؿ العميا رقـ (ٕٔ) لسنة
أف يقدـ المستدعي كفالة مالية عدلية وفق
ٕٜٜٔـ يوقف تنفيذ القرار المطعوف فيو ,شريطة ْ

األصوؿ ,تضمف أؼ عطل أو ضرر ,قد يمحق بالمستدعي ضده بنتيجة البت في ىذه
الدعوػ"(ٖ).
أما القضاء الفمسطيني؛ فقد ورد عنو العديد مف الق اررات الصادرة عف محكمة العدؿ العميا

الفمسطينية في الضفة وغزة التي أكدت فييا عمى شرط توافر ركف الجدية ,فقد جاء في أحكامو ما
يؤكد ذلؾ مف ق ارراتيا أنو ..." :أف طمب وقف التنفيذ يقوـ عمى ركنيف  ....و(الثاني) يتصل

(ٔ)

حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة ,فً ٘ٔ من نوفمبر سنة ٘٘ ,ٔ5مجموعة أحكام السنة األولى ,وانظر إلى :د .سلٌمان دمحم
الطماوي ,المضاء اإلداري ,الكتاب األول" ,لضاء اإللغاء" ,مرجع سابك ,صٓ٘ٓٔ .د .عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار
اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,ص .ٔ45د .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.ٕٓ7
(ٕ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم (ٕٓ) من لانون محكمة العدل العلٌا األردنٌة رلم (ٕٔ) لسنة ٕٔ55م.
(ٖ)
لرار محكمة العدل العلٌا األردنٌة ,رلم (ٖ٘٘) ,لسنة ٕٗٓٓم ,جلسة  ,ٕٓٓٗ/4/ٕٙمنشورات مركز عدالة ,وبذات المعنى :لرار
رلم ( ,)ٕٔٙلسنة ٕٔٓٓم ,جلسة ٕٕٓٓٔ/7/م ,منشورات مركز العدالة ,أشار إلٌه :شرٌف بعلوشة ,رسالة ماجستٌر,صٕٔ٘.
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قائما بحسب الظاىر عمى أسباب جدية
بمبدأ المشروعية بأ ْف يكوف ادعاء الطالب في ىذا الشأف ً
–وكال الركنيف مف الحدود القانونية التي تحد سمطة القضاء اإلدارؼ"(ٔ).
وفي حكـ لمحكمة العدؿ العميا في فمسطيف حكـ أنو" :وفي ىذه الدعوػ فإف محكمتنا تجد
بأف دعوػ المستدعي تستند في ظاىرىا إلى أسباب جدية ,وأف تنفيذ القرار اإلدارؼ موضوع
ار ل يمكف تداركيا ,وعميو فإف محكمتنا تقرر إصدار األمر
الطعف سيمحق بالمستدعي أضرًا

المستعجل لممستدعي ضدىـ بوقف تنفيذ الق اررات موضوع الستدعاء وذلؾ لحيف البث
بالدعوػ.)ٕ("...
وقد صدر قرار لمحكمة العدؿ العميا الفمسطينية بغزة في حكـ الستئناؼ اإلدارؼ
بخصوص وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ لحيف الفصل في الدعوػ اإللغاء ,حيث ل يوجد جدية في

القطعية لدػ المستأنف فقالت" :قررت المحكمة شطب الستئناؼ لعدـ الجدية والقطعية"(ٖ).
ولما كاف طمب وقف التنفيذ يستيدؼ غاية محددة ,وىي توقي األضرار التي ل يمكف
أف يقوؿ القضاء كممتو فيو ,فإنو يترتب عمى ذلؾ نتيجتيف ميمتيف:
تالفييا فيما لو نفذ القرار قبل ْ
أف يكوف لمحكـ فائدة مف الناحية العممية ,بأ ْف تكوف اإلدارة
األولى :يتعيف لمقضاء بوقف التنفيذ ْ
لـ تنفذه ,فإذا كانت اإلدارة قد نفذتو قبل الحكـ في طمب وقف التنفيذ ,أصبح ىذا الطمب غير ذؼ
موضوع ,كما تقوؿ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في حكميا الصادر (وقد سبقت اإلشارة إليو)
أنو .." :غير ذؼ موضوع ...ول يغير مف ذلؾ الدعاء بأف األرض كانت عند تقديـ طمب وقف
التنفيذ خالية"(ٗ).
والثانية :إف طمب وقف التنفيذ يجب أف يوجو إلى قرار إدارؼ لو مقومات الق اررات اإلدارية ,ألف
الق اررات اإلدارية -سميمة أو معيبة -ىي التي يطبق عمييا مبدأ جواز التنفيذ الجبرؼ ضد األفراد,
حدا يجعمو
وىي النتيجة التي يراد توقييا بطمب وقف التنفيذ ,أما إذا بمغ العيب في القرار اإلدارؼ ً
(ٔ)

حكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٖٖٔ لسنة ٕ٘ٓٓ ,بتارٌخ ٗ ,ٕٓٓ٘/ٔٓ/رام هللا ,غٌر منشور ,وانظر إلى :حكم رلم
ٔ 7لسنة  ,ٔ555تارٌخ ٔ.ٔ555/ٕٔ/
(ٕ)
حكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم  ٔٙلسنة ٕ٘ٓٓ ,بتارٌخ ٔ ,ٕٓٓ٘/ٕ/رام هللا ,غٌر منشور ,وحكمها رلم ٔٔٔ لسنة
ٕ٘ٓٓ ,بتارٌخ ٔٔ ,ٕٓٓ٘/5/وحكم رلم ٕ 5لسنة ٕ٘ٓٓ ,بتارٌخ ٕٔ ,ٕٓٓ٘/7/وحكم رلم ٗ لسنة ٖٕٓٓ ,بتارٌخ ٘.ٕٖٓٓ/ٕ/
(ٖ)
حكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلمٗ ,ٕٓٔ7/ٙجلسة  ,ٕٓٔ7/ٔٔ/ٕٙغزة ,غٌر منشور.
(ٗ)
ً
حكم المحكمة اإلدارٌة فً مصر ,صادر فً ٘ نوفمبر سنة ٘٘ ,ٔ5تم اإلشارة إلٌة سابما ,انظر إلى د .عبد الغنً بسٌونً عبد هللا,
ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,صٕٓٓ ,د .سلٌمان دمحم الطماوي ,المضاء
اإلداري ,الكتاب األول" ,لضاء االلغاء" ,مرجع سابك ,صٓ٘ٓٔ.

44

معدوما فإف في وسع األفراد توقي نتائج ىذا العمل المادؼ الضار ,بذات الوسيمة التي يمجؤوف
ً
إلييا لو أف عمل اإلدارة قد صدر مف أحد األفراد ,ذلؾ ألف النعداـ يجرد عمل اإلدارة مف صفتو
اإلدارية ويحيمو إلى مجرد عمل مادؼ يسترد القضاء العادؼ إزاءه كامل اختصاصو(ٔ).
يرػ الباحث أف شرط توافر األسباب الجدية مف الشروط الموضوعية الالزمة إلمكاف الحكـ
بوقػ ػػف التنفيػ ػػذ ,وا ْف كػ ػػاف المشػ ػػرع المصػ ػػرؼ واألردنػ ػػي وقػ ػػانوف الفصػ ػػل فػ ػػي المنازعػ ػػات اإلداريػ ػػة

الفمسطينية لػـ ينصػا عميػو فػي القػوانيف التػي نصػت عمػى وقػف التنفيػذ ,ولكػف القضػاء اإلدارؼ فػي
أيضػا فػي القضػاء الفمسػطيني اسػتمزـ تػوافر األسػباب الجديػة إلمكانيػة الحكػـ
الدوؿ المشار إلييػا ,و ً

بوقػػف تنفيػػذ الق ػرار اإلدارؼ ,وأصػػبح شػػرط الجديػػة ضػػرورؼ لوقػػف تنفيػػذ الق ػرار اإلدارؼ المطعػػوف

فيػػو ,والػػذؼ يفحػػص فييػػا القاضػػي مشػػروعية الق ػرار ,واذا كػػاف ىنػػاؾ تػػرجيح بإلغػػاء الق ػرار اإلدارؼ
وىػػي متروكػػة لمقاضػػي فػػي تحديػػد ,ونحػػف نتفػػق مػػع شػػرط تػوافر الجديػػة حتػػى ل يػػتـ تعطيػػل عمػػل
اإلدارة والتسبب في أعاقت عمميا.
الفرع الثالث :مدى ارتباط شرط الجدية بشرط اًلستعجال
إف ارتباط شرط الستعجاؿ والجدية ىو ارتباط لزوـ ,بمعنى أنو ل يقضي بوقف تنفيذ
معا ,فذلؾ مف مقتضى
القرار اإلدارؼ إل إذا اجتمع لطمب الوقف شرطي الستعجاؿ والجدية ً

خروجا
الطابع الستثنائي لنظاـ الوقف والذؼ يستتبع تضيق نطاقو بقدر الضرورة المستدعية
ً
عمى األصل العاـ في األثر غير الموقف لمطعف باإللغاء تحقيًقا لمتوازف الواجب بيف المصمحة
العامة والمصمحة الخاصة ,وأف قياـ ركف الستعجاؿ وحده ل يكفي لمحكـ بوقف تنفيذ القرار
قائما حسب
اإلدارؼ وانما ل بد مف توافر ركف ثاني ىو أف يكوف ادعاء الطالب في ىذا الشأف ً
الظاىر عمى أسباب جدية تحمل عمى ترجيح إلغاء القرار(ٕ).
وقد قضت المحكمة اإلدارية العميا المصرية أنو " :طبقا ألحكاـ المادة  ٜٗمف قانوف
مجمس الدولة رقـ  ٗٚلسنة ٕ ٜٔٚل يقضى بوقف تنفيذ قرار إدارؼ إل إذا تحقق ركناف  :األوؿ
(ٔ)

وانظر إلً حكم المحكمة اإلدارٌة ,الصادر فً ٗٔ ٌناٌر سنة  ,ٔ5٘ٙسنة ٔ ,صٓ ,ٕ4حٌث إنَّها بعد التؤكد على تمتع المرارات
اإلدارٌة ولو كانت معٌبة بالموة الملزمة ,وبحك اإلدارة فً تنفٌذها ,استطردت لائلة" :أما إذا نزل المرار إلى حد غصب السلطة,
وانحدار بذلن الى مجرد الفعل المادي المعدوم األثر لانو ًنا ,فال تلحمه حصانة ,وال ٌزٌل عٌبه الطعن فٌه ,وال ٌكون ً
لابال للتنفٌذ
بالطرٌك المباشر ,بل ال ٌعدو أن ٌكون عمبة مادٌة فً سبٌل استعمال ذوي الشؤن لمراكزهم المانونٌة المشروعة مما ٌبرر بذاته طلب
المطعون علٌه إزالة تلن العمبة بصفة مستعجلة حتى ال ٌستهدف لما ٌستهدف له من نتائج ٌتعذر تداركها" أشار إلٌة :د .سلٌمان دمحم
الطماوي ,المضاء اإلداري ,الكتاب األول" ,لضاء اإللغاء" ,مرجع سابك ,صٔ٘ٓٔ.
(ٕ)
د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,دار الجامعة الجدٌدة للنشرٕٓٓ7 ,م ,ص.7٘5
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الستعجاؿ بأف يترتب عمى تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركيا  -و الثاني جدية األسباب التي
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
أحػػد الشػػرطيف ,حيػػث قضػػت أنػػو" :وترتيبػاً عمػػي مػػا تقػػدـ ومتػػى كػػاف ركػػف الجديػػة فػػي طمػػب وقػػف
التنفيذ غير متوافر وبالتػالي يكػوف طمػب وقػف تنفيػذ القػرار المطعػوف فيػو غيػر قػائـ عمػي سػند مػف
القانوف ,واذ ذىب الحكـ المطعوف فيو غير ىذا المذىب وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعوف فيػو,
فإنو يكوف قػد خػالف أحكػاـ القػانوف ,األمػر الػذؼ يتعػيف معػو القضػاء بإلغائػو وبػرفض طمػب وقػف
تنفيذ القرار المطعوف فيو"(ٕ).
أيضا محكمة العدؿ العميا الفمسطينية عمى وجوب توافر ركنيف الستعجاؿ
وقد اشترطت ً

والجدية حتى يتـ قبوؿ وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ,حيث صدر في حكميا أنو..." :أف طمب وقف
التنفيذ يقوـ عمى ركنيف (الوؿ) :قياـ الستعجاؿ ,بأف كاف يترتب عمى تنفيذ القرار نتائج يتعذر
قائما بحسب
تداركيا و(الثاني) يتصل بمبدأ المشروعية بأف يكوف ادعاء الطالب فب ىذا الشأف ً
الظاىر عمى اسباب جدية -وكال الركنيف مف الحدود القانونية التي تحد سمطة القضاء
اإلدارؼ"(ٖ).
حيث إف عدـ توافر أحد الركنيف ينتج عنو رفض طمب وقف التنفيذ ,فقد قضت محكمة
العدؿ العميا الفمسطينية في حكـ ليا أنو" :بعد التدقيق والمداولة والطالع عمى اوراؽ الدعوػ
والبينات المقدمة فييا والستماع إلى مرافعة وكيل الجية المستدعية وفيما يتعمق بطمبو وقف تنفيذ
القرار المطعوف فيو لحيف البث في الطمب ,تجد بأف القرار المطعوف فيو ىو مف الق اررات التي ل
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"(ٗ).

(ٔ)

لرار المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة ,طعن رلم (  )ٙ44لسنة  ٕ7ق-ع جلسة ٖٔ54ٗ/ٖ/م ,غٌر منشور.
(ٕ)
حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة ,طعن رلم ( )ٔٔٙٓ4لسنة  ٗ4ق-ع جلسة ٕٔٓٓ4/ٔ/م ,غٌر منشور.
(ٖ)
حكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,برام هللا ,رلم (ٖٖٔ) لسنة ٕ٘ٓٓم ,بتارٌخ ٕٗٓٓ٘/ٔٓ/م ,ولرار رلم ( )ٙلسنة ٖٕٓٓم,
بتارٌخ ٕٖٔٔٓٓ/ٖ/م ,غٌر منشور.
(ٗ)
حكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,برام هللا ,رلم ( )44لسنة ٕ٘ٓٓم ,بتارٌخ ٕٓٓ٘/ٙ/ٕ4م ,ولرار رلم (ٕٕ) لسنة ٕ٘ٓٓ,
بتارٌخ ٕٓٓ٘/ٕ/ٔ7م ,غٌر منشور.
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الفرع الرابع :تقديم كفالة مالية
أ ْف يقدـ طالب وقف التنفيذ كفالة مالية تقدر المحكمة مقدارىا وشروطيا لمصمحة الطرؼ

ضرر قد يمحق بيـ ,نتيجة وقف
ًا
عطال أو
اآلخر في الدعوػ أو لغيره ممف ترػ المحكمة أف
ً
كميال أو جز ًئيا ,وفي ىذا قضت
التنفيذ ,إذا ظير أف طالب وقف التنفيذ لـ يكف محًقا في دعواه ً
محكمة العدؿ العميا األردنية بقوليا أنو" :يكمف المحامي الطاعف في قرار مجمس النقابة
مزولة المينة لمدة عاـ والمرفق في طعنو طمب وقف تنفيذ القرار المذكور
المتضمف منعة مف ا
لحيف الفصل في الدعوػ ,تقديـ كفالة عدلية وفق األصوؿ يضمف بيا كل عطل وضرر قد يمحق
بالجية المستدعى ضدىا إذا تبيف أنو غير محق في دعواه"(ٔ).
نصت بأنو" :لممحكمة اإلدارية اف
وىذا ما جاء مف قانوف القضاء اإلدارؼ األردني ,إذ ّ
تمزـ طالب اتخاذ اإلجراء المستعجل بتقديـ كفالة تقرر مقدارىا وشروطيا لمصمحة الطرؼ اآلخر
أو لمصمحة مف ترػ المحكمة اإلدارية أف عطالً وضر اًر قد يمحق بو إذا ظير أف طالب وقف
التنفيذ لـ يكف محقاً في دعواه سواء بصورة كمية أو جزئية"(ٕ).
وفي قرار آخر لمحكمة العدؿ العميا األردنية ,حيث قضت أنو" :إذا توافرت شروط المادة
(ٕٓ) مف قانوف محكمة العدؿ العميا رقـ (ٕٔ) لسنة ٕٜٜٔـ يوقف تنفيذ القرار المطعوف فيو,
أف يقدـ المستدعي كفالة مالية عدلية وفق األصوؿ ,تضمف أؼ عطل أو ضرر ,قد
شريطة ْ
يمحق بالمستدعي ضده بنتيجة البت في ىذه الدعوػ"(ٖ).

ويرػ جانب مف الفقو الردني أف شرط تقديـ كفالة مالية لطمب وقف تنفيذ القرار
قيدا عمى طمب وقف التنفيذ ,وبالتالي فإنو
المطعوف فيو لحيف الفصل في موضوع الدعوػ يعتبر ً
ل داعي لو ما داـ أنو إجراء مؤقتٗ.

ار في حكـ مستعجل بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ
أما القضاء الفمسطيني فقد أصدر قرًا

لحيف البت بالدعوػ ,مع تقدـ كفالة تضمف كل عطل وضرر قد يمحق بيـ ,وقد جاء في الحكـ
(ٔ)

لرار محكمة العدل العلٌا األردنٌة ,رلم ٘ ,55/ٙمجلة نمابة المحامٌن لعام ٔ555م ,العدد ( ,)ٙصٖ ,ٔٙ5أشار إلٌه :د .منصور
إبراهٌم العتوم ,مرجع سابك ,ص.ٕٓ7
(ٕ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم (/ٙج) من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم ( )ٕ7لسنة ٕٗٔٓم.
(ٖ)
لرار محكمة العدل العلٌا األردنٌة ,رلم (ٖ٘٘) ,لسنة ٕٗٓٓم ,مشار إلٌه سابمًا.
(ٗ)
د .أحمد عودة الغوٌري ,إجراءات التماضً اإلداري أمام محكمة العدل العلٌا األردنٌة ,مجلة مإتة للبحوث والدراسات ,األردن,
أشار إلٌة :د .شرٌف أحمد بعلوشة ,إجراءات التماضً أمام المضاء اإلداري الفلسطٌنً ,مرجع سابك ,ص.ٕٔ5
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أنو " ...حيث أف المستدعييف قد قدما كفالة تضمف لممستدعي ضدىـ كل عطل وضرر قد يمحق
بيـ فيما إذا خسر المستدعياف دعواىما فإف محكمتنا تقرر إصدار األمر المستعجل لممستدعي
ضدىـ بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ الصادر عف المستدعي ضده األوؿ والقاضي بإخالء
المستدعييف مف بيتيما موضوع ىذه الدعوػ ,وذلؾ لحيف البث بالدعوػ وتبميغ المستدعي ضدىـ
ىذا القرار"(ٔ).
وفي قرار صادر عف محكمة العدؿ العميا في فمسطيف أنو" :وفيما يتعمق بطمب وقف تنفيذ
استقر عمى أنو
ّا
فإننا نجد بأف الفقو والقضاء قد
الق اررات المطعوف فييا لحيف البت في الدعوػ ّ
يشترط لكي يجاب طمب وقف التنفيذ ,أف تتوافر في الطمب الشروط التالية:

أف يتقدـ المستدعي بكفالة تضمف لممستدعي ضده كل عطل وضرر فيما
 الشرط الرابعْ :إذا تبيف أف المستدعي غير محق في دعواه"(ٕ).

نصت المادة ()ٖ/ٙ
أما قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطينية المطبق في غزة فقد ّ
مف قانوف رقـ (ٖ) لسنة ٕٓٔٙـ بشأف الفصل في المنازعات اإلدارية أنو" :لممحكمة اإلدارية أف
تمزـ مقدـ الطمب المستعجل بتقديـ كفالة تقرر مقدارىا وشروطيا لمصمحة الطرؼ اآلخر أو
وضرر قد يمحق بو إذا ظير أف مقدـ الطمب
ًا
عطال
لمصمحة مف ترػ المحكمة اإلدارية أف
ً
المستعجل لـ يكف محًقا في طمبو سواء بصورة كمية أـ جزئية"(ٖ).

ورغـ ىذا الشرط إل أف القضاء الفمسطيني في غزة لـ يشترط ذلؾ في األحكاـ الصادرة عنو
جدا ,حيث لـ يطمب القضاء مف طالب وقف التنفيذ القرار اإلدارؼ تقديـ كفالة مالية في
إل ً
قميال ً

أغمب القضايا المعروضة عمييـ ,ومف ىذه األحكاـ القرار الصادر عف المحكمة اإلدارية بغزة
أنو" :قررت المحكمة بحضور فريق وأحد بوقف تنفيذ القرار الصادر مف المستدعى ضدىا و ازرة
القتصاد الوطني والخاص بشطب السمة التجارية الخاصة بالمستدعى وذلؾ لحيف الفصل في

الستدعاء.)ٗ("...
(ٔ)

لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٗ لسنة ٖٕٓٓ ,صادر بتارٌخ ٘ ,ٕٖٓٓ/ٕ/رام هللا ,غٌر منشور.
(ٕ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ( )ٙلسنة ٖٕٓٓ ,بتارٌخ ٔٔ ,ٕٖٓٓ/ٖ/رام هللا ,غٌر منشور ,وانظر إلى :لرار رلم
ٔٙلسنة ٕ٘ٓٓ ,بتارٌخ ٔ ,ٕٓٓ٘/ٕ/ولرار رلم ٗ لسنة  ,ٕٓٓ7بتارٌخ  ,ٕٓٓ7/ٕ/ٔ7وحكم رلم ٗ لسنة ٖٕٓٓ ,بتارٌخ
٘ ,ٕٖٓٓ/ٕ/رام هللا ,غٌر منشور.
(ٖ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٖ/ٙمن لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة ٕٓٔٙم.
)ٗ)
لرار صادر عن المحكمة اإلدارٌة بغزة ,رلم (ٕٓ) لسنة ٕٓٔ7م ,بتارٌخ ٕٓٔ7/ٔ/ٕٙم ,غزة ,غٌر منشور.
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ويرػ جانب مف الفقو الفمسطيني ضرورة عدوؿ القضاء الفمسطيني ,والقانوف والقضاء
قيدا عمى دعوػ اإللغاء والتي تتعمق بحماية مبدأ المشروعية
األردني عف ىذا الشرط ,ألنو يعتبر ً
وحقوؽ وحريات األفراد ,ويدعو قضاء محكمة العدؿ العميا إلى عدـ العتداد بيذا الشرط أو

قيدا عمى مبدأ المشروعية(ٔ).
الخذ بو ألنو يعتبر ً
يرػ الباحث أف القضاء الفمسطيني لـ يسير عمى وتيرة وأحده مف حيث شرط الكفالة المالية,
عمى الرغـ أنو اشترط ذلؾ في قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ (ٖ) لسنة ٕٓٔٙـ,
ويرػ الباحث أف الكفالة المالية ما ىي إل وسيمة لتقميل الدعاوػ لدػ القضاء اإلدارؼ ,والتي
يتقدـ بيا األفراد ضد القرار سواء كاف لو حق أـ لـ يكف لو ,ونحف نؤيد ىذه الفكرة لضماف حق
الطرؼ اآلخر إذا أصابو أؼ ضرر ,ونحف مف جانبنا نرػ أف الكفالة المالية لـ يأخذ بيا إل
أيضا في قانوف الفصل في المناعات اإلدارية رقـ
المشرع األردني والفمسطيني ,وقد نص عمييا ً

(ٖ) لسنة ٕٓٔٙـ ,وانيا تضمف أؼ عطل قد يمحق بالطرؼ اآلخر.

