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حدود قانون العقوبات في السيطرة على السرقة اإللكترونية)1(

'اختالس المعلومات والبيانات االلكتروني' في ضوء التشريعات الوطنية 
والدولية

إعداد : الدكتور حابس يوسف زيدات

أستاذ القانون الجنائي - كلية الحقوق - جامعة القدس

املقدمة

لقد كان اهلدف األسايس من إجياد أجهزة الكمبيوتر، هو تسخريها خلدمة اإلنسان يف جمال   
بعمليات  تقوم  أجهزة  جمرد  من  برسعة  وتطورها  األجهزة  تلك  لظهور  وكان  واملعامالت،  األعامل 
عىل  وقادرة  والبيانات،  املعلومات  من  ضخم  كم  واستيعاب   جتميع  عىل  قادرة  خمازن  إىل  حسابية 
أسرتجعها برسعة وبدقة،أن أحدثت مشكلة خطرية تؤرق الكثريين حول كيفية محاية تلك املعلومات 
بعد أن أصبحت يف متناول اليد وبأقل  جمهود وأبسط حركة فلم يعد املجرم بحاجة إىل أدوات وآالت 
تقليدية الرتكاب جريمته، نتج عن ذلك عالقات قانونية جديدة بحاجة إىل احلامية حال التعدي عليها 

سواء يف جمال فروع القانون املختلفة أو بقانون خاص هبا.
إن التقدم العلمي والتطورات احلديثة سامهت يف إحداث وظهور أشكال وأساليب جديدة   
وثيقا  ارتباطا  يرتبط  االلكرتونية)3(  اجلريمة  مفهوم  أصبح  االلكرتونية)2(،بحيث  اجلرائم  صور  من 
بالتطور التكنولوجي وتقنية املعلومات، ومن الطبيعي انه كلام تطور واتسع نطاق التجريم،أحدث ذلك 
تغريات مستمرة ومترسعة ومضطردة يف أشكاهلا وصورها التي ختتلف عن النامذج التقليدية للجرائم 
العادية فاجلرائم االلكرتونية ترتكب عرب الوسائط والوسائل االلكرتونية املختلفة، فتلك اجلرائم تقع 
بأشكال خمتلفة ومستحدثه مل تكن معروفه أو ظاهره إال من قريب، وهي مرتبطة إىل حدما إىل ما يشهده 

العامل من تطور تكنولوجي وعلمي يف مجيع املجاالت دون استثناء.

أن ظاهرة اإلجرام أملعلومايت املتطورة حتمل جانبا مظلام يتجسد بعدم قدرة القواعد القانونية   
أن تتطور بقدر مساوي لتلك الظاهرة حتى تستطيع احلد من تلك التعديات واجلرائم التي تتم باستخدام 
شبكات االتصاالت احلديثة مثل االنرتنت واحلاسوب واهلواتف النقالة والربيد إلكرتوين، واعرتاض 

املعلومات الرسية أو الكشف عنها وغريها من اجلرائم العابرة للحدود)4(.
ونظرًا حلداثة ظهور هذه اجلرائم، وىف نفس الوقت حداثة تنبه املجتمع الدويل خلطرها، حيث   
يرجع أصل شبكة املعلومات واالتصاالت الدولية )Internet( إىل شبكة من أجهزة احلاسب اآليل؛أي 
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الكمبيوتر، أنشأهتا الواليات املتحدة األمريكية - أنشئت هذه الشبكة يف وزارة الدفاع األمريكية - يف 
أو  نووية  املسلحة يف حال نشوب حرب  للقوات  الرسيع  التأهب  املايض خلدمة  القرن  الستينيات من 
من  األخرية  العقود  شهدت  عليها،وقد  عسكري  هجوم  أي  أو  املحرمة  األخرى  األسلحة  استخدم 
القرن العرشين، ثورة يف عامل االتصال ونقل املعلومات والتكنولوجيا عىل خمتلف األصعدة،مما سمح 
لألفراد واملؤسسات الولوج إىل البنوك واملؤسسات وقواعد املعلومات عىل الصعيدين املحيل والدويل، 
مما ألف مصدرًا غنيًا باملعلومات ملراكز اختاذ القرار، رافق ذلك ظهور الكمبيوتر واالنرتنت، مما خلق 
عىل  االعتداءات  تنوع  من  ذلك  رافق  وما  والقانوين  االقتصادي  الصعيدين  عىل  خطرية  إشكاليات 
تلك املعلومات والبيانات والربامج، فهذه التطور الشامل للمنظومة االلكرتونية، وما تعبه من نشاط 
متواصل ما بني أكثرمن مائتي دولة جعلها عىل اتصال دائم من خالل تبادل البيانات واملعلومات التي 
يتم إدخاهلا وحتميلها عىل الشبكة االلكرتونية يف اقل من دقيقة مما جعله متاحة ألي مستخدم يف تلك 

الدول)5(.
العرشين،حيث  القرن  من  السبعينات  مطلع  يف  ال  اآليل  احلاسب  العربية  الدول  تعرف  ومل   
لبنان من خالل  الدول مثل السعودية والكويت وليبيا، ودخل إىل  البرتول يف بعض  أدخلته رشكات 
البنوك األجنبية واملحلية، وأدخلته بعض الدوائر احلكومية إىل القطاع احلكومي يف مرص والعراق وإزاء 
هذا التطور ودخول احلاسب اآليل إىل خمتلف الدول، فأن العديد من اجلرائم االقتصادية سوف تظهر يف 
البيئة االلكرتونية والناجتة عن اتساع استخدام  احلاسوب واالنرتنت ألنه ما دام البرش موجودين فاخلري 
موجود والرش موجود واجلريمة وموجودة مما دفع صوب إجياد ترشيعات تنظم وحتارب تلك اجلرائم، 
فكانت القواعد التقليدية يف قانون العقوبات التي تطبق عىل تلك اجلرائم،ونظرًا النتشار تلك اجلرائم 
تأثريها  البحث عن ترشيعات جديدة وحديثة ملواجه اجلرائم االلكرتونية، والتي يمتد  بد من  كان ال 
انفتاحها عىل  بداية  بالدول لوضع ترشيعات ملواجه ذلك وكانت  عىل األشخاص واألموال، مما حذا 
القانون اجلنائي والذي يرسخ بداية هذه الفكرة قانون جرائم املعلوماتية الفرنيس الصادر سنة 1988 
وحيمل الرقم 19 وما تبعه من قانونني أخره ذات صلة ومنها الترشيع الفرنيس الصادر يف 4أغسطس 
1994 املسمى بقانون Toubon، ومن ثم توالت الدول يف سن القوانني )6(، و الترشيعات ومن الدول 
والقانون   ،2015 لسنة   27 رقم  األردين  االلكرتونية  اجلرائم  قانون  ذلك  يف  اجتهدت  التي  العربية 
االحتادي لدول اإلمارات رقم 2 لعام 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنيه املعلومات،والنظام السعودي 
ملكافحة جرائم املعلوماتية الصادر 2007، كام أن هنالك مرشوع قرار بقانون فلسطيني 2016 بمسمى 

املعامالت اإللكرتونية )7(.

أمهية الدراسة

عن  النامجة  اخلسائر  وحجم  األخطار  جسامة  بسبب  كبرية  أمهية  الدراسة  موضوع  يكتسب   
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اجلرائم االلكرتونية بأنواعه املختلفة التي مل تعد عواقبها قارصة فقط عىل األفراد فحسب وإنام امتدت 
االلكرتونية،  اجلرائم  بخطورة  التوعية  عىل  الرتكيز  عىل  هنا  الدراسة  تقوم  حيث  الدول  لتهدد  أثارها 
مدى  حول  الدائر  واجلدل  االلكرتونية  والبيانات  املعلومات  هبا  تتسم  التي  القانونية  الطبيعة  وحتديد 
مدى  دراسة  يف  التفكري  رضورة  من  البد  كان  ذلك،  عىل  وترتيبا  لالختالس  تصلح  أموال  اعتبارها 
القانونية  التقليدية ملحاربة االختالس االلكرتوين، ومدى رضورة وضع الترشيعات  كفاية النصوص 
العامة  القواعد  عن  بعيدا  التكنولوجي  التطور  محاية  عىل  قادرة  االلكرتونية  اجلرائم  ملكافحة  احلديثة 
للكثري  تتعرض  والتي  واالنرتنت  احلاسوب  جرائم  خاصة  العقوبات  قانون  يف  ذكرت  التي  التقليدية 
من االنتهاكات عىل أن تكون تلك النصوص قادرة عىل مواجه الظواهر اإلجرامية بكل إبعادهاوأثارها 
القرصنة  أو  االلكرتونية  والبيانات  للمعلومات  ونقل  واإلتالف  واحلذف  النسخ  كعمليات  السلبية، 
من  البد  املوضوعية،  القواعد  جانب  واىل  املستحدثة,  أنواعها  بكافة  االلكرتونية   اجلرائم  من  وغريها 
نظرًا  واالختفاء،  احلدوث  رسيعة  اجلرائم،  تلك  طبيعة  مع  تتناسب  التي  اإلجرائية  النصوص  وضع 
لصعوبة التحري والقبض عىل مرتكبيها وكذلك التفتيش عن األدلة االلكرتونية  وضبطها, ناهيك عن 

وجود صعوبة يف اكتشافها وإثباهتا.

إشكالية البحث

أن نتيجة عجز القوانني اجلنائية التقليدية وعدم قدرهتا عىل مواجه  تلك اجلرائم والصعوبات   
املرتبط  بحثنا  موضوع  ويف  اجلرائم،  من  النوع  هلذا  القانونية  الطبيعة  بتحديد  يتعلق  فيام  املطروحة 
العادية  اجلرائم  ارتكاب  فهل  االلكرتونية،  والبيانات  املعلومات  اختالس  االلكرتوين؛  باالختالس 
التي تنصب عىل املعلومات املخزنة ىف احلاسوب كجريمة الرسقة مثاًل تطرح جمموعة من إالشكاالت 
القانونية فيام خيص حتديد الطبيعة القانونية خاصة ما يتعلق بمحل االعتداء باعتباره أهم العنارص املكونة 
هلا باإلضافةإىل النشاط اإلجرامي، وما يطرح حول مدى انطباق عنارص جريمة االختالس العادية عىل 
رسقة املعلومات والبيانات املخزنة يف جهاز احلاسوب، وما يطبق عليها من إجراءات التفتيش والضبط 

املتبعة يف القوانني اجلزائية .

خطة البحث

سوف نتعرض بالدراسة إىل االختالس يف اجلرائم االلكرتونية من خالل البحث يف التكيف   
ينطبق عليه  وما  الرسقة  أحكام جريمة  االلكرتونية يف ضوء  والبيانات  املعلومات  القانوين الختالس 
من إجراءات ضبط وتفتيش، وبناء عليه تم تقسيم خطة بحث املوضوع إىل مبحثني؛ يف املبحث األول 
والبيانات االلكرتونية يف ضوء أحكام جريمة  املعلومات  القانوين االختالس  التكيف  إىل  التطرق  تم 
الرسقة، أما املبحث الثاين فتمت فيه دراسة إجراءات التفتيش والضبط يف جرائم االختالس االلكرتوين.



10

لذلك نرى أن نقسم الدراسة يف هذه الورقة البحثية إيل مبحثني:   

املبحث األول: التكيف القانوين االختالس املعلومات والبيانات االلكرتونية يف ضوء أحكام جريمة 
الرسقة.

املبحث الثاين: إجراءات التفتيش والضبط يف اجلرائم االلكرتونية .

املبحث األول

التكيف القانوين االختالس املعلومات والبيانات االلكرتونية يف ضوء أحكام جريمة الرسقة

متهيد وتقسيم

إن اجلرائم االلكرتونية من الصعوبة بمكان حرصها فهي متجددة بني احلني واألخر، كوهنا   
هذا  يف  خترينا  ولقد  املوضوع،  هذه  يف  حرصها  بصدد  ولسنا  التطور،  رسيعة  املستحدثة  اجلرائم  من 
املطلب أكثر اجلرائم شيوعا وأمهية وهي جريمة الرسقة كجرائم أموالفي اجلرائم االلكرتونية ؛فجميع 
القوانني اجلنائية نصت عىل محاية األموال من االعتداء سواء يف نصوص قانون العقوبات أو من خالل 
املادية  األموال  املؤلف وغريها، والتي أخضعت مجيع  االلكرتونية وحقوق  باجلرائم  القوانني اخلاصة 
طبيعية  نتناول  بحيث  باحلامية،  تتمتع  االلكرتونية  والبيانات  فاملعلومات  اجلنائية،  للحامية  املعنوية  أو 
املكونات االلكرتونية املادية منها واملعنوية والنقاش حول إمكانية تطبيق نصوص القوانني التقليدية عىل 
تلك املعلومات والبيانات وبرامج الكمبيوتر اآلخرة بكافة معطياهتا، ومدى انطباق نصوص الرسقة 
نتج عن ذلك من جدال  املعنوية وما  املكونات  املال عىل  دار حول أصباغ صفة  التقليدية عليها، وما 
بني الفقهاء، مرجع ذلك أن النصوص القانونية التقليدية ال تتواءم بسهولة مع طبيعة تلك املعلومات 
والبيانات االلكرتونية األمر الذي يسبب إزعاجًا متزايدًا للفقه املهتم بتلك املعلومات والبيانات ومدى 
توفري احلامية اجلنائية الكافية هلا، مما حذا هبم السعي إليإدراج تلك األموال املعنوية للحامية اجلنائية يف 

خمتلف التقسيامت القانونية .

لذلك نرى أن نقسم الدراسة يف هذه املبحث إيل مطلبني:  

املطلب األول : مفهوم جريمة الرسقة )االختالس ( وأركانه .
املطلب الثاين : العقبات القانونية التي تعرتض تطبيق نصوص االختالسعىل البيانات االلكرتونية.
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املطلب األول
جريمة االختالس وأركانه

عرف املرشع األردين الرسقة يف املادة )399( حيث نص يف الفقرة 1 بأهنا اخذ مال الغري املنقول   
بغري  برفعه من مكانه ونقله،وإذا كان متصال  فيه  املالك  إزالة ترصف  الفقرة 2  دون رضاه، ونص يف 
منقول فبفصله عنه فصال تاما ونقله وىف الفقرة 3 قرر إن لفظاملال يشتمل عىل القوى املحرزة، فاملرشع 
بني إن موضوع الرسقة هو اليشء املادي وهو يف نفس الوقت اليشء الذي يتقبل السلطات املادية التي 
تنطوي عليها امللكية واحليازة، ونصت املادة )311( من قانون العقوبات املرصي عىل الرسقة بأنه كل 
من اختلس منقوال مملوكا لغريه فهو سارق، و نص يف املادة )1/311( من قانون العقوبات الفرنيس 
عىل أن الرسقة هي اختالس اليشء اململوك للغري، ويعرف الدكتور حممود نجيب حسني الرسقة بأهنا 
اعتداء عىل ملكية منقول وحيازته بنية متلكه، فاعتبار الرسقة جريمة اعتداء عىل ملكية املنقوالت فانه 
نقله من مكان إىل مكان دون تلف، وهي كذلك  يتم  املال، وهو ما  يتعني أن يكون ملوضوعها  صفة 
اعتداء عىل احليازة من اجل استطاعة االعتداء عىل امللكية، وهذه التعريف وما سبق من تعريف لدى 
املرشع األردين يمثل يف غالبية مضمونه ذات املفهوم املقرر يف خمتلف الترشيعات العربية منها والغري 
عربية، كام هو واضح من نص املادة 635 من قانون العقوبات اللبناين واملادة 621 سوري، وكذلك 
األمر يف ترشيعات فرنسا وايطاليا، بحيث يتطلب فعل االختالس يف الرسقة أن يرد عىل يشء مادي 
بأنه االستيالء عليها دون علم وإرادة صاحبها أو  املعلومات والبيانات  أو مال مادي، وتعرف رسقة 
بقصد   ) أسطوانات )سيدي  أو   ) )ديسكات  أكانت خمزنة عىل أرشطة ممغنطة  الرشعي سواء  حائزها 

الترصف هبا عىل غري رضا صاحبها.