الفرع الِامس :أًل يكون القرار المطموب وقف تنفيذه من الق اررات التي ًل يقبل طمب إلغائيا
داريا
قبل التظمم منيا إ ً

وىي الق اررات المتعمقة في معظميا بطعوف الموظفيف ,حيث تشمل طبًقا لنص المادة رقـ
(ٕٔ) مف قانوف مجمس الدولة الطمبات التي يقدميا ذوؼ الشأف بالطعف في الق اررات اإلدارية
النيائية الصادرة بالتعييف في الوظائف العامة أو الترقيات أو بمنح العالوات ,والطمبات التي
يقدميا الموظفوف العموميوف بإلغاء الق اررات الصادرة بإحالتيـ إلى المعاش أو الستيداع أو
القررات النيائية لمسمطات التأديبية ,وقد عممت المذكرة
فصميـ بغير الطريق التأديبي ,وكذلؾ ا
استثناء ىذه الطائفة مف الق اررات مف وقف التنفيذ بأنو ل يترتب
اإليضاحية لقانوف مجمس الدولة
ً
عمى تنفيذىا نتائج يتعذر تداركيا(ٕ).
أف تحكـ مؤقتًا باستمرار صرؼ
بناء عمى طمب المتظمـ ْ
غير أف المشرع أجاز لممحكمة ً
صادر بالفصل وذلؾ حتى ل ينقطع عف الموظف مورد
ًا
مرتبو كمو أو بعضو إذا كاف القرار

(ٔ)

د .شرٌف أحمد بعلوشة ,إجراءات التماضً أمام المضاء اإلداري الفلسطٌنً ,مرجع سابك ,ص.ٕٔ5
(ٕ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم (ٕٔ) من لانون مجلس الدولة المصري رلم ( )ٗ7لسنة ٕٔ57م.

ٖ5

الرزؽ ,مع مالحظة أنو إذا قضى لممتظمـ بطمباتو ثـ رفض تظممو فإف الحكـ بصرؼ كل أو
بعض المرتب يعتبر كأف لـ يكف ويسترد منو ما قبضو(ٔ).
نص المشرع المصرؼ مف قانوف مجمس الدولة الحالي عمى أنو" :وبالنسبة إلى
ولقد ّ

الق اررات التي ل تقبل طمب إلغائيا قبل التظمـ منيا إدارًيا ل يجوز طمب وقف تنفيذىا ,عمى أنو

أف تحكـ مؤقتًا باستمرار صرؼ مرتبة كمو أو بعضو إذا
بناء عمى طمب المتظمـ ْ
يجوز لممحكمة ً
صادر بالفصل ,فإذا حكـ لو بيذا الطمب ثـ رفض تظممو ولـ يرفع دعوػ اإللغاء في
ًا
كاف القرار

الميعاد اعتبر الحكـ كاف لـ يكف واسترد منو ما قبضو"(ٕ).

فالتظمـ اإلجبارؼ قبل رفع دعوػ اإللغاء لـ يفرضو المشرع إل بالنسبة لمموظفيف ,وكاف
المشرع قد استعاض بيذا التظمـ اإلجبارؼ عف نظاـ وقف التنفيذ ,ولقد أكدت المحكمة اإلدارية
إف شاء سمؾ سبيمو قبل ولوج ساحات القضاء
العميا أف األصل في التظمـ اختيارؼ لممتقاضي ْ
جانبا ولجأ مباشرة إلى قاضيو ل يحجبو حاجب ول يقتضيو إجراء(ٖ).
واقامة دعواه ,واف شاء نحاه ً

وفي فمسطيف تطرؽ قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني ,والتي جاء عنوانيا بالتظمـ مف
أف يتظمـ لرئيس الدائرة الحكومية مف أؼ قرار إدارؼ
الق اررات اإلدارية عمى أنو - ٔ" :لمموظف ْ

يوما مف
يوما مف تاريخ عممو بو - ٕ .ويتـ البت في التظمـ خالؿ ستيف ً
وذلؾ خالؿ عشريف ً
خطيا عمى المتظمـ اعتبر تظممو مرفوضاً- ٖ .
تاريخ تقديمو ,فإذا انقضت ىذه المدة دوف الرد
ً

يوما مف تاريخ إبالغو رفض تظممو أو انقضاء المدة
لمموظف المجوء إلى القضاء خالؿ ستيف ً
المنصوص عمييا في الفقرة ( ٕ ) أعاله - ٗ .تنظـ الالئحة التنفيذية ليذا القانوف اإلجراءات
الخاصة بالتظمـ مف الق اررات اإلدارية(ٗ).
ولقد قضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في حكـ ليا أنو" :أف التظمـ المنصوص عميو
في المادة (ٓ )ٔٙمف قانوف الخدمة المدنية لسنة ٜٜٔٛـ ما تـ عميو مف تعديالت ,فإننا نجد أف

(ٔ)

د .رمضان دمحم بطٌخ ,إجراءات دعوى الغاء المرارات اإلدارٌة ,بحوث المإتمرات محكمة ,المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة
السعودٌة ,ٕٓٓ4 ,صٕ7
(ٕ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٗ5من لانون مجلس الدولة المصري رلم ( )ٗ7لسنة ٕٔ57م.
(ٖ)
سلٌمان دمحم الطماوي ,المضاء اإلداري ,الكتاب األول ,مرجع سابك ,صٕ٘ٓٔ.
(ٗ)
راجع نص المادة رلم (٘ٓٔ) من لانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً رلم ٗ لسنة ٔ554م.
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المقصود بالتظمـ في ىذه المادة ىو التظمـ الجوازؼ وليس الوجوبي؛ ألف المشرع ىو الذؼ يضع
القواعد القانونية.)ٔ("...
ولقد اتجيت إرادة المشرع الفمسطيني إلى إقرار قواعد التظمـ الختيارؼ ,حيث إنو لـ
يترتب أؼ آثار عمى عدـ التظمـ ,وأف المشرع الفمسطيني لـ يكف ليقصد مف إقرار التظمـ اإلدارؼ
نظاـ الوجوبي ولكف قصد التظمـ اإلدارؼ الختيارؼ ,وأف إرادة المشرع واضحة وصريحة في
اعتبار التظمـ جوازًيا ,حيث تتوجو القاعدة القانونية بخطابيا بصيغة الجواز (إذا رغب في تقديـ
تظمـ) ,وىذا يعني الصيغة جوازية وليس وجوبية أؼ اختيارية بالنسبة لمموظف ,وأف التظمـ

الجوازؼ ل يقطع ميعاد الطعف أماـ محكمة العدؿ العميا(ٕ).
ويرػ الباحث أف المشرع الفمسطيني لـ يشترط عمى التظمـ الجبارؼ بالنسبة إلى
أف
الموظف ,وبذلؾ ل يؤيد الباحث فكرة التظمـ الختيارؼ بالنسبة لمموظف كاف مف الفضل ْ

ولعل ىذه المشكمة تنتيي إدارًيا قبل الوصوؿ إلى
يكوف التظمـ إجبارؼ بالنسبة لمموظف,
ّ
طويال حتى تنظر فييا.
المحاكمات التي تستغرؽ وقتًا
ً
أمػػا قػػانوف الفصػػل فػػي المنازعػػات اإلداريػػة الفمسػػطينية المطبػػق فػػي غ ػزة فمػػـ يأخػػذ بػػذات
نصػت عمػػى
الموقػػف المصػػرؼ بخصػػوص وجػػوب الػػتظمـ اإلدارؼ قبػػل تقػػديـ طمػػب اإللغػػاء ,حيػػث ّ
أنو" :ينقطع سرياف الميعاد المذكور في الفقرة (ٔ) مف ىػذه المػادة فػي حالػة الػتظمـ اإلدارؼ لمجيػة
يومػا مػػف تػػاريخ
المختصػػة خػػالؿ ميعػػاد الطعػػف باإللغػػاء ,ويجػػب ْ
أف ُيبػػت فػػي الػػتظمـ خػػالؿ سػػتيف ً
أف تجيػػب عنػػو السػػمطات المختصػػة,
يوم ػا عمػػى تقػػديـ الػػتظمـ دوف ْ
تقديمػػو ,ويعتبػػر ف ػوات سػػتيف ً
بمثابػػة رفضػػو ,ويحسػػب ميعػػاد تقػػديـ السػػتدعاء مػػف تػػاريخ ال ػرفض الص ػريح أو الضػػمني بحسػػب

األحواؿ"(ٖ).
ويتضح مف ىذا أف المشرع الفمسطيني لـ يأخذ بنفس شرط المشرع المصرؼ مف ناحية
وجوب طمب التظمـ قبل الستدعاء ,ويجوز رفع الدعاوػ أماـ القضاء دوف تقديـ ىذا التظمـ؛ أل ّف

(ٔ)

لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم  5ٙ5لسنة ٕٓٔٓ ,جلسة ٗٔ ,ٕٕٓٔ/ٖ/رام هللا ,غٌر منشور.
(ٕ)
د .عبد الناصر عبد هللا أبوسمهدانه ,التظلم اإلداري فً فلسطٌن بٌن الوجوب والجواز "دراسة ممارنة" ,لم ٌذكر دار النشر والسنة,
صٕٗ.
(ٖ)
نص المادة رلم (٘ )ٗ/من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة فلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة ٕٓٔٙم.
انظر فً ذلن ّ
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التظمـ جوازؼ في التشريع الفمسطيني وليس وجوبي ,عمى عكس المشرع المصرؼ فقد اشترط
وجوب التظمـ بالنسبة لمموظف.
ولكػػف قػػانوف الفصػػل فػػي المناعػػات اإلداريػػة رقػػـ (ٖ) لسػػنة ٕٓٔٙـ؛ فقػػد اشػػترط وجػػوب
طمػػب الػػتظمـ فػػي الق ػرار السػػمبي قبػػل تقػػديـ السػػتدعاء ,حيػػث نػػص عمػػى أنػػو " :فػػي حالػػة رفػػض
الجية اإلدارية أو امتناعيا عف اتخاذ أؼ قرار كاف يجب اتخاذه وفقػاً ألحكػاـ القػوانيف أو األنظمػة
المعموؿ بيا ,ل ُيقبل الستدعاء إل بعػد تقػديـ تظمػـ لمجيػة اإلداريػة ,ويػتـ البػت فػي الػتظمـ خػالؿ
ثالثػػيف يوم ػاً مػػف تػػاريخ تقديمػػو ,فػػإذا انقضػػت ىػػذه المػػدة دوف الػػرد عمػػى مقػػدـ الػػتظمـ اعتبػػر طمبػػو
مرفوضاً ويحسب ميعاد الستدعاء مف تاريخ الرفض الصريح أو الضمني"(ٔ).
وأف الحكمة مف التظمـ اإلدارؼ ىي الرغبة في التقميل مف المنازعات بإنيائيا في المرحمة
أف أرت اإلدارة أنو عمى حق,
األولى بطريقة أيسر لمناس وذلؾ بالعدوؿ عف القرار المتظمـ منو ْ

تخفيفا عف كاىل
وتقميل الدعاوؼ أماـ القضاء في منح األفراد فرصة التظمـ مف الق اررات اإلدارية
ً

األفراد واقل كمفة مف ولوج القضاء(ٕ).

يرػ الباحث أف المشرع الفمسطيني لـ يأخذ بالتظمـ اإلجبارؼ إل في القرار السمبي ,أما
أف يتقدـ بتظمـ إلى الجية اإلدارية
اميا عمى كل موظف متضرر ْ
المشرع المصرؼ فقد اشترط إلز ً

مصدر الق ارر قبل تقديـ طمب وقف التنفيذ؛ وبذلؾ نحف نؤيد فكرة التظمـ قبل تقديـ الستدعاء,

ولعل ىذه المشكمة تنتيي إدارًيا قبل الوصوؿ إلى
وذلؾ لمتقميل مف حدة القضايا أماـ المحاكـ,
ّ
طويال حتى تنظر فييا وىذا ما يحدث في أغالب المحاكـ وخاصة في
المحاكـ التي تستغرؽ وقتًا
ً
ع المصرؼ الذؼ أخذ
غزة ,لذلؾ يتفق الباحث مع َ
المش ّر َ

بضرورة تقديـ طمب التظمـ قبل

الستدعاء.

)ٔ)

نص المادة رلم (٘ )ٖ/من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة فلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة ٕٓٔٙم
انظر فً ذلن ّ
(ٕ)
د .عبد الناصر عبد هللا أبوسمهدانه ,التظلم اإلداري فً فلسطٌن بٌن الوجوب والجواز "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,صٕٗ.
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الفصل الثالث

حجية الحكم الصادر بوقف
تنفيذ القرار اإلداري والطعن فيو

الفصل الثالث
حجية الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري والطعن فيو
ذكرنا أف وقف التنفيذ لو شروط؛ فإذا تحققت ىذه الشروط فإنو ينتيي إلى وقف التنفيذ أو
رفض وقف التنفيذ بما لمقاضي مف سمطة تقديرية ,حيث يكوف الحكـ الصادر بوقف تنفيذ القرار
رضى بو جميع الخصوـ؛ لذلؾ فقد َفتح المشرع المجاؿ لمطعف فيو
اإلدارؼ مف الطبيعي أنو ل َي َ

أماـ جية أعمى درجة مف الجية مصدرة القرار ,وىو ما يعرؼ بمبدأ التقاضي عمى درجتيف؛
وذلؾ في األنظمة التي يكوف التقاضي فييا عمى درجتيف ,لذلؾ كاف ل ُبد أ ْف تتمتع تمؾ األحكاـ
نص عمييا القانوف ,لكي تتمتع بمقومات الحجية الممزمة لإلدارة.
بخصائص معينة ّ
سوؼ نقسـ ىذا الفصل إلى مبحثيف؛ المبحث األوؿ :سوؼ نتحدث فيو عف (الطعف في
قرار وقف التنفيذ القرار اإلدارؼ) ,وفي المبحث الثاني :سوؼ نتحدث عف (طبيعة الحكـ الصادر
بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ وآثاره).

المبحث األول
الطعن في قرار وقف تنفيذ القرار اإلداري
الحكـ الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ حكـ مؤقت صادر مف
أف ذكرنا أف
سبق و ْ
َ
المحكمة المختصة طالما لـ تتغير الظروؼ ,وىذا الحكـ منبت الصمة بموضوع الدعوػ
قطعيا
حكما
ً
األصمية؛ فيو ل يمس أصل النزاع ول يتعرض لموضوعو ,وىو يعد مف جية أخرػ ً
لو مقومات األحكاـ وخصائصيا ,وىو ما يجعمو يتمتع بخصائص األحكاـ القضائية مما يجوز
استقالل بكافة طرؽ الطعف التي تستعمل ضد الحكـ النيائي ,شأنو في ذلؾ شأف أؼ
الطعف فيو
ً
حكـ قضائي خالؿ فترة الميعاد المقررة لمطعف في ذلؾ.
قسمنا ىذا المبحث إلى مطمبيف؛ حيث سيكوف في المطمب األوؿ (إجراءات الطعف
ولقد ّ
في الحكـ الصادر بوقف التنفيذ) ,وفي المطمب الثاني (الحالت التي ل يجوز فييا الطعف في
حكـ وقف التنفيذ).
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المطمب األول
إجراءات الطعن في الحكم الصادر بوقف التنفيذ
لئيا؛
سبق القوؿ بأف الحكـ الصادر في الشق المستعجل ىو حكـ قطعي
قضائيا وليس و ً
ً

فيصدر مف المحكمة بمقتضى سمطتيا القضائية ل الولئية ,وىذا الحكـ منبت الصمة بموضوع
الدعوػ األصل؛ فيو ل يمس أصل النزاع ول يتعرض لموضوعو ,ويالحع أف حكـ المحكمة
قطعا أنيا ستحكـ في الموضوع بإلغاء القرار اإلدارؼ المطعوف فيو ,وانما
بوقف التنفيذ ل يعني ً

كاف ما يفيده ىذا الحكـ ,ويدؿ عميو أف الطعف في القرار يقوـ عمى أساس جدؼ يبدو منو احتماؿ
موضوعيا ,وكذلؾ إذا حكمت المحكمة برفض طمب وقف التنفيذ فميس معنى ذلؾ
إلغاء القرار
ً
أنيا سترفض فيما بعد الدعوػ
موضوعيا ,أؼ أنيا سترفض الحكـ باإللغاء ,إذ قد يكوف رفض
ً

مبرر
فعال ,فال ترػ المحكمة ًا
مبنيا عمى عدـ توافر شرط الضرر المتعذر التدارؾ ً
وقف التنفيذ ً

لوقف التنفيذ ,إل أنيا عند نظر الموضوع قد يبدو ليا عيب القرار فتحكـ بإلغائو(ٔ).

ويمكف الطعف عمى الحكـ الصادر في طمب الوقف استقال ًل وبكافة طرؽ الطعف المقررة
ضد األحكاـ ,ما لـ ينص عمى استبعاد طريق بعينو في مجاؿ وقف التنفيذ ,ولكف مف الناحية
شيوعا واألكثر أىمية وفعالية بالنسبة لصاحب
العممية فالطعف بطريق الستئناؼ ىو األكثر
ً

أيضا األكثر تجاوًبا مع الطبيعة العاجمة والمؤقتة لمحكـ الصادر في طمب الوقف ,وفي
الشأف ,و ً
موجودا عند نظر الطعف(ٕ).
أف يكوف محل الطمب ما يزاؿ
ً
كل األحواؿ يتعيف ْ
ويتبيف لنا أف الطعف في األحكاـ الصادرة بوقف تنفيذ الق اررات اإلدارية المطعوف فييا
باإللغاء في مصر بابو مفتوح أماـ أصحاب الشأف ,ورئيس ىيئة مفوضي الدولة بمجمس الدولة
يوما مف تاريخ صدور الحكـ ,سواء أماـ محكمة القضاء اإلدارؼ أو المحكمة
في خالؿ ستيف ً
اإلدارية العميا(ٖ).
(ٔ)

د .خمٌس السٌد اسماعٌل ,دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة
مع المبادئ العامة للمضاء المستعجل ,مرجع سابك ,صٖٔ٘ ,د .أحمد علً السٌد خلٌل ,مرجع سابك ,ص.ٖٗ4
(ٕ)
د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,صٕ٘ٓٔ.
(ٖ)
د .عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,ص,ٕٗٙ
وانظر إلى المادة رلم (ٖٔ) من لانون مجلس الدولة المصري رلم ( )ٗ7لسنة ٕٔ57م ,والذي نص على"" :تختص محكمة المضاء
اإلداري بالفصل فً المسائل المنصوص علٌها فً المادة (ٓٔ) عدا ما تختص به المحاكم اإلدارٌة والمحاكم التؤدٌبٌة كما تختص
بالفصل فً الطعون التً ترفع إلٌها عن األحكام الصادرة من المحاكم اإلدارٌة" ,وفً المادة رلم (ٖٕ) من نفس المانونٌ" :جوز
الطعن أمام المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً األحكام الصادرة من محكمة المضاء اإلداري أو من المحاكم التؤدٌبٌة ."..
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أحكاما وقتية صادرة في أثناء
ويتـ الطعف في أحكاـ وقف التنفيذ بعد صدورىا باعتبارىا
ً
استنادا إلى المادة (ٕٕٔ) مف قانوف المرافعات المدنية
سير الدعوػ ,وقبل الفصل في موضوعيا
ً

حكـ وقف التنفيذ حكـ قطعي يجوز الطعف
والتجارية الحالي مف ناحية ,وكذلؾ عمى أساس أف َ
استقالل فور صدوره مف ناحية أخرػ(ٔ).
فيو
ً

قررت" :أف الحكـ بوقف تنفيذ القرار
قررت المحكمة اإلدارية العميا في مصر عندما ّ
وقد ّ

حكما مؤقتًا؛ بمعنى أنو ل يقيد المحكمة عند نظر أصل طمب اإللغاء ,إل أنو
اإلدارؼ ,وا ْف كاف ً
حكـ قطعي ولو مقومات األحكاـ وخصائصيا ,ويحوز قوة الشيء المحكوـ فيو في الخصوص
الذؼ صدر فيو طالما لـ تتغير الظروؼ ,وبيذه المنزلة يحوز الطعف فيو أماـ المحكمة اإلدارية
استقالل شأنو في ذلؾ شأف أؼ حكـ نيائي"(ٕ).
العميا
ً
ويترتب عمى استقالؿ ُك ًال مف حكمي الوقف واإللغاء ,مف ناحية الطعف وعمى النحو
المتقدـ ,نتيجة ميمة فيما يتعمق بمواعيد الطعف ,وىي لكالىما في مصر ذات مواعيد القاعدة
محكوما بالميعاد المقرر لمطعوف
يوما مف
العامة في الطعوف ,حيث يبقى
عموما ,وىو ستوف ً
ً
ً
تاريخ صدور الحكـ المطعوف فيو ,سواء أماـ محكمة القضاء اإلدارؼ أو أماـ المحكمة اإلدارية
استقالل خالؿ المواعيد المقرر
العميا ,واف الطعف ضد الحكـ الصادر في طمب الوقف ُيرفع
ً
لمطعف في األحكاـ(ٖ).

ويتضح مف ذلؾ أف القانوف المصرؼ لـ ُيحدد لو ميعاد؛ ليكوف بذلؾ ىو كامل المدة
يوما.
المقررة لمطعف بالحكـ بموضوع الدعوػ ذاتيا ,أؼ ُستوف ً
وذلؾ خالًفا لمحاؿ في فرنسا ,حيث اختص الطعف في األحكاـ الصادرة في طمبات
ميز النظاـ السابق لوقف التنفيذ عمى تقديـ ىذا الطعف بميعاد قصير
الوقف بميعاد قصير ,فقد ّ

(ٔ)

حٌث تنص المادة (ٕٕٔ) من لانو ن المرافعات على "ال ٌجوز الطعن فً األحكام التً تصدر أثناء سٌر الدعوى وال تنتهً بها
الخصومة إال بعد صدور الحكم المنهً للخصومة كلها ,وذلن فٌما عدا األحكام الولتٌة والمستعجلة والصادرة بولف الدعوى واألحكام
المابلة للتنفٌذ الجبري" ,د .عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع
سابك ,ص.ٕٗ7
(ٕ)
حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة ,الصادر بتارٌخ ٘ نوفمبر ٘٘ ,ٔ5تم اإلشارة إلٌه سابمًا.
(ٖ)
د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,ص.ٔٓٙ4

5ٙ

يوما مف تاريخ إعالف الحكـ المطعوف عميو ,وليس شيراف كما تقضي القاعدة
قدره خمسة عشر ً
العامة(ٔ).
إذ يتعيف اللتزاـ بالمواعيد المقررة لمطعف لكل منيما عمى حدة ,وال احتمى ما فاتت
بالنسبة لو المواعيد بقوة المقضي بو المانعة مف الطعف بغير تأثر بطعف يقدـ ضد اآلخر خالؿ
الميعاد ,فإذا كاف صاحب الشأف "لـ يطعف في الحكـ الصادر في الموضوع خالؿ الميعاد
القانوني  ...فإف ىذا الحكـ يكوف قد تحصف في مواجيتو"(ٕ).
وطبًقا لقانوف مجمس الدولة المصرؼ فإف األحكاـ الصادرة مف المحاكـ اإلدارية ُيطعف

فييا أماـ محكمة القضاء اإلدارؼ ,في حيف ُيطعف في أحكاـ القضاء اإلدارؼ نفسيا وأحكاـ
مبنيا عمى مخالفة
المحاكـ التأديبية أماـ المحكمة اإلدارية العميا ,إذا كاف الحكـ المطعوف فيو ً
القانوف أو خطا في تطبيقو أو تأويمو ,أو إذا وقع بطالف في الحكـ أو بطالف في اإلجراءات أثر

في الحكـ ,أو إذا صدر الحكـ عمى خالؼ حكـ سابق حاز قوة الشيء المحكوـ فيو ,سواء دفع
بيذا الدفع أو لـ يدفع(ٖ).
نص قانوف مجمس الدولة المصرؼ عمى أنو" :ل يترتب عمى الطعف أماـ المحكمة
ولقد ّ
اإلدارية العميا وقف تنفيذ الحكـ المطعوف فيو إل إذا أمرت دائرة فحص الطعوف بغير ذلؾ" ,وقد
جاء في الفقرة الثانية مف نفس المادة أنو" :وكما ل يترتب عمى الطعف أماـ محكمة القضاء
اإلدارؼ في األحكاـ الصادرة مف المحاكـ اإلدارية وقف تنفيذ إل إذا أمرت المحكمة بغير
ذلؾ"(ٗ).
أما بالنسبة ألحكاـ القانوف األردني وحديثًا وبموجب قانوف القضاء اإلدارؼ رقـ ()ٕٚ
لسنة ٕٗٔٓـ ,أصبح ينظر في القضاء اإلدارؼ عمى درجتيف ,فقد نص قانوف القضاء اإلدارؼ
األردني عمى" :ينشأ في المممكة قضاء يسمى (القضاء اإلدارؼ) ويتكوف مف:
(ٔ)

انظر إلى حكمها فً  7سبتمبر ٔ545والتً تضمنتها المادة ٖٕٔ ,من تمنٌن المحاكم اإلدارٌة والمحاكم اإلدارٌة االستئنافٌة .د .دمحم
فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,ص.ٔٓٙ4
(ٕ)
حكم المحكمة اإلدارٌة فً مصر ,طعن ٕ ٙلسنة ٕٓق و ٗ ٕ4لسنة ٕٕق – ٖٕ :ٔ54ٓ/ٕ/مجموعة المحكمة فً ٘ٔ سنة – جٕ
– صٖٓ٘ٔ ,د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,صٕ ,ٔٓ7وانظر إلى حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا
فً مصر ,طعن  ٕ٘7لسنة ٕٔق" ,ٔ54ٖ/ٗ/٘ -الحكم الموضوعً  ...لم ٌصادف طع ًنا امام هذه المحكمة فً المواعٌد المانونٌة ومن
ثم أصبح نهائًٌا غٌر لابل للطعن فٌه أ مامها ,وبذلن ال ٌجوز لهذه المحكمة النظر فً الطعن الراهن المتعلك بالشك العاجل من
الدعوى".
(ٖ)
د .عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,ص.ٕٗ4
(ٗ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم (ٓ٘ )ٕ,ٔ/من لانون مجلس الدولة المصري رلم ( )ٗ7لسنة ٕٔ57م.
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أ .المحكمة اإلدارية.
ب .المحكمة اإلدارية العميا"(ٔ).
وفي حكـ لمحكمة العدؿ العميا األردنية فقد قررت في حكـ ليا أنو ..." :استقر قضاء
ىذه المحكمة عمى أف الحكـ الذؼ تصدره محكمة وقف التنفيذ ىو حكـ قطعي لو مقومات
األ حكاـ وخصائصيا ,ويحوز قوة الشيء المقضي بو بالنسبة لموجو المستعجل لمنزاع فقط ,وتتقيد
المحكمة بوصفيا الجانب المستعجل لمنزاع ,بحيث ل يجوز ليا العدوؿ عنو ,كما ل يجوز
ألصحاب الشأف إثارة النزاع أماميا مف جديد طالما أف الظروؼ المالبسة لو لـ تتغير ,ولكنو ل
يقيد تمؾ المحكمة عندما تقضي في موضوع طمب اإللغاء؛ ألف حكميا األوؿ حكـ وقتي يتناوؿ
الوجو المستعجل لمنزاع فقط دوف المساس بأصل الموضوع ,ومف ثـ يجوز لممحكمة عند نظر
كميا أو جز ًئيا بما في ذلؾ ما تكوف المحكمة قد فصمت فيو
موضوع دعوػ اإللغاء العدوؿ عنو ً
مف دفوع أبديت أماميا في الخصوـ بقصد التدليل عمى عدـ جدية طمب وقف التنفيذ إل إذا كاف

الم ّسمـ بو أف الدفوع بصدد أؼ دعوػ تعتبر مف المسائل المتفرعة عنيا ,وكانت القاعدة أف
مف ُ
أف يكوف لمحكـ الصادر مف محكمة وقف التنفيذ في
الفرع َي ْتبع األصل ,يأخذ ُحكمو فال يستساغ ْ

الدفوع التي تثور أماميا قوة تفوؽ الحكـ الصادر منيا ,إعادة النظر بالدفعيف بعدـ الختصاص
وعدـ القبوؿ عمى غير أساس في القانوف
مستعينا رفضو ,والبحث في صحتيا مف جديد"(ٕ).
ً
استقالل ,وخالؿ مدة معينة ببعض
وقد نص قانوف القضاء اإلدارؼ األردني عمى الطعف
ً

الق اررات التي تصدر في المسائل المستعجمة ,ففي األردف نص ذلؾ عمى أنو" :أ .ل يجوز الطعف
في األحكاـ التي تصدر أثناء سير الدعوػ ول تنتيي بيا الخصومة إل بعد صدور الحكـ المنيي
لمخصومة كميا وتستثنى مف ذلؾ:
ٔ .الق ار ارت الصادرة في األمور المستعجمة.
ٕ .الق اررات القاضية برفض طمبات التدخل في الدعوػ.
ٖ .الق اررات التي ترفع يد المحكمة عف متابعة نظر الدعوػ.

(ٔ)

انظر فً ذلن نص المادة رلم (ٖ) من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم ( )ٕ7لسنة ٕٗٔٓم.
(ٕ)
حكم محكمة العدل العلٌا األردنٌة ,الصادر بتارٌخ ٌ ٕ5ناٌر سنة ٔ5٘7م .أشار إلٌه :أنور أبو شعبان ,ولف تنفٌذ المرارات
اإلداري ,مرجع سابك ,صٖ.ٙ
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ب .تكوف مدة الطعف في الق اررات الصادرة عف المحكمة اإلدارية المنصوص عمييا في
الفقرة (أ) مف ىذه المادة خمسة عشر يوماً مف اليوـ التالي لتاريخ صدور القرار أو تبميغو حسب
مقتضى الحاؿ"(ٔ).
وبالنسبة ألحكاـ القضاء الفمسطيني فإنو ل يتـ الطعف في الق اررات الصادرة بوقف تنفيذ
القرار اإلدارؼ المطعوف فيو؛ ألف القضاء اإلدارؼ عمى درجة واحدة تختص بو المحكمة العميا
بصفتيا محكمة عدؿ عميا في فمسطيف ,وأما في غزة وحديثًا وبموجب قانوف الفصل في
المنازعات اإلدارية الفمسطينية رقـ (ٖ) لسنة ٕٓٔٙـ أصبح عمى درجتيف.
ففي األحكاـ الصادرة عف المحكمة العميا بصفتيا محكمة العدؿ العميا في فمسطيف ,فإف
األحكاـ الصادرة عنيا ل تقبل الطعف فييا ,وىذا ما قضت بو في حكـ ليا بأف" :محكمة العدؿ
العميا وعمى ضوء النصوص القانونية؛ فإف التقاضي أماميا يتـ عمى درجة واحدة ,ولقد استقر
قضاؤىا عمى أف الق اررات التي تصدرىا ل تقبل المراجعة ,كما ل يجوز لمخصوـ العتراض
عمييا؛ ألف األصوؿ الخاصة التي تتبع أماميا المنصوص عمييا في المواد (ٖ )ٕٜٔ-ٕٛل
يوجد فييا ما يجيز لمخصوـ العتراض عمى تمؾ الق اررات التي تصدرىا محكمة العدؿ العميا... ,
وبالتالي فإف قرار وقف التنفيذ الصادر في القرار المؤقت في الدعوػ األصمية رقـ (ٕٓٓ٘/ٚٙـ)
ل يقبل العتراض أماـ محكمة العدؿ مما يستوجب رد الطمب"(ٕ).
نصت عمى أنو
أما قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطينية المطبق في غزة؛ فقد ّ
يوما مف اليوـ التالي لتاريخ
"تكوف مدة الطعف في األحكاـ الصادرة عف المحكمة اإلدارية ثالثيف ً

الحكـ حضورًيا ,ومف اليوـ التالي لتاريخ تبميغو إذا كاف بمنزلة
صدور الحكـ إذا كاف
ُ
الحضورؼ"(ٖ).
استقالل؛ فقد نص نفس القانوف
أما بالنسبة لمطعف في الق ار ارت التي يجوز الطعف فييا
ً
يوما
عمى أنو" :يكوف الطعف في الق اررات التي يجوز الطعف فييا استقال ًل خالؿ مدة خمسة عشر ً

(ٔ)

انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٕ5من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم ( )ٕ7لسنة ٕٗٔٓم.
(ٕ)
لرار صادر عن محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم  7ٙلسنة ٕ٘ٓٓ ,جلسة ٖٔ ,ٕٓٓ٘/5/رام هللا ,غٌر منشور ,وانظر إلى
حكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٖٗ لسنة ٕ٘ٓٓ ,جلسة ٗ.ٕٓٓ٘/ٔٓ/
(ٖ)
انظر فً نص المادة رلم ( )ٔ/ٔ4من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة .ٕٓٔٙ
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مف اليوـ التالي لتاريخ صدور الحكـ إذا كاف الحكـ حضورًيا ,ومف اليوـ التالي لتاريخ تبميغو إذا

كاف بمنزلة الحضورؼ"(ٔ).

ىػػذا يعنػػي أن ػو عمػػى ضػػوء النصػػوص القانونيػػة؛ فإن ػو ينظػػر فػػي المنازعػػات اإلداريػػة عمػػى
درجتيف؛ حيث جاء في قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطينية ,أنو" :تُػنظر المنازعات
اإلدارية في فمسطيف عمى درجتيف:
ٔ .المحكمة اإلدارية -ٕ ,محكمة العدؿ العميا".
فتختص محكمة العدؿ العميا بالنظر في الطعوف التي ترفع إلييا في األحكاـ الصادرة عف
يوما ,وفي الق اررات
المحكمة اإلدارية ,حيث حدد المشرع المدة القانونية لمطعف فييا؛ وىي ثالثيف ً
يوما ,فإذا تقدـ الطاعف
التي يكوف فييا الطعف
ً
استقالل عف األصل خالؿ مدة خمسة عشر ً
خالؿ المدة القانونية يقبل منو الطعف ,واذا تقدـ بعد فوات المدة القانونية؛ فإف القرار يكوف قد
تحصف مف الطعف ,ول يقبل منو قاضي الموضوع ىذا الطعف ويرد الطمب(ٕ).
نص قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطينية عمى أف المحكمة المختصة
كذلؾ ّ
نصت أنو:
بالنظر في الطعوف الصادرة مف المحكمة اإلدارية ىي محكمة العدؿ العميا ,حيث ّ
"تختص محكمة العدؿ العميا بالنظر في الطعوف التي ترفع إلييا في األحكاـ الصادرة عف

المحكمة اإلدارية ,وتنظر في الطعوف مف الناحيتيف الموضوعية والقانونية"(ٖ).
وقد صدر حكـ الطعف مف محكمة العدؿ العميا في قرار وقف التنفيذ الصادر عف المحكمة
اإلدارية بغزة ,والذؼ جاء فيو ..." :فإف تنفيذ القرار اإلدارؼ ىو األصل إل إ ْف كاف مف شأف ىذا

التنفيذ إلحاؽ ضرر مؤكد بالطرؼ اآلخر ,والذؼ ل يمكف تداركو إل مف خالؿ وقف تنفيذه
المؤقت ولحيف الفصل النيائي في أصل النزاع بيف الطرفيف ,كما في حالة صدور قرار إدارؼ

بإزالة مبنى أو ىدـ منشأة أو بيع عقار ..إلخ ,أما بشأف الحالة الراىنة فإف تنفيذ القرار اإلدارؼ
محل الطعف لف يعود عمى المستأنف ضده بالضرر الذؼ ل يمكف تداركو إل بوقف التنفيذ؛ ألنو
إذا ما قررت المحكمة اإلدارية –بحكـ نيائي -إلغاء القرار اإلدارؼ المطعوف فيو ,فسيكوف
لممستأنف ضده عندئذ الحق في كل مستحقاتو الوظيفية بأثر رجعي عف طواؿ الفترة الممتدة مف
(ٔ)

انظر فً نص المادة رلم ( )ٕ/ٔ4من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة .ٕٓٔٙ
(ٕ)
انظر فً نص المادة رلم (ٔ) من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة ٕٓٔٙم.
(ٖ)
انظر فً نص المادة رلم ( )ٔ7من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة ٕٓٔٙم.

ٓٓٔ

أيضا
نيائيا مف المحكمة المختصة ,وكما ولو الحق ً
تاريخ صدور القرار اإلدارؼ حتى البث فيو ً
في المطالبة بجبر أؼ أض ارر تكوف قد لحقت بو جراء ذلؾ وفًقا لمقانوف"(ٔ).
وبالرجوع إلى ما سبق؛ فإف الطعف ضد الحكـ الصادر مف المحكمة اإلدارية؛ يترتب عميو
وقف تنفيذ الحكـ المطعوف فيو ,وىذا ما تناولو قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطينية
عمى أنو" :يترتب عمى الطعف أماـ محكمة العدؿ العميا وقف تنفيذ الحكـ المطعوف فيو إل إذا
أمرت المحكمة بغير ذلؾ"(ٕ) ,وىو إجراء وقتي لحيف النظر في الطعف ضد الحكـ الصادر ,وىو
نص عميو
إما بقبوؿ طمب الطعف ووقف التنفيذ ,واما برفض ىذا الطمب ,وىو عمى عكس ما ّ
قانوف مجمس الدولة المصرؼ.
ويرػ الباحث مف أف التشريعات المقارنة لـ تتفق عمى مدة الطعف بالستئناؼ ,ففي مصر
يوما مف تاريخ صدور الحكـ ,أما المشرع األردني فقد حدد
تُرؾ باب الطعف
ً
مفتوحا خالؿ ستيف ً
يوما ,وفي األمور المستعجمة ووقف التنفيذ عشرة أياـ ,أما
مدة الطعف في الستئناؼ ثالثيف ً

القضاء الفمسطيني فإنو ل يقبل الطعف؛ ألف التقاضي عمى درجة واحدة ,لكف في قانوف الفصل
يوما مف تاريخ
في المنازعات اإلدارية الفمسطينية رقـ (ٖ) فقد ّ
نصت عمى مدة الطعف ثالثيف ً
استقالل ,فإذا تقدـ بعد
يوما في الق ار ارت التي يجوز الطعف فييا
ً
صدور الحكـ ,وخمسة عشر ً
ىذه المدة ل يقبل منو قاضي الموضوع ,ونحف مف جانبنا نؤيد ما ذىب إليو قانوف الفصل في
مفتوحا أماـ الجميع حتّى ل يحدث تراكـ
المنازعات في تحديد مدة الطعف ,وعدـ ترؾ الباب
ً
وتزاحـ في القضايا.

(ٔ)

حكم محكمة العدل العلٌا ,رلم ٗ ,ٕٓٔ7/7جلسة ٕٗ ,ٕٓٔ7/ٕٔ/غزة ,غٌر منشور.
(ٕ)
انظر فً نص المادة رلم (ٕٓ) من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة ٕٓٔٙم.

ٔٓٔ

المطمب الثاني
الحاًلت التي ًل يجوز فييا الطعن في حكم وقف التنفيذ
تحدثنا في السابق عف كيفية الطعف في الحكـ الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ والمدة
أف يطعف فييا قبل تحصف القرار مف الطعف؛ لذلؾ يجوز الطعف في األحكاـ
الذؼ يجب ْ

قالل عف طمب اإللغاء باعتبارىا
القضائية التي تشمل عمى حكـ وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ,است ً

أحكاـ قطعية ,إل أف ىناؾ حالت ل يجوز الطعف في حكـ الوقف ,وىو ما سوؼ يتـ تفصيمو
كاآلتي:
أوًًل :صدور حكم باإللغاء :ذكرنا في السابق أف طمب وقف التنفيذ ىو طمب مشتق مف طمب
وعدما ,وكذلؾ ينطبق عمى الحكـ الصادر في طمب وقف التنفيذ,
وجودا
اإللغاء ,فيو مرتبط بو
ً
ً
حيث يرتبط بالحكـ الصادر في دعوػ اإللغاء.
فإذا صدر الحكـ بإلغاء القرار اإلدارؼ بعد سبق رفض المحكمة طمب وقف التنفيذ ,فال
ضرورة ول جدوػ مف الطعف في القرار القاضي برفض طمب الوقف ,ما داـ أف غرض الطاعف
قد تحقق مف خالؿ قرار اإللغاء ,فالحكـ القضائي يعدـ القرار اإلدارؼ مف الناحية القانونية,
قابال لمتنفيذ ول فائدة مف طمب وقف تنفيذه(ٔ).
وبالتالي ل يعود ً
ثانيا :صدور الحكم برفض إلغاء القرار اإلداري :فإذا صدر حكـ في الشق الموضوعي لدعوػ
ً

اإللغاء برفض الدعوػ رغـ سبق الحكـ بوقف التنفيذ القرار ,فال يجوز لإلدارة الطعف في الحكـ
الصادر بوقف التنفيذ ,والذؼ سقط بصدور الحكـ الموضوعي في دعوػ اإللغاء ,مما يجعل
الطعف فييا غير ذؼ موضوع(.)2
ثال ًثا :الحكم بانتياء الِصومة في دعوى اإللغاء :تنقضي الخصومة في دعوػ اإللغاء بتنازؿ
ونظر لرتباط طمب
ًا
المدعي عف دعواه أو بزواؿ القرار اإلدارؼ محل الدعوػ بواسطة اإلدارة,
ُ

(ٔ)

د .عبد العزٌز عبدالمنعم خلٌفة ,لضاء األمور اإلدارٌة المستعجلة (ولف تنفٌذ المرار اإلداري -إشكاالت تنفٌذ األحكام -دعوى تٌئه
الدلٌل) ,دار الفكر الجامعً ,اإلسكندرٌةٕٓٓٙ ,م ,ص ,ٔ٘4أشار إلٌه :غٌتاوي عبدالمادر ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري لضائًٌا ,رسالة
ماجستٌرٕٓٓ4 ,م ,جامعة أبً بكر بلماٌد ,صٔ.ٔٙ
(ٕ)
غٌتاوي عبدالمادر ,مرجع سابك ,صٔ.ٔٙ

ٕٓٔ

وقف التنفيذ بدعوػ اإللغاء ,فإنو في حالة ما إذا انقضت الخصومة في دعوػ اإللغاء فإف الحكـ
الصادر في طمب وقف التنفيذ ,يفقد محمو.
فقد قضت المحكمة اإلدارية العميا في مصر بأنو ..." :إذا كاف الطعف يقوـ عمى طمب
الحكومة القضائية بإلغاء الحكـ الصادر مف محكمة القضاء اإلدارؼ بوقف القرار المطعوف فيو,
وكاف الثابت أف المدعي قد تنازؿ عف دعواه الموضوعية ,وقضت محكمة القضاء اإلدارؼ بقبوؿ
يضا في الواقع
المدعي عف دعواه ينسحب أ ً
ترؾ المدعي لمخصومة ,فإف ىذا التنازؿ مف جانب ُ
إلى طمب وقف التنفيذ ,ومف ثـ يتعيف الحكـ بإلغاء الحكـ المطعوف فيو والصادر بوقف تنفيذ
القرار المطعوف فيو ,ورفض الدعوػ"(ٔ).

(ٔ)

حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا ,طعن رلم ٕٓ 7لسنة ٕ4ق ,جلسة ٕ٘ٔ54٘/ٗ/م ,أشار إلٌه :غٌتاوي عبدالمادر ,مرجع سابك,
صٔ.ٔٙ

ٖٓٔ

المبحث الثاني
طبيعة الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري وآثاره
أف يأمر بوقف
تحدثنا سابًقا عف الشروط الواجب توافرىا حتى يستطيع القاضي اإلدارؼ ْ

عمما أف ىناؾ مسائل تتعمق بصدور الحكـ بوقف التنفيذ ,إذ
تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيوً ,
إنو يتعيف تنفيذ القرار اإلدارؼ بمجرد صدوره مف جية اإلدارة ,وكما أف تنفيذ ىذا الحكـ يتطمب
ثر عمى الحكـ في دعوػ اإللغاء ذاتيا أـ ل مف جية أخرػ.
بياف ما إذا كاف لو أ ًا
حيث إف الحكـ الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو باإللغاء يتميز بطبيعة
خاصة بصفتو متعمًقا بالفصل في طمب مف الطمبات المستعجمة السابقة عمى الحكـ في موضوع
الدعوػ ,وأف تنفيذ حكـ وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المختصـ ل يمنع مف الطعف فيو أماـ جية
القضاء المختصة بصفة مستقمة ,كما أف صدور الحكـ في دعوػ اإللغاء سيؤثر بطبيعة الحاؿ
عمى حكـ وقف التنفيذ(ٔ) .وعمى ذلؾ سوؼ نتناوؿ في (المطمب األوؿ) طبيعة الحكـ الصادر في
طمب وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ,وفي (المطمب الثاني) حجية الحكـ الصادر بوقف التنفيذ
وتنفيذه.