الفرع األول
أركان جريمة الرسقة

بالعودة إىل تعريف الرسقة يف النصوص السابقة، فأن التعريف يتضمن اإلشارةإىل موضوع   
الرسقة بأنه مال الغري املنقول ، ثم ركن مادي وهو فعل االختالس أواألخذ دون الرضاء، أما الركن 
)نية  خاص  قصد  إىل  باإلضافة  العام،  القصد  من  ويتألف  العامة  األحكام  من  فيستخلص  املعنوي 
التملك( وسوف نتناول كل ركن من هذه األركان عىل النحو التايل من البيان، ونتناول يف نفس الوقت 

ما ينطبق من موضوعنا عىل تلك األركان قدر املستطاع:

حمل جريمة االختالس

تصنف جريمة الرسقة عىل أهنا من جرائم االعتداء عىل األموال، كون فعل االختالس ال يقع   
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إال عىل مال، والعلة من وراء جتريم الرسقة، كونه تشكل اعتداء عىل ملكية هذا املال،وامللكية يف حقيقة 
األمر هي أحد احلقوق التي أوهلا املرشع أمهية، و يتطلب يف حمل الرسقة إن تتوفر الصفة املادية يف املحل 
وأن يكون ماالً ) كل يشء يصلح حمال حلق عيني( ألن احليازة التي تناهلا الرسقة باالعتداء، يراد منها 
احليازة املادية، فلفظ اليشء التي جاء فيها املرشع الفرنيس تقابل لفظ املال املنقول التي جاء هبا القانونيني 
الن  وصالحيته  عليه،  املادية  السيطرة  إمكان  هو  لليشء  املادية  الصفة  أن  حيث  واملرصي،  األردين 
تستخلص منه مبارشة املزايا املادية التي تشكل الرسقة اعتداء عليها، ولعىل تفسري كلمة يشء ال جيب أن 
تفرس بمعزل عن صلته بفعل االختالس، وهذا اعتدت هبمحكمة استئنافAnvers البلجيكية حني 
اعتربت يف حكم هلا صادر بتاريخ 13ديسمرب 1984 أن قيام املتهم بنسخ ثالث برامج حتتوى معلومات 
وبيانات خاصة للمؤسسة التي يعمل لدهيا قاصدًا يف ذلك حتقيق منفعته اخلاصة، يشكل جريمة رسقة، 
وقد بينت املحكمة أساس حكمها عىل أن كلمة يشء )chose( التي وردت يف الفقرة األوىل من املادة 
461 من قانون العقوبات البلجيكي والذي نص عىل أن كل من خيتلس شيئا مملوكا للغري يعد مرتكبًا 
جلريمة الرسقة،أنام جيب أن ينظر إليهايف أطار املعنى الشائع واملألوف للكلمة بحيث يكون هذا املعنى 
متوافقا مع مفهوم اختالس هذا اليشء وهو ما نص علية املرشع الفنرنيس يف املادة 5/314 من قانون 
العقوبات الفرنيس اجلديد عىل أنه كل من أختلس بسوء قصد شيئا ال يملكة يكون مسئوال عن رسقة 
ويعاقب ..... وهو ما يتحقق حالة نسخ الربامج واملعلومات والتي تعد من عنارص الذمة املالية للرشكة 
التي متتلكها، فهذه الربامج واملعلومات ال تعد كام يدعي املتهم جمرد جمموعة من التعليامت ذات الطبيعة 
غري مادية وال تصلح بالتايل أن تكون حماًل لالختالس، وإنام هي عىل العكس من ذلك أشياء قابلة للنقل 

وإعادةاإلنتاج، كام أن هلا أمهية اقتصادية ومن ثم تصلح حماًل للرسقة )8(.

يف  االعتداء   ضمن  املعنوية  األموال  تدخل  ال  الرسقة  جلريمة  العامة  القواعد  كانت  وإذا   
نصوص جريمة الرسقة، ملاتتطلبه تلك النصوص من كون املال يقع عىل كيان مادي، وعىل الرغم من 
ذلك، إال أنه إذا أمكن حيازته داخل إطار معني لالستئثار هبا، فإنه يقع حتت طائلة الرسقةوان كانت 
عىل  تثبت  مل  ما  حيازته  يصعب  مما  االنرتنت  شبكة  عرب  واملتبادلة  املخزنة  والبيانات  املعلومات  طبيعة 
وسيلة لنقل أو نسخ املعلومات بحيث تصلح حماًل للرسقة )9(، ألن كياهنا املادي يتمثل بالرشيط املمغنط 
أو امللف التي حيفظ تلك املعلومات، والذي يعد عندها اختالس حمتوى املعلومة، تأسيسًا عىل أن رسقة 
املعلومات والبيانات ختتفي خلف رسقة الرشيط املمغنط أو امللف وأن رسقة األخري دليل عىل رسقة 

األول من معلومات وبيانات )10(.

اجلاين  قيام  يفرتض  والذي  منقول،  الرسقة  حمل  أن  السابقة  التعريفات  أوضحت  وقد  هذا   
باختالس اليشء؛أي نزع حيازته من املالك األصيل وأداخله إىل حيازة اجلاين مرتكب االعتداء، بحيث 
يمكن القول أن املعلومة يشء منقول،ذلك وفق ماجاء يف القانون رقم )652/82 (الصادر بتاريخ 29 
يوليو 1982 والذي أوضح  أن املعلومات هي عبارة أصوات وصور ووثائق ومعطيات أو رسائل أيًا 
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كانت طبيعتها، وقد أوضحت حمكمة النقض الفرنسية يف حكم هلا أنه منذ انفصال اليشء عن األصل 
الذي كان ملتصقًا به فإنه يعد منقوالً قاباًل للرسقة )11(، فالعقارات ال تصلح حماًل جلريمة الرسقة، وأن 

كانت حتمى بنصوص أخرى نص عليه القانون .
كام ويشرتط لقيام جريمة الرسقة حسب النصوص القانونية السابقة أن يقع االعتداء عىل مال   
مملوك للغري، فال تقوم جريمة الرسقة إذا اختلس الشخص ماال منقوال ملك له؛أي ال بد أن يكون املال 
املنقول مملوكًا للمجني عليه أويف حيازته وقت فعل االختالس، ذلك انه إذا أنصب االعتداء عىل مال 
يملكه اجلاين فهو استعامل حلقه عىل اليشء، وإذا انصب عىل مال غري مملوك ألحد فهو اكتساب مرشوع 

للملكية، فيلزم حلدوث الرسقة أن يكون هنالك اعتداء عىل امللكية صورته أو وسيلته انتزاع احليازة. 

الركن املادي )فعل االختالس(

الركن املادي جلريمة الرسقة هو االختالس أو ما تسميه بعض الترشيعات العربية،كالترشيع   
األردين واللبناين باألخذ ويعد مصطلح األخذ أفصح من الناحية اللغوية من االختالس، ويعرف عىل 
أنه نقل اليشء أو نزعه من املجني عليه بغري علمه ورضاه وإدخاله إىل حيازة اجلاين، وعرف الدكتور 
حممود نجيب حسني األخذ أو االختالس بأنه سيطرة اجلاين )السارق ( عىل اليشء املرسوق والظهور 
يقوم اجلاين  أن  املعلومات والبيانات  املادي يف جريمة رسقه  الركن  لقيام  يلزم  إذ  املالك،  عليه بمظهر 
أو  احلامية  نظام  انتهاك  أرادته يف   انرصاف  اجلاين عن  به  يعرب  مادي  فعل  أو  ملموس  بنشاط خارجي 
غري  عىل  اجلاين  به  يقوم  ما  بأن  اجلاين  علم  مع  االلكرتوين  النظام  عىل  املوجودة  املعلومات  تلك  اخذ 
رضااملجني عليه )12(،وقد بني الشارع؛ الركن املادي بأنه األخذ دون الرضاء ويعرف بأنه نقل اليشء أو 
نزعه من املجني عليه بغري علمه ورضاه وإدخاله إىل حيازة اجلاين، أو هو االستيالء عىل احليازة الكاملة 
لليشء بمفهومها املادي واملعنوي، بدون رضاء مالكه وهو ما يتحقق من الناحية مادية بحرمان صاحب 

احليازة القانونية منها )13(.

وعرفته حمكمه النقض املرصية بأنه من املقرر أن الرسقة تتم باالستيالء عىل اليشء املرسوق   
استيالء تامًا خيرجه من حيازة صاحبه وجيعله يف قبضة السارق وحتت ترصفه )14(، فمن املمكن تطبيق 
نصوص جريمة الرسقة العادية عىل رسقة اليشء االلكرتوين أو التالعب به، حيث أن اختالس اليشء 
املتمثل بالبيانات واملعلومات يتحقق بالنشاط املادي الذي يصدر عن اجلاين وذلك بتشغيله للحاسوب 
النتيجة  فتتحقق  مادي  مردود  عىل  للحصول  هبا  التالعب  أو  هبا  يرغب  التي  املعلومة  عىل  للحصول 
ورابطة  ونتيجة  نشاط  فهناك  النتيجة  إىل  يؤدي  إرادي  سلوك  عنه  صدر  فاجلاين   ،)15( عليها  بحصوله 
سببية بينهام، ويمثل هذا اجلانب املوضوعي، أما اجلانب الشخيص سوف نتناوله عند احلديث عن الركن 
املعنوي والذي يتمثل فينية املجرم االلكرتونيفي االستيالء عىل اليشء وعدم الرضا الصادر عن املجني 

عليه الستيالء اجلاين عىل ماله )16(.
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ويتضح من التعريفات السابقة أن هنالك رشطني جيب توافرها لتحقيق االختالس، يتلخص   
الرشط األول بفعل األخذ؛ أي اخذ اليشء بغري رضاء حائزه  بحيث يقوم اجلاين بإخراج املال من حوزة 
املجني عليه وإدخاله يف حيازته، بحيث يتطلب املرشع تبديل للحيازة، والرشط األخر هو انعدام رضاء 
املجني عليه، وأن كان الرشط األول بحاجه إىل يشء من التوضيح أكثر، حيث أن تبديل احليازة يتطلب 
احلائز اجلديد  احليازة اجلديدة، هو استطاعة  فالضابط يف دخوله  املجني عليه عىل اليشء،  إهناء سلطه 
أن يبارش وحده السلطات التي تنطوي عليها احليازة، بحيث ال يكفي الرتكاب فعل االختالس جمرد 
أخرج اليشء من حيازة املجني عليه إذا مل يعقب ذلك أداخله يف حيازة جديدة، فذلك ال حيقق تبديل 
، وتبديل احليازة هبذا املعنى، يفرتض أن احليازة مل تكن أصاًل   )17( احليازة التي تطلبه فعل االختالس 
صاحبها  قام  بحيث  هامه  معلومات  صوره  يف  املال  كان  لو  كام  االختالس  فعل  يتحقق  وقد  للجاين، 
بتدوينها للحفظ يف مستند فقام اجلاين بنسخ صورة من تلك املعلومات عىل املستند بحيث احتفظ هبا 
لنفسه واإلبعاد الشبهات عنه قام بإتالف املستند األصيل، فيكون بفعله هذه قد نقل اجلاين املعلومات إىل 
نفسه وهو ما يتحقق به معنى االختالس، وأن كان ملحكمه النقض الفرنسية اجتاه أخر، ففي حكم هلا 
حول واقعه أن عاماًل يف مرشوع قام بتصوير مستند يتعلق بنظام العمل يف املرشوع دون رضاء صاحبه، 
املستند  عىل  كانت  التي  للمعلومة  وليس  بتصويرها  قام  التي  للصورة  سارقًا  اعتباره  املحكمة  أيدت 

األصيل )18(.
من ذلك يتضح أن هنالك اجتاهني خمتلفان يف تكيف واقعه االختالس، إذ يذهب اجتاه إىل أن   
املعلومات يف حد ذاهتا يمكن أن تكون موضوعًا للرسقة وبالتايل جتريم رسقه املعلومات، فاملعلومات 
وفق هذه االجتاه يمكن أن تصلح موضوعًا جلريمة الرسقة، فالسلوك املادي الصادر عن اجلاين واملتمثل 
يف االستيالء عىل املعلومات بأية وسيله فنيه عىل غري إرادة صاحبها أو حائزها الرشعي يعد اختالسًا 
تقوم به جريمة الرسقة إذا مااكتملت باقي أركاهنا، عىل أن تكون تلك املعلومات التي تم االستيالء علية 
رسية وغري متاحة للكافة بحيث يتحقق الرضر من ذلك االستيالء، كام ال بد أن يكون  نشاط اجلاين 
صادر عن إرادةحرة ساعية إىل أحكام السيطرة واحليازة عىل تلك املعلومات، فمن يقوم باالستيالء عىل 
)19(، أما االجتاه  أوراق رسية للمؤسسة التي يعمل هبا بحيث أراد تصويرها ثم يعيدها فهو سارق هلا 
عىل  التقليدية،  الرسقة  لنصوص  رسقتها  يف  املعلومات  تلك  خضوع  إمكانية  عدم  إىل  فيذهب  األخر 
اعتبار أن املعلومات يشء غري مادي وغري قابل لتملك، وان أمكن وضعه يف حيز معني، بحيث ال تقوم 

رسقة املعلومات بشكل منفصل عن الدعامة املادية التي حتوى تلك املعلومات.

يقوم  فال  عليه،  املجني  رضاء  بغري  كان  إذا  إال  يقع  ال  الذي  االختالس  فعل  إىل  وبالعودة   
االعتداء إالإذا ارتكب الفعل دون موافقة احلائز هلا، ألنه إذا تم ذلك بموافقةاملجني عليه فلن يكون 
هنالك اعتداء عىل حيازته، ويتعني يف الرضا وفقًا للقواعد العامة أن يصدر سابقًا أو معارصًا لتبديل 
احليازة، أما إذا كان الحقًا عليه فهو ال ينفي فعل االختالس )20(، وال يغني عن الرضا العلم بالفعل، 
فالعلم بالفعل ال يعني الرضاء به، فقد يسكت اختبارا للمتهم أو استدراجًا له لضبطه يف حاله اجلرم 
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املشهود، فالعلم املجرد ال يتضمن تعبريًا عن إرادة،ومن ثم ال ينفي عن تبديل احليازة ما ينطوي عليه من 
اعتداء عليها، فعدم الرضا ال عدم العلم هو الذي هيم يف جريمة الرسقة )21(، وبناء عىل ذلك فإذا أثبتت 
حمكمه املوضوع أن تسليم اليشء إىل املتهم كان برضاء حائزها، ثم أدانت املتهم بالرسقة كان حكمها 
منطويا عىل تناقض )22(، كام مل يتطلب املرشع أن يتحقق تبديل احليازة يف الرسقة عن طريق وسيلة أو 
طريقة معينة فكل الوسائل تتساوى،فهي سواء يف ارتكاب اجلريمة، فليس برشط أن تكون اليد هي فقط 
أداء األخذ،بل جيوز أن يستعني اجلاين بأداة منفصلة عن جسمه، والرسقة تفرتض فعل األخذ ويتحقق 
فجوهر  أخره،  حيازة  يف  وإدخاله  عليه  املجني  حيازة  من  الرسقة  موضوع  املال  إخراج  يتم  بأن  ذلك 
األخذ هو استبدال حيازة بحيازة، إما التسليم فهو ينفي فعل األخذ الذي جرمه املرشع ذلك ألنه ينفي 

االعتداء عىل احليازة، فال تقوم جريمة الرسقة كذلك  إذا كان املال مملوكًا للمتهم. 

الركن املعنوي يف نطاق اجلريمة االلكرتونية

اجلريمة االلكرتونية شأهنا شأن أيه جريمة من اجلرائم  التقليدية، فهي جريمة مقصودة، يتخذ   
ركنها املعنوي صوره القصد العام واخلاص، فال بد أن ترتكب من شخص قادر عىل حتمل تبعه أفعاله 
مدرك هلا، ويتحقق القصد اجلنائي العام بتوافر عنرصه العلم واإلرادة ويتخذ القصد اخلاص يف الرسقة 

نية التملك، ونستعرض كالمها عىل البيان التايل :

القصد العام يف اختالس املال أملعلومايت : أ - 
اجلريمة  أطار  ويتم ذلك يف  القانون،  ما عرفها  اجلريمة عىل  ارتكاب  إرادة  العام هو  القصد   
االلكرتونية  باالعتداء عىل النظام االلكرتوين  وحسب ما ورد يف نص  الفقرة 1 من املادة 323 من قانون 
العقوبات الفرنيس اجلديد، فالقصد العام يقتىض توافر علم اجلاين بالعنارص التي اشرتطها القانون يف 
جريمة الرسقة، ثم أرادة ارتكاب النشاط املادي للجريمة والتي يبتغي حتقيق النتيجة اإلجرامية، حيث 
أن علم اجلاين بأن املال مملوك للغري هي قرينه عىل علمه بام ينطوي عليه فعله من اعتداء عىل حيازة الغري 
من ثم توافر القصد اجلنائي، فهو العالقة التي تربط بني ماديات اجلريمة وشخصيه اجلاين وتتمثل يف 
سيطرة اجلاين عىل سلوكه ونتائج هذا السلوك، وجوهر هذه العالقة اإلرادة)23(، فاجلريمة تعد مرتكبه 
عمدًا إذا كان الفاعل عاملًا بفعله واجتهت إرادته إىل ارتكابه أو كان عاملًا أن من شأن فعله أو امتناعه 

إحداث نتيجة غري مرشوعة فرضا بذلك .