المطمب األول
طبيعة الحكم الصادر في طمب وقف تنفيذ القرار اإلداري
يترتب عمى صدور حكـ بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ معيف ,وقف تنفيذ ىذا القرار مؤقتاً
لحيف الفصل في موضوع دعوػ اإللغاء ,فإذا فصل في الموضوع بإلغاء القرار اإلدارؼ موضوع
كأف لـ يكف ,أما إذا فصل في الموضوع بعدـ إلغاء القرار
الطعف ,أصبح قرار وقف التنفيذ ْ
اإلدارؼ موضوع الطعف ,فإنو يجوز لإلدارة في ىذه الحالة تنفيذ قرارىا.

عمى أنو يجب عمى اإلدارة -بصفة عامة -في حالة الحكـ بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ
أف تمتنع عف تنفيذ ىذا القرار ,إذا لـ تكف قد بدأت في تنفيذه بالفعل ,أما إذا
قامت بإصداره ْ
(ٔ)

د .عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,صٕٕٔ.

ٗٓٔ

كانت قد بدأت في تنفيذه فيجب عمييا التوقف عف استكماؿ ىذا التنفيذ ,كما يجب عمييا مف
ضي بوقف تنفيذه ,حتى
ناحية أخرػ عدـ إصدار ق اررات إدارية أخرػ,
ً
استنادا إلى القرار الذؼ ُق َ

يتـ الفصل في موضوع دعوػ اإللغاء(ٔ).

الفرع األ ول :الحكم بوقف التنفيذ حكم مؤقت
مف المعروؼ أف الحكـ الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ما ىو إل حكـ مؤقت ل
خالؼ عميو ,مثل جميع األحكاـ الصادرة في األمور المستعجمة التي تسبق الفصل في موضوع
الدعوػ ,والقاعدة العامة في ىذا المجاؿ تبيف أف الحكـ المؤقت ل يقيد قاضي الموضوع عندما
يفصل في دعوػ اإللغاء المطعوف فييا.
وينتج مف ذلؾ أف صدور الحكـ بوقف التنفيذ ل يعني أف الحكـ في الدعوػ سيكوف
حتما بإلغاء القرار اإلدارؼ المطعوف فيو ,فقد تقضي المحكمة بعد البحث العميق في موضوع
ً
الدعوػ برفض دعوػ اإللغاء ىذا مف ناحية ,ومف ناحية أخرػ ,فإف رفض طمب وقف التنفيذ ل
يشير إلى اتجاه المحكمة إلى حكـ برفض دعوػ اإللغاء ,فقد تقضي بإلغاء القرار اإلدارؼ عند
نظرىا لمدعوػ الموضوعية(ٕ).
وىكذا فإف الحكـ في طمب وقف التنفيذ –سواء صدر بالموافقة عمى الوقف أو رفضو-
قد يتفق مع مضموف الحكـ في الدعوػ ,وقد يختمف معو ,حيث ترجع العمة في ذلؾ ,إلى أف
المحكمة وىي تفصل في طمب وقف التنفيذ فإنيا تبث في أمر مستعجل ,فتبحث في مدػ توافر
الشرط الشكمي والموضوعي لمحكـ بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ,والى أؼ حد يتوافر الستعجاؿ
وجدية األسباب التي ترجع احتماؿ عدـ مشروعية القرار حتى تقضي بوقف تنفيذه(ٖ).
ولكف عند تصدييا لموضوع الدعوػ ,وىو طمب إلغاء القرار اإلدارؼ ,فإنيا تتعمق في
البحث ,وتفحص الدعوػ مف جميع جوانبيا ,وتتحرػ عف مدػ مشروعية القرار ,حتى تصدر
حكميا الموضوعي الذؼ يختمف بطبيعة الحاؿ عف الحكـ المؤقت(ٗ).

(ٔ)

د .دمحم عبد العال السنارى ,المرارات اإلدارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ,مرجع سابك ,صٕٖ٘.
(ٕ)
د .عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,ص.ٕٕٙ
(ٖ)
د .دمحم رفعت عبد الوهاب ,المضاء اإلداري ,الكتاب الثانً ,مرجع سابك ,ص.ٖٕ4
(ٗ)
د .عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,ص.ٕٕٙ

٘ٓٔ

ولقد قضت محكمة القضاء اإلدارؼ في مصر في حكميا الصادر أنو" :إف وقف التنفيذ ىو
ٍ
أف يتحوؿ اإللغاء المؤقت
بمنزلة إلغاء مؤقت لمقرار اإلدارؼ وقياـ ظروؼ واقعية يحتمل معيا ْ

إلى إلغاء نيائي.)ٔ("... ,

وبناء عمى ذلؾ يتضح مف المادة ( )ٜٗمف قانوف مجمس الدولة المصرؼ أف ىناؾ
ً
أف
ثالث أ نواع مف الق اررات التي يجب التظمـ منيا قبل طمب وقف التنفيذ ,ول يجوز لممحكمة ْ
تقضي بوقف تنفيذىا ,فيما عدا الق اررات الصادرة بفصل الموظفيف العمومييف بغير الطريق

فنظر لخطورتيا فقد قرر المشرع بالنسبة ليا إجراء يتالءـ معيا ,ويقوـ مقاـ طمب وقف
التأديبيً ,ا
تنفيذىا ,وىذا اإلجراء ىو الحكـ لمموظف المفصوؿ إذا كاف سبق لو التظمـ مف قرار فصمو

طا بقياـ المتظمـ برفع
باستمرار صرؼ مرتبو كمو أو بعضو ,وىذا الحكـ يكوف مؤقتًا ومشرو ً

دعوػ اإللغاء في الميعاد ,وال اعتبر الحكـ كأ ْف لـ يكف ,واسترد منو ما قبضو ,فالحكـ الذؼ
مستعجال ,فيو ل يقيد المحكمة عند الفصل في دعوػ
حكما مؤقتًا
ً
يصدر في ىذه الدعوػ يعتبر ً
اإللغاء إل أف ىذا الحكـ المؤقت مثمو مثل الحكـ الذؼ يصدر في طمب وقف التنفيذ ىو حكـ

استقالل ودوف انتظار لصدور الحكـ في
قطعي فيما يفصل فيو ,وبالتالي يجوز الطعف فيو
ً
دعوػ اإللغاء(ٕ).
ولقد نص قانوف مجمس الدولة المصرؼ عمى أنو" :ل تقبل الطمبات المقدمة رأسا بالطعف
وتاسعا مف المادة (ٓٔ)
ابعا
ً
في الق اررات اإلدارية النيائية المنصوص عمييا في البنود ثالثًا ور ً
وذلؾ قبل التظمـ منيا إلى الييئة اإلدارية التي أصدرت القرار أو إلى الييئات الرئاسية وانتظار

المواعيد المقررة لمبث في ىذا التظمـ"(ٖ).
وفي حكـ لممحكمة اإلدارية العميا في مصر الصادر في طمب وقف التنفيذ ,وذلؾ بقوليا
أف ىذا الحكـ" :إف حكـ وقف التنفيذ وا ْف كاف مؤقتًا؛ بمعنى أنو ل يقيد المحكمة عند نظر أصل

(ٔ)
حكم محكمة المضاء اإلداري المصرٌة ,الصادر فً ٕٔ دٌسمبر ٔ٘ ,ٔ5السنة  ٙص  " ,ٖٔٗ5إ َّن ولف التنفٌذ هو بمنزلة إلغاء
مإلت للمرار اإلداري ولٌام ظروف والعٌة ٌحتمل معها أ ْن ٌتحول اإللغاء المإلت إلى الغاء نهائً ,إنما ٌرجع إلى الظروف المالبسة
ال إلى عدم لابلٌة المرار اإلداري فً ذاته لولف التنفٌذ ولم ٌفرق المانون فً هذا الصدد بٌن لرار إداري ولرار آخر فما دام لد طعن
فً المرار باإللغاء وطل ب ولف التنفٌذ وما دامت النتائج المترتبة على التنفٌذ ٌصعب تداركها للمحكمة أ ْن تمضً بولف التنفٌذ متى
رأت وجها لذلن حتى لو لامت ظروف تجعل ولف التنفٌذ أبلغ األثر فً لوة النفاذ العاجل للمرار اإلداري وإال لحرم المتماضون من
حك أعطاه المانون إٌاهم لظروف ال ٌد لهم فٌها .أشار إلٌه :أنور أبو شعبان ,ولف تنفٌذ المرارات اإلداري ,مرجع سابك ,صٓ.ٙ
(ٕ)
د .دمحم رفعت عبد الوهاب ,المضاء اإلداري ,الكتاب الثانً ,مرجع سابك ,صٖٕٖ.
(ٖ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم (ٕٔ/ب) من لانون مجلس الدولة المصري رلم ( )ٗ7لسنة ٕٔ57م.

ٔٓٙ

اإللغاء ,إل أنو حكـ قطعي ,ولو مقومات األحكاـ وخصائصيا ,ويحوز قوة الشيء المحكوـ فيو
استقالل ,شأنو في ذلؾ شأف أؼ حكـ انتيائي"(ٔ).
أماـ المحكمة اإلدارية العميا
ً
وفي حكـ صادر عف محكمة العدؿ العميا في فمسطيف بخصوص وقف تنفيذ القرار
وبناء عمى ما تقدـ فإف قرار وقف التنفيذ الصادر في القرار المؤقت في
اإلدارؼ مؤقت أنو..." :
ً
الدعوػ األصمية رقـ  ٕٓٓ٘/ٚٙل يقبل العتراض أماـ محكمة العدؿ مما يستوجب رد
الطمب"(ٕ).
وفي حكـ آخر فإنيا" :تقرر إصدار القرار المؤقت وتوجيو مذكرة لممستدعي ضدىـ لبياف
األسباب الموجبة لمقرار المطعوف فيو أو المانعة مف إصدار القرار موضوع الطمب.)ٖ("...
ويتضح مف ذلؾ أف النتيجة المترتبة عمى الطبيعة المؤقتة لمحكـ الصادر بوقف تنفيذ
القرار اإلدارؼ ,ىو أف الحكـ يزوؿ ,ول تصبح لو أؼ قيمة قانونية ,بمجرد صدور حكـ في
الدعوػ الموضوعية ,فالحكـ الصادر بوقف التنفيذ ينتيي ,ويستنفد أغراضو بصدور حكـ يحسـ
موضوع الدعوػ(ٗ).
واألحكاـ التي يصدرىا قاضي األمور المستعجمة والقاضي اإلدارؼ تخضع ألصوؿ
قانونية واحدة؛ فيذه الحجية تمزـ القاضي الذؼ أصدر الحكـ ,كما تمزـ طرفي الخصومة بما
يقضي بو القاضي بصفة مؤقتة ,مع عدـ المساس بأصل الحق ,وينبني عمى ذلؾ أنو لما كانت
األحكاـ المستعجمة وأحكاـ وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية ليست فاصمة في أصل النزاع؛ ألنيا
أحكاـ وقتية ل تتعرض لموضوع الحق ,فإنو بذلؾ ل يجوز العدوؿ عنيا إل إذا كانت األسباب

(ٔ)

حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر ,الصادر فً ٘ نوفمبر سنة ٘٘ ,ٔ5مجموعة المبادئ التً لررتها المحكمة اإلدارٌة العلٌا,
السنة األولى ,صٗ ,ٙوفً نفس المعنى :راجع حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر ,بتارٌخ  ,ٔ574/٘/ٙفً الطعن رلم ٘٘5
لسنة ٔ7ق ,ص ,ٕٓ4وانظر إلى :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 ,صٕٖٓ ,و إلى :د .عبد الغنً بسٌونً عبد
هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,ص ,ٕٕٙوإلى :د .دمحم رفعت عبد الوهاب,
المضاء اإلداري ,الكتاب الثانً ,مرجع سابك ,ص.ٖٕ4
(ٕ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم  ,ٕٓٓ٘/7ٙجلسة ٖٔ ,ٕٓٓ٘/5/رام هللا ,غٌر منشور.
(ٖ)
لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٓ ,ٕٓٓ٘/7جلسة ٔٔ ,ٕٓٓ٘/ٖ/رام هللا ,غٌر منشور.
(ٗ)
د .عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة ,دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالته والصٌغ المانونٌة أمام مجلس
الدولة ,دار الفكر الجامعً ,اإلسكندرٌة ,ٕٓٓٙ ,ص ,ٔٗ7أشار إلٌه :غٌتاوي عبد المادر ,مرجع سابك ,ص٘ٗٔ.

ٔٓ7

التي دعت إلى إصدارىا قد تعدلت أو جد مف األمور ما يستدعى الحد مف أثرىا أو وقف
تنفيذىا(ٔ).
يرػ الباحث أف قرار وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ,وا ْف كاف مؤقتًا فإنو ليس بيذا المعنى أنو

سوؼ ُيمغى قر ًيبا وقبل صدور حكـ دعوػ اإللغاء؛ ألنو يتصف بصفة التأقيت ,ولكف صفة

التأقيت ما ىي إل فترة معينة ينتظر فييا صاحب الدعوػ صدور الحكـ النيائي في دعوػ
أيضا أف حكـ وقف التنفيذ المؤقت بأنو ل يقصد منو انتياء الخصومة والغاء
اإللغاء ,ونرػ ً
القرار الطعيف ,فينا يرػ الباحث أف وقف التنفيذ المؤقت ما ىو إل تجميد لمقرار لحيف الفصل
النيائي الدعوػ.
الفرع الثاني :الحكم بوقف التنفيذ حكم قطعي
المسمـ بو أف الحكـ بوقف التنفيذ مف األحكاـ القطعية ,بمعنى أنو قطعي فيما فصل
مف ُ
فيو سواء بالستجابة إلى طمب وقف التنفيذ أو رفضو ,وأنو يتمتع بمقومات األحكاـ وخصائصيا,
ويحوز حجية الشيء المحكوـ فيو في الخصوص الذؼ صدر فيو(ٕ).
القطعية بمعناىا الصطالحي في ىذا الخصوص ,ىي الحسـ الممزـ لمسألة معينة,
حسما لمنزاع بيف الخصوـ ,ل رجوع فيو ول
وبعبارة أخرػ الحسـ القضائي لمسألة مف المسائل
ً
عدوؿ عنو ,مف جانب المحكمة التي أصدرت العمل القطعي ,ومف جانب الخصوـ إل في
الحدود التي يقرىا المشرع(ٖ).
فاصال في نزاع بيف الخصوـ حوؿ مسألة معينة,
قطعيا إ ْف كاف
ومف ىنا يكوف الحكـ
ً
ً

فصال ل تستطيع المحكمة العدوؿ عنو ,وىذا ما تقتضيو طبائع األشياء ,إذ إف القاضي بحكمو
ً
ىذا يكوف قد استفرغ جيده في بحث المسائل التي فصل فييا ,واستنفذ كل طاقاتو الذىنية,
الرؼ القانوني فيما عرض عميو ,وقد أثر ذلؾ الجيد وىذا النشاط في
ونشاطو الفكرؼ في تكويف أ

(ٔ)

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 ,صٖٔٓ.
(ٕ)
د .عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,ص ,ٕٕ4د.
أحمد علً السٌد خلٌل ,مرجع سابك ,صٖٓٔ.
(ٖ)
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 ,ٖٓٙد .أحمد علً السٌد خلٌل ,مرجع سابك ,صٖٔٔ.

ٔٓ4

القرار الحاسـ الذؼ انتيى إليو ,والذؼ يعد تتمة طبيعية لمجيد الذؼ بذؿ في الخصومة سواء مف
جانب الخصوـ أو مف جانب القاضي(ٔ).
المطالب بو فحسب ,وانما
والقطعية بيذا المعنى ,ل تعني الفصل في موضوع الدعوػ ُ
تعني الفصل في مسالة مف المسائل ,مثارة في الخصومة ,إما مف الخصومة ,واما مف القاضي
نفسو فحسب ,لتعمقيا بالنظاـ العاـ ,سواء كانت مسالة موضوعية –في موضوع الدعوػ أو في
شق منيا -أو إجرائية؛ كالختصاص ,أو الولية ,أو صحة ,أو بطالف المطالبة .وما إلى ذلؾ,
يعرؼ الفقو الحكـ القطعي بأنو الذؼ يحسـ النزاع في مسألة معينة ,متعمقة بموضوع
وعمى ىذا ّ

عرفتو محكمة النقض المصرية بأه الذؼ
الدعوػ كمو أو جزء منو ,أو مسألة متفرعة عنو ,وقد ّ

حدا لمنزاع في جممتو أو في جزء منو أو في مسألة متفرعة عنو ,بفصل حاسـ ل رجوع فيو
يضع ً

مف جانب المحكمة التي أصدرتو ولكنو يخضع لطرؽ الطعف في األحكاـ(ٕ).

وحال لخالفات بيف الخصوـ في مسألة معينة,
أما الحكـ الذؼ ل يتضمف
حسما لمنزاع ً
ً
فال يدخل في عداد األحكاـ القطعية التي تستنفذ ولية المحكمة التي أصدرتو فجدير بالذكر أف
اعتبار الدعوػ كأف لـ تكف ,وا ْف كاف يترتب عمييا إلغاء إجراءاتيا إل أنو ل يسقط الحق في

األحكاـ القطعية الصادرة فييا؛ أؼ أف اعتبار الدعوػ كأف لـ تكف ل يؤثر عمى ما تضمنو الحكـ
مف قضاء قطعي(ٖ).
وقد أكدت المحكمة اإلدارية العميا في مصر ما ذىبت إليو في حكـ حديث ليا ,إذ قضت
قطعيا لو مقومات األحكاـ
حكما
ً
الم ّسمـ بو أف الحكـ الصادر بشأف وقف التنفيذ يعتبر ً
بأفُ ..." :
وخصائصيا ,وأنو يحوز حجية الشيء المقضي فيو بالنسبة إلى ما قضت فيو المحكمة في
نيائيا يقيدىا عند نظر الطعف
خصوصية المحكمة وقبوؿ الدعوػ ,ويعتبر قضاؤىا في ذلؾ
ً

باإللغاء ,ومتى كاف ذلؾ ,وكاف الثابت أف المحكمة قد قضت عند نظر الموضوع بعدـ

(ٔ)

د .خمٌس السٌد إسماعٌل ,دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة
مع المبادئ العامة للمضاء المستعجل ,مرجع السابك ,ص.ٖٓٙ
(ٕ)
د .خمٌس السٌد إسماعٌل ,نفس المرجع سابك ,ص.ٖٓ7
(ٖ)
د .خمٌس السٌد إسماعٌل ,نفس المرجع سابك ,ص.ٖٓ7

ٔٓ5

معيبا لمخالفتو لحكـ سابق حاز قوة
اختصاصيا –وىو الحكـ محل الطعف الماثل -فيكوف حكميا ً

األمر المقضي فيو"(ٔ).

أما محكمة العدؿ العميا األردنية؛ فقد قررت في حكميا الصادر أنو ... " :استقر قضاء
ىذه المحكمة عمى أف الحكـ الذؼ تصدره محكمة وقف التنفيذ ىو حكـ قطعي لو مقومات
األحكاـ وخصائصيا ,ويحوز قوة الشيء المقضي بو بالنسبة لموجو المستعجل لمنزاع فقط ,وتتقيد
المحكمة بوصفيا الجانب المستعجل لمنزاع ,بحيث ل يجوز ليا العدوؿ عنو كما ل يجوز
ألصحاب الشأف إثارة النزاع أماميا مف جديد طالما أف الظروؼ المالبسة لو لـ تتغير ,ولكنو ل
يقيد تمؾ المحكمة عندما تقضي في موضوع طمب اإللغاء؛ ألف حكميا األوؿ حكـ وقتي يتناوؿ
الوجو المستعجل لمنزاع فقط دوف المساس بأصل الموضوع ,ومف ثـ يجوز لممحكمة عند نظر
كميا أو جز ًئيا بما في ذلؾ ما تكوف المحكمة قد فصمت فيو
موضوع دعوػ اإللغاء العدوؿ عنو ً

مف دفوع أبديت أماميا في الخصوـ بقصد التدليل عمى عدـ جدية طمب وقف التنفيذ إل إذا كاف

المسمـ بو إف الدفوع بصدد أؼ دعوػ تعتبر مف المسائل المتفرعة عنيا ,وكانت القاعدة أف
مف ُ
أف يكوف لمحكـ الصادر مف محكمة وقف التنفيذ في
الفرع يتبع األصل يأخذ حكمو فال يستساغ ْ
الدفوع التي تثور أماميا قوة تفوؽ الحكـ الصادر منيا ,إعادة النظر بالدفعيف بعدـ الختصاص
وعدـ القبوؿ عمى غير أساس في القانوف
مستعينا رفضو ,والبحث في صحتيا مف جديد"(ٕ).
ً
أما أحكاـ محكمة العدؿ العميا الفمسطينية؛ فقد جاء في حكـ صادر عنيا أنو" :عمى
ضوء النصوص القانونية فإف التقاضي أماميا يتـ عمى درجة واحدة ,ولقد استقر قضاؤىا عمى
أف الق اررات التي تصدرىا ل تقبل المراجعة ,كما ل يجوز لمخصوـ العتراض عمييا؛ ألف
األصوؿ الخاصة التي تتبع أماميا المنصوص عمييا في المواد (ٖ )ٕٜٔ-ٕٛل يوجد فييا ما
يجيز لمخصوـ العتراض عمى تمؾ الق اررات التي تصدرىا محكمة العدؿ العميا ,وبالتالي فإف
أحكاـ الفصل الثاني مف الباب الخامس مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الخاص
أف
بالطمبات المستعجمة –بما في ذلؾ المادة ( )ٜٔٓمف ىذا الفصل التي تجيز لممستدعي ضده ْ

يتقدـ بطمب إلى القاضي الذؼ أصدر القرار المستعجل مف أجل إلغائو أو تعديمو -ل ينسجـ مع
(ٔ)

حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر ,طعن رلم ٔ ,ٔ54لسنة ٖٙق ,جلسة  7نوفمبر ٔ ,ٔ54أشار إلٌه :عبد الغنً بسٌونً عبد
هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,صٖٖٕ.
(ٕ)
حكم محكمة العدل العلٌا األردنٌة ,بتارٌخ ٌ ٕ5ناٌر سنة ٔ5٘7م .أشار إلٌه :أنور أبو شعبان ,ولف تنفٌذ المرارات اإلداري ,مرجع
سابك ,صٖ.ٙ

ٓٔٔ

دعوػ اإللغاء ,وبالتالي فال مجاؿ لتطبيق ىذه النصوص عمى قرار وقف التنفيذ؛ ألف القواعد
العامة في القانوف اإلدارؼ ىي التي تحدد قواعد وقف التنفيذ ,وذلؾ لعدـ وجود نص في األصوؿ
الخاصة المتبعة أماـ ىذه المحكمة.
وبناء عمى ما تقدـ فإف قرار وقف التنفيذ الصادر في القرار المؤقت في الدعوػ األصمية
ً
(ٔ)
رقـ ( )ٕٓٓ٘/ٚٙل يقبل العتراض أماـ محكمة العدؿ مما يستوجب رد الطمب" .
وفي حكـ آخر صادر عف محكمة العدؿ العميا الفمسطينية أنو" :كوف اإلدارة عمى درجة
مبرر لقبوؿ اعتراض الغير؛ ذلؾ أف دور القضاء اإلدارؼ في اإلثبات
واحدة ل يصمح ىو اآلخر ًا

يتميز باإليجابية في استقصاء الواقع والحقيقة والوصوؿ إلييما ,مف خالؿ المرونة في اإلجراءات

التي تفرضيا طبيعة الدعوػ اإلدارية (وىو ما عبر عنو فقياء القانوف اإلدارؼ باإلجراءات التي
تنتمي إلى نظاـ التنقيب والتحرؼ) بعد بحث وتمحيص وفق رؤية واضحة جازمة ,األمر الذؼ
استقر معو الجتياد القضائي في الدوؿ التي فييا القضاء اإلدارؼ عمى درجة واحدة بأف أحكامو
فضال عف أف أؼ حكـ بإلغاء الق اررات محل
ل تقبل المراجعة بأؼ طريق مف طرؽ الطعف,
ً
الطعف لو حجية عامة كاممة شاممة مانعة مف أؼ نزاع أو دعوػ ,ويكتسب الحكـ الدرجة القطعية
المبرمة بما يجعميا غير قابمة لممراجعة"(ٕ).
استقالل
وتجدر اإلشارة إلى أف الحكـ الصادر في طمب وقف التنفيذ يجوز الطعف فيو
ً
قطعيا ,ولو مقومات األحكاـ التي يجوز الطعف فييا أماـ المحكمة المختصة ,فإذا
حكما
ً
باعتباره ً
صادر مف المحاكـ اإلدارية فيمكف استئنافو أماـ محكمة القضاء اإلدارؼ بييئة استئنافية,
ًا
كاف

واذا كاف صاد اًر محكمة القضاء اإلدارؼ أو المحاكـ التأديبية فيمكف الطعف فيو أماـ المحكمة

اإلدارية العميا بشرط توافر الشروط المتعمقة بقبوؿ الدعوػ(ٖ).

(ٔ)

لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم  ,ٕٓٓ٘/7ٙصادر فً ٖٔ ,ٕٓٓ٘/5/رام هللا ,غٌر منشور ,وبالرجوع إلى المانون نجد
المادة (ٕ) من لانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٕ) لسنة ٕٔٓٓ لد نصت على أنَّه" :تسري أحكام هذا
المانون على كافة الدعاوى والطلبات والدفوع والطعون المدنٌة والتجارٌة أمام المحاكم النظامٌة فً فلسطٌن" .وعلى ضوء النص
المذكور فإ َّن هذا المانون ال ٌطبك إال على المضاٌا المدنٌة والتجارٌة ,ودعوى اإللغاء ال تعتبر دعوى مدنٌة أو تجارٌة ,وبالتالً ال
تعتبر محكمة العدل العلٌا ممٌدة بتطبٌك المواعد المنصوص علٌها فً لانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة على إجراءاتها".
(ٕ)

حكم محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم ٖٗ ,ٕٓٓ٘/صادر فً ٗ ,ٕٓٓ٘/ٔٓ/رام هللا ,غٌر منشور.
(ٖ)
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 ,صٖ٘ٓ.

ٔٔٔ

وقد لخصت المحكمة اإلدارية العميا في مصر أحد أحكاميا ىاتيف الخصيصتيف لمحكـ
الصادر في طمب وقف التنفيذ ,وذلؾ بقوليا أف ىذا الحكـ" :إف حكـ وقف التنفيذ وا ْف كاف مؤقتًا

بمعنى أنو ل يقيد المحكمة عند نظر أصل اإللغاء ,إل أنو حكـ قطعي ,ولو مقومات األحكاـ
استقالل ,شأنو في ذلؾ
وخصائصيا ,ويحوز قوة الشيء المحكوـ فيو أماـ المحكمة اإلدارية العميا
ً
شأف أؼ حكـ انتيائي"(ٔ).
نيائيا ,بل يبقى
يرػ الباحث أف القطعية بيذا المعنى ل تعني قد تـ الفصل في الدعوػ ً

قطعيا فيما تـ الفصل فيو مف
الحكـ مؤقتًا لحيف صدور الحكـ النيائي في أصل الدعوػ ,ولكنيا
ً

مسألة أو شق مف الدعوػ ,وأنيا تحوز قوة الشيء المحكوـ فيو شأنيا في ذلؾ شأف أؼ حكـ
نيائي.
الفرع الثالث :حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ
لئيا في
حكما
قضائيا ل و ً
ً
حيف يفصل في طمب وقف تنفيذ القرار الدارؼ إنما ُيصدر ً
خصومة حقيقية في أمر مف األمور المستعجمة المتصمة بطمب اإللغاء ,وىو حكـ قطعي يصدر
مف المحكمة المستعجمة فإف لو حجية األحكاـ القضائية وخصائصيا ,وفيما تـ الفصل فيو مف
مسائل فرعية أخرػ تتعمق بإجراءات الطمب.
إف الفصػ َػل فػػي الشػػق المسػػتعجل مػػف دعػػوػ اإللغػػاء؛ وىػػو طمػػب وقػػف التنفيػػذ سػػابًقا عمػػى
وقتيا لصدوره في مسألة مستعجمة,
الفصل في موضوع دعوػ إلغاء الحكـ الصادر منو؛ ىو حكـ ً

وكمػا ىػػو شػأف جميػػع األحكػػاـ المسػتعجمة ,فإنػو ل يقيػػد محكمػة الموضػػوع عنػػد فصػميا فػػي دعػػوػ

اإللغاء ,فقد تقضػي المحكمػة بوقػف التنفيػذ ورغػـ ذلػؾ تقضػي فػي موضػوع الػدعوػ بػرفض دعػوػ
اإللغاء والعكس صحيح.

(ٔ)

حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر ,الصادر فً ٘ نوفمبر سنة ٘٘ ,ٔ5مجموعة المبادئ التً لررتها المحكمة اإلدارٌة العلٌا,
السنة األولى ,صٗ ,ٙوانظر الى :د .خمٌس السٌد إسماع ٌل ,دعوى اإللغاء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت
والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة مع المبادئ العامة للمضاء المستعجل ,مرجع سابك ,صٕٖٓ ,وإلى :د .عبد الغنً بسٌونً عبد
هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,ص ,ٕٕٙوإلى :د .دمحم رفعت عبد الوهاب,
المضاء اإلداري ,الكتاب الثانً ,مرجع سابك ,ص.ٖٕ4

ٕٔٔ

غيػػر أنػو حكػػـ قطعػػي فيمػػا فصػػل فيػػو ,مػػف وقػػف التنفيػػذ أو عدمػػو أؼ أف مقومػػات األحكػػاـ
وخصائصػػيا مت ػوافرة فيػػو ,وقػػد اسػػتقرت أحكػػاـ القضػػاء اإلدارؼ عمػػى تمتػػع الحكػػـ الصػػادر بوقػػف
التنفيذ بخاصيتي التأقيت والقطعية(ٔ).
ول تقتصر حجية الحكـ الصادر بوقف التنفيذ عمى موضوع ما فصل فيػو مػف وقػف التنفيػذ
أو رفض ػػو ,ب ػػل تش ػػمل تم ػػؾ الحجي ػػة المس ػػائل الفرعي ػػة الس ػػابقة عم ػػى الفص ػػل ف ػػي موض ػػوع دع ػػوػ
اإللغاء؛ كالدفع بعدـ اختصػاص القضػاء اإلدارؼ بنظػر الػدعوػ أو بعػدـ قبوليػا أص ًػال لرفعيػا بعػد
نيائيا(ٕ).
الميعاد أو ألف القرار المطعوف فيو ليس ً
حيث قضت المحكمة اإلدارية العميا في مصر أنو" :إذا كاف الطاعف قػد طمػب إيقػاؼ تنفيػذ
القػرار المطعػػوف فيػػو بصػػفة مسػػتعجمة فأجابتػػو المحكمػػة إلػػى طمبػػو ,ثػػـ قػػاـ بعػػد ذلػػؾ بالتنػػازؿ عػػف
ال ػ ػػدعوػ الموض ػ ػػوعية أم ػ ػػاـ محكم ػ ػػة القض ػ ػػاء اإلدارؼ وقض ػ ػػت المحكم ػ ػػة بقب ػ ػػوؿ ت ػ ػػرؾ الم ػ ػػدعي
لمخصومة؛ فإف ىذا التنازؿ ينسحب إلى وقف طمب التنفيذ"(ٖ).
واألحكػػاـ الصػػادرة مػػف محػػاكـ مجمػس الدولػػة تتمتػػع كغيرىػػا مػػف األحكػػاـ القضػػائية القطعيػػة
بقػوة الشػػيء المقضػػي بػػو ,بحيػػث تكػوف حجػػة فيمػػا قضػػت بػػو ,وقػوة الشػػيء المقضػػي تنطػػوؼ عمػػى
نتيجتيف(ٗ):
األول ػػى :ب ػػاإلجراءات ,م ػػف مقتض ػػاىا أف المحكم ػػة الت ػػي أص ػػدرت الحك ػػـ القطع ػػي ,تس ػػتنفذ
أف
عما قضػت بػو ,ول ْ
وليتيا –بمجرد إصدار الحكـ -في الموضوع ,فال ىي تستطيع ْ
أف تتراجع ّ
أف تفسػػر الحكػػـ فيمػػا
تعػػدؿ فيػػو .وكػػل مػػا يكػػوف ليػػا بعػػد توقيػػع النسػػخة األصػػمية لمحكػػـ ىػػو فقػػط ْ

غمض فيو ,أو أف تصحيح ما يكوف قد وقع بو مف أغالط مادية كتابية أو حسابية.

أم ػػا الثاني ػػة تتعم ػػق :بأص ػػل ال ػػدعوػ ,وى ػػو يعن ػػي أف م ػػا ج ػػاء ب ػػو الحك ػػـ م ػػف قض ػػاء يعتب ػػر
صحيحا وعنو ًانا لمحقيقة ,فيو في ىذا يعتبر قرينة ل تقبل إثبػات العكػس ,بحيػث ل يجػوز عػرض
ً

(ٔ)

مازن لٌلو راضً ,المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,صٕٗٔ.
(ٕ)
مازن لٌلو راضً ,المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,صٕٗٔ.
(ٖ)
حكم المحكمة اإلدارٌة المصرٌة ,فً ٗٔ أبرٌل ٕ ,ٔ57طعن رلم ٘ لسنة ٕٔ ق ,أشار إلٌه :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.ٖٔ7
(ٗ)
د .طعٌمه الجرف ,رلابة المضاء ألعمال اإلدارة العامة "لضاء اإللغاء" ,مرجع سابك ,ص.ٖٕ5

ٖٔٔ

النػزاع نفسػػو مػػف جديػػد عمػػى محكمػػة أخػػرػ ,إل أن ػو يكػػوف ذلػػؾ عػػف طريػػق اسػػتعماؿ إحػػدػ طػػرؽ
الطعف في األحكاـ(ٔ).
ويشػػترط لمػػدفع بالحجيػػة ,وحػػدة الموضػػوع والخصػػوـ والسػػبب ,وعنػػدىا تحكػػـ المحكمػػة بعػػدـ
جواز نظر الدعوػ لسابقة الفصل فييا ,ويكوف الحكػـ الثػاني الػذؼ يفصػل فػي المنازعػة مػف جديػد
نيائيػا بعػدـ الطعػف
مع اتحاد الخصومة والموضوع السبب ,عمى خالؼ الحكـ األوؿ الذؼ أصػبح ً
فػي الميعػاد ,وحػاز قػػوة الشػيء المقضػي بػو ,يكػػوف قػد خػالف القػانوف
متعينػػا إلغائػو والقضػاء بعػػدـ
ً

جواز نظر الدعوػ لسابق الفصل فييا(ٕ).

نص قانوف مجمػس الدولػة المصػرؼ عمػى أنػو" :تسػرؼ فػي شػأف جميػع األحكػاـ القواعػد
ولقد ّ

الخاصػ ػة بق ػػوة الش ػػيء المحك ػػوـ في ػػو  ,"...حي ػػث إف األحك ػػاـ الص ػػادرة ف ػػي طمب ػػات الوق ػػف تتمت ػػع
ػرر لموقػف معنػي
بمقومات األحكاـ وخصائصيا ,فيي مف ثـ معنية بيذا النص ,وما كاف منيػا مق ًا

أيضا بما تضمنو نفس النص مف أف ..." :األحكاـ الصادرة باإللغاء تكػوف حجػة عمػى الكافػة"(ٖ)؛
ً
إلغاء لمقرار المطعوف فيو إل أف اشتقاقو مف دعوػ اإللغاء المختصـ
ألف حكـ الوقف وا ْف لـ يكف ً
فييا القرار ذاتو ل ُبد أف يجعل لو نفس الحجية العينية المطمقة تجاه الكافة التي يتمتػع بيػا الحكػـ

القاضي باإللغاء(ٗ).

ومف ذلؾ فإف الحكـ الصادر في طمب الوقف ل يمس بدعوػ اإللغاء ذاتيا ول يفصل بأؼ
المسممة أف الحكـ الذؼ يصدر فػي طمػب
وجو في أصل الحق المتنازع عميو ,ذلؾ أنو مف األمور ُ
ػوعا ,والػػذؼ يتفػػرع عنػػو مػػف دفػػوع ومػػا
وقػػف التنفي ػذ ل يمػػس أصػػل طمػػب اإللغػػاء عنػػد نظ ػره موضػ ً
ػوعا ,بػل أف عػدـ مسػاس
يتصل بو مف دلئل موضوعية تؤيده أو تدحضو حتػى يفصػل فيػو موض ً

حكػـ الوقػف بأصػل الحػػق المتنػازع عميػو ل يقتصػػر فقػط عمػى المنازعػة فيػػو بػدعوػ اإللغػاء ,وانمػػا
يضػا إلػى دعػوػ التعػويض ,حيػث يػأتي فصػمو فػي موضػوعو –الشػق العاجػل -دوف مسػػاس
يمتػد أ ً
بموضوع الدعوػ سواء في طمب إلغاء ذلؾ القرار أو في طمب التعويض عنو(٘).

(ٔ)

د .طعٌمه الجرف ,نفس المرجع السابك ,ص.ٖٕ5
(ٕ)
د .طعٌمه الجرف ,نفس المرجع السابك ,ص.ٖٕ5
(ٖ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم (ٕ٘) من لانون مجلس الدولة المصري رلم ( )ٗ7لسنة ٕٔ57م.
(ٗ)
د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,ص.574
(٘)
د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,ص.54ٙ

ٗٔٔ

وقد قررت المحكمة اإلدارية العميا المصرية عندما قررت بأنو" :وا ْف كاف الحكـ الذؼ

يصدر في موضوع الطمب سواء بوقف التنفيذ أو عدمو عمى حسب الظاىر الذؼ تبدو فيو
موضوعا ,إل
صل طمب اإللغاء ,فال يقيد المحكمة عند نظر أصل ىذا الطمب
ً
الدعوػ ل يمس أ ُ
قطعيا لو مقومات األحكاـ,
حكما
أنو مع ذلؾ يظل الحكـ الصادر في طمب وقف التنفيذ
ً
ً
وخصائصيا ,ويبني عمى ذلؾ أف يحوز حجية األحكاـ في خصوص موضوع الطمب ذاتو ,ولو

أنو مؤقت بطبيعتو طالما لـ تتغير الظروؼ ,كما يحوز ىذه الحجية مف باب أولى بالنسبة لما
فصمت المحكمة فيو مف مسائل فرعية قبل البت في موضوع الطمب كالدفع بعدـ اختصاص
القضاء اإلدارؼ
نيائيا ,إذ إف قضاء
أصال بنظر الدعوػ  ...أو ألف القرار المطعوف فيو ليس
ً
ً
قطعيا فحسب بل ىو نيائي ,وليس مؤقتًا فيقيدىا عند نظر طمب
المحكمة في ىذا كمو ليس
ً

معيبا لحكـ سابق حاز قوة
إلغائو  ...ولو أنيا قضت عمى خالؼ ما قضت بو أوًل لكاف حكميا ً
اجبا إلغاءه"(ٔ).
الشيء المحكوـ بو وكاف و ً

حيث إف األحكاـ الصادرة في الطمبات المتعمقة بإيقاؼ التنفيذ ليا حجية الشيء المقضي
بو ,ألف الحكـ الوقتي يمنح حماية قضائية حقيقية ,وكونيا مؤقتة ل يسمبيا قوتيا التي تظل باقية
إلى حيف الحصوؿ عمى الحماية النيائية بالحكـ في الدعوػ الموضوعية لصالح مف ق ِ
ضي
ُْ ُ َ
لصالحو في الشق المتعمق بإيقاؼ التنفيذ(ٕ).
وقد قضت محكمة العدؿ العميا في فمسطيف عمى أنو بصدور حكـ قضائي باإللغاء فيجب
أف تمتزـ بالتنفيذ دوف اعتراض أو مناقشة في الموضوع؛ وذلؾ لصحة الق اررات
عمى اإلدارة ْ
الصادرة مف المحكمة المختصة ,وجاء في الحكـ أنو" :بصدور حكـ قضائي باإللغاء فإف القانوف

نوعيا
يمزـ اإلدارة بتنفيذه دوف مناقشة لصحتو مف عدميا ما داـ أنو صادر عف محكمة مختصة ً

(ٔ)

حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر ,الطعن رلم  ٙٓ4لسنة ٖق ,جلسة ٕٔ ,ٕٓٓ7/ٗ/مبدا ( ,)ٔٔ5صٖٓٔٔ ,أشار إلٌه:
سلٌمان الراجحً ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,ص.ٔٓ5
إن حجً األمر الممضً معناها َّ
(ٕ) "وٌجب التفرلة بٌن حجٌة الشًء الممضً وبٌن لوة األمر الممضً حٌث َّ
أن الحكم أصبح له حجٌة
ً
محال وسببًا -أما لوة األمر الممضً فهً المرتبة التً ٌصل إلٌها الحكم إذا أصبح نهائًٌا غٌر
فٌما بٌن الخصوم ,بالنسبة لذات الحك
وإن ظل ً
لابل للطعن فٌه بؤي طرٌك من طرق الطعن االعتٌادٌة ْ
لابال للطعن بطرٌك غٌر اعتٌادي كالنمض والتماس إعادة النظر فاذا
ما تاٌد الحكم أو لم ٌعد ً
لابال للطعن بطرٌك اعتٌادي أصبح له حجٌة الشًء الممضً باإلضافة إلى لوة االمر الممضً" .د .خمٌس
السٌد إسماعٌل ,دعوى اإللغا ء وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة مع المبادئ
العامة للمضاء المستعجل ,مرجع سابك ,صٖٔ4

٘ٔٔ

بإصداره ,باعتبار أف الحكـ القضائي عنواف لمحقيقة يجب تنفيذه بحسف نية والتي ىي أساس كل
تصرؼ سميـ"(ٔ).
ولقد جاء في قانوف البينات في المواد المدنية والتجارية مف أنو -ٔ" :األحكاـ النيائية
تكوف حجة فيما فصمت فيو مف الحقوؽ ول يجوز قبوؿ دليل ينقض ىذه الحجية ,ولكف ل تكوف
أف تتغير صفاتيـ وتتعمق
لتمؾ األحكاـ ىذه الحجية إل في نزاع قاـ بيف الخصوـ أنفسيـ دوف ْ

وسببا -ٕ .تقضي المحكمة بيذه الحجية مف تمقاء نفسيا"(ٕ).
بذات الحق ً
محال ً

ومف لحظة حصوؿ الحكـ الصادر في طمب الوقف لمحجية في خصوص موضوعو فيجب
أف تتقيد بو في ىذا الخصوص ,بحيث ل يجوز ليا العدوؿ عنو ,كما ل يجوز
عمى المحكمة ْ
ألصحاب الشأف إثارة النزاع أماميا مف جديد طالما أف الظروؼ المالبسة لو لـ تتغير ,فحكـ

قطعيا يمس أصل الحق ,وانما مجرد قضاء وقتي
الوقف إذف بالنسبة لموضوع النزاع ليس قضاء
ً
يأتي كحماية عاجمة ,وكل ذلؾ يجعمو في النياية حكـ محدود األثر موقوت الحجية.

أف يكػػوف الحكػػـ الصػػادر مػف الجيػػة اإلداريػػة أو المحكمػػة
ويػرػ الباحػػث أنػو مػػف الضػرورؼ ْ

اف يمتػزـ بيػا الجميػع دوف اسػتثناء أؼ جيػة ,واف حكػـ
صدرة القرار لو حجة عمى الكافة ,ويجػب ْ
ُم ْ
وقف التنفيذ عمى الرغـ مف أنو غير نيائي إل أف لو حجة عمػى الكافػة وعمػى الجميػع اللتػزاـ بمػا

ميمػ ػا ف ػػي مراقب ػػة الحكػ ػـ
صػ ػِدر الحك ػػـ ًا
ت ػػـ الحك ػػـ في ػػو ,وي ػػرػ الباح ػػث ْ
أف تك ػػوف لممحكم ػػة ُم ْ
دور ً
أحكاميا ,ويكوف ىناؾ عقوبة صارمة عمى كل َمػ ْف يخػالف الحكػـ ,ونػرػ أف مػف الضػرورؼ نػص

قانوف خاص بما يحدد فيو حجية األحكاـ الصادرة.

(ٔ)

لرار محكمة العدل العلٌا الفلسطٌنٌة ,رلم  ,ٕٓٓ٘/ٖٔ5جلسة  ,ٕٓٓ4/ٔ/ٔ7رام هللا ,غٌر منشور.
(ٕ)
انظر فً ذلن نص المادة (ٓٔٔ) من لانون البٌنات فً المواد المدنٌة والتجارٌة رلم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم.