القصد اخلاص : ب - 
يتمثل القصد اخلاص يف هذه اجلريمة بتوافر نية متلك اليشء املرسوق والظهور عليه بمظهر   
املالك، وذلك باجتاه إرادة اجلاين إىل اختالس املعلومات والبيانات وإدخاله يف حيازته وممارسه سلطات 
املالك عليها، بحيث يتعني أن يكون اجلاين قد قصد من ذلك ليس جمرد االنتفاع باليشء حمل الرسقة 
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يمكن  حتى  عليه  املالك  سلطات  ومبارشة  باليشء  االحتفاظ  نية  لديه  يكون  أن  جيب  بل  ثانية،  وردة 
اعتباره سارقًا، فاشرتاط هذه النية هو ما يتفق وما تطلبه القضاء دائام ألدانه املتهم، وتطبيقًا لذلك قىض 
ثانية إىل  به ورده  أو االنتفاع  املزاح مع صاحبه  بأن من يأخذ ماالً مملوكًا للغري بقصد معاينته أو جمرد 

صاحبه أو االحتفاظ به كرهن لديه حتى يقوم املجني عليه بسداد دينه ال يعد سارقًا )24(.

لعل التساؤل الذي يطرح نفسه يف هذا املقام هل يلزم أن تتعارص نية التملك لفعل االختالس   
أم يمكن أن تكون نية التملك الحقه لفعل االختالس، أنقسم الفقه يف اإلجابة عىل هذا التساؤل نلخص 

ذلك عىل البيان التايل:

املعلومات  تلك  حيازة  عىل  االستيالء  يمثل  الذي  االختالس  فعل  أن  يرى  األول:  االجتاه   
والبيانات بقصد متلك املال حمل االعتداء، فال بُد من أثبات القصد اجلنائي و حلظه تواجده والتي جيب 
أن تكون حلظه ارتكاب الفعل؛ فمن الرضورة لدى أصحاب هذه االجتاه أن تتوافر لدى اجلاين نية متلك 
اليشء عند أتيان الفعل املكون للركن املادي حتى يمكن القول باعتبار الفعل رسقه، وأن عدم توافر هذه 
النية حال ارتكاب الفعل ال يعد الفعل رسقه، وأن توافرت النية بعد ذلك ال يؤثر عىل تكيف الفعل)25(.

االجتاه الثاين: يذهب إىل عدم رضورة ولزوم تعارصه النية مع الفعل،فإذا ما استوىل شخص   
عىل مال مملوك للغري بقصد استعامله ثم أعادته إليه مرة أخرى، ثم اجتهت إرادهتإىل االحتفاظ به بنية 
متلكه يعترب سارقًا فيأحلظة التي توافرت فيها هذه النية )26(، فلم يتطلب هذه االجتاه لزوم معارصة النية 

لفعل االختالس ، بل رتبت توافر نية التملك الالحقة وإنشاء نفس األثر القانوين)27(. 

الفرع الثاين
اخلصوم يف جريمة االختالس االلكرتوين

أن االستخدام الغري مرشوع لذلك حيدُث اجلرائم التي ترتكب ضد أفراد أو جمموعات من   
األفراد واملؤسسات وغريها سواء احلكومية وغري احلكومية والتي هتدد أمن األمة والصحة املالية، وقد 
يتطلب إخضاع كافة اإلطراف  الناتج عن احلرب اإللكرتونية مما  القومية  الدولة  تنطوي عىل مصالح 
املحكمة  خالل  من  وحتى  والدولية  الوطنية  املحاكم  أمام  أفعاهلم  عن  القانونية  للمسائلة  الفاعلة 
اجلنائية الدولية )28( من الطبيعي أن حتمل ظاهرة اجلريمة االلكرتونية يف طياهتا والدة طائفةجديدة من 
التقليدية ذلك أن جمرم احلاسوب  املجرم يف اجلرائم  املجرم االلكرتوين كثريًا عن  املجرمني،آذ خيتلف 
لبعض  املميزة  للطبيعة  تبعًا  خاصة  السامت  وهذه  غريه  لدى  مثيل  هلا  يوجد  ال  سامت  له  واالنرتنت 
اجلرائم االلكرتونية، وسنحاول تسليط الضوء عىل اخلصوم يف جريمة االختالس االلكرتوين وتصنيف 

املجرمني والسامت التي يتمتع به املجرم االلكرتوين:
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أوال: سامت املجرم االلكرتوين 

أن اجلريمة االلكرتونية ترتكب من جمرم غري تقليدي؛ فهو إنسان اجتامعي حيظى باالحرتام   
اجلرائم،  من  النوع  هذا  الرتكاب  اخلاصة  والوسيلة  واملهارة  املعرفة  يملك  وهو  جمتمعة،  يف  والتقدير 
والتي غالبًا ما تتم عن طريق الدراسة املتخصصة يف املجال االلكرتوين، فهو جمرم ذكي حمرتف وغري 
عنيف  ذلك لطبيعة اجلرائم االلكرتونية التي تتطلب قدر كايف من الذكاء واحلرفية لديه قد ال تتوفر لدى 
املجرم التقليدي، أو قد يكون حتصل عليه املجرم من خالل اخلربة العملية واالحتكاك باآلخرين، ونظرًا 
بمداها  اإلملام  وصعوبة  دوافعهم،  عىل  التعرف  يف  صعوبة  يثري  الظاهرة  هبذه  اخلاصة  الدراسات  لقلة 
احلقيقي لكون حجم كبري منها غري مكتشف، أو غري مبلغ عن وقوعها، أو مل تتم بشأهنا مالحقة قضائية 
رغم اكتشافها،أما لصعوبة إثباته وإقامة الدليل عىل وقوعه، أو للنقص الترشيعي، واحلامية اجلنائية التي 
تعاجله يف حال وقوعها والتبليغ عنها، وما يميز املجرم االلكرتوين هي الدوافع التي تكمن خلف ارتكابه 
ملثل هذا النوع من اجلرائم، فقد يكون الدافع له حتقيق املكسب املايل- الربح، وقد تكون بقصد الرغبة يف 
االنتقام والتشفي من رب العمل والقائمني عليه، فهو جمرم عدائي ومنتقم وحقود، وقد تكون الرغبة يف 
قهر النظام والتحدي واثبات الوجود يف هذا املجال عىل غريه من املجرمني، ويعد تغري واختالف أنامط 
وأساليب اجلريمة االلكرتونية ملا يشهده العامل من تطور يف وسائل االعتداء االلكرتوين فكلام تقدم العلم 
ىف املجال االلكرتوين واالنرتنت،كلام أختذ املجرمني أساليب حديثة تواكب هذا التطور، بحيث ختتلف 

البواعث والدوافع يف ارتكاب اجلريمة .

ثانيًا :تصنيف املجرمني

 William Vonsمن أفضل التصنيفات ملجرمي اجلريمة االلكرتونية التصنيف الذي أورده  
عام  الصادر   )40( رقم  الكمبيوتر  جرائم  كتاهبم  يف   torch g Karl Sager،David I cove

1995 حيث تم تقسيم املجرمون اىل ثالث طوائف عىل البيان التايل :

والشبكات  . 1 النظم  أمن  إجراءات  يتحدون  متطفلون  )Hackers( وهم  اهلاكرز  املخرتقون وهم 
أما  ختربيه)29(،  دوافع  لدهيم  يتوافر  ال  مما  وهم  املقدرة،  واثبات  التحدي  دوافع  من  وينطلقون 
الكراكرز )Crackers( فأن اعتادتاهم تنم عن رغبة الرتكاب جرائم خطرة وأحداث ختريب، 
هم  والثاين  واالستكشاف،  االستطالع  يف  والرغبة  بالتحدي  املولعون  اهلواة  هم  األول  فالنوع 
حمرتفو اجلرائم االلكرتونية، إذ نجد الدافع خبيثًا لدى النوع الثاين مرادفا للهجامت احلاقدة اخلبيثة، 
وهذه ال يعفي أحدمها من املسؤولية اجلنائية عام يتسببون أو يلحقونه من أرضار باملوقع واألنظمة 
املستهدفة باعتداءاهتم، ويف أحيان قد يكون هدف املجموعتان مشرتك حني يندجما يف تكوين منظمة 
إجرامية واحدة ويتميز مرتكبي هذه اجلرائم بصغر السن وقلة اخلربة والعمل فيام بينهم عىل تبادل 
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املعلومات فيام بينهم والتشارك يف وسائل االخرتاق وآليات نجاحها.
املجرمون املحرتفون :وهم الذين يتمتعون باخلربة واإلدراك الواسع للمهارات التقنية، كام تتميز . 2

بالتنظيم والتخطيط لألنشطة التي ترتكب من قبل أفرداها،لذا تعد هذه الطائفة هي األخطر حيث 
وسخرهتم  كفلتهم  التي  للجهات  أو  هلم   - -الربح  املالية  املكاسب  حتقيق  إىل  اعتداءاهتم  هتدف 
الرتكاب جرائم االلكرتونية، كام هتدف بعض اعتداءاهتم إىل حتقيق أغراض سياسة أو نرش أراء أو 

موقف معني وأعامرهم اكرب سنًا من الطائفة السابقة .
املجرمون احلاقدون: وال يسعى هؤالء املجرمون إىل مكاسب مادية أو سياسة وإنام حيرك نشاطهم . 3

الرغبة باالنتقام والثأر، وتتميز أفعال هذه الطائفة باألخطر بحيث تغلب عىل نشاطاهتم من الناحية 
التقنية استخدام وزراعة الفريوسات والربامج الضارة وختريب النظام أو أتالف بعض معطيات 

النظام)30(.
ثالثًا: املعتدى عليه يف جريمة االختالس االلكرتوين

كام هو احلال يف اجلاين كأحد أطراف جريمة االختالس االلكرتوين قد يكون شخصًا طبيعيًا   
أو معنويا فاألمر نفسه متطلب يف املجني علية أو املعتدى علية يف جريمة االختالس قد يكون شخصًا 
مالية  املعنوي، كمؤسسات  الشخص  تقع عىل  األعم  الغالب  كانت يف  معنويًا وأن  أو شخصًا  طبيعيًا 
ورشكات عظمى وغريها، أو مؤسسة تعمل يف جمال االلكرتونيات واحلاسوب واالنرتنت، وإن كانت 
املعلومات يف هذه اجلرائم هي أهم املصالح املستهدفة السيام إذا كانت هذه املعلومات ذات قيمة وأمهية 

بالغة وكان هدف املجرم االلكرتوين هو احلصول عىل عوض لقاء هذه املعلومة)31(.
ويصعب كثريًا حتديد ضحايا هذه اجلرائم عىل وجه الدقة ألن هؤالء الضحايا ال يدركون شيئًا   
عنها إال بعد وقوعها بالفعل، وقد يرتددون يف التبليغ عنها، ويعترب هذا السلوك السلبي  مغريًا ملرتكبي 
هذه اجلرائم لالستمرار يف نشاطهم)32(، إذ غالبًا ما يفضل الكثري من املجني عليهم إخفاء أهنم تعرضوا 
إىل أرضار ناجتة عن االختالس االلكرتوين ولعل مرد ذلك يكمن يف رغبتهم يف احلفاظ عىل سمعتهم 
التجارية ومحاية مركزهم املايل)33(،وتعترب البنوك، واملواقع واألنظمة االلكرتونية للمؤسسات املالية من 
أكثر ضحايا هذه اجلرائم إذ بلغت نسبة هذه اجلرائم املوجهة ضد البنوك 19% من هذه اجلرائم،والنسبة 
اخلاصة،  التأمني والرشكات  وتليها رشكات  الصناعي %10  لإلنتاج  املوجهة لإلدارة 16% واملوجهة 
املؤسسات  ملختلف  ومعطياهتا  االلكرتونية  لألجهزة  االختالس  عىل  يرتتب  ما  ذلك  إىل  يضاف 
واإلفراد)34(، من نتائج سلبية توثر عىل عملها سواء عىل مستوى اإلفراد أو املؤسسات، نستعرضها كام 

ييل :

1 -اآلثار املتعلقة باألفراد :
من احلاالت ما يتم فيها بيع معلومات ختص األفراد بحيث يتم استخدامها يف نشاطات إجرامية   
وأحيانا ختربيه ويتم  االعتداء فيها عىل حساباهتم البنكية، وسيشعر هؤالء األفراد الذين تم استهدافهم 



19

ببطاقات  البيانات  املخرتقون  يرسق  وقد  لالنرتنت)35(،  استخدامهم  عند  الغري  من  مراقبة  حمل  أهنم 
االئتامن وكلامت الرس مما قد يتسبب يف أرضار مادية لألفراد الذين يقعون ضحية هلذه االخرتاقات، كام 
قد تسبب توقف األنظمة املعلوماتية املخرتقة وعدم قدرهتا عىل العمل بشكل طبيعي ورسقة البيانات 
واملعلومات املخزنة داخلها، وتؤدي هذه التأثريات إىل شعور مستخدمي األنظمة املعلوماتية بعدم الثقة 
واخلوف عند استخدام هذه األنظمة املعلوماتية، وباإلضافة إىل ذلك قدرت هؤالء عىل نسخ ورسقة 

املعلومات الشخصية للغري بغيه ابتزازهم أو حتى مطالبتهم بمبالغ مالية مقابل تلك املعلومات .

2- اآلثار املتعلقة باالقتصاد واملؤسسات واملنظامت:
يرتب اخرتاق ودخول األنظمة املعلوماتية لرشكات إىل حدوث كثري من اخلسائر وأحيانا إىل    
حاالت إفالس لتلك الرشكات بسبب تكرار اخرتاق بحقها, مما يرتب فقدان الثقة هبذه الرشكات من 
قبل عمالئها وعدم ثقتهم باحلامية األمنية للمعلومات التي تقدمها هذه الرشكات)36( وتعد الرشكات 
واملؤسسات اهلدف الرئيس للمخرتقني الذين حياولون االستيالء ورسقة معلوماهتا وأرساره التجارية 
لتلك  اململوكة   احلاسوب  برامج  رسقة  املخرتقون  هؤالء  حياول  قد  كام  وإرسارهم  عمالئها  وبيانات 
الرشكات مما قد يؤدي إىل خسارهتا ملبالغ كبرية التي أنفقتها يف تطوير هذه  الربامج أو قد يؤدي حتى إىل 
إفالس هذه الرشكات بسبب بيع هذه الربامج بشكل غري قانوين وبأسعار بخسة مما يؤدي إىل عزوف 

املشرتين عن رشاء النسخ األصلية األكثر تكلفة)37(.
بغيه  هلا  املنافسة  للرشكات  اخرتاق  بعمليات  للقيام  حمرتفني  الرشكات  تستخدم  قد  كام   
إضعافها، ورسقه معلوماهتا وأرسارها التجارية، وقد اخرتقت العديد من املواقع التجارية املتخصصة 
الرشكات  تلك  لفائدة  والبيانات  املعلومات  رسقة  ومتت  االنرتنت  شبكة  عىل  واخلدمات  السلع  ببيع 

وعمالئها واستخدامها يف أغراض غري مرشوعة)38(.