ٔٔٙ

المطمب الثاني
تنفيذ حكم وقف تنفيذ القرار اإلداري وآثاره
إف الحكـ الصادر مف محكمة القضاء اإلدارؼ أو احدػ المحاكـ اإلدارية تكوف قابمة
لمتنفيذ ,لذلؾ يتطمب البحث في تنفيذ الحكـ الصادر بوقف التنفيذ التعرض إلى إجراءات تنفيذ
حكـ الوقف ثـ نبيف آثار الحكـ بوقف التنفيذ عمى دعوػ اإللغاء وعمى القرار اإلدارؼ ,لذلؾ
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.
الفرع الثاني :إجراءات تنفيذ حكم وقف تنفيذ القرار اإلداري
يؤدؼ الحكـ بوقف التنفيذ إلػى إعػادة األمػور بصػورة مؤقتػة إلػى مػا كانػت عميػو قبػل صػدور
الق ػرار اإلدارؼ المطعػػوف فيػػو ,والسػػبب فػػي تأقيػػت الحكػػـ المسػػتعجل ىػػو لرتباطػػو بمصػػير دعػػوػ
فإف توصمت المحكمة عند فصميا في الموضوع إلى رفض الدعوػ فإف آثار الحكػـ بوقػف
اإللغاء ْ
التنفيػذ تنتيػػي وتػػزوؿ قوتيػػا ,وا ْف توصػػمت إلػػى إلغػػاء القػرار اإلدارؼ فػإف آثػػار الحكػػـ بوقػػف التنفيػػذ
تمتػػد وتتصػػل بآثػػار الحكػػـ باإللغػػاء ,وقػػد ل يختمػػف تنفيػػذ الحكػػـ بوقػػف التنفيػػذ عػػف تنفيػػذ الحكػػـ

باإللغػػاء ,إذ يتعػػيف عمػػى جيػػة اإلدارة فػػي الحػػالتيف اتخػػاذ اإلج ػراءات اإليجابيػػة لوضػػعيا موضػػع
التنفيذ(ٔ).
أف يص ػػبح الفص ػػل ف ػػي
عم ػػى أف الحك ػػـ بوق ػػف التنفي ػػذ ق ػػد ي ػػؤدؼ م ػػف الناحي ػػة العممي ػػة إل ػػى ْ

موضػػوع الػػدعوػ غيػػر ذؼ جػػدوػ؛ ألف الغايػػة مػػف المطالبػػة باإللغػػاء قػػد يتوصػػل إلييػػا الطػػاعف
بحصػػولو عمػػى الحكػػـ بوقػػف التنفيػػذ ,ويصػػبح عنػػدىا الحكػػـ باإللغػػاء غيػػر ذؼ فائػػدة مػػف الناحيػػة
العمميػػة ,عنػػدىا تقضػػي المحكمػػة بإنيػاء الخصػػومة فػػي الػػدعوػ ,مثػػاؿ ذلػػؾ :طمػػب الطػػاعف إلغػػاء
قرار منع سفره إلى الخارج وطمبو الحكـ بوقف تنفيذه ,فإ ْف أصدرت المحكمة حكميػا بوقػف التنفيػذ

(ٔ)

د .مازن لٌلو راضً ,المضاء اإلداري ,مرجع سابك ,صٕ٘ٔ ,وانظر إلى :د .حمدي ٌاسٌن عكاشة ,المرافعات اإلدارٌة فً لضاء
لضاء مجلس الدولة ,منشؤة المعارف ,اإلسكندرٌة ,ٔ557 ,ص.ٕٔٗٙ
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ػأف غػادر أرض الػوطف ,فػإف الغايػة مػف إلغػػاء القػرار اإلدارؼ قػػد
واسػتفاد الطػاعف مػػف ىػذا الحكػـ بػ ْ
تحققت بوقف تنفيذه(ٔ).

بعد النطق بالحكـ تودع مسودة الحكـ مشتممة عمى أسبابو ُموقعة مف الرئيس ومف القضػاء
باطال ,ىذا ما جاء في قانوف المرافعات المصرؼ ,حيث جػاء
عند النطق بالحكـ وال كاف
الحكـ ً
ُ

أف تودع مسودة الحكـ المشتممة عمى أسبابو موقعة مف الرئيس
فيو أنو" :يجب في جميع األحواؿ ْ

ممزمػ ػا
ومػػف القض ػػاة عن ػػد النط ػػق ب ػػالحكـ وال ك ػػاف الحك ػػـ ب ػ ً
ػاطال ,ويك ػػوف المتس ػػبب فػ ػي ال ػػبطالف ً
بالتعويضات إ ْف كاف ليا وجو"(ٕ).

ففػػي القػػانوف المصػػرؼ تبػػدأ إجػراءات الحصػػوؿ عمػػى صػػورة التنفيذيػػة لمحكػػـ مذيمػػة بالصػػيغة

التنفيذية ,فقد جاء في قػانوف المرافعػات المدنيػة والتجاريػة المصػرؼ عمػى أنػو" :تخػتـ صػورة الحكػـ
أف يػذيميا بالصػػيغة التنفيذيػػة ,ول
التػي يكػػوف التنفيػذ بموجبيػػا بخػاتـ المحكمػػة ويوقعيػػا الكاتػب بعػػد ْ
جائز تنفيذه"(ٖ).
تسمـ إل لمخصـ الذؼ تَ ُعود عميو منفعة مف تنفيذ الحكـ ,ول تسمـ لو إل إذا كاف ًا
وينفػػذ الحكػػـ بعػػد إعالنػػو دوف انتظػػار انتيػػاء مواعيػػد الطعػػف ,أو الحكػػـ الصػػادر فػػي ىػػذا

الطعف ,فقد جاء في قانوف مجمس الدولػة المصػرؼ الصػيغة التنفيذيػة لألحكػاـ عمػى النحػو التػالي:
"األحكاـ الصادرة باإللغاء تكوف صورتيا التنفيذية مشمولة بالصيغة اآلتية( :عمى الوزراء ورؤساء
المصالح المختصيف تنفيذ ىذا الحكـ واجراء مقتضاه).
أمػا األحكػػاـ األخػػرػ فتكػػوف صػػورتيا التنفيذيػػة مشػػمولة بالصػػيغة اآلتيػػة( :عمػػى الجيػػة التػػي
أف تُ ِعػيف عمػى إج ارئػو
أف تبػادر إليػو متػى طمػب منيػا ,وعمػى السػمطات المختصػة ْ
ُيناط بيػا التنفيػذ ْ
ولو باستعماؿ القوة متى طمب إلييا ذلؾ)"(ٗ).

ويتـ إعالف الصورة التنفيذية لمحكـ لشخص المديف أو فػي موطنػو األصػمي ,حتػى ل تبطػل
كسند تنفيذؼ وفًقا لممادة( ٔ )ٔ/ٕٛمف قانوف المرافعات المدنية والتجاريػة المصػرؼ ,والتػي تسػرؼ
يضا لعدـ وجود قواعد إجرائية بيذا الخصوص في مجمس الدولة.
ىنا أ ً

وجاء في قانوف المرافعات المدنية والتجارية المصرية عمى أنػو" :يجػوز لممحكمػة فػي المػواد

أف تػأمر بتنفيػذ الحكػـ بموجػب مسػودتو
المسػتعجمة أو فػي األحػواؿ التػي يكػوف فييػا التػأخير ض ًا
ػار ْ
(ٔ)

د .حمدي ٌاسٌن عكاشة ,المرافعات اإلدارٌة فً لضاء مجلس الدولة ,منشؤة المعارف ,اإلسكندرٌة ,ٔ557 ,ص.ٕٔٗٙ
(ٕ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم (٘ )ٔ7من لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري رلم (ٖٔ) لسنة ٔ5ٙ4م وتعدٌالته.
(ٖ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم (ٔ )ٔ4من لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري رلم (ٖٔ) لسنة ٔ5ٙ4م وتعدٌالته.
(ٗ)
انظر فً ذلن نص المادة رلم (ٗ٘) من لانون مجلس الدولة المصري رلم ( )ٗ7لسنة ٕٔ57م.
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بغير إعالنو"(ٔ) ,بمعنى أنيا أجازت إجػراء التنفيػذ بغيػر الصػورة التنفيذيػة فػي المػواد المسػتعجمة أو
ضار ,وذلؾ بأمر مف المحكمة وبموجب مسودة الحكػـ بػدوف
في األحواؿ التي يكوف فييا التأخير ًا

إعالنو.

ويترتب عمى تنفيذ الحكـ وقف تنفيذ القرار عمى الفور ,بحيث يعود الحاؿ إلى ما كاف عميو
قبػػل إصػػدار الق ػرار ,ويظػػل الق ػرار موقوًف ػا حتػػى يػػتـ الفصػػل فػػي الخصػػومة الموضػػوعية المتعمقػػة
بطمب إلغاء القرار.
وفي ىذا تقوؿ دائرة وقف التنفيذ بمجمس الدولة المصػرؼ أنػو" :إف أثػر الحكػـ بوقػف التنفيػذ
أف يعػود األمػر إلػى مػا سػبق عميػو ,ويػرد مػا كػػاف إلػى مػا كػاف حتّػى يفصػل فػي الػدعوػ المرفوعػػة
ْ
موضوعيا"(ٕ).
بطمب اإللغاء
ً

أما المانون األردنً؛ فمد جاء فً لانون المضاء اإلداري األردنً على أنَّه" :أ .تكوف

األحكاـ الصادرة عف المحكمة اإلدارية العميا قطعية ل تقبل الطعف بأؼ طريق مف طرؽ الطعف,
ب  .يتوجب تنفيذ أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا وأحكاـ المحكمة اإلدارية القطعية بالصورة التي
تصدر فييا واذا تضمف الحكـ إلغاء القرار اإلدارؼ موضوع الدعوػ فتعتبر جميع اإلجراءات
والتصرفات القانونية واإلدارية التي تمت بموجب ذلؾ القرار ممغاة مف تاريخ صدور ذلؾ القرار,
ج .اذا صدر حكـ باإللغاء فيكوف حجة عمى الكافة"(ٖ).
استقالل ,وخالؿ مدة معينة ببعض
ونص قانوف القضاء اإلدارؼ األردني عمى الطعف
ً
الق اررات التي تصدر في المسائل المستعجمة ,ففي األردف نص ذلؾ عمى أنو" :أ .ل يجوز الطعف
في األحكاـ التي تصدر أثناء سير الدعوػ ول تنتيي بيا الخصومة إل بعد صدور الحكـ المنيي
لمخصومة كميا وتستثنى مف ذلؾ:
ٔ .الق ار ارت الصادرة في األمور المستعجمة.
ٕ .الق اررات القاضية برفض طمبات التدخل في الدعوػ.
ٖ .الق اررات التي ترفع يد المحكمة عف متابعة نظر الدعوػ.

(ٔ)

انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٕ4ٙمن لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري رلم (ٖٔ) لسنة ٔ5ٙ4م.
(ٕ)
انظر فً ذلن :د .عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك,
ص ,ٕٖ4و د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,ص ,5ٙ4ود .خمٌس السٌد إسماعٌل ,دعوى اإللغاء
وولف تنفٌذ المرار اإلداري ولضاء التنفٌذ وإشكاالت والصٌغ المانونٌة أمام مجلس الدولة مع المبادئ العامة للمضاء المستعجل ,مرجع
سابك ,صٖٖٗ.
(ٖ)
انظر فً ذلن نص المادة (ٖٗ) من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم ( )ٕ7لسنة ٕٗٔٓم.
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ب .تكوف مدة الطعف في الق اررات الصادرة عف المحكمة اإلدارية المنصوص عمييا في
الفقرة (أ) مف ىذه المادة خمسة عشر يوماً مف اليوـ التالي لتاريخ صدور القرار أو تبميغو حسب
مقتضى الحاؿ"(ٔ).
أما في القانوف الفمسطيني فإف إجراءات التنفيذ المطبقة فػي الطمػب المسػتعجل فإنػو قػد جػاء
في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية التجارية الفمسطيني عمى أنو" :تصدر المحكمػة حكميػا عمػى
وجو السرعة في الطمب؛ وذلؾ إما برفضو أو بإلغاء القرار المطعوف فيو أو بتعديمػو مػع مػا يترتػب
عمى حكميا مف آثار قانونية"(ٕ).
أمػػا بالنسػػبة عػػف التبميػػغ فقػػد نص ػت مػػف نفػػس القػػانوف عمػػى أن ػو" :ل يجػػوز تنفيػػذ األحكػػاـ
والق اررات واألوامر إل بعد تبميغيا إلى المحكوـ عميو طبًقا لمقانوف" ,ىػذا يعنػي أف الحكػـ والقػ اررات
واألوامر ل يجوز تطبيقيا إل بعد تبميغ المحكوـ عميو ,وىو إجراء وجوب تطبيقو قبل التنفيذ(ٖ).
صحيحا ,فقد جاء فػي قػانوف
أما اإلجراءات الشكمية المتبعة في المحكمة حتى يكوف الحكـ
ً

أف يشػتمل الحكػػـ عمػى اسػػـ المحكمػة التػػي
أصػوؿ المحاكمػات المدنيػػة والتجاريػة عمػػى أنػو" :يجػػب ْ

أص ػػدرتو ,ورق ػػـ الػ ػػدعوػ ,وت ػػاريخ إص ػػدار الحكػػػـ ,وأس ػػماء القض ػػاء ال ػػذيف اش ػػتركوا ف ػػي إصػػػداره
أف يشػػتمل عمػػى عػػرض
وحضػػروا النطػػق بػػو ,وأسػػماء الخصػػوـ بالكامػػل وحضػػورىـ أو غيػػابيـ ,و ْ

مجمل لوقائع الدعوػ ,وخالصة موجزة لطمبات الخصوـ ومستنداتيـ ودفوعيـ ودفاعيـ الجوىرؼ,
مع بياف أسباب الحكـ ومنطوقو" ,وذلؾ مف اإلجراءات الشكمية الواجب توافرىػا حتػى يكػوف الحكػـ
يحا عند إصدار األحكاـ والق اررات واألوامر(ٗ).
صح ً
ػص عمػػى أن ػو " :يوقػػع رئػػيس الجمسػػة وكاتبيػػا نسػػخة
كػػذلؾ جػػاء فػػي القػػانوف نفسػػو حيػػث نػ ّ
الحكـ األصمية المشتممة عمى وقائع الدعوػ واألسباب والمنطوؽ وتحفع في ممف الدعوػ"(٘).
وفػػي قػػانوف الفصػػل فػػي المنازعػػات اإلداريػػة الفمس ػػطينية المطبػػق فػػي غ ػزة؛ فإن ػو لػػـ ي ػػذكر
نصػت عمػى أنػو" :فػي غيػر الحػالت المنصػوص عمييػا فػي
إجراءات تنفيذ حكػـ المحكمػة ,ولكنيػا ّ

(ٔ)

انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٕ5من لانون المضاء اإلداري األردنً رلم ( )ٕ7لسنة ٕٗٔٓم.
(ٕ)
انظر فً ذلن نص المادة (ٔ )ٕ5من لانون أصول المحاكمات المدنٌة التجارٌة الفلسطٌنً رلم (ٕ) لسنة ٕٔٓٓم.
(ٖ)
انظر فً ذلن نص المادة (ٓ )ٔ4من لانون أصول المحاكمات المدنٌة التجارٌة الفلسطٌنً رلم (ٕ) لسنة ٕٔٓٓم.
(ٗ)
انظر فً ذلن نص المادة (ٗ )ٔ7من لانون أصول المحاكمات المدنٌة التجارٌة الفلسطٌنً رلم (ٕ) لسنة ٕٔٓٓم.
(٘)
انظر فً ذلن نص المادة ( )7ٙمن لانون أصول المحاكمات المدنٌة التجارٌة الفلسطٌنً رلم (ٕ) لسنة ٕٔٓٓم.

ٕٓٔ

ىػػذا القػػانوف ,تسػػرؼ أحكػػاـ قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات المدنيػػة والتجاريػػة ,وبمػػا يػػتالءـ مػػع طبيعػػة
المنازعات اإلدارية"(ٔ).
الفرع الثاني :آثار الحكم بوقف التنفيذ عمى الحكم في دعوى اإللغاء
إف الحكـ الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ل يقيد القاضي اإلدارؼ ول يؤثر عميو
عندما يفصل في موضوع الخصومة؛ ألنو حكـ وقتي صدر في أحد الطمبات المستعجمة السابقة
عمى الفصل في الموضوع ,وبالنظر إلى ىذه القاعدة ,فإف حكـ وقف التنفيذ قد يؤدؼ إلى وضع
نيائي لمخصوـ في بعض األحياف مف الناحية الواقعية.
فكما ذكرنا مف قبل فإف طمب وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو باإللغاء يقدـ إلى
المحكمة لمواجية أحواؿ ليا طابع الستعجاؿ ولتدارؾ ما قد يقع مف أضرار ألصحاب الشأف في
حالة تنفيذ القرار ,كطمب وقف تنفيذ قرار صدر بمنع طالب مف دخوؿ المتحاف ,أو قرار بمنع
سفر إلى الخارج ,أو قرار بيدـ منزؿ أثرؼ ,وغيرىا مف الق اررات المتعمقة باألحواؿ المستعجمة.
ففي حالة استجابة المحكمة لطمب وقف تنفيذ قرار منع طالب مف دخوؿ المتحاف وتـ
لممدعي بدخوؿ المتحاف وتأديتو ,فإف دعوػ اإللغاء تصبح غير ذات
تنفيذ الحكـ بالسماح ُ
موضوع ,ويجب عمى المحكمة إنياء الخصومة فييا في ىذه الحالة(ٕ).
إلغاء مؤقتًا لمقرار اإلدارؼ حتى
وىكذا؛ فبالرغـ مف أف الحكـ الصادر بوقف التنفيذ يعتبر ً
نيائيا ويعدمو ,فإف وقف التنفيذ قد
يتـ الفصل في دعوػ اإللغاء ,وأف حكـ اإللغاء ُيمغي القرار
ً
أحيانا -عف ذات األثر الذؼ يحدثو حكـ اإللغاء.
يتمخص – ً

وقد أوضحت دائرة وقف التنفيذ بمجمس الدولة المصرؼ ذلؾ سنة ٜٔ٘ٔـ بقوليا أف:
ٍ
أف يتحوؿ
"وقف التنفيذ ىو بمنزلة إلغاء مؤقت لمقرار اإلدارؼ ,وقياـ ظروؼ واقعية يحتمل معيا ْ

اإللغاء المؤقت إلى إلغاء نيائي إّنما يرجع إلى الظروؼ المالبسة التي تؤدؼ إلى عدـ قابمية

القرار اإلدارؼ في ذاتو لوقف التنفيذ ..فما داـ قد طعف في القرار باإللغاء وطمب وقف تنفيذه وما
وجيا لذلؾ
دامت نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركيا ,فإف لممحكمة ْ
أف تقضي بوقف التنفيذ متى أرت ً
(ٔ)

راجع فً ذلن نص المادة رلم ( )ٕ4من لانون الفصل فً المنازعات اإلدارٌة الفلسطٌنٌة رلم (ٖ) لسنة ٕٓٔٙم.
(ٕ)
هذا ما لضت به محكمة المضاء اإلداري المصري فً حكمها الصادر فً  7من مارس سنة ٘٘ ,ٔ5فً الدعوى رلم ٖ ,ٖٙٙأشار
إلٌه :د .عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,صٕٔٗ.

ٕٔٔ

ثر في قوة النفاذ العاجل لمقرار اإلدارؼ وال لحرـ
حتى لو قامت ظروؼ تجعل وقف التنفيذ أبمغ أ ًا
المتقاضوف مف حق أّعطاه القانوف إياىـ"(ٔ).
يرػ الباحث أف آثار الحكـ بوقف التنفيذ عمى الحكـ في دعوػ اإللغاء أنو قد ينيي
الخصومة في بعض الحالت ,حيث ىناؾ بعض الحالت التي إذا تـ قبوؿ الطمب فإنو يصبح
غير ذؼ موضوع ,مثل طمب وقف تنفيذ قرار صدر بمنع شخص مف السفر ,وىنا يجب التفرقة
بيف الطمبات التي تنيي دعوػ اإللغاء والطمبات التي توقف تنفيذ القرار اإلدارؼ مؤقتًا لحيف

أف يتحرػ مف جدية الطمب قبل التنفيذ بما
صدور الحكـ النيائي ,فيجب عمى قاضي الموضوع ْ
ل يضر بالمصمحة العامة.

الفرع الثالث :األ ثر المترتب عمى مِالفة تنفيذ وقف القرار اإلداري
إف لمحكـ الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ,مقومات األحكاـ القضائية وخصائصيا
ويترتب عمييا آثار بالنسبة لممحكمة مصدرة القرار واإلدارة والغير ,وبالنسبة ألثر وقف التنفيذ
لممحكمة مصدرة القرار فيمكف القوؿ أف الحكـ الصادر بوقف التنفيذ منبت الصمة بموضوع
الدعوػ األصمي ,فيو ل يمس أصل النزاع ول يتعرض لموضوعو ,أؼ أف قبوؿ المحكمة لطمب
حتما بإلغاء القرار المطعوف فيو ,كما أف رفضيا
وقف التنفيذ ل يعني أف المحكمة سوؼ تقضي ً
دليال عمى أف المحكمة ستحكـ بعد ذلؾ برفض دعوػ اإللغاء ,أؼ أف
لطمب وقف التنفيذ ليس ً
استقالل بيف قرار وقف التنفيذ وموضوع دعوػ اإللغاء(ٕ).
ىناؾ
ً
نيائيا
فيتجمد وضع القرار اإلدارؼ بحكـ وقف التنفيذ وطواؿ فترتو ,لكف مصيره ل يحسـ ً

فور حكـ الوقف ,فإ ْف قضى
إل بالفصل في دعوػ اإللغاء ,وبالفصل في الدعوػ ينقضي ًا

نيائيا مف الوجود وبأثر رجعي مف لحظة صدوره ,وا ْف رفض طمب اإللغاء
باإللغاء زاؿ القرار
ً
عاد القرار إلى السرياف كحالو مف قبل الوقف.

(ٔ)

حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر صادر بتارٌخ ٕٔ من دٌسمبر سنة ٔ٘ ٔ5فً المضٌة رلم ٕ٘ٗٔ لسنة ٘ق ,أشار إلٌها :د.
عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ,ولف تنفٌذ المرار اإلداري فً أحكام المضاء اإلداري "دراسة ممارنة" ,مرجع سابك ,صٕٔٗ.
(ٕ)
صعب الدلٌمً ,الدفوع الشكلٌة أمام المضاء اإلداري فً العراق( ,ٕٓٓٙ ,نت) ,صٖٖٔ.ٖٔٙ-

ٕٕٔ

فقد قضت محكمة القضاء اإلدارؼ المصرية أنو" :إذا صدر الحكـ برفض الدعوػ ,عاد
أف ارتفع حكـ الوقف ,واذا صدر الحكـ باإللغاء اختفى القرار
القرار اإلدارؼ إلى الوجود بعد ْ
نيائيا مف الوجود ,ل بمقتضى حكـ الوقف الذؼ ارتفع ,بل بمقتضى حكـ اإللغاء الذؼ صدر"(ٔ).
ً

ولكف ما الحكـ لو قدـ طمب وقف التنفيذ الذؼ رفض لممرة الثانية ,ففي مصر لـ يفصح
القضاء اإلدارؼ صراح ًة عف مدػ قبوؿ المحكمة لتجديد طمب وقف التنفيذ إل أف موقف الفقو
في مصر يذىب إلى جواز تقديـ طمب ثاني لوقف التنفيذ إذا ما استجدت ظروؼ تستدعي إلى
مناسبا بقبوؿ الطمب أو
تقديـ الطمب ,ونرػ بأف ذلؾ متروؾ لسمطة المحكمة التقديرية وما تراه
ً

رفضو(ٕ).