املطلب الثاين 
العقبات القانونية التي تعرتض تطبيق نصوص االختالس عىل املال االلتكروين

يعترب البحث عن الطبيعة القانونية للجرائم ومدى إمكانية اعتبارها من ضمن أنامط اجلرائم   
التقليدية بحيث يتم بسط نصوص جريمة الرسقة وغريها من جرائم األموال، وذلك من خالل األخذ 
املخزنة يف جهاز  والبيانات  املعلومات  أن رسقة  الكيل  إدراكنا  اجلريمة، ومع  القانوين ملحل  بالنموذج 
احلاسوب هي أكثر اجلرائم املنترشة يف جمال االعتداء يف اجلريمة االلكرتونية، كون املعلومات والبيانات 

تشكل حمور ارتكازها، والتي ما تزال بحاجه إىل ترشيعات تكفل محايتها من خماطر االعتداء عليه.
ولعل التساؤل لذي يطرح نفسه عن مدى انطباق عنارص ونصوص جريمة الرسقة العادية   
)التقليدية( عىل رسقة املعلومات والبيانات املخزنة يف احلاسوب؟ وهل نستطيع من خالل النصوص 

التقليدية جلريمة الرسقة أن نحقق احلامية اجلنائية املطلوبة لتلك البيانات والربامج املخزنة ؟
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الفرع األول
الطبيعة القانونية للمعلومات والبيانات االلكرتونية

بالرجوع إىل دراسة نصوص قانون العقوبات سواء األردين أو املرصي يتضح لنا أن كالمها مل   
ينص عىل تعريف البيانات، والربامج  واملعلومات االلكرتونية بحيث تركا ذلك للفقه، وأن كان املرشع 
  2015 لسنه   27 رقم  االلكرتونية  اجلرائم  قانون  من   2 املادة  يف  واملعلومات  البيانات  عرف  األردين 
فالبيانات هي األرقام أو احلروف أو الرموز أو األشكال أو األصوات أو الصور أو الرسومات التي 
ليس هلا داللة بذاهتا، وعرف املعلومات يف نفس املادة البيانات التي متت معاجلتها وأصبح هلا داللة. كام 
عرفها نظام مكافحة جرائم املعلوماتية السعودي بأنه املعلومات أو األوامر أو الرسائل أو األصوات 
أو الصور التي تعد أو التي سبق إعدادها الستخدمها يف احلاسب اآليل، كاألرقام واحلروف والرموز 
وغريها وعرفها مرشوع قراربقانون املعامالت اإللكرتونية الفلسطيني)39( البيانات االلكرتونية بيانات 

ممثله أو مرمزة إلكرتونيًا سواء عىل شكل نص أو رمز أو صوت أو غريها.
كام اجته الفقه يف تعريفها بأنه جمموعه من الرموز أو احلقائق أو املفاهيم أو التعليامت التي تصلح   
ألن تكون حماًل للتبادل أو االتصال أو التفسري أو التأويل أو للمعاجلة بواسطة األفراد أو األنظمة وهي 
بأنه جمموعة  نقلها بوسائل خمتلفة)40(، وعرفت  أو  نقلها وجتزئتها ومجعها  باملرونة بحيث يمكن  تتميز 
الربامج يف  أن  أي  احلاسوب؛  اإلنسانإىل  والتي تصدر من  معينة  بلغة  تكتب  التي  والتعليامت  األوامر 
جوهره معلومات والتي تأخذ شكل رسالة يمكن نقلها من خالل وسيلة معينة أو عالمة متعارف عليها 

لنقل هذه الرسالة إىل اآلخرين)41(.
بنظام  مرتبطة  مرشوعة  غري  أفعال  املتقدم  التحديد  وفق  االلكرتونية  اجلرائم  ظاهرة  أن   
احلاسوب، ومع أن النصوص القانونية السابق ذكرها ال حتول دون وقوع الرسقة عىل يشء معنوي؛ إي 
غري مادي وعىل الرغم من ذلك فأن نص املادة )311( من قانون العقوبات املرصي، واملادة )399( من 
قانون العقوبات األردين، مل ترش ال من قريب وال من بعيد إىل اليشءأو املال حمل الرسقة؛ معنى ذلك 
أن املرشع مل يتقيد يف نصوصه بطبيعة هذا املحل، بحيث يستوي لديه أن تقع الرسقة عىل أشياء مادية أو 
معنوية، أما املرشع الفرنيس يف املادة )379( من قانون العقوبات الفرنيس القديم و تقابلها املادة )311( 
من قانون العقوبات اجلديد فذكر كلمة يشء، مطلقة دون قيد بحيث يشتمل حمل الرسقة عىل األشياء 
املادة 5/314 من  الفرنيس يف  املادية والغري مادية طاملا تقبل الرسقة)42( وكذلك ما نص علية املرشع 
قانون العقوبات الفرنيس اجلديد عىل أنه كل من أختلس بسوء قصد شيئا ال يملكة يكون مسئوال عن 

رسقة ويعاقب ......
ىف  وضعت  الرسقة  نصوص  أن  املادية،  األموال  تناول  عىل  والفقه  القضاء  اقتصار  ويفرس   
ظروف ووقت كانت فيه األموال املعنوية قليلة العداد والقيمة من ناحية ، حيث عمدت يف تلك الفرتة 
عىل توفري احلامية اجلنائية لألموال املنقولة املادية والتي كانت هلا قيمة كبرية تفوق قيمة بعض العقارات، 
ومن ناحية ثانية فأن األشياء املعنوية اجلديدة-  والتي مل يؤهلا املرشع محايته يف تلك الفرتة  زاد عددها مع 
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التطور بحيث زادت قيمتها االقتصادية حتى أن بعضها زاد عن قيمه األموال املادية املنقولة والعقارية 
املنقولة   األموال  حلامية  القانونية  النصوص  وضع  وقت  املرشع  عنه  غفل  األمر  وهذا  السواء،  عىل 
للنظام  املادية  املكونات  االلكرتونية هي  اجلريمة  االعتداء يف  كان حمل  أن  احلال  املادية، ويصدق هذا 
االلكرتونية  احلاسوب، واالنرتنت  كاألجهزة واملعدات الكرتونية التي تؤمن وصول اخلدمة - شبكة 
االتصال،واحلاسبات أو شاشات وحتى آالت الطبع املرفق هبا، وهنالك أيضا الربامج التي تكون عادة 
مثبته عىل دعامة أو حامل support مثل األقراص أو الرشائط والفالشات أو ما درج عىل تسميتها 
وحدات التخزين، والتي يصدق عليه وصف املال وفقًا لتحديد التقليدي، فتلك الربامج والوحدات 
إذا  القيمة  الوحدات منفصلة تعترب ضئيلة  الرغم أن تلك  تصلح ألن تكون حماًل جلرائم األموال عىل 
ما قيمت بقيمه تلك الربامج، فاالعتداء هنا قد وقع عىل يشء مادي مما يصلح تكييفه حسب االعتداء 

اإلجرامي من جرائم األموال التي يتفق نموذجها مع هذا االعتداء )43(.
ففي تلك األحوال السابقة ليس هنالك ما يثار عن أننا بصدد جرائم تقليدية، يصلح لتطبيق   
اجلريمة  ارتكاب  أداء  يعترب  فاحلاسوب  واالحتيال،  الرسقة  جرائم  عاجلت  التي  الترشيعية  النصوص 
االلكرتونية، كام أن اجلاين يستطيع من خالل تلك األجهزة ارتكاب جرائم الرسقة أو النصب واالحتيال 
أو خيانة األمانة أو تزوير تلك املعلومات، ذلك من خالل التالعب يف احلاسوب واالنرتنت )44(، وهذا 
ما اعتدت هبمحكمة استئنافAnvers البلجيكية حيث اعتربت يف حكم هلا صادر بتاريخ 13ديسمرب 
التي يعمل هبا  برامج حتتوى معلومات وبيانات خاصة للمؤسسة  بنسخ ثالث  املتهم  قيام  أن   1984
قاصدًا يف ذلك حتقيق منفعته اخلاصة، يشكل جريمة رسقة، وقد بينت املحكمة أساس حكمها عىل  عىل 
أن كلمة يشء )chose( التي وردت يف الفقرة األوىل من املادة 461 من قانون العقوبات البلجيكي 
والتي نصت  عىل أن كل من خيتلس شيئا مملوكا للغري يعد مرتكبًا جلريمة الرسقة، أنام جيب أن ينظر 
إليهايف أطار املعنى الشائع واملألوف للكلمة بحيث يكون هذا املعنى متوافقا مع مفهوم اختالس هذا 
اليشء وهو ما يتحقق حالة نسخ الربامج واملعلومات والتي تعد من عنارص الذمة املالية للرشكة التي 
متتلكها، فهذه الربامج واملعلومات ال تعد  كام يدعي املتهم  جمرد جمموعة من التعليامت ذات الطبيعة غري 
املادية وال تصلح بالتايل أن تكون حماًل لالختالس، وإنام هي عىل العكس من ذلك أشياء قابلة للنقل 
وإعادةاإلنتاج، كام أن هلا أمهية اقتصادية ومن ثم تصلح حماًل للرسقة)45(، إذا أن االعتداء عىل الربامج 

واملعلومات التي توجد داخل احلاسب اآليل يشكل جريمة رسقة، ألنه يمثل اعتداء عىل حق امللكية.
أن ما يتطلب يف حمل جريمة الرسقة أن تتوافر الصفة املادية يف موضوعها بحيث يكون ماال؛    
ويقصد باليشء يف اجلريمة االلكرتونية احلاسوب أو الكمبيوتر بكل مكوناته، والتي يمكن تعريفه بأنه 
جمموعه من الكيانات التي تسمح بدخول املعلومات ومعاجلتها وختزينها واستشارهتا أو اسرتجاعها عند 
الرغبة، وعىل ما سبق نجد أن هذه اليشء أو املال يتكون من كيانني : كيان مادي و كيان معنوي، بحيث 
يشتمل الكيان املادي عىل األجهزة املادية املختلفة وهي تشمل جهازاإلدخال وجهاز اإلخراج، وحدات 
املعنوي  الكيان  أما  وإخراجها،  وختزينها  املعلومات  معاجلة  تتم  خالهلا  من  والتي  والتخزين  التشغيل 
املختلفة)46(،  بوظائفه  القيام  من  احلاسوب  خالهلا  من  ويتمكن  يتحقق  التي  املختلفة  الربامج  فيشمل 
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ولطبيعة الكيان املعنوي، هنالك من ذهب إىل عدم التسليم بفكرة الكيان املادي للمعلومات والبيانات 
االلكرتونية رغم أن التطور التكنولوجي الرسيع حيتم ذلك، عىل اعتبار أن العلة من اشرتاط أن يكون 
موضوع أو حمل جريمة الرسقة مال منقول مملوك للغري،وعليه فأن املعلومات والبيانات ال تصلح  حماًل 
جلريمة الرسقة لكوهنا تقع عىل مال مادي وليس معنوي، كون املال املعنوي يتجرد وفق هذا االجتاه من 
الصفة املادية،  فجريمة الرسقة هي اعتداء عىل حق امللكية، ومن رشوط موضوع االعتداء يلزم رشوط 
السلوك اإلجرامي حماًل حلق  الذي ينصب عليه  تنتج من فكرة واحدة وهي رضورة أن يكون اليشء 
امللكية، بحيث ينال االعتداء بارتكاب ذلك السلوك، مما يتطلب وجوب كون ذلك اليشء ماالً حتى 
نتصور صالحيته حمال للحق ثم وجوب كونه مملوكًا لغري مرتكب اجلريمة،بحيث يتصور أن يكون ثمة 

اعتداء من املجرم عىل ملكيه غريه .

الفرع الثاين
احلجج املؤيدة لفكره تطبيق نصوص االختالس عىل املال املعنوي

اختلفت اآلراء يف حتديد ما إذا كانت املعلومات والبيانات تعد كيان مادي أم كيان معنوي    
أن  االلكرتونية، جيب  الرسقة  والبيانات حماًل جلريمة  املعلومات  تلك  بكون  القول  من  نتمكن  وحتى 
قبيل  من  تعد  املعلومات  أن  السابقة،  التعريفات  خالل  من  يظهر  حيث  املال،  وصف  عليها  يصدق 
رسقة  عىل  التقليدية  الرسقة  جريمة  نصوص  تطبيق  يف  صعوبة  يشكل  مما  املادية،  ال  املعنوية  األشياء 
املعلومات والبيانات املخزنة عىل جهاز احلاسوب، النعدام الكيان املادي لتلك املعلومات والبيانات، 
ولعل التساؤل الذي يثور حول مدى صحة انطباق وصف املال عىل تلك املعلومات والبيانات بالرغم 
من طبيعتها الالمادية ؟؟ ولتوضيح مدى صحة انطباق وصف املال عىل تلك املعلومات نتناول احلجج 

التي تعترب األشياء املعنوية تصلح لذلك التالية:

لقد عرفت الفقرة 1 من املادة )81( من القانون املدين املرصي املال بأنه  هو كل يشء غري خارج . 1
املدين  القانون  املادة )53( من  ما ورد يف نص  القانون، وبحسب  أو بحكم  بطبيعته  التعامل  عن 
املادة 54 من  التعامل كام نصت  مادية يف  قيمة  له  أو حق  املال هو كل عني  تعريف  فان  األردين 
نفس القانون  كل يشء يمكن حيازته ماديًا أو معنويًا واالنتفاع به انتفاعًا مرشوعًا وال خيرج عن 
التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون حماًل للحقوق املالية ، وقد قضت حمكمة التمييز 
وال  مرشوعًا  انتفاعًا  به  واالنتفاع  معنويًا  أو  ماديًا  حيازته  يمكن  يشء  كل  هو  املال  بأن  األردنية 
خيرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون)47(، ومن خالل هذه التعريفات السابقة للمعلومات 
والبيانات، فأن اليشء يف نظر القانون يتطلب - وهو هنا املعلومات والبيانات  رشطني حتى ينطبق 
هبا.                                      املادي  االنتفاع  ب -  أمكانية للحيازة .    عليه وصف املال ومها : أ - 
كان  سواء  املالية  احلقوق  من  حلق  حماًل  يكون  أن  يصلح  ما  كل  هو  الرسقة  جريمة  يف  فاملوضوع 
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ماديًا ومعنويًا، بحيث أدخلت األشياء املعنوية ضمن املال، وهذاما بينة املرشع األردين الذي يتبنى 
اعتبار املال املعنوي من احلقوق املالية التي يمكن حيازته، وكذلك املرشع املدين املرصي مل يعترب 
املال املعنوي خارج التعامل بحكم القانون وبالتايل فالنظام األردين واملرصي يعتربان املال املعنوي  
إليأشياء مادية وأشياء غري مادية أو معنوية علاًم أن األموال  قاباًل للرسقة وعليه فاألشياء تنقسم 
من وجهه النظر التقليدية جلريمة الرسقة ال ترد إال عىل األشياء املادية بحيث يكون له حيز مادي 
املرسوق  املال  كان  ولو  الرسقة  تقع جريمة  املال حيث  قيمه  كانت  مهام  يمكن حيازته،  ملموس 
تافه القيمة،فالرسقة اعتداء عىل امللكية واحليازة معًا،اآلن املحل األصيل لالعتداء هي امللكية أما 
احليازة فهي اعتداء عرضا وهو غري مقصود لذاته، فاجلاين يتجه يف قصده إىل االعتداء يف اجلرائم 
االلكرتونية عىل اليشء أو املال االلكرتوين أو، بحيث يكون هذا اليشء أو املال حماًل أو موضوعًا 

هلا.
أن األصل يف تطبيق النص اجلنائي أن يتم بعيدًا عن املعايري املسبقة التي حتكمه وفقًا ملبدأ الرشعية، . 2

فالنظرية الشخصية يف تفسري النص اجلنائي تكمن وحتدد يف نطاق اهلدف الذي كان يقصده املرشع 
وقت وضع النص، إال أن احلاجة الناجتة عن التطور العلمي تدعو إىل معاجله حاالت جديدة مل 
تكن معروفه وقت وضع النص، لذلك نرى صحةأسلوب النظرية املوضوعية يف التفسري يف جمال 
جتريم السلوكيات املتعلقة باجلرائم االلكرتونية، حيث هتدف هذه النظرية إىل البحث عن املصلحة 
عىل  التقليدي  اجلنائي  النص  تطبيق  خالل  من  يتم  وهذا  محايتها)48(،  أراد  التي  للمرشع  احلقيقة 
احلاالت التي مل تكن موجودة وقت أن تم وضع النص، مثال ذلك رسقة التيار الكهربائي والتي تم 
تطبيق نصوص جريمة الرسقة التقليدية، وكذلك التوسع يف تعريف الطرق االحتيالية ملا شاهدته 
هذه اجلريمة من طرق جديدة بحاجةإىل معاجلة حيث أن علة النص الواردة يف النصوص التقليدية 
ومنها  احلديثة  االلكرتونية  األموال  جرائم  بعض  عىل  تطبيقه  يمكن  واالحتيال  الرسقة  للجريمة 

رسق املعلومات والبيانات اإللكرتونية .
أن التطورات التي حدثت يف الزمن القريب وما زالت مستمرة جعلت بعض األشياء املعنوية  يف . 3

جمال املعلومات والبيانات االلكرتونية - أكثر أمهية وقيمة من األشياء املادية، مما استدعى إعادة 
النظر يف حرص األموال عىل األشياء املادية فقط، مما دفع إليإعادة النظر يف ذلك والبحث عن معيار 
أخر غري طبيعة اليشء الذي يرد عليه االعتداء من كونه مال، مما يسهل من أصباغ صفه املال عىل 
حيتوهيا  التي  والبيانات  املعلومات  املالية  القيمة  ذات  املعنوية  األشياء  تلك  ومن  املعنوي  اليشء 
املعلومات والبيانات  الشبكة االلكرتونية ، حيث أن هذه  التعامل هبا عن طريق  احلاسوب ويتم 
املعلومات  تلك  قيمه  ترتفع  األحيان  ببعض  ففي  املعلومات،  تكنولوجيا  جمال  يف  األمهية  بالغه 
والبيانات عن قيمة األموال املادية، مما تدفع باجتاه إمكانية إصباغ صفه املال عىل املكونات املعنوية 

للنظام االلكرتوين  عىل أساس ما تتمتع به من قيمة مالية اقتصادية)49(. 
أن اجلريمة االلكرتونية تتفق مع جريمة الرسقة من كون كالمها يتطلب طريف اجلريمة اجلاين واملجني . 4

عليه، حيث يف اجلريمة االلكرتونية يتجه قصد اجلاين إىل االعتداء عىل اليشء أو املال االلكرتوين؛ 
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البيانات واملعلومات اخلزنة، حيث أن هذه اليشء أو املال حماًل أو موضوعًا للجرائم االلكرتونية 
وتشمل احلاسوب أو الكمبيوتر بكل مكوناته التي تسمح بدخول املعلومات والبيانات والربامج 
ومعاجلتها وختزينها وإخراجها ونقله عرب ذلك اجلهاز ومكوناته، وبالتايل فهي متثل أمهية اقتصادية 
كبرية وبدوهنا ال يكون للحاسوب قيمة أكثر من قيمة املواد التي صنع منها، فالفقه احلديث يرى أن 
الضابط يف اعتبار اليشء ماالً ليس عىل أساس ماله من كيان مادي وإنام عىل قيمه تلك املعلومات 
من الناحية االقتصادية، ولعىل ذلك مرده أن مفهوم اليشء أو املال نابع من الذهن وليس من طبيعة 
هذا اليشء، لذا فأن تلك املعلومات والبيانات وما يتفق معها من حيث الطبيعة وأن كانت يشء 
غري ذو كيان مادي، فأن هلا قيمه اقتصادية تستحق احلامية القانونية ملا تشتمل عليه تلك الربامج 
املرشع  أن  علاًم  اقتصادية وماليه،  قيمة  باحلاسوب واالنرتنت من  اخلاصة  والبيانات  واملعلومات 
التي  األدبية  أو  الذهنية  فيامللكية  احلق  عليه  يطلق  بام  املعلومات  هذه  لصاحب  يعرتف  احلديث 
لصاحبها احلق يف رسية تلك املعلومات واحتكارها واستغالهلا بالكيفية التي يرغب، هبا دون أي 

اعتداء من اآلخرين)50(.
إن الربامج واملعلومات والبيانات  هلا كيان مادي يمكن رؤيته عىل الشاشة مرتمجة إىل أفكار وانه . 5

يمكن قياس رسقة هذه الربامج عىل رسقة الكهرباء واهلاتف )51(، األمرالذي يمكن أن يستنتج منه 
أن جريمة الرسقة تقع يف كل حالة حيرم فيها مالك أو حائز ليشء - ولو لفرتة قصرية - من مميزات 
بعض  مكانه)52(،حيث مدت  اليشء من  يتحرك هذا  مل  ولو  اليشء حتى  له عىل  التي  امللكية  حق 
نصوص قوانني العقوبات املتصلة بتجريم األموال وحتديدًا نصوص الرسقة عىل رسقة الكهرباء 
نتيجة قياسها عليها، وأيدها يف ذلك بعض الفقهاء، بحيث أشاروا إيل إمكانية مد القواعد القانونية 
التي تنطبق عىل الرسقة بحيث تنطبق عىل جرائم القرصنة والنسخ، فالرسقة تتم بنشاط إجيايب، وهو 
نسخ الربامج أو تصويره وإن أسلوب األخذ )االختالس( قد تطور بأن تتم جريمة الرسقة بأخذ 

نسخة من تلك الربامج أو املعلومات )53(.
يف جريمة الرسقة كل يشء يصلح حماًل حلق عيني، واألصل أن كل يشء نافع لإلنسان أي يستطيع . 6

أن يشبع حاجة له  يصلح أن يكون هدفًا الستئثار بعض الناس به وإنشائهم احلقوق عليه، فهذه 
ومل  متقوم،  أو  قيمة  ذا  كونه  وجوب  يعني  به  واالستئثار  وللمجتمع  لألفراد  فائدة  ذات  األشياء 
يشرتط أن تكون قيمه اليشء مادية فإذا مل تكن لليشء غري قيمه معنوية كاخلطاب واألوراق فهي 
ختضع  أن  يمكن  طاملا  ورق،  من  قصاصه  كان  ولو  حتى  للرسقة  موضوعًا  ويصلح  متقوم)54(، 
لسيطرة اإلنسان ويسعه أن يوجهها عىل النحو الذي حيقق منفعته، فهي من جرائم الرضر ألهنا تقع 
بخروج املنقول من ملكية صاحبه إىل الفاعل، وقد يرتتب عىل هذا األخذ رضر أما أن يكون ماديًا 

وقد يكون أيضًا رضرا معنويًا.
أن املرشع الفرنيس يف قانون العقوبات اجلديد وحتديدًا املادة 311، واملادة 5/314  أورد كلمة . 7

حق  مثل  املادية  غري  األشياء  حيازة  أمكن  فطاملا  املادية،  وغري  املادية  األشياء  تشمل  والتي  يشء 
لسلب  ختضع  والتي  املعلومات  حيازة  يمنع  ما  يوجد  ال  فإنه  االنتفاع،  وحق  والدين  االرتفاق 
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دور  الفرنيس  القضاء  لعب  أملعلومايت، كام  املال  السباق يف محاية  كان  الفرنيس  فالترشيع  احليازة، 
كبري يف تطويع النصوص العقابية التقليدية وفرسها تفسريا دل عىل حرصه عىل توفري اكرب قدر من 
احلامية هلذه األموال موضع اجلدل والنقاش عىل خالف الترشيعات والقضاء يف غريها من الدول 
التي ما زالت بعيدا عن معاجلة هذا القضايا املستحدثة وتطبيقها عىل هذا املال أملعلومايت، باستثناء 

الدول التي عملت عىل سن ترشيعات خاصة  ملواجهه اجلرائم االلكرتونية.

تعد حجر األساس يف  أن حتديد طبيعة معطيات احلاسوب واملعلومات  ما سبق نجد  وعىل   
طائفة  بل وعىل  فقط  االختالس  التقليدية، ال عىل جريمة  النصوص  أنطابق  قابلية  من  املوقف  تقدير 
معتربة من جرائم احلاسوب،وما أثري بشأهنا من خالف حاد ومتعارض، أشبه ما يكون باخلالف الذي 
وخطوط  كالكهرباء  املحرزة  القوى  عىل  االستيالء  ألنشطة  الرسقة  نصوص  شمول  مدى  حول  أثري 
أمكان  ومدى  والبيانات  املعلومات  طبيعة  فهم  حول  اآلن  الدائرة  اخلالف  مشكله  وأساس  اهلاتف، 
إخضاعه لنصوص جريمة الرسقة يف البلدان ال يوجد فيه ترشيعات خاصة باجلرائم االلكرتونية، وهي 
أن  حيث  عليه،  واالعتداء  الكهربائي  التيار  طبيعة  حول  مثارا  كانت  التي  اخلالف  أسباب  من  نفسها 
الدائر اآلن حول صالحية  بدايته يشبه إىل حد قريب من اجلدل  الكهرباء يف  املوقف من جتريم رسقة 
املعلومات ومعطيات احلاسوب للرسقة بحيث تم يف النهاية تطبيق نصوص الرسقة التقليدية عىل رسقة 
التيار الكهربائي، فقد توسعت النظم القانونية يف داللة تعبري املال أو اليشء املادي، ذلك أما من خالل 
يف  اتصلت  بحيث  العقوبات،  قانون  يف  رصحية  نصوص  خالل  من  الترشيعي  أو  القضائي  االجتهاد 
الكهرباء ذات كيان مادي ملموس  اعتبار  الكهربائية سواء من خالل  املحرزة، كالطاقة  القوى  نطاق 
لسنا يف هذا  االقتصادية، ونحن  الكهرباء  قيمة  إيل  باالعتامد  أو  للملكية واحليازة  وبالتايل تصلح حماًل 
املقام لتوضيح االجتاهات التي دارتإىل أن تم أخاضع رسقة التيار الكهربائي إىل نصوص جريمة الرسقة، 
يف  واالستعامل  االستخدام  ملقتضيات  األسالك  عرب  تتدفق  طاقة  إىل  حتولت  مادة  الكهرباء  أن  ذلك 
جماالت خمتلفة، وهي يف نفس الوقت مال ألهنا ذات قيمة مالية، فمقابل االستعامل واالستخدام هنالك 
عائد مادي كبري، كام أنه منقول إلمكان حيازهتا وملكيتها ونقلها من مكان ألخر  دونام اعتبار لطبيعته 
التيار الكهربائي ماالً منقوالً عندما قضت يف  أو لصورته، وقد أكدت حمكمة النقض املرصية عىل أن 
احد أحكامها  أن التيار الكهربائي منقول قابل للتملك واحليازة وبالتايل للرسقة )55(، وبعبارة أخرى 
العادية،  الرسقة  جريمة  يف  هو  كام  عنرصين  عىل  تقوم  الكهربائي  التيار  رسقة  جريمة  يف  فاالختالس 
التيار الكهربائي أو االستيالء عليه هوالعنرص املادي، والعنرص  يتمثل العنرص األول يف سلب حيازة 

األخر هو العنرص املعنوي وهو عدم رضا مالك أو حائز التيار الكهربائي.

الكهربائي  التيار  اعتبار  ومدى  الكهربائي،  التيار  رسقة  من  املختلفة  الترشيعات  موقف  أما   
ماالً  منقوالً، فالترشيع املرصي وهو كالترشيع الفرنيس  - مل ينص يف املادة )311( من قانون العقوبات 
النافذ عند بيان أحكام الرسقة ما يشري إىل أن التيار الكهربائي ماالً منقوالً، إال أن الفقه والقضاء يف مرص 
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وفرنسا استقرا عىل أن التيار الكهربائي يعد من املنقوالت التي يمكن أن تكون حماًل لالختالس، كون 
الكهرباء تنتج عن جتمع قوى طبيعية ، فهي عبارة عن ذرات  تنتقل من مكان إىل أخر عرب األسالك 
وبالتايل فان الكهرباء يشء غري ملموس يمكن حيازته ويصلح حماًل للرسقة)56(، وتطبيقا لذلك قضت 
قاباًل  جساًم  كان  ما  عىل  املنقول  املال  وصف  يقترص  ال  بأنه  أحكامها،  أحد  يف  املرصية  النقض  حمكمة 
للوزن طبقًا لنظريات الطبيعة بل هو يتناول كل يشء مقوم قابل للتملك واحليازة والنقل من مكان إىل 

أخر، فالتيار الكهربائي هو مما تتوافر فيه هذه اخلصائص من األموال املنقولة املعاقب عىل رسقتها)57(.
أما املرشع األردين فقد اعترب الكهرباء ماالً منقوالً يصلح أن يكون حماًل للرسقة، حني وضح مفهومه يف 
املادة )399/ف3( بنصها )تشمل لفظ )املال( القوى املحرزة( وهو ما طبقته حمكمة التمييز األردنية 
بقوهلا  إن قارئ عدادات بالتالعب هبذه العدادات بحيث ال تشمل كل ما يستهلكه من الطاقة لقاء مبلغ 

من املال يكون بذلك رشيكًا يف رسقه الطاقة الكهربائية ويستحق العقاب بمقتىض املادة 76)58(.
وإمكان  للحيازة  وبالتايل  لتملك  قابل  منقول  الكهرباء  اعتبار  صحة  مدى  يف  وبالتدقيق   
إخضاعه لنصوص جريمة الرسقة نجد أن مفهوم املادة القانونية، هو فعل االختالس واالستيالء سواء 
خلسةأو بالقوة عىل جسم اجلريمة ووضعه يف حيازة اجلاين ) الفاعل ( ليستفيد منه شخصيًا أو عن طريق 
الغري كبيع املرسوقات، وهذه الطبيعي لتطبيق نصوص الرسقة لكن هذا ال يتوفر عند اختالس التيار 
الكهرباء، فاجلسم املنقول هو ما نستطيع نقله من مكان األخر، كونه يشء ملموس، وهو غري متوافر 
يف التيار الكهربائي، حيث أن نقلها من مكان األخر يستلزم استعامل سلك خاص لنقل الكهرباء ملكان 
معني وال يستطيع الترصف به دون ذلك،ألنه ليس جساًم قائاًم بذاته، وكذلك األمر يف عدم استطاعة 
نقله من مكان إليأخر، وأيضا التيار الكهربائي يشء غري ملموس عىل الرغم من انه مرئي  وبالتايل ال 
يمكن حيازته باملعنى املادي الدال عىل جريمة الرسقة وإنام يؤدي إليإنقاص قوة التيار الكهربائي بغرض 
االنتفاع غري املرشوع، حيث ثمة رأي يذهب إىل اعتبار الكهرباء منفعة ال منقول  وأن الرسقة ال ترد 
قانونًا عىل املنفعة، وبالتايل ال يمكن العقاب عىل اختالس التيار الكهربائي ، فالكهرباء من وجهه هذا 
املنقول عليها من أمكان متلكها  الفقه إضفاء  صفات  بل جمرد منفعة، وأن حماولة  الرأي ليس منقوالً 
وحيازهتا ونقله من مكان ألخر وهي جمرد قياسات حكميه، ال تغري من طبعيه الكهرباء كمنفعة الن 
النظريات  حسب  للوزن  وقابليته  حيازته  يمكن  الذي  املحسوس  الوجود  هو  املنقول  فكرة  أساس 
الطبيعة  والكهرباء ليس هلا وجود خاص حمسوس أو حتيز مستقل  بل تتامثل يف اآلالت واملعدات التي 

تنتجها وتولدها)59(.
واالجتاه املؤيد لصالحية املعلومات والربامج لالختالس ينطلق باالعتامد عام سبق من تطبيق   
نصوص الرسقة عىل التيار الكهربائي ومن خالل مقارنه ذلك برسقة التيار الكهربائي من حيث طبيعة 
اليشء حمل الرسقة أو بالنظر إىل كيفية االستفادة منه وأسلوب استخدمه والذي يمكن اجلاين من القيام 
مادي،  نشاط  خالل  من  اختالسها  عند  تثريصعوبة  ال  املادية  فاألشياء  لالختالس،  املحقق  بالنشاط 
بحيث يمكن وقوع االختالس عىل املعلومات والبيانات املوجودة عىل الدعامة التي تثبت عليها، ولكن 
فالصورة  الدعامة،  تلك  عىل  االستيالء  دون  املعلومات  عىل  االستيالء  يكون  حني  خيتلف  املوضوع 
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األوىل ال تثري أشكاالً كون اجلاين قد استوىل عىل يشء معنوي، فهو هنا مل يقم بأي نشاط مادي، بل أن ما 
قام به جمرد نشاط ذهني )معنوي( للسيطرة عىل تلك املعلومات سواء كان بالنظر أو بالسمع الذي أدرك 
به املعلومات ثم أختزهنا يف ذاكرته، فذلك يؤدي إىل حتقيق االختالس بحق من يقرأ أو يسمع معلومة 
أو برنامج علام أن القانون ال يعاقب عىل األفكار وجمرد النوايا، وعىل الرغم من كون املعلومات ال تعد 
يشء مادي فإن إنقاص الذمة املالية لليشء املادي يتحقق بخروج اليشء من ذمة املجني عليه ودخوله يف 
ذمة اجلاين، أما إذا كان اليشء غري مادي ) معنوي ( فإننا ال نكون بحاجة إىل مثل ذلك، ونقل اليشء كون 
االختالس ما هو إال إنقاص لذمة املجني علية، وإنقاص ذمة األخري، قد متت بانتقاص قيمة املعلومات 
ألن صاحب )حائزها( املعلومات والربامج أو مالكه مل يعد هو الوحيد صاحب املعلومة عىل الرغم من 
إن أصل املعلومة ال زال بني يديه بل أصبح هنالك من يزمحه يف ذلك، فهو مل يبقى احلائز أو صاحب احلق 

الوحيد ىف احتكار املعلومة واحتكار استغالهلا واستعامهلا.

املبحث الثاين
إجراءات التفتيش والضبط يف جرائم االختالس االلكرتوين

متهيد وتقسيم

من  العديد  نجد  األمهية؛  ونظرًا هلذه   ،)60( التحقيق  إجراءات  أهم واخطر  التفتيش من  يعد   
الدول التي رفعت هذا احلق إىل مصاف احلقوق الدستورية، كونه السياج الذي حيمي  احلياة اخلاصة 
لإلنسان ضد تعسف وانتهاكات من أوكل هلم املرشع مهام التنقيب والبحث واملعاينة،وضبط األشياء 
املتعلقة باجلريمة، والتي تفيد وتساهم يف كشف احلقيقة يف مستودع الرس؛ والتفتيش جيب أن ال خيدش 
كرامة اإلنسان وذلك أعامالً لقوله تعاىل يف سورة اإلرساء )ولقد كرمنا بني ادم ومحلناهم يف الرب والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عىل كثري ممن خلقنا تفضيال( )61(،فنص القانون األسايس الفلسطيني 
يف الفقرة 2 من املادة 11 بالنص ال جيوز القبض عىل أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقيد حريته بأي قيد 
أو منعه من التنقل إال بأمر قضائي وفقًا ألحكام القانون، كام نص نفس القانون يف املادة 17 عىل حرمة  
املساكن حيث جاء فيها للمساكن حرمة، فال جتوز مراقبتها أو دخوهلا أو تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب 
ووفقًا ألحكام القانون ...، كام نص الدستور األردين عىل هذا احلق يف املادة 11 من الدستور األردين 
عىل حرمة املساكن وذكر  للمساكن حرمة فال جيوز دخوهلا إال يف األحوال املبينة يف القانون وبالكيفية 
املنصوص عليها فيه وكذلك قرر الدستور املرصي هذا احلق فنص يف املادة 44 منه  للمساكن حرمه فال 
جيوز دخوهلا وال تفتيشها أال بأمر قضائي مسبب وفقًا ألحكام القانون   تقابلها املادة 31 من الدستور 

السوري.
والتي   ،1950 لسنة  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق  حلامية  األوروبية  االتفاقية  أن  كام   
أكدت املادة 8 منه  لكل شخص احلق يف احرتام احلياة اخلاصة والعائلية ومسكنه ومرسالته  وقد أصدرت 
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احلكمة األوروبية حلقوق اإلنسان عدة أحكام تتعلق بالتفتيش وكان من شأن هذه األحكام أن قامت 
فرنسا بإصدار قانون جديد لتنظيم مراقبة املحادثات لسنة 1991 )62(، ويف هذا االجتاه شدد املجلس 
األورويب منذ عام 1989م عىل رضورة تدويل جرائم التكنولوجيا، وخاصة املتعلقة باملعلوماتية، ويف 
قوانينها  مراجعة  رضورة  عىل  األعضاء  الدول  حتث  توصية  األورويب  الوزراء  جملس  أقر  السنة  نفس 
تنظيم  يلحقها من تطور ذلك من خالل  االلكرتونية وما  اجلرائم  قادرة عىل مواكبة  لتكون  اإلجرائية 
اجلنائي بخصوص هذه  التحقيق  نجاح  اجل  الفنية من  الرقابة  الضبط، رضورة  و  التفتيش  إجراءات 
اجلرائم، ومرجع ذلك عجز القوانني اجلنائية املوضوعية واإلجرائية  وحدها ملواجه اجلرائم املعلوماتية 
عابرة احلدود، بل ال بد من إجياد اسرتاتيجيات مكملة عىل املستوى الفني التقني والقضائي وحتديث 
اآلليات التقليدية عىل مستوى التعاون القضائي الدويل، كام أوىص املؤمتر عىل الصعيد اإلجرائي بوضع 
تلك  تطبيق  بني  ومالئمة  التوازن  رشط  والتحري،  التحقيق  سلطات  ترصف  حتت  االمكانت  كافة 
احلقوق واإلجراءات وىف نفس الوقت احرتام حقوق اإلنسان وحرمة احلياة اخلاصة، بحيث ال تقبل 
اجلرائم  مكافحة  غايته  واضح  قانوين  أساس  عىل  إال  العامة  السلطات  قبل  من  اإلنسان  حقوق  تقيد 

االلكرتونية واحلد منها)63(.
لذلك نرى أن نقسم الدراسة يف هذه املبحث إيل ثالث مطالب :  

املطلب األول : أشكليات التفتيش وما يف حكمه يف البيئة االلكرتونية.
املطلب الثاين :مدى قابليةجرائم احلاسوب والشبكات اإللكرتونية للتفتيش عن أدلتها.