بناء عمى الحكـ
أما بالنسبة ألثر وقف التنفيذ بالنسبة لإلدارة ,حيث تمزـ الجية اإلدارية ً
أف تعود بالحالة
الصادر بوقف تنفيذ ق ارراىا وأ ْف تكف ًا
أف يكوف عمييا ْ
فور عف موالة التنفيذ دوف ْ

إلى ما كانت عميو عند بدء التنفيذ ,وىذا بخالؼ أحكاـ اإللغاء العادية التي يجرؼ تنفيذىا ليدـ
القرار اإلدارؼ ,واعتباره كأ ْف لـ يكف ,والعودة إلى بناء الحالة عمى ىذا األساس.
فإذا قامت اإلدارة بموالة التنفيذ عمى الرغـ مف صدور الحكـ بوقفو فإف ذلؾ يمزـ اإلدارة
بأشد التعويض ,وكما أف ذلؾ يكوف جريمة امتناع عف تنفيذ حكـ قضائي ,ومفاد ما تقدـ أف
الحكـ بوقف التنفيذ يعني إرجاع الحاؿ ألصمو ,ولو كاف تنفيذ القرار اإلدارؼ قد تـ قبل الحكـ,
وذلؾ حتى يفصل في الدعوػ المرفوعة بطمب إلغاء القرار اإلدارؼ
موضوعا(ٖ).
ً
غصبا يمزميا
فإذا قامت اإلدارة بالتنفيذ عمى الرغـ مف صدور الحكـ بوقفو كاف ذلؾ
ً

بالتعويض ,لمتناعيا عف تنفيذ الحكـ القضائي ,مما يثير مسؤوليتيا المدنية والجزائية ,وتعتبر
اإلدارة قد قامت بتنفيذ قرار إدارؼ غير مشروع ,وعدـ مشروعية القرار اإلدارؼ يعد صورة مف
صور الخطأ الجسيـ الموجب لممسؤولية عمى اإلدارة ,ومف أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا في

(ٔ)

حكم محكمة المضاء اإلداري فً مصر ,لضٌة ٖٓ 4لسنة ٘ق ,تارٌخ ٔٔٔ5٘ٔ/ٗ/م ,أشار إلٌها :د .دمحم فإاد عبد الباسط ,ولف
تنفٌذ المرار اإلداري ,مرجع سابك ,صٗ.ٔٓ5
(ٕ)
د .سلٌمان دمحم الطماوي ,المضاء اإلداري "لضاء اإللغاء" ,الكتاب األول ,مرجع سابك ,ص.٘4
(ٖ)
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.ٖٗٙ

ٖٕٔ

مصر قرارىا الذؼ جاء فيو (أف امتناع اإلدارة عف التنفيذ ينطوؼ عمى أخطاء مف جانب اإلدارة,
ار مادية وأدبية بالمدعي)(ٔ).
وقد ترتب عمى ىذا الخطأ أضرًا
أما المسؤولية الجزائية فإنيا تتمثل بالعقوبة التي يحددىا القانوف عمى اإلدارة نتيجة عدـ
التزاميا بتنفيذ األحكاـ القضائية.
ففي مصر نص الدستور المصرؼ عمى أنو" :ويكوف المتناع عف تنفيذىا أو تعطيل
تنفيذىا مف جانب الموظفيف العمومييف المختصيف ,جريمة يعاقب عمييا القانوف ,ولممحكوـ لو في
بناء
ىذه الحالة حق رفع الدعوػ الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .وعمى النيابة العامة ً
عمى طمب المحكوـ لو ,تحريؾ الدعوػ الجنائية ضد الموظف الممتنع عف تنفيذ الحكـ أو
المتسبب في تعطيمو"(ٕ).
أيضا في قانوف العقوبات المصرؼ فقد نص عمى أنو" :يعاقب بالحبس والعزؿ كل
و ً

موظف عمومي استعمل سمطة وظيفتو فى وقف تنفيذ األوامر الصادرة مف الحكومة أو أحكاـ
القوانيف والموائح أو تأخير تحصيل األمواؿ والرسوـ أو وقف تنفيذ حكـ أو أمر صادر مف
المحكمة أو مف أية جية مختصة"(ٖ).

"وكذلؾ يعاقب بالحبس والعزؿ كل موظف عمومي امتنع عمداً عف تنفيذ حكـ أو أمر
مما ذكر بعد مضى ثمانية أياـ مف إنذاره عمى يد محضر إذا كاف تنفيذا الحكـ أو األمر داخالً
في اختصاص الموظف"(ٗ).
وأما في القانوف األردني فقد نص قانوف العقوبات عمى أنو -ٔ" :كل موظف يستعمل
سمطة وظيفتو مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوؽ أو يؤخر تنفيذ أحكاـ القوانيف ,أو األنظمة
المعموؿ بيا أو جباية الرسوـ والضرائب المقررة قانوناً أو تنفيذ قرار قضائي أو أؼ أمر صادر
عف سمطة ذات صالحية يعاقب بالحبس مف شير إلى سنتيف -ٕ .إذا لـ يكف الذؼ استعمل
سمطتو أو نفوذه موظفاً عاماً ,يعاقب بالحبس مف أسبوع إلى سنة"(٘).
(ٔ)

حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر ,رلم ٖٔ ٙفً ٕ٘/تموز  ,ٔ5ٙ4 /أشار إلٌه :د .سلٌمان دمحم الطماوي ,لضاء اإللغاء,
مرجع سابك ,ص.45
(ٕ)
انظر إلى نص المادة رلم (ٓٓٔ) من الدستور المصري لسنة ٕٗٔٓم.
(ٖ)
انظر إلى نص المادة رلم (ٖٕٔ )ٔ/من لانون العموبات المصري طبمًا ألحدث التعدٌالت بالمانون ٘ 5لسنة ٖٕٓٓم.
(ٗ)
انظر إلى نص المادة رلم (ٖٕٔ )ٕ/من لانون العموبات المصري طبمًا ألحدث التعدٌالت بالمانون ٘ 5لسنة ٖٕٓٓم.
(٘)
انظر فً ذلن نص المادة رلم (ٕ )ٔ4من لانون العموبات األردنً رلم ( )ٔٙلسنة ٓٔ5ٙم.

ٕٗٔ

أيضا نص قانوف العقوبات عمى أنو" :كل موظف تياوف بال سبب مشروع في القياـ
و ً

بواجبات وظيفتو وتنفيذ أوامر أمره المستند فييا إلى األحكاـ القانونية يعاقب بالغرامة مف عشرة
دنانير إلى خمسيف دينا اًر أو بالحبس مف أسبوع واحد إلى ثالثة أشير"(ٔ).
وفي القانوف الفمسطيني فقد نص قانوف العقوبات الفمسطيني عمى أنو " :كل مف(:أ) تآمر

مع شخص آخر عمى اتياـ شخص زو اًر بارتكاب جريمة أو عمى القياـ بأؼ شيء لعرقمة أو منع
أو إحباط أو تحويل مجرػ العدالة ,أو (ب) أقنع أؼ شخص يحتـ عميو القانوف أف يحضر
كشاىد لتأدية الشيادة بالعدوؿ عف الحضور لتأديتيا أو عاقو أو منعو عف ذلؾ أو حاوؿ إجراء
ذلؾ قاصداً عرقمة مجرػ العدالة ,أو (ج) عطل أو تدخل بأؼ وجو مف الوجوه في تنفيذ أؼ إجراء
قانوني حقوقياً كاف أـ جزائياً أو منع تنفيذه عف عمـ منو :يعتبر بأنو ارتكب جنحة"(ٕ).
أف تطبق القرار الذؼ أوقف بأؼ شكل مف األشكاؿ؛ ألف مخالفة
إذف؛ ل يجوز لإلدارة ْ

اإلدارة لقرار المحكمة واستمرارىا في تنفيذ القرار الذؼ قضى بوقف تنفيذه يشكل حالة اعتداء

مادؼ ,إذا ألغي القرار فيما بعد لعدـ مشروعيتو إذ إف عدـ تنفيذ الحكـ القضائي يعد مخالفة
لقاعدة (حجية الشيء المقتضى بو) وتكوف اإلدارة في ىذه الحالة قد أخمت بقاعدة أساسية
تستمزميا ضرورة استقرار الحياة الجتماعية ,وليذا فإف مجمس الدولة الفرنسي يرجح احتراـ حجية
أف تعرض نفسيا كعنواف
األحكاـ عمى القانوف نفسو؛ ألف جوىر حجية الشيء المقضي بو ْ
لمحقيقة الشرعية ميما تكف العتبارات التي تقوـ ضدىا ,وأف عدـ تنفيذ اإلدارة لمحكـ القضائي

سيؤدؼ إلى إىدار كل قيمة ألحكاـ القضاء(ٖ).
ىنا يرػ الباحث أف حكـ وقف التنفيذ لو أىمية كبيرة في القرار اإلدارؼ الصادر ضد
أف تمتزـ بما صدر مف حكـ
الطرؼ اآلخر ,فحيف صدور قرار بوقف التنفيذ يجب عمى اإلدارة ْ

قضائي في القرار اإلدارؼ ,فمو أف اإلدارة قد نفذت جزًءا مف ىذا القرار ثـ صدر قرار بالوقف
أف يتـ تجميد القرار لحيف النظر في الدعوػ ,وعمى اإلدارة أ ْف
فورا ,و ْ
فيجب عمييا وقف التنفيذ ً
تتحمل كافة المسؤولية إذا تـ إلغاء القرار اإلدارؼ واعادة األمر إلى ما كاف عميو سابًقا ,ويرػ
أف يكوف ىناؾ رقابة عمى األحكاـ القضائية ,وتفعيل قواعد المسئولية
الباحث مف الضرورؼ ْ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

انظر فً ذلن نص المادة رلم (ٖ )ٔ/ٔ4من لانون العموبات األردنً رلم ( )ٔٙلسنة ٓٔ5ٙم.
انظر فً ذلن نص المادة رلم (ٕٗٔ) من لانون العموبات الفلسطٌنً رق م (ٗ )7لسنة ٔ5ٖٙم
د .سلٌمان دمحم الطماوي ,المضاء اإلداري "لضاء اإللغاء" ,مرجع سابك ,صٖ٘ٔ.

ٕ٘ٔ

المدنية عف عدـ تنفيذ أحكاـ المحاكـ ,وأ ْف يكوف ىناؾ َنص قانوني صريح ضد كل َم ْف يخالف
أحكاـ المحاكـ وتحديد العقوبة؛ وذلؾ لمحد مف التعسف أو المماطمة في تطبيق الحكـ.
ولكن ما مسئولية المحكوم لو في التنفيذ في حالة إلغاء الحكم الصادر لصالحو؟(:)1
استئنافيا أو ُيقضى بأصل الحق بما يخالف
أف ينفذ الحكـ المستعجل ثـ ُيمغى
يحدث ْ
ً

مذىب القضاء المستعجل ,األمر الذؼ يستتبع وجوب إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو قبل التنفيذ,

عما أصاب المنفذ ضده مف ضرر في ىذا المقاـ؟ الواقع أف األحكاـ
فيل يسأؿ طالب التنفيذ ّ
المستعجمة واألحكاـ الصادرة في وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ إنما يجرؼ تنفيذىا عمى مسئولية
طالب التنفيذ ومخاطره ,ومف ثـ يجوز لممنفذ ضده الرجوع (أماـ محكمة الموضوع بدعوػ
موضوعية) عمى طالب التنفيذ بتعويض الضرر الذؼ لحقو مف جراء ذلؾ التنفيذ إذا ألغى الحكـ
استئنافيا أو أرت محكمة الموضوع ألؼ سبب مف األسباب عدـ األخذ بو ,وىذه النتيجة محل
ً
اجماع الفقو والقضاء إذا كاف القائـ بالتنفيذ سيء النية ,أما إذا كاف طالب التنفيذ حسف النية فقد

ذىب البعض إلى القوؿ بأنو ل يسأؿ عف تعويض الضرر الذؼ تخمف عف التنفيذ ,بحسباف أنو
أف يكوف مسئوًل عنو .ولكف ىذا
كاف يباشر ً
عمال يحق لو مباشرتو بنص القانوف ,فال يتصور ْ
وقضاء -أف طالب التنفيذ يمزـ بتعويض ىذا الضرر ولو كاف
فقيا
الراؼ مرجوح ,والراجح – ً
ً
حسف النية ,وحجج ىذا ال أرؼ ترتكز عمى ما يمي:
ٔ -إف طالب التنفيذ إنما يباشر التنفيذ في الحالة الدائر حوليا النقاش عمى مخاطره؛ فيو
غير ممزـ بإجرائو ول ىو يستعمل -عند إجرائو -حًقا لو ,بل مجرد رخصة ,إ ْف شاء

عمميا –عمى مسئوليتو -وا ْف شاء انتظر حتى يصدر الحكـ الموضوعي في شأنيا.
ٕ -وحتى إذا َقِب َل أف التنفيذ يستند في ىذه الحالة إلى حق المحكوـ لو ,فإف ىذا الحق يزوؿ
بإلغاء الحكـ مف المحكمة األعمى أو بصدور الحكـ الموضوعي بما يخالف مذىب
القضاء المستعجل ,فيصبح التنفيذ غير مستند إلى حق.
مغبة الضرر دوف طالب التنفيذ مع أف األوؿ
ٖ -إف العدالة تقضي بأل يتحمل المنفذ ضده ّ
–دوف التالي -ىو الذؼ كسب الدعوػ في النياية.
(ٔ)

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.ٖٗ4

ٕٔٙ

وفي النياية إف ىذه الحجج القانونية واألحكاـ القضائية ُيعمل بيا ,أما القضاء اإلدارؼ في

حالة إلغاء الحكـ الصادر في الطمب المستعجل؛ وذلؾ لتحاد العمة والسبب ,مع مالحظة أنو ل
يترتب عمى الطعف في حكـ محمي الدولة وقف تنفيذ الحكـ إل إذا أمر محكمة الطعف بغير
ذلؾ(ٔ).

وىنا وفي حالة امتناع اإلدارة عن تنفيذ الحكم المتعمق بوقف التنفيذ :فقد تتجو نية اإلدارة
السيئة إلى عدـ تنفيذ الحكـ في الطمب المستعجل ,وقد يحدث ذلؾ في الحكـ في الشق
شكال عدة تبدأ مف التراخي في التنفيذ أو إساءة التنفيذ
يضا ,وقد يأخ ُذ ذلؾ التجاه أ ً
الموضوعي أ ً

يحا وىو
ًا
ناقصا أو
مبتور وغير ذلؾ وقد ترفض اإلدارة تنفيذ الحكـ ر ً
فضا صر ً
بتنفيذ الحكـ تنفي ًذا ً
أشد أنواع النحراؼ في استخداـ السمطة.
فقد تعمل بعض األجيزة التشريعية في مجاؿ المتناع عف تنفيذ األحكاـ إلى ما يعرؼ
بالتصحيح التشريعي ,الذؼ يتمثل في إصدار تشريعات جديدة تضفي عمى الحالت والمراكز
حيانا إلى إسباغ صفة أعماؿ
القانونية غير المشروعة صفة المشروعية ,وكما تعمد الحكومة أ ً

السيادة إلى أعماؿ إدارية بحتة كوسيمة لمتخمص مف تنفيذ األحكاـ(ٕ).

وفي ىذا قالت محكمة القضاء اإلدارؼ في مصر" :إف امتناع اإلدارة عف تنفيذ حكـ
قضائي نيائي حائز لقوة الشيء المقضي بو وواجب النفاذ  ..ىو مخالفة قانونية صارخة

ٍ
أف تمتنع
تستوجب مسئولية الحكومة عف التعويضات؛ ذلؾ ألنو ل يميق بحكومة ببمد متحضرة ْ
عف تنفيذ األحكاـ النيائية بغير وجو قانوني ,لِ َما يترتب عمى ىذه المخالفة الخطيرة إشاعة
الفوضى وفقداف الثقة في سيادة القانوف"(ٖ).
وقد جاء في القانوف األساسي الفمسطيني أف" :األحكاـ القضائية واجبة التنفيذ والمتناع
عف تنفيذىا أو تعطيل تنفيذىا عمى أؼ نحو جريمة يعاقب عمييا بالحبس ,والعزؿ مف الوظيفة إذا

(ٔ)

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.ٖٗ4
(ٕ)
د .خمٌس السٌد إسماعٌل ,نفس المرجع السابك ,ص.ٖٗ5
(ٖ)
حكم محكمة المضاء اإلداري المصري فً المضٌة ٔ ٔٔ4لسنة ٘ ق -جلسة  ٔ5ٕ٘/ٙ/ٔ5أشار إلٌه :د .خمٌس السٌد إسماعٌل,
مرجع سابك ,ص.ٖٗ5

ٕٔ7

مكمفا بخدمة عامة ,ولممحكوـ لو الحق في رفع الدعوػ مباشرة إلى
كاف المتيـ
عاما أو ً
ً
موظفا ً
كامال لو"(ٔ).
المحكمة المختصة ,وتضمف السمطة الوطنية
تعويضا ً
ً
ويرػ جانب مف الفقو ضرورة قياـ المشرع الفمسطيني بتضميف القوانيف الخاصة بالقضاء
اإلدارؼ
نصوصا تتعمق بتطبيق أحكاـ الغرامة التيديدية في حاؿ امتناع الجيات اإلدارية عف
ً
تنفيذ األحكاـ الصادرة في مواجيتيا ,وبياف اإلجراءات والشروط الواجب اتباعيا لمحكـ بالغرامة
والسترشاد في ذلؾ بما اخذ بو القضاء والفقو المصرؼ ,لما في ذلؾ مف وسيمة لحث ودفع
الجيات اإلدارية لاللتزاـ بتنفيذ األحكاـ القضائيةٕ.
يرػ الباحث أنو مف الضرورؼ تفعيل المسؤولية التأديبية والغرامة التيديدية عمى كل
موظف يمتنع عف تنفيذ أحكاـ المحاكـ اإلدارؼ وأحكاـ محكمة العدؿ العميا الفمسطينية ,بوقف
تنفيذ الق اررات اإلدارية المطعوف فيو ,وبتحديد نوع العقوبة عمى حسب العمل الذؼ رفض القياـ
بو ,ونص بعض المواد التي تختص في فرض عقوبة صارمة عمى كل َم ْف يخالف األحكاـ
وتمزـ الطرؼ الذؼ حكـ عميو بالتنفيذ الفورؼ
نيائياُ ,
الصادرة عف المحاكـ عند البث في الدعاوػ ً
ودوف أؼ مماطمة أو تراخي في الحكـ النيائي.

(ٔ)

انظر فً ذلن نص المادة رلم ( )ٔٓٙمن المانون األساسً الفلسطٌنً لسنة ٖٕٓٓم وتعدٌالته.
(ٕ)
د شرٌف أحمد بعلوشة ,إجراءات التماضً أمام المضاء اإلداري الفلسطٌنً" ,دراسة تحلٌلٌة ممارنة" ,رسالة دكتوراه ,جامعة
اإلسكندرٌةٕٓٔ٘ ,,م ,ص.ٖٗ4

ٕٔ4

النتائج والتوصيات
أوًًل :النتائج
ٔ.

تمقائيا وبذاتو إلى وقف تنفيذ القرار
إف رفع دعوػ اإللغاء ضد أؼ قرار إدارؼ ل يؤدؼ
ً
ساسا إلى قرينة الصحة والسالمة التي
المطعوف فيو بمجرد رفع الدعوػ ,ويرجع ذلؾ أ ً

ٕ.

إف قانوف تشكيل المحاكـ النظامية وقانوف المرافعات المدنية والتجارية الفمسطيني لـ

أف يطمب المتضرر ذلؾ.
يتمتع بيا القرار اإلدارؼ ,فيجب ْ

يتضمف أؼ نص قانوني بخصوص وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعوف فيو بشكل صريح
ومباشر ,وأما المادة ( )ٗٙمف قانوف السمطة القضائية الفمسطيني أشارت لوقف تنفيذ
الق اررات اإلدارية المطعوف فييا مف قبل أعضاء السمطة القضائية ,وىي خاصة بالمحكمة
العميا ,ول يجوز القياس عمييا في قرار وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ,أما قانوف الفصل في
المنازعات اإلدارية الفمسطينية رقـ (ٖ) لسنة ٕٓٔٙـ فقد نص عمى أنو تختص المحكمة
اإلدارية بالنظر في الطمبات المستعجمة بما في ذلؾ وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو
مؤقتًا.

ٖ.

األصل العاـ أنو ل يجوز تقديـ طمب وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ إل مقترًنا بصحيفة

الدعوػ ,وىذا ما نص عميو القانوف المصرؼ ,وطبًقا لمقواعد العامة ,ولكف ما قضت بو
محكمة العدؿ العميا الفمسطينية ,والقانوف األردني وقانوف الفصل في المنازعات اإلدارية

الفمسطينية رقـ (ٖ) لسنة ٕٓٔٙـ المطبق في غزة فقد أجاز تقديـ طمب الوقف عند
تقديـ الستدعاء أو بعد مباشرة النظر فييا.
ٗ.

إف الحكـ الصادر عف محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في الضفة الغربية التي تنظر في
الدعاوػ اإلدارية أنيا محكمة أوؿ وآخر درجة في ذات الوقت ,ول تحتاج إلى مدة
قانونية حتى تصبح ىذه األحكاـ قطعية نيائية كونو ل توجد درجة أخرػ تعموىا.

٘.

إف قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطينية رقـ (ٖ) لسنة ٕٓٔٙـ المطبق في
غزةَ ,ينظر في الدعاوػ اإلدارية عمى درجتيف ,وليس عمى درجة واحدة ,وىي المحكمة
قالل بكافة طرؽ الطعف,
أف يطعف فييا است ً
اإلدارية ومحكمة العدؿ العميا ,حيث يجوز ْ

ٕٔ5

أف
وأف ذلؾ الحكـ ل يمس أصل الدعوػ ,ول يقيد المحكمة وىي تنظر بالموضوع ,فميا ْ
تأخذ بو إذا تحققت أسبابو أو تعدؿ عنو.