املطلب الثالث :ضبط أدلة جرائم احلاسوب واالنرتنت واجراءت ذلك.

املطلب األول
أشكليات التفتيش يف البيئة االلكرتونية

االلكرتونية  والشبكات  احلاسوب  مكونات  قابلية  ومدى  التفتيش  من  الغاية  يف  البحث  أن   
املرتبطة به للتفتيش ترجع إىل أمهية حتديد ماهية التفتيش والغاية منه، بحيث تكمن الغاية من التفتيش يف 
الوصول إىل ما حتويه نظم احلاسوب من أشياء مادية أو معنوية تفيد يف كشف احلقيقة ونسبتها إىل املتهم 
وما دار حول ذلك من جدل فقهي ونقاش حول مدى إخضاع مكونات احلاسوب إىل التفتيش وبحيث 

نتناول هذا املطلب عىل البيان التايل :-

الفرع األول
الغاية من التفتيش 

أن التفتيش عبارة عن اإلطالع عىل حمل منح له القانون حرمة خاصة، باعتباره مستودع رس   
صاحبه، فال جيوز اإلطالع عليه أو عىل ما بداخله إال يف األحوال املنصوص عليها قانونًا، أو بريض 
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صاحبه، وقد يكون حمل التفتيش الشخص أو املسكن أو حماًل أخر أحلقه القانون يف احلكم باملسكن)64( 
مقررة  إلحكام  التفتيش  وخيضع  القانون  جرمها  أفعال  حقيقة  يظهر  ما  عن  للبحث  مقرر  فالتفتيش 
بموجب القانون  والتفتيش يف اجلرائم االلكرتونية ليست بالبسيط، فهنالك مكونات احلاسوب املادية 
به،  يتصل  وما  احلاسوب،  بملفات  ودراية  معرفة  التفتيش  يتطلب  للتفتيش،حيث  اخلاضعة  واملعنوية 
وترجع صعوبة ذلك إىل سهولة إتالفها، مما يصعب حتديد مكان الدليل يف البيئة االلكرتونية، فالتفتيش 
أنه رشع من أجل مصلحة أكرب وهي مصلحة املجتمع يف شعوره  أنه إجراء يمس حق الرس إال  ومع 
باألمن والطمأنينة ومكافحة اجلريمة، لذا يتعني عدم اللجوء إليه إال بعد حصول اجلريمة ووجود قرائن 

جدية بأن الشخص املنوي تفتيش مسكنه هو فاعل اجلريمة أو رشيك فيها)65(.
ولذلك يقع باطاًل التفتيش الذي يقع لغاية أخرى ما حدده املرشع، ألن كل تفتيش يتم بغري أن   
يتبني وجه املصلحة منه يكون باطاًل ويعد التفتيش من اإلجراءات التي الغني عنها للمحقق يف تقوية 
أوارص األدلة أو يف إسناد الواقعة يف مواجهة املتهم، فالعثور عىل أدلة اجلريمة من شأنه تقوية االهتام ضد 
املتهم وبالتايل عدم إفالته من العقاب، أو تقوية أدلة الرباءة وبالتايل احلكم بأخالء سبيل املتهم واحلكم 

له بالرباءة .
بتعريف  قام  الترشيعات من  التحقيق نجد من  التفتيش من أخطر إجراءات  برغم من كون   
التفتيش  النقض املرصية  إذ عرفت حمكمة  الفقه،  للقضاء و  التعريف  التفتيش)66(؛ لكن معظمها ترك 
عىل انه  هو ذلك األجراء الذي رخص الشارع فيه التعرض حلرمه ما بسبب جريمة وقعت أو ترجح 
وقوعها، وذلك تغليبًا للمصلحة العامة عىل املصالح اإلفراد اخلاصة واحتامل الوصول إىل دليل مادي 
يفيد يف كشف احلقيقة )67(، كام عرفته  بأنه  البحث عن عنارص احلقيقة يف مستودع الرس فيها)68(، ويالحظ 
عىل هذه التعريفات إغفاله لركيزة أساسية كان يفرتض أن تتضمنها،  كابيان القائم هبذا اإلجراء، لذا 
فهو إجراء تقوم به سلطة التحقيق ومن تفوضه بذلك من رجال الضابطة القضائية  للبحث والتنقيب و 
االطالع عىل حمل أو مسكن يتمتع بحرمه خاصة، للبحث عن األدلة  الالزمة يف مستودع الرس االستكامل 
التحقيق اجلنائي  بغض النظر عن إرادة صاحبة، وقد وفق املرشع الفلسطيني يف تعريف التفتيش حيث  
جاءت الفقرة )1( من املادة 39 من قانون اإلجراءات الفلسطيني ونص عىل أن  دخول املنازل وتفتيشها 
عمل من أعامل التحقيق ال يتم إال بمذكرة من قبل النيابة العامة أو يف حضورها،بناء عىل اهتام موجه إىل 
شخص يقيم يف املنزل املراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشرتاكه يف ارتكاهبا،أو لوجود قرائن 
قوية عىل أنه حيوز أشياء تتعلق باجلريمة ، إذ جاء التعريف واضح  عىل مضمون التفتيش وعىل السلطة 
التفتيش عىل  الرس بحرص  تفتيش مستودع  تستدعي  التي  اجلرائم  الوقت  نفس  به حمددًا يف  تقوم  التي 
جرائم من نوع اجلنايات واجلنح مستبعدا جرائم املخالفات ذلك لضئالة احلق املعتدى عليه، وعىل نفس 
املعنى  نصت املادة 91 من قانون اإلجراءات اجلزائية املرصي، كام حتدثتاالتفاقية األوربية عن التفتيش 
والضبط فقد أجازت املادة )32( من االتفاقية األوروبية بشأن مكافحة اجلرائم املعلوماتيةوالتي أعدها 
 2001 عام  يف  فيبودابست  عليها  التوقيع  وتم   )The Council of Europe(األورويب املجلس 
تابعة لدولة أخرى بدون إذهنا  التفتيش والضبط يف أجهزة حاسبأو شبكات  إمكانية الدخول بغرض 
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يف حالتيناألوىل إذا تعلق التفتيش بمعلومات أو بيانات متاحة للعامة، والثانية إذا رضياملالك أو حائز 
هذه البيانات هبذا التفتيش، ومن هنا تظهر الغاية من التفتيش لكونه إجراء حتقيقي تتواله سلطة خمتصة 
للبحث عن أدلة اجلريمة ومجعها هادفًا من ذلك الكشف عن جريمة يف حمل خاص يتمتع باحلرمة دون 
اعتبار إلرادة صاحبه أي سواء ريض أم مل يرض، فيجب أن يتم التفتيش عىل وفق الغرض الذي أعد له، 

بمعنى أن تكون غاية التفتيش ضبط األشياء املتعلقة باجلريمة أو التي تفيد يف كشف احلقيقة.

الفرع الثاين
مدى خضوع مكونات  احلاسوب املادية واملعنوية للتفتيش

إن التفتيش وما يف حكمه يف نطاق هذه البيئة ينُظر إليه يف الغالب عىل أنه غري جمد ملا يكتنفه من   
صعوبات أثناء تنفيذ التفتيش، خاصة ما يتم يف الفضاء االفرتايض )يف بيئة اإلنرتنت ( مقارنة باجلرائم 

التقليدية، فضاًل عن صعوبة أثبات واكتشاف اجلريمة االلكرتونية لألسباب التالية  :-
سهولة إخفاء اجلريمة االلكرتونية .  -1

غياب الدليل املادي .  -2
سهولة حمو وأتالف أثار اجلريمة االلكرتونية يف وقت قصري.  -3

أحجام املعتدي عليهم عن اإلبالغ أما عن جهل أو نقص خربة .  -4
نقص خربة القائمني عىل مكافحة اجلريمة االلكرتونية من حسن طريقة التفتيش والبحث عن   -5

األدلة )69(.
املرتبطة  والشبكات  احلاسوب  مكونات  عىل  التفتيش  أجراء  تطبيق  عن  احلديث  عند   
مادية  مكونات  للحاسوب  فأن  وملحقات،  أسالك  من  بينهام  يوصل  وما  االنرتنت  خالل  من  به 
 Network( اتصال  شبكات  له  أن  كام   ،)Software( برجمية  أو  معنوية  وأخرى   )  Hardware(

Telecommunications( سلكية وغري سلكية حملية ودولية .

والتفتيش عن األدلة يف اجلريمة االلكرتونية؛ هو تفتيش عن معطيات احلاسوب املادية وغري   
املادية املخزنة يف احلاسوب؛ والتي هي عبارة عن ذبذبات إلكرتونية قابلة للتخزين واحلفظ يف اجلهاز أو 
عىل أقراص واسطوانات، ولعىل التفتيش الذي يرد عىل مكونات احلاسوب املادية وملحقاته ال خالف 
يذكر حول خضوعها للتفتيش والضبط طبقًا لقواعد قانون اإلجراءات اجلزائية، بام يف ذلك البيانات 
واملعلومات املخزنة يف أوعية أو وسائل مادية كاألرشطة املمغنطة واألقراص الصلبة والضوئية، وذلك 
وقعت،  التي  االلكرتونية  باجلريمة  يتصل  دليل  أي  عن  بحثًا  فيه)70(،  املوجودة  احليز  أو  للمكان  تبعًا 
وخيضع تفتيش احلاسوب واملكونات املادية إىل أحكام تفتيش املكان الذي يوجد به ذلك اجلهاز، فإذا 
املتهم،  بالشخص  وتلحق  اإلمكاناخلاصة  حلكم  خيضع  فأنه  خاص،  مكان  يف  مودعًا  احلاسوب  كان 
كمسكن املتهم أو أحد ملحقاته، فتأخذه حكم املسكن، فال جيوز تفتيشها إال يف احلاالت التي جيوز فيها 



31

تفتيش مسكن املتهم، وبذات الضامنات املقررة قانونًا يف الترشيعات املختلفة، وقد يطال التفتيش أيضًا 
شخص صاحبه، فقد يكون مستودع الرس يف املسكن أو ملحقاته وقد يكون يف األوراق اخلاصة باملتهم 
أو ما يملك باملسكن، ويتعني عىل اخلاضع له اإلذعان للقائمني بالتفتيش إلكامل املهمة املنوط هبم، فإذا 
كانت موجودة بمسكن املتهم أو أحد ملحقاته فتحكمها القواعد ذاهتا التي خيضع هلا تفتيش املسكن؛إذ 
جيوز ضبطها وتفتيشها متى كان تفتيش املسكن جائزًا، والعكس صحيح، وىف حال وجودها يف مكان 

عام فيحكام ما حيكم هذا املكان من أحكام .

وقد دار حول مدى خضوع مكونات احلاسوب املعنوية للتفتيش ,خالفا كبريًا يف الفقه بشأن   
حيث  أشكاهلا  بمختلف  اإللكرتونية  البيانات  تفتيش  جواز  إىل  رأي  فذهب  عدمه,  من  تفتيشها  جواز 
خضوعها  حيث  من  للحاسوب  املادي  الكيان  عن  ختتلف  ال  املعنوية  املكونات  أن  الرأي  هذا  اعترب 
إلجراءات التفتيش وما يف حكمها, عىل اعتبار أن البيانات واملعلومات عبارة عن نبضات االلكرتونية 
قابلة وممكنه التخزين عىل أوعية أو وسائط كاألرشطة املمغنطة واألسطوانات واألقراص وبالتايل تكون 

تلك املكونات املعنوية صاحلة للضبط والتفتيش شأهنا يف ذلك شأن الوسائط املادية وما يف حكمها.
ويف نفس هذا االجتاه نجد أن املادة )251( من قانون اإلجراءات اجلنائية اليوناين والتي تعطي السلطات 
إمكانية القيام بأي إجراء بغية احلصول عىل الدليل, فالتفتيش بحد ذاته ليس بدليل ولكنه وسيلة للحصول 
عىل الدليل حيث منحت املادة 251( سلطات التحقيق إمكانية القيام بأي يشء يكون رضوريا جلمع 
الدليل ومحايته، ويفرس الفقه اليوناين عبارة أي يشء بأهنا تشمل البيانات املخزنة أو املعاجلة إلكرتونيا, 
وبالتايل فإن ضبط املعطيات اإللكرتونية بمختلف صورها املخزنة يف الذاكرة الداخلية للحاسوب ال 
تثري أي خالف يف اليونان, وهناك يطلب املحقق من اخلبري أن يقوم بجمع أ أدلة مقبولة دليال يف املحاكمة 
اجلزائية . كام أن قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين أباح لسلطة التحقيق وفقا للامدة )87(منه أن 
تقوم بضبط  مجيع األشياء التي تراها رضورية إلظهار احلقيقة ويفرس الفقه األردين عبارة األشياء بأنه 

يمتد ليشمل الكيانات املعنوية للحاسب اآليل.

املعنوية  املكونات  هذه  عىل  ينطبق  كي  يصلح  ال  املادي  مفهوم  أن  فريى  األخر  االجتاه  أما   
تفتيش  إىل  األول  املقام  التفتيش هيدف يف  أن  اعتبار  تكون كذلك, عىل  بطبيعتها ألن  تصلح  والتي ال 
وضبط األدلة املادية, وحسب هذه االجتاه تستلزم وجود أحكام خاصة تكون أكثر شمولية ومالئمة هلذه 

املعلومات والبيانات الغري حمسوسة )71(.

احلاسوب  يف  املخزنة  واملعلومات  البيانات  أن  ذلك  منطقية؛  أكثر  األول  االجتاه  أن  ونرى   
ومكوناته تصلح ألن تكون حماًل للضبط والتفتيش حيث يمكن ضبطها واستنساخها عىل الورق أو عىل 
األقراص ,أو عىل اسطوانات أو عىل أي دعامة أخرى كالفالش ميم وري )Flash Memory(؛بحيث 
يمكن االستناد إليها كدليل عىل ارتكاب املتهم اجلريمة يف مرحلة املحاكمة. لذلك ينبغي اإلشارة يف 
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القوانني اإلجراءات اجلنائية عىل حرية تفتيش املكونات املادية واملعنوية ألجهزة احلاسوب ومكوناته.
وباستقراء موقف الترشيعات احلديثة نجدها قد ذهبت إىل تأكيد هذا االجتاه,بحيث أوضحت املكونات 
املعنوية للحاسوب ضمن األشياء التي تصلح أن تكون حماًل لتفتيش والضبط, ففي الترشيع األمريكي 
عىل سبيل املثال تقيض املادة )34( من القواعد الفيدرالية اخلاصة باإلجراءات اجلنائية لسنه 1970بعد 
تعديلها بمد نطاق التفتيش ليشمل أجهزة احلاسب اآليل وأوعية التخزين والربيد اإللكرتوين والصويت 
واملنقول عن طريق الفاكس فضاًل عن أن االتفاقية األوروبية للجريمة االفرتاضية )اتفاقية بودابست( 
تقيض يف املادة )19( منها بإلزام الدول األطراف يف هذه االتفاقية برضورة تبني التدابري واإلجراءات 
هذه  إثبات  تيسري  أجل  من  وذلك  اإللكرتونية  البيئة  ولوج  املختصة  السلطات  ختول  التي  الترشيعية 

اجلرائم.

,والذي جييز ضبط األشياء ذات  الكندي  اجلنائية  قانون اإلجراءات  أكد عليه  ما  أيضا  وهذا   
فضبط  املادية  والدعامات  األقراص  يف  املخزنة  املعطيات  من  املعنوية  املكونات  وضبط  املادية,  طبيعة 
األشياء املخزنة يف احلاسب اآليل يشمل ضبط كياناته املادية واملعنوية كام نص قانون اإلثبات الكندي 
code of Evidence عىل أنه  ما مل يرد ما خيالف ذلك يف أمر التفتيش وضبط الدفاتر والسجالت 
اخلاصة بمؤسسة مالية يقترص عىل تفتيش املكان بغرض تفقده وأخذ نسخ من مواد املكتوبة ,وينطبق هذا 
النص سواء كانت سجالت مكتوبة أم كانت عىل شكل إلكرتوين أما إذا كان التفتيش يف مكان غري تابع 
ملؤسسة مالية فإن أخذ السجالت األصلية أو احلصول عىل نسخ منها فحسب أمر خيضع بشكل عام 
للسلطة التقديرية للرشطة، مع رضورة العمل عىل تطوير النصوص القانونية التقليدية املتعلقة بالتفتيش 
نطاق  يدخل يف  أن  فيجب  اإللكرتونية  واملعلومات  البيانات  لتشمل  اإللكرتونية  اجلرائم  والضبط يف 
واملراسالت  اإللكرتونية  كالبيانات  اآليل  للحاسب  املعنوية  املكونات  عن  التفتيش  والضبط  التفتيش 
التحقيق يف ما  العديد من الصعوبات أمام جهات  واالتصاالت اإللكرتونية وإال أدى ذلك إىل إجياد 
يتعلق بجمع األدلة التي تفيد يف كشف احلقيقة يف اجلريمة اإللكرتونية وقد يؤدي عدم اعتبار املكونات 
املعنوية للحاسب اآليل من األشياء التي ختضع لتفتي إىل عدم قيام اجلريمة اإللكرتونية وذلك متى كانت 

هذه املكونات املعنوية هي السبيل الوحيد للوصول إىل حقيقة اجلريمة االلكرتونية.

املطلب الثاين
القواعد أو الرشوط املتطلبة لصحة التفتيش االلكرتوين

األصل أن يستهدف التفتيش يف اجلريمة االلكرتونية ضبط كل شيئ يفيد يف كشف احلقيقة   
فأن مل يكن للتفتيش غاية يستهدفها فالتفتيش باطل، و لكي يكون التفتيش صحيحا جيب أن يتوفر فيه 

عده رشوط، منها رشوط موضوعيه، ورشوط شكليه وهي عىل البيان التايل :
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الفرع األول
الرشوط والقواعد املوضوعية للتفتيش االلكرتوين

األصل يف القانون أن اإلذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق ال جيوز إصدارة إالبعد   
وقوع جناية أو جنحة وترجحت نسبتها إىل متهم معني، وتوافر إىل جانب ذلك إمارات قوية أو قرائن 
عىل وجود أشياء تفيد يف كشف احلقيقة لدى املتهم أو غرية، وهو ما أقرته حمكمة النقض املرصية يف عدة 
إحكام هلا بحيث خلصت الرشوط املوضوعية املتطلبة  لصحة التفتيش، حيث ذكرت فيأحد إحكامها   
من املقرر أن كل ما يشرتط لصحة التفتيش الذي جتريه النيابة أو تأذن يف إجرائه يف مسكن املتهم،أوما 
يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من حترياته واستدالالته أن جريمة معينة  
أو  الكافية  واألمارات  الدالئل  من  هنالك  تكون  أن  و  معني  شخص  من  وقعت  قد  جنحة  أو  جناية 
الشبهات املقبولة ضد هذا الشخص بقدر يربر تعرض التحقيق حلريته أو حرمة مسكنه يف سبيل كشف 
ليكون  بد  فإنه ال  بتلك اجلريمة)72(، وبناء عىل ما سبق وتطبيقًا عىل اجلرائم االلكرتونية  اتصاله  مبلغ 

التفتيش مرشوعًا توافر عدة رشوط كام ييل :

وقوع اجلريمة؛ املعلوماتية؛ حيث عرفت بأنه أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام احلاسب اآليل أو . 1
)73(، وعرفت؛ بأهنا أي سلوك غري مرشوع يرتبط بإساءة استخدام احلاسب  الشبكة االلكرتونية 
اآليل ويؤدي  إىل حتقيق أغراض غريمرشوعة، واألذن بالتفتيش جائز إذا كانت اجلريمة جناية أو 
جنحة، أما املخالفات، فالتفتيش فيها غري جائز ألهنا قليلة األمهية واخلطورة وبالتايل ال تستحق 
التعرض حلريات األشخاص أو انتهاك خصوصياهتموهذا ما أكد علية املرشع الفلسطيني اجلزائي 
حني نص يف الفقرة 1 من املادة 39  بارتكاب جناية أو جنحة أو باشرتاكفي ارتكاهبا، فهو ال يتم 
قد  هنالك جريمة  يكون  أن  بعد  إال  يبدأ  التحقيق ال  فعاًل، كون  بشأن جريمة حتقق وقوعها  إال 
وقعت، وعلية فالتفتيش كأجراء من إجراءات التحقيق غري جائز إال بعد وقوع جريمة فهو غري 

جائز بالنسبة جلريمة مستقبلية أو حمتملة الوقوع)74(.
هذه . 2 بارتكاب  معينني  أشخاص  أو  شخص  اهتام  من  فالبد  معني؛  شخص  ضد  دالئل  وجود 

تفتيشه  املراد  تتوافر وتتحقق يف حق الشخص  ينبغي أن  ارتكاهبا، بحيث  املشاركة يف  أو  اجلريمة 
إمارات قوية أو قرائن عىل وجود أجهزة االلكرتونية أو؛ أي أدلة تفيد يف كشف احلقيقة ونسبته إىل 
املتهم وبالتايل أدانته، ويف جريمة االختالس االلكرتوين جيب أن تتوافر يف حق الشخص املطلوب 
تفتيشه أو تفتيش مسكنه أو حاسبه اآليل، دالئل كافية تؤدي إىل االعتقاد بأنه قد أسهم يف ارتكاب 
قانون  أكد عليه  ما  اجلريمة  وهو  أو رشيكًا يف هذه  فاعاًل  االلكرتوين بصفته  جريمة االختالس 
اجلرائم االلكرتونية األردين  رقم 27 لسنة 2015 يف املادة 13 /أ ، فيجب عدم إجراء التفتيش 
إال إذا توافرت للمحقق دالئل كافية عىل أنه يوجد يف مكان أو لدى الشخص املراد تفتيشه أدوات 
إلكرتونية  أو حمررات  أو أي مستندات  منها  أشياء متحصله  أو  ارتكاب اجلريمة،  استخدمت يف 
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حيتمل أن يكون هلا فائدة يف استجالء احلقيقة لدى الشخص املتهم بارتكاب اجلريمة؛ والدالئل 
تعني؛ عالمات معينة تستند إىل العقل وتبدأ من ظروف  أو وقائع يستنتج منها بأن جريمة ما قد 
قد ال تصلح وحدها سببًا  افرتاضات  ثم هي جمرد  مرتكبها ومن  معينًا هو  وقعت، وأن شخصًا 
لإلدانة، أو هي ذلك القدر الضئيل املبني عىل احتامل معقول تؤديه الظروف واالستنتاجات التي 
تكفي لالعتقاد بارتكاب جريمة وتربر اختاذ بعض اإلجراءات املاسة باحلرية الفردية ضامنًا حلسن 
سري العدالة )75(، ويف جريمة االختالس االلكرتوين البد أن يصدر اإلذن بالتفتيش لضبط وقوعها 
ترجيح  واملنطقي  العقيل  للسياق  وفقًا  تكفي  التي  واملظاهر  األمارات  من  جمموعه  تتوافر  بحيث 
رشيكًا  أو  فاعاًل  بوصفه  سواء  اجلريمة  ارتكاب  يف  ساهم  من  واىل  املتهم  إىل  ونسبتها  ارتكاهبا 
فيها، وال وقع التفتيش باطاًل ويمكن االسرتشاد بذلك بالرجوع إىل نص املادة1/ 39 من قانون 
فاملرشع  لذا  القانون  ذات  من   44 املادة  علية  نصت  ما  وكذلك  الفلسطيني  اجلزائية  اإلجراءات 
اشرتط لصحة التفتيش توافر قرائن قوية عىل إن الشخص هو مرتكب اجلريمة، وقد اشرتطت كافة 
الترشيعات اجلزائية العربية يف أن التفتيش جيب أن هيدف إىل كشف احلقيقة سواء تعلق األمربإثبات 
التهمة أو نفيها، وإذا ما كان اهلدف غري ذلك كاإلساءةإىل املشتكي علية أو حتقيق غايات أخرى 

كان التفتيش باطاًل مشوبًا بالتعسف باستعامل السلطة)76(.
بكل . 3 احلاسوب  هنا جهاز  التفتيش، وهو  يقع عليه  الذي  اليشء  به؛ هو  واملقصود  التفتيش؛  حمل 

الذين  األشخاص  ذلك  إىل  يضاف  به،  اخلاص  االتصال  وشبكات  واملعنوية  املادية  مكوناته 
يستخدمون احلاسوب حمل التفتيش وتشمل كذلك األماكن التي توجد هبا تلك األشياء؛ وتشمل 
 ،)Main Memory( الرئيسية  الذاكرة  وهي  اإلدخال؛  وحدة  للحاسوب  املادية  املكونات 
ووحدة احلساب واملنطق )Arithmetic(، وحدتاإلخراج )Output unit( وحدت التخزين 
الثانوية )Secondary Storage Unit(. أما املكونات املعنوية للحاسوب وتشمل الكيانات 
مستخدم  قبل  من  املستخدمة  التطبيقات  وبرامج  التجهيز  سابقة  التطبيقات  برامج  أو  األساسية 
احلاسوب، كام ويشمل احلاسوب بمكوناته السابقة جمموعة من األشخاص لدهيم خربة ومهارة يف 
تقنية نظم املعلومات وهم مشغلو احلاسوب، ومربجمو احلاسوب والذين قد يكونون من املحللني 
أو مهنديس الصيانة واالتصاالت، أو من أي أشخاص آخرين يكون بحوزهتم أجهزة أو معدات 
باحلاسوب  املتعلق  التفتيش  بمحل  يتعلق   ما  هذا  املحمول،  احلاسوب  أجهزة  أو  االلكرتونية 
واملكونات واألشخاص، يضاف إىل ذلك املنازل أو ما يف حكمها؛ ويقصد هبا كافة حمال اإلقامة 
و امللحقات املخصصة ملنافعها  والتي يشغلها الشخص سواء بصفة دائمة أو مؤقتة وسواء كانت 
بحيث ختضع  للتفتيش،  أصبحت حماًل  احلاسوب  فيها مكونات  وجدت  ما  متى  متنقلة،  أم  ثابتة 
املساكن)77(،  تفتيش  هلا  ختضع  التي  واإلجراءات  والقواعد  الرشوط  لذات  هنا  التفتيش  عملية 
يعد من  التفتيش، حيث ال  مذكرة  إىل  احلاجة  دون  تفتيشها  يمكن  التى  العامة  األماكن  وهنالك 
اخلصوصية بيشء تفتيش الوثائق املخزنة عىل أجهزة الكمبيوتر املتاحة الستخدام العام يف املكتبة 
العامة . كام أن ريض املشتكي علية يمنح صالحية التفتيش بدون مذكرة تفتيش إذا يصح التفتيش 
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من خالل الرضا الصادر من إالم يف تفتيش غرفه ابنها  وما حتتويه من أجهزة االلكرتونية ، كام رأت 
املحكمة األمريكية أن موفقة زوجة املدعي عليه يمكن أن يعتد به عىل نحو صحيح ىف تفتيش جهاز 

الكمبيوتر اخلاص بزوجها املحمي بكلمة مرور زوجها )78(.
صدور أمر التفتيش من هيئه قضائية خمتصة : خيتص بإصدار أمر التفتيش كل من النيابة العامة،أو . 4

التفتيش  أمر  ليكون   ، التحقيق  إجراءات  من  إجراء  باعتباره  املوضوع  التحقيق،أو حمكمه  قايض 
الذكر، حتى ال يكون عيب مادي يف اإلذن  السابقة  صحيحا ونافذا جيب أن يصدر من اجلهات 
فينقض ما يرتتب عليه الحقا، فالتفتيش إجراء قانوين من إجراءات التحقيق االبتدائي من شانه 
املساس بأرسار الشخص الذي تم تفتيشه لذلك فانه خيضع للقواعد العامة التي  ختضع هلا أعامل 
التحقيق كافه، لذا حدد املرشع اجلهة التي تصدر أمر التفتيش ومن يقوم بتنفيذ هذا األمر، بحيث 
عضو  أو  العام  النائب  الفلسطيني  الترشيع  حسب  وهي  به  املختصة  اجلهة  قبل  من  إال  يبارش  ال 
من  واستثناء  بالتفتيش،   ) النيابة  )وكيل  القضائية  الضابطة  مأمور  خيتص  كام  املختص،  النيابة 
القضائي  الضبط  الفلسطيني مأموري  قانون اإلجراءات اجلزائية  املادة 21 من  فقد منحت  ذلك 
مبارشة التفتيش يف احلاالت املنصوص عليها يف تلك املادة ومها حالة التلبس باجلريمة واإلنابة، 
خيول  حيث  العام،  املدعي  قبل  من  يتم  أن  التفتيش  ممارسة  يف  األصل  فأن  األردين  الترشيع  وىف 
سبيل  عىل  حددها  استثنائية  أحوال  يف  التفتيش  أجراء  العدلية  الضابطة  موظفي  األردين  املرشع 
بإجراء  االختصاص  فان  وعلية  والندب،  الكافية،  والدالئل  والقبض،  املشهود،  كاجلرم  احلرص 
أكد  ما  وهذا  القضائي،  الضبط  ملأمور  استثنائيا  أو  التحقيق  لسلطة  أصليًا  يكون  أن  أما  التفتيش 
التقليدية، إما اجلرائم االلكرتونية فقد  علية  قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين يف اجلرائم 
قانون  من   2015 لسنة   27 رقم  قانون  خالل   من  وذلك  بالتفتيش  املختصة  السلطة  أوضحت 
اجلرائم االلكرتونية حيث نص يف املادة 13 /أ  ... جيوز ملوظفي الضابطة العدلية بعد احلصول 
عىل أذن من املدعي العام املختص أو من املحكمة املختصة الدخول إليإي مكان تشري الدالئل إىل 
استخدامه الرتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون كام جيوز هلم تفتيش األجهزة 
واألدوات والربامج وأنظمة التشغيل ... كام خيول القانون املرصي االختصاص بالتفتيش كأجراء 
)79(، مع رضورة العلم أن  حتقيق للنيابة العامة بصفة أصلية ولقايض التحقيق يف حاالت خاصة 
تفتيش  هلم  جيوز  إذا  االلكرتونية،  اجلرائم  يف  التفتيش  عن  خيتلف  التقليدية  اجلرائم  يف  التفتيش 
األجهزة واألدوات والربامج وأنظمة التشغيل والشبكة  املعلوماتية والوسائل  التي تشري الدالئل 
يف استخدامها الرتكاب أي من تلك اجلرائم ويف مجيع األحوال عىل املوظف الذي قام بالتفتيش 
إن ينظم حمرضًا بذلك ويقدمه إىل املدعي العام املختص، ومما سبق يتضح أن عمل رجال الضابطة 
القضائية هو أكامل دور النيابة العامة وتقديم املساعدة بغية الوصول إىل األدلة املادية للجريمة كون 
احلقيقة  وإظهار  األدلة  اجلريمة وضبط  قيام  يثبت  ما  إىل كل  الوصول  إىل  التفتيش وسيلة هتدف 
احلاسوب ومكوناته  أجهزة  للجريمة، وهو  الرئيس  امليدان  يعد؛  والذي  اجلريمة  من عىل مرسح 
ومعطياته املوجودة يف املكان أو توابعه أو املكتب إىل يوجد هبا احلاسوب واألقراص التي حتتوي 



36

عىل معطيات احلاسوب، أو عىل الشخص املتهم، فقد يقع التفتيش عىل الفرد الذي حيمل احلاسوب 
أو القرص أو االسطوانة أو أي جهاز أخر قد يتعلق بموضوع اجلريمة .

الفرع الثاين
الرشوط الشكلية للتفتيش االلكرتوين

إيل جانب الرشوط املوضوعية التي سبق وتناولنها، توجد هنالك رشوط ذات طابع شكيل،   
رضورية ال بد من األخذ هبا عند القيام بالتفتيش، حرصًا عىل احلريات الفردية من التعسف وانتهاك 
احلقوق  بحيث تزرع يف نفس املتهم الطمأنينة وتنزع عن التفتيش أي لبس أو غموض لدى املحكمة 

ونستعرض هذا الرشوط عىل النحو التايل :-

أوال: تسبيب إذن التفتيش

بحيث   اجلزائية،  اإلجراءات  قوانني  يف  املقررة  الضامنات  من  بالتفتيش   األمر  تسبيب  يعد   
بالتفتيش والتحقق من  القيام  التي متكن املحقق من  العنارص األساسية  بيان  التفتيش عىل  أمر  يشتمل 
توافر الدالئل الكافية واملشتملة عىل ما يربر القيام بالتفتيش والتي تدل عىل أن يف املكان أو الشخص 
بناًء عىل وقوعه، بحيث تدل  التفتيش  إذن  التي صدر  يفيد يف كشف حقيقة  اجلريمة  ما  تفتيشه  املراد 
التأكد  املحكمة  تستطيع  بحيث  احلقيقة  عن  يكشف  سوف  التفتيش  إجراء  أن  عىل  واملظاهر  الظواهر 
من جدية مربرة التفتيش، وقد نص القانون األسايس الفلسطيني يف املادة 17 للمساكن حرمة فال جتوز 
مراقبتها أو دخوهلا أو تفتيشها إال بأمر قضائي مسٌبب ووفقًا ألحكام القانون ، كام ونصت املادة 39 
التفتيش مسببة، مبينًا  فقرة 2 من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني عىل وجوب أن تكون مذكرة 
التفتيش وهذا ما أوضحته الفقرة أ من  التفتيش األسباب التي أدت بالنيابة العامة إىل إجراء هذا  أمر 
املادة 13 من قانون اجلرائم االلكرتونية األردين )80(، هذه و جيب أن يكون األمر بالتفتيش مكتوبًا حتى 
يكتسب القوه القانونية حيث أن األوامرالشفهية ال تكتسب الصفة القانونية وجيب أن تكون مؤرخه 
حتى يمكن التأكيد أن األجراء تم خالل املدة املرصح هبا يف القانون، ويتعني أن يكون أمر التفتيش موقعا 
حتى يمكن التأكيد انه صادر من املوظف املختص ويتضمن كذلك اسم املتهم املنسوب إليه وهذا ما 
أكدت عليه املادة 40من القانون السابق، ويلتزم القائم بتحرير إذن التفتيش أن يأخذ باحلسبان التحقق 
من تسبيب األذن بحيث يكون مبني عىل دالئل  قوية وقرائن تدل عىل أنه حائز ألشياء تتعلق باجلريمة، 
وحتريات سليمة دقيقة تفيد يف كشف احلقيقة، بحيث تبعث الطمأنينة لدى مصدر األمر بوقوع اجلريمة 
ونوعها جناية أو جنحة  والتحقق أيضا من جدية االهتام املوجهة إىل شخص املتهم الذي يقيم يف املسكن 
املراد تفتيشه بارتكاب اجلريمة أو باشرتاكه يف ارتكاهبا ويضاف إىل ذلك إعداد حمرض بالواقعة يتضمن 

األسباب التي بني عليها أمر التفتيش وما تم أثناء إجراءات التفتيش .
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التفتيش من قبل  وىف جمال اجلرائم االلكرتونية  ونرى رضورة العمل عىل صياغة مذكرات   
اجلهات املختصة عىل وجهة الدقة مما يسهل عملية التفتيش والبحث  من جهة ويف نفس الوقت جيب 
التفتيش والتعرض ألجهزة الكمبيوتر  العمل عىل صيانة احلقوق حتى ال يكون هنالك جتاوز لعملية 
أو الشبكات االلكرتونية مما يسبب الكثري من اإلرضار من جهة آخرة، مما يوصلنا إىل رضورة صياغة 
العامل، فقد يكون أذن  التي نصت عليه معظم دساتري  بام يتالئم ومحاية اخلصوصية  التفتيش  مذكرات 
املعلومات  الكثري من  فيه  تفتيش نفس احلاسوب  التفتيش بخصوص معلومات معينة لكن قد يكون 
التي متس العديد من املناطق املختلفة من حياة الشخص لذا فال بد من الدقة يف التفتيش وىف صياغة 
أمر التفتيش بحيث يكون واضح حمدد، فمن حق اإلنسان يف أن يكون أمنينفي أشخاصهم ومنازهلم من 
أورق وأثار ضد التفتيش واالحتجاز غري املعقول، فال جيوز التعدي وال جيوز إصدار مذكرة التفتيش إال 
يف حال سبب معقول معزز التوكيد عىل وقوع اجلريمة بحيث يصف املكان املراد تفتيشه واألشخاص 
واألشياء املراد تفتيشها واحتجزاها )81(، مع رضورة حضور املتهم عند تفتيش حاسبه اآليل أن كان األمر 
التفتيش،  من  املتحصل  بالدليل  ملواجهته  املتهم  أمام  الفرصة  دليل ضده وذلك إلتاحة  بضبط  متعلقًا 

رشيطة أال يسبب حضوره إرضارًا بسري التحقيق .

ثانيًا: تكوين فريق التفتيش

واألنظمة  احلاسوب  جمال  يف  والفنيني  املختصني  من  فريق  إيل  بحاجة  االلكرتونية  اجلريمة   
مكان  عىل  احلفاظ  من  يتمكنوا  حتى  رسيعة  بصورة  اجلريمة  مرسح  إىل  باالنتقال  للقيام  االلكرتونية 
اجلريمة واملحافظة عىل األدلة من النسخ أو اإلتالف أو الشطب أو التعديل، باإلضافة إيل رجال الرشطة 
املختصني باحلامية واألمن،من أجل ضبط اجلريمة االلكرتونية مع مراعاة إبعاد املشتبه فيهم والعاملني 
لرسعة  ذلك  املعطيات،  ومعرفة  األجهزة  مجيع  تفتيش  يتم  ثم  ومن  املكان  عن  احلاسوب  أجهزة  عىل 
قيامها ورسعه تغري وإخفاء معطيات احلاسوب وبالتايل ضياع األدلة واختفاء اجلريمة,وأتالف املعلومات 
املخزنة أو حموها )82(، وهذا ما أكدت عليه الفقرة أ من املادة 13 من قانون رقم 27 لسنة 2015 من 
قانون اجلرائم االلكرتونية األردين والتي نصت  مع مراعاة الرشوط واألحكام املقررة يف الترشيعات 
النافذة ومراعاة حقوق املشتكي عليه الشخصية،جيوز ملوظفي الضابطة العدلية بعد احلصول عىل أذن 
استخدامه  إىل  الدالئل  تشري  مكان  أي  إىل  الدخول  املختصة   املحكمة   من  أو  املختص  العام  املدعي 
الرتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون ، كام أالزمت االتفاقية العربية ملكافحة جرائم 
تقنية املعلومات لسنة 2010م، يف املادة 25 الدول األطراف بتمكني السلطات املختصة من صالحيات 
احلصول عىل أية معلومات خمزنة لدى أي كان أو لدى مزودي اخلدمة أو حتت سيطرهتم، بينام تلزم املادة 

)26( من نفس االتفاقية بتمكني تلك السلطات من تفتيش املعلومات املخزنة.
ونرى رضورة وضع إسرتاتيجية البحث يف اجلرائم االلكرتونية  بحيث ينبغي عىل املحققني   
يف جمال اجلرائم االلكرتونية  الوضع يف اعتبارهم أن كل العنارص جيب أن ختضع للتحقيق والفحص 
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فجهاز الكمبيوتر هو مستودع الرس ومستودع البيانات التي هي دليل عىل وجود اجلريمة،  فيجب قبل 
اجلريمة  بعنارص  والتي هلا صله  اإللكرتونية   األدلة  املحكمة توضيح مصادر  إىل  العامة  النيابة  ذهاب 
فقد يستخدم جهاز الكمبيوتر كأداة يف اخرتاق املواقع وتوزيع احلقوق والنسخ واإلتالف فمن خالل 
القرص الصلب بجهاز الكمبيوتر يمكن استكشاف العديد من أنواع األدلة املختلفة)83(، ويف الغالب 
يكون ميدان اجلريمة االلكرتونية مثل باقي مسارح اجلرائم األخرى عندما يكون اهلدف منها االعتداء 
عىل املعلومات والبيانات االلكرتونية، بحيث يكون التحرك إىل مرسح اجلريمة بقصد املدامهة والتفتيش 
وشهادات  املتهمني  باعرتافات  االستعانة  إمكانية  مع  الطبيعية  حالتها  عىل  وضبطها  اجلريمة  أدلة  عن 
الشهود والقرائن،أال أن هنالك ضوابط ال بد من مراعاهتا عند االنتقال إىل مرسح اجلريمة، إذ ال بد 
من توافر معلومات كافية عن املكان الذي متت فيه اجلريمة وعدد األجهزة املتوقع مشاركتها يف اجلريمة 
وأنواعها ومواقعها وموقع ملحقاته من خزائن ومعطيات تابعه لألجهزة املشرتكة يف اجلريمة، أما فيام 
يتعلق باملوارد البرشية من رجال النيابة العامة والضابطة القضائية فاألصل يف مثل هذا اجلرائم ال بد من 
إعداد فريق من املتخصصني يف جمال اجلرائم االلكرتونية بغيه البحث والتحري والتفتيش وضبط األدلة 
يف مثل هذا اجلرائم بحيث حتدد املهام املطلوبة من كل فرد فيهم عىل أن يكونوا من ذوي اخلربةيف جمال 

التحقيق اجلنائي يف مثل هذه اجلرائم .

املطلب الثالث
ضبط أدلة اجلريمة االلكرتونية وجراءته

الغاية من التفتيش هي ضبط األشياء و يقصد به وضع اليد عيل يشء يتصل بجريمة وقعت يفيد   
يف كشف احلقيقة عنها وعن مرتكبها وهو من حيث طبيعته القانونية قد يكون من إجراءات التحقيق أو 
االستدالل ويتحدد ذلك بحسب الطريقة التي يتم هبا وضع اليد عىل اليشء املضبوط، فإذا كان اليشء 
وقت ضبطه يف حيازة شخص وأقتىض األمر جتريده من حيازته كان الضبط بمثابة إجراء حتقيق، أما إذا 
كان االستيالء عليها دون االعتداء عىل حيازة قائمة فإنه يكون بمثابة إجراء استدالل، يلزم يف الضبط 
أن يكون قد تم اختاذه لغاية حمددة وهي الكشف عن أشياء تتعلق باجلريمة االلكرتونية أو تفيد يف إظهار 
احلقيقة ومراعاة إبعاد املشتبه فيهم عن مرسح اجلريمة  مكان األجهزة التي أسهمت يف أحداث اجلريمة  
واملعطيات  املكونات  ومعرفة  باجلريمة  العالقة  ذات  االلكرتونية  األجهزة  مجيع  تفتيش  يتم  بحيث   -
املخزنة فيه، والتي تفيد يف كشف كيفية وقوع اجلريمة من خالل معرفه رقم االتصال أو ما تم من نقل 
أو نسخ أو إتالف للمعلومات والبيانات، ويمكن بالتايل وضع معيار حيدد األشياء التي جيوز ضبطها 
بأهنا  مجيع األشياء  أيا كانت طبيعتها  التي يقدر املحقق أهنا تفيد يف كشف احلقيقة  فاملعيار هي الصلة أو 

الرابط بني اليشء واجلريمة، وجيب عىل  املحقق أن يستخلص منة دليل إدانة أو براءة)84(.
يف  واملتخصصني  الفنيني  من  فريق  قبل  من  جيري  التفتيش،أن  هذا  تنفيذ  حسن  ويتطلب   
إىل  وباإلضافة  االلكرتونية،  واألنظمة  والشبكات  باحلاسوب  واسع  علم  وهلم  االلكرتونيات  جمال 
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جهاز  يشمل  االلكرتونية  اجلريمة  يف  والضبط  واألمن،  باحلامية  املختصني  القضائية  الضابطة  رجال 
احلاسوب بأنواعها  وملحقاته؛ مثل والنوت بوك، و االب توب ، ولوحة املفاتيح، الشاشة، الرشائط 
املمغنطة، واملودم)Modem )85، والطابعات، وملفات الكمبيوتر واالتصاالت والسجالت وبيانات 
ألنظمة  املادية  املكونات  بضبط  منها  يتصل  وما  اإللكرتوين،  والربيد  املراسالت  الشبكة،وضبط 
عربه  تبادهلا  جيري  أو  تتناقل  التي  املعطيات  وكل  والربجميات  املعنوية  املكونات  وكذلك  احلاسوب، 
اجلريمة،  جسم  من  جزءا  أو  أثر  يعد  ذلك  فكل  معًا،  احلاسوب  أجهزة  تربط  التي  املعلومات  شبكة 
التفتيش، علاًم  بحيث ينبغي البحث عنها وفحصها والتحري عنها من اجل االستفادة منها يف عملية 
أن التعامل مع تلك املعطيات يف البحث والتفتيش حتتاج إىل خربة فنية متخصصة يف جمال احلاسوب 
والشبكة االلكرتونية ومعرفة بالقانون وقواعد البيئة االلكرتونية التي جيب عىل النيابة العامة األخذ هبا 
واالستعانة هبم، كوهنا صاحبة الصالحية يف ذلك، وقد أوجبت املادة 487 من القانون الكندي ضبط 
كل ما تتوافر بشأنه مربرات معقولة تدعو لالعتقاد بأن جريمة قد وقعت أو يشتبه يف وقوعها، أو أن 

هنالك نية الستخدامه يف ارتكاب جريمة ذات طابع االلكرتوين)86(.
طبعيه الضبط ترد وبحسب التنظيم القانوين عىل األشياء دون األشخاص، فهم ال يصلحون   
القوانني قد اجتهت عىل إمكانية اشتامل الضبط  الدقيق، وأن كانت هنالك بعض  باملعنى  حماًل للضبط 
عىل األشخاص ,إن كان مفهوم ذلك القبض عليهم وإحضارهم، ويظهر واضحًا الفرق بني القبض عىل 

األشخاص وضبط األشياء )87(. 
الكرتونيًا،كام  املعاجلة  واملعلومات  البيانات  هي  اإللكرتونية  اجلرائم  جمال  يف  الضبط  وحمل   
بنصوص   )27( املادة  يف  2010م،  لسنة  املعلومات  تقنية  جرائم  ملكافحة  العربية  االتفاقية  أالزمت 
معنونة بضبط املعلومات املخزنة. كام وألزمت املادة )28( باجلمع الفوري ملعلومات تتبع املستخدمني، 
للضبط  واملعلومات  البيانات  تلك  وصحة  إخضاع  إمكانية  حول  دار  الذي  النقاش  من  الرغم  وعىل 
ومدى اعتبار املكونات املعنوية مساوية للمكونات املادية وحتى ال يكون هنالك تكرار نحيل الدارس 
إىل املطلب الثاين يف املبحث األول منعًا للتكرار، إذ أن االجتاه السليم يعترب أن تلك البيانات ما هي أل 
ذبذبات الكرتونية تقبل التسجيل واحلفظ والنسخ والتخزين عىل وسائط وداعامت مادية مما ال يمكن 
إنكار وجودها املادي، وهنالك رأي يؤكد صحة ضبط املكونات املعنوية واملادية؛ وهذه ما أكده قانون 
اإلجراءات اليوناين يف املادة 251 والقانون اجلنائي الكندي، والذي أجاز ضبط األشياء ذات الطبيعة 

املادية وضبط املكونات املعنوية  كوهنا من املعطيات املخزنة يف األقراص والدعامات املادية)88(.
بالتفتيش  املتعلقة  التقليدية  القانونية  النصوص  تطوير  رضورة  عىل  ونؤكد  ونرى  نتفق   
والضبط يف اجلرائم االلكرتونية، لتشمل البيانات اإللكرتونية واملعلومات ، فيجب أن يدخل يف نطاق 
التفتيش والضبط، التفتيش عن املكونات املعنوية للحاسب اآليل، كالبيانات واملعلومات اإللكرتونية 
أمام اجلهات  الصعوبات  العديد من  واملراسالت واالتصاالت اإللكرتونية، وإال أدى ذلك إىل إجياد 
املختصة بالتحقيق يف ما يتعلق بجمع األدلة واإلثبات التي تفيد يف كشف احلقيقة يف اجلريمة االلكرتونية، 
وقد يؤدي عدم اعتبار املكونات املعنوية للحاسب اآليل من األشياء التي ختضع للتفتيش إىل عدم قيام 
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اجلريمة االلكرتونية  وذلك متى كانت هذه املكونات املعنوية هي السبيل الوحيد للوصول إىل حقيقة 
اجلريمة املعلوماتية.

فالضبط ال بدأن يفيد يف كشف احلقيقة؛ ولتامم ذلك تصدر النيابة العامة اإلذن