.ٙ

يعتبر طمب وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ
استثناء عمى األصل العاـ ,وىو تعطيل ذلؾ القرار
ً
مؤقتًا إلى حيف الفصل في الدعوػ األصمية دوف المساس بأصل الحق ,لذلؾ تعتبر

دعوػ وقف التنفيذ مف الدعاوػ الستعجالية التي يخشى عمييا مف فوات الوقت الناتجة
عف أضرار ل يمكف تداركيا فيما بعد ,والتي يجب أف تتوافر فييا شروط شكمية
وموضوعية معينة تقنع المحكمة بحكـ وقف التنفيذ.
.ٚ

إف القاعدة في تحديد الجية المختصة لمنظر بوقف تنفيذ القرار المطعوف فيو ىي نفس
الجية المختصة بالطعف األصمي ,وىي دعوػ اإللغاء ,فيذه قاعدة معموؿ بيا سواء في
القانوف الفرنسي أـ في المصرؼ أـ في األردني أـ في القانوف الفمسطيني.

.5

لـ تتفق معظـ األنظمة القانونية المقارنة عمى اشتراط تقديـ كفالة مالية عند طمب وقف
التنفيذ ,ولكف المشرع الفمسطيني في قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ (ٖ) لسنة
ٕٓٔٙـ ,وقانوف القضاء اإلدارؼ األردني رقـ ( )ٕٚلسنة ٕٗٔٓـ اشترط ذلؾ,
اف تقدر مقدارىا ,وشروطيا لمصمحة الطرؼ اآلخر في الدعوػ أو لغيره ممف
ولممحكمة ْ

ضرر قد يمحق بيـ نتيجة وقف التنفيذ ,إذا ظير أف طالب
ًا
عطال أو
ترػ المحكمة أف
ً

كميا أو جز ًئيا ,ورغـ ىذا الشرط إل أف القضاء
وقف التنفيذ لـ يكف محًقا في دعواه ً

.9

جدا.
الفمسطيني في غزة لـ يشترط ذلؾ في أحكامو إل قميل ً

الحكـ الصادر في الشق المستعجل ىو حكـ وقتي لصدوره في مسألة مستعجمة ,وكما
إف
َ
ىو شأف جميع األحكاـ المستعجمة ,فإنو ل يقيد محكمة الموضوع عند فصميا في دعوػ
اإللغاء ,فقد تقضي المحكمة بوقف التنفيذ ,ورغـ ذلؾ تقضي في موضوع الدعوػ برفض
دعوػ اإللغاء والعكس صحيح ,غير أنو حكـ قطعي فيما فصل فيو مف وقف التنفيذ أو
عدمو ,أؼ أف مقومات األحكاـ وخصائصيا متوافرة فيو ,وقد استقرت أحكاـ القضاء
اإلدارؼ عمى تمتع الحكـ الصادر بوقف التنفيذ بخاصيتي التأقيت والقطعية.

ٓٔ.

ل تقتصر حجية الحكـ الصادر بوقف التنفيذ عمى موضوع ما فصل فيو مف وقف التنفيذ
أو رفضػػو ,بػػل تشػػمل تمػػؾ الحجيػػة المسػػائل الفرعيػػة السػػابقة عمػػى الفصػػل فػػي موضػػوع

ٖٓٔ

دعػػوػ اإللغ ػػاء كالػػدفع بع ػػدـ اختص ػػاص القضػػاء اإلدارؼ بنظ ػػر الػػدعوػ أو بع ػػدـ قبولي ػػا
ٔٔ.

نيائيا.
أ ً
صال لرفعيا بعد الميعاد أو ألف القرار المطعوف فيو ليس ً

يؤدؼ الحكـ بوقف التنفيذ إلى إعادة األمور بصورة مؤقتة إلى ما كانت عميػو قبػل صػدور

القػرار اإلدارؼ المطعػوف فيػو ,والسػبب فػي تأقيػػت الحكػـ المسػتعجل ىػو لرتباطػو بمصػػير
فإف توصػمت المحكمػة عنػد فصػميا فػي الموضػوع إلػى رفػض الػدعوػ فػإف
دعوػ اإللغاءْ ,
آثار الحكـ بوقف التنفيذ تنتيي وتػزوؿ قوتيػا ,وا ْف توصػمت إلػى إلغػاء القػرار اإلدارؼ فػإف

آثػار الحكػـ بوقػف التنفيػذ تمتػػد وتتصػل بآثػار الحكػـ باإللغػػاء ,وقػد ل يختمػف تنفيػذ الحكػػـ
بوقػػف التنفيػػذ عػػف تنفيػػذ الحكػػـ باإللغػػاء ,إذ يتعػػيف عمػػى جيػػة اإلدارة فػػي الحػػالتيف اتخػػاذ
اإلجراءات اإليجابية لوضعيا موضع التنفيذ.
ٕٔ.

إف حكـ وقف التنفيذ قد يؤدؼ إلى وضع نيػائي لمخصػوـ فػي بعػض األحيػاف مػف الناحيػة
الواقعي ػػة ,فف ػػي حال ػػة اس ػػتجابة المحكم ػػة لطم ػػب وق ػػف تنفي ػػذ قػػرار من ػػع طال ػػب م ػػف دخ ػػوؿ
المتحاف وتـ تنفيذ الحكـ بالسماح لممدعي بدخوؿ المتحػاف وتأديتػو ,فػإف دعػوػ اإللغػاء
تصبح غير ذات موضوع ,ويجب عمى المحكمة بإنياء الخصومة فييا في ىذه الحالة.

ٖٔ.

يترتب عمى استقالؿ كل مف حكمي الوقف واإللغاء ,نتيجة ميمة فيما يتعمق بمواعيد
يوما ,وفي األردف تكوف
الطعف ,وىي لكمييما في مصر ذات مواعيد الطعوف وىي ستوف ً
يوما في األحكاـ النيائية ,وتكوف مدة الطعف خمسة عشر
مدة الطعف بالستئناؼ ثالثيف ً
القررات القابمة لمطعف المستعجمة ,أما قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية
يوماً في ا

ٗٔ.

يوما ,ويكوف الطعف في الق ار ارت التي يجوز الطعف
الفمسطينية تكوف مدة الطعف ثالثيف ً
يوما.
فييا
ً
استقالل مدة خمسة عشر ً
عمى الرغـ مف عدـ ذكر شرط توافر األسباب الجدية الالزمة إلمكاف الحكـ بوقػف التنفيػذ

في التشريعات المقارنة وحتى في فمسطيف ,ولكف القضاء اإلدارؼ في الدوؿ المشػار إلييػا
أيضا القضاء الفمسطيني استمزـ توافر األسباب الجدية إلمكانية الحكـ بوقف تنفيذ القرار
و ً

اإلدارؼ.
٘ٔ.

اتجيػػت إرادة المش ػرع والقضػػاء الفمسػػطيني إلػػى إق ػرار قواعػػد الػػتظمـ الختيػػارؼ ,حيػػث ل
يترتب أؼ آثار عمى عدـ التظمـ وقصد التظمـ اإلدارؼ ,وىذا يعني الصيغة جوازية وليس
أيضا ,عمى عكس المشرع المصرؼ فقد اشترط وجوب
وجوبية واختيارية بالنسبة لمموظف ً
ٖٔٔ

ال ػػتظمـ بالنس ػػبة لمموظ ػػف ,وى ػػذا خ ػػالؼ المش ػػرع الفمس ػػطيني ,ولك ػػف ق ػػانوف الفص ػػل ف ػػي
المناعػػات اإلداريػػة رقػػـ (ٖ) لسػػنة ٕٓٔٙـ؛ فقػػد اشػػترط وجػػوب طمػػب الػػتظمـ فػػي الق ػرار
السمبي قبل تقديـ الستدعاء إلى الجية اإلدارية ,ويتـ البت في التظمـ خػالؿ ثالثػيف يومػاً
مف تاريخ تقديمو.
ثانيا :التوصيات
ً
ٔ.

أف يكوف ىناؾ قانوف واحد وموحد في فمسطيف ,بحيث يكوف القانوف المطبق في
نوصي ب ْ

أف يكوف
الضفة وغزة قانوف واحد وأحكاـ قضائية موحدة ,وذلؾ ألنو ليس مف المنطق ْ
في دولة واحدة أحكاـ وقوانيف مختمفة ,وخاصة أف ىناؾ دعاوػ مشتركة تقاـ ألشخاص
بيف الضفة وغزة.
ٕ.

بأف يطبق قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية الفمسطينية في الضفة الغربية
نوصي ْ

وانشاء محكمة إدارية تختص في النظر في المنازعات اإلدارية التي تعرض عميو عمى

أف يطعف فيو أماـ
درجتيف ,والتي تمكف األشخاص المتضرريف مف قرار رفض الوقف ْ
محكمة العدؿ العميا ضد القرار المطعوف فيو.

ٖ.

نوصي المشرع تفعيل الغرامة التيديدية عمى كل موظف يمتنع عف تنفيذ أحكاـ المحاكـ
اإلدارؼ وأحكاـ محكمة العدؿ العميا ,بوقف تنفيذ الق اررات اإلدارية المطعوف فيو ,بتحديد
نوع الغرامة عمى حسب العمل الذؼ رفض القياـ بو.

ٗ.

تعديال في قانوف الفصل في المنازعات اإلدارية يتضمف
نوصي مشرعنا الفمسطيني إجراء
ً
النص صراح ًة عمى األثر غير الواقف لمطعف.

٘.

الم ّش َرع الفمسطيني بالنص عمى كافة الشروط التي يحتاج إلييا نظاـ وقف تنفيذ
نوصي ُ
ممزما بتطبيقيا ,والحد مف الصالحيات التقديرية
القرار اإلدارؼ ,وذلؾ ليكوف القضاء
ً
الممنوحة لو.

ٕٖٔ

قائمة المراجع والمصادر
أوًًل :القرآن الكريم
ثانيا :المراجع
ً
ٔ.

د .أحمد عمي السيد خميل ,طمبات وقف التنفيذ أماـ محكمة التنفيذ ومحاكـ الطعف في
المواد المدنية والتجارية ,الدار الجامعية لمطباعة والنشر ,اإلسكندرية ,لـ يذكر السنة.

ٕ.

د .إعاد عمي القيسي ,القضاء اإلدارؼ ,طٔ ,دار وائل النشر ,األردفٜٜٜٔ ,ـ.

ٖ.

د .السيد خميل ىيكل ,رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة "دراسة ألنظمة كل مف أمريكا
وفرنسا ومصر" ,دار النيضة العربيةٜٜٜٔ ,ـ.

ٗ.

د .أنور أحمد رسالف ,وسيط القضاء اإلدارؼ ,دار النيضة العربيةٜٜٜٔ ,ـ.

٘.

د .أنور حمداف الشاعر ,الوجيز في القانوف اإلدارؼ ,بيساف لمطباعة والتوزيع ,فمسطيف,
غزةٕٓٔٚ ,ـ.

.ٙ

د .جورجي شفيق سارؼ ,قواعد وأحكاـ القضاء اإلدارؼ (دراسة مقارنة) ,طٖ ,دار أـ
القرػٜٜٔٙ-ٜٜٔٚ ,ـ.

.ٚ

المستشار .حمدؼ ياسيف عكاشة ,المرافعات اإلدارية في قضاء مجمس الدولة ,منشأة
المعارؼ ,اإلسكندريةٜٜٔٚ ,ـ.

.ٛ

د .خميس السيد إسماعيل ,موسوعة القضاء اإلدارؼ "دعوػ اإللغاء ووقف تنفيذ القرار
اإلدارؼ" ,دار محمود لمنشر والتوزيعٜٜٖٔ ,ـ.

.ٜ

د .سميماف دمحم الطماوؼ ,النظرية العامة لمق اررات اإلدارية (دراسة مقارنة) ,دار الفكر
العربئٜ٘ٚ ,ـ.

ٓٔ.

د .سميماف دمحم الطماوؼ ,القضاء اإلدارؼ "قضاء اإللغاء" ,الكتاب األوؿ ,دار الفكر
العربئٜٛٙ ,ـ.

ٔٔ.

د .طعيمو الجرؼ ,رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة العامة "قضاء اإللغاء" ,دار النيضة
العربيةٜٔٛٗ ,ـ.

ٕٔ.

د .عبد العزيز خميفة ,أوجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارؼ في الفقو وقضاء مجمس الدولة,
اإلسكندرية ,دار الفكر الجامعيٕٕٓٓ ,ـ.
ٖٖٔ

ٖٔ.

د .عبد الناصر أبوسميدانة ,القضاء اإلدارؼ في فمسطيف ,الكتاب األوؿ ,لـ يذكر دار

ٗٔ.

د .عبد الناصر عبد هللا أبوسميدانة ,التظمـ اإلدارؼ في فمسطيف بيف الوجوب والجواز

٘ٔ.

د .عبد الغني بسيوني عبدهللا ,القانوف الدارؼ ,منشأة المعارؼ ,اإلسكندريةٜٜٔٔ ,ـ.

.ٔٙ

النشرٕٓٔٗ ,ـ.

"دراسة مقارنة" ,لـ يذكر دار النشر والسنة.

د .عبدالغني بسيوني عبدهللا ,وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ في أحكاـ القضاء اإلدارؼ ,طٖ,

منشأة المعارؼ ,اإلسكندريةٕٓٓٙ ,ـ.
.ٔٚ

د .عبدهللا طمبو ,القضاء اإلدارؼ ,طٕ ,منشورات جامعة حمب ,لـ يذكر السنة.

.ٔٛ

د .عدناف عمرو ,إبطاؿ الق اررات اإلدارية الضارة باألفراد والموظفيف ,الييئة الفمسطينية
المستقمة لحقوؽ المواطف ,راـ هللإٓٓٔ ,ـ.

.ٜٔ

د .عمي عبدالفتاح دمحم ,الوجيز في القضاء اإلدارؼ ,دار الجامعة الجديدة ,اإلسكندرية,
ٕٜٓٓـ.

ٕٓ.

السالمي ,مبادغ
د .عمي دمحم بدير ,وعصاـ عبد الوىاب البرزنجي ,وميدؼ ياسيف ّ

ٕٔ.

د .فؤاد دمحم عبد الكريـ ,الق اررات اإلدارية وتطبيقاتيا في المممكة العربية السعودية "دراسة

وأحكاـ القانوف اإلدارؼ ,العاتؾ لصناعة الكتب ,القاىرةٕٓٔٔ ,ـ.
مقارنة" ,مكتبة الممؾ فيد الوطنية ,الرياضٕٖٓٓ ,ـ.
ٕٕ.

د .ماجد راغب الحمو ,القانوف اإلدارؼ ,دار المطبوعات الجامعية ,اإلسكندريةٕٓٓٓ ,ـ.

ٖٕ.

د .ماجد راغب الحمو ,القضاء اإلدارؼ ,دار المطبوعات الجامعية ,اإلسكندرية,
ٜٜ٘ٔـ.

ٕٗ.

د .مازف إبراىيـ نورالديف ,القضاء اإلدارؼ ,طٔ ,لـ يذكر دار النشرٕٓٔٔ ,ـ.

ٕ٘.

د .مازف ليمو راضي ,القانوف اإلدارؼ ,األكاديمية العربية في الدنمارؾٕٓٓٛ ,ـ.

.ٕٙ

د .مازف ليمو راضي ,القضاء اإلدارؼ ,الكاديمية العربية في الدنمارؾٕٓٓٛ ,ـ.

.ٕٚ

أ .مايا دمحم ابوداف ,الرقابة القضائية عمى التناسب في القرار اإلدارؼ ,طٔ ,المؤسسة
الحديثة لمكتاب ,لبنافٕٓٔٔ ,ـ.

.ٕٛ

د .دمحم الصغير بعمي ,الوجيز في المنازعات اإلدارية ,دار العموـ لمنشر والتوزيع,
ٕ٘ٓٓـ.

ٖٗٔ

.ٕٜ

د .دمحم رفعت عبد الوىاب ,النظرة العامة لمقانوف اإلدارؼ ,دار الجامعة الجديدة,
السكندريةٕٕٓٔ ,ـ.

ٖٓ.

د .دمحم رفعت عبد الوىاب ,القضاء اإلدارؼ ,الكتاب الثاني ,منشور الحمبي ,بيروت,
ٕ٘ٓٓـ.

ٖٔ.

د .دمحم الشافعي أبو راس ,القانوف اإلدارؼ ,لـ تذكر دار النشر والسنة.

ٕٖ.

د .دمحم عمى أبو عمارة ,القانوف اإلدارؼ ,الجزء الثاني ,طٗ ,دار المقداد لمطباعة,
ٕٓٓٚـ.

ٖٖ.

دمحم عبد العاؿ السنارػ ,الق اررات اإلدارية في المممكة العربية السعودية "دراسة قانونية",
طٔ ,معيد اإلدارة العامة ,الرياضٜٜٔٗ ,ـ.

ٖٗ.

د .دمحم فؤاد عبدالباسط ,وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ ,دار الجامعة الجديدة لمنشر,
اإلسكندريةٕٓٓٚ ,ـ.

ٖ٘.

د .دمحم فؤاد عبدالباسط ,القانوف اإلدارؼ ,دار الجامعة الجديدة لمنشر ,اإلسكندرية,
ٕٓٓٙـ.

.ٖٙ

د .دمحم فؤاد عبدالباسط ,القضاء اإلدارؼ ,دار الجامعة الجديدة لمنشر ,اإلسكندرية,
ٕ٘ٓٓـ.

.ٖٚ

دمحم محمود حافع ,القضاء اإلدارؼ في القانوف المصرؼ ,دار النيضة العربيةٜٜٖٔ ,ـ.

.ٖٛ

د .محمود خمف الجبورؼ ,القضاء اإلدارؼ "دراسة مقارنة" ,مكتبة دار الثقافة لمنشر
والتوزيع ,األردفٜٜٔٛ ,ـ.

.ٖٜ

د .منصور إبراىيـ العتوـ ,القضاء اإلدارؼ "دراسة مقارنة" ,دار وائل لمنشر ,طٔ,
ٖٕٔٓـ.

ٓٗ.

د .نبيمة كامل ,الدعاوػ اإلدارية والدستورية ,دار النيضة العربيةٜٜٔٚ ,ـ.

ٔٗ.

د .ىاني عبد الرحمف غانـ ,القضاء اإلدارؼ "في ضوء قانوف الفصل في المنازعات
اإلدارية الفمسطيني الجديد رقـ (ٖ) لسنة ٕٓٔٙـ" ,طٔ ,مكتبة نيساف لمطباعة والتوزيع,

ٕٓٔٚـ.

ٖ٘ٔ

ثال ًثا :الرسائل العممية
ٔ .أنور عصاـ شعباف ,وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية ,رسالة ماجستير ,جامعة النجاح
الوطنية ,فمسطيفٕٖٓٔ ,ـ.
ٕ .أوقارت بوعالـ ,وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية في أحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية
الجزائرؼ ,رسالة ماجستير ,جامعة مولود معمرؼ تيزؼ وزوٕٕٓٔ ,ـ.

ٖ .سميماف الراجحي ,وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ "دراسة مقارنة" ,رسالة ماجستير ,جامعة
الشرؽ األوسطٕٖٓٔ-ٕٕٓٔ ,ـ.

ٗ .د .شريف أحمد بعموشة ,إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارؼ الفمسطيني "دراسة
تحميمية مقارنة" ,رسالة دكتوراه ,جامعة اإلسكندريةٕٓٔ٘ ,ـ.

٘ .شريف بعموشة ,دعوػ إلغاء القرار اإلدارؼ "دراسة تحميمية مقارنة" ,رسالة ماجستير,
جامعة األزىر ,فمسطيفٕٓٔٓ ,ـ.
 .ٙالعقبي بالؿ ,دعوػ وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية ,جامعة قاصدو ,الجزائر-ٕٕٓٔ ,
ٖٕٔٓـ.
 .ٚغيتاوؼ عبدالقادر ,وقف تنفيذ القرار اإلدارؼ
قضائيا ,رسالة ماجستير ,جامعة أبي بكر
ً
بمقايدٕٓٓٛ ,ـ.
 .ٛمشبب البقمي ,مواعيد دعوػ إلغاء القرار اإلدارؼ في النظاـ السعودؼ "دراسة تأصيمية
مقارنة" ,جامعة نايف العربية ,السعوديةٕٓٔٔ,ـ.
ابعا :المجلت والمنشورات والمؤتمرات
رً
ٔ .د .رمضاف دمحم بطيخ ,إجراءات دعوػ إلغاء الق اررات اإلدارية ,بحوث المؤتمرات محكمة,
المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية السعوديةٕٓٓٛ ,ـ.
ٕ .عبد القادر غيتاوؼ ,القرار اإلدارؼ بيف نفاذة وجواز وقف تنفيذه "دارسة مقارنة" ,دفاتر
السياسة والقانوف ,الجزائر ,العددٕٖٓٓ ,,ٜـ.
ٖ .د .سعد الشتيوؼ العنزؼ ,الرقابة القضائية عمى القرار اإلدارؼ السمبي ,كمية الحقوؽ جامعة
الكويت ,مجمة القضاء اإلدارؼ ,العددٕٕٔٓٓ ,ـ.

ٖٔٙ

ِامسا :مراجع إلكترونية
ً
ٔ .المرجع اإللكتروني لممعمومات

http://almerja.net

ٕ .المقتفي ,منظومة القضاء والتشريع في فمسطيف http://www.muqtafi.birzeit.edu
سادسا :القوانين
ً
ٔ .القانوف األساسي الفمسطيني لسنة ٖٕٓٓـ وتعديالتو.
ٕ .القانوف الفمسطيني رقـ (ٖ) لسنة ٕٓٔٙـ بشأف الفصل في المنازعات اإلدارية.
ٖ .قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة ٕٔٓٓـ.
ٗ .قانوف تشكيل المحاكـ النظامية الفمسطيني رقـ (٘) لسنة ٕٔٓٓـ.
٘ .قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ (ٗ) لسنة ٜٜٔٛـ وتعديالتو.
 .ٙقانوف السمطة القضائية الفمسطيني رقـ (ٔ) لسنة ٕٕٓٓـ.
 .ٚقانوف البينات في المواد المدنية والتجارية الفمسطيني رقـ (ٗ) لسنة ٕٔٓٓـ.
 .ٛقانوف القضاء اإلدارؼ األردني رقـ ( )ٕٚلسنة ٕٗٔٓـ.
 .ٜقانوف أصوؿ المحاكمات المدنية األردني رقـ (ٕٗ) لسنة ٜٔٛٛـ وتعديالتو.
ٓٔ .قانوف مجمس الدولة المصرؼ رقـ ( )ٗٚلسنة ٕٜٔٚـ وتعديالتو.
ٔٔ .قانوف العقوبات األردني رقـ ( )ٔٙلسنة ٜٓٔٙـ.
ٕٔ .قانوف المرافعات المصرؼ رقـ (ٖٔ) لسنة ٜٔٙٛـ وتعديالتو.
ٖٔ .قانوف العقوبات المصرؼ طبًقا ألحدث التعديالت بالقانوف ٘ ٜلسنة ٖٕٓٓـ.
ٗٔ .قانوف العقوبات الفمسطيني رؽ ـ (ٗ )ٚلسنة ٜٖٔٙـ

٘ٔ .الدستور المصرؼ لسنة ٕٗٔٓـ.
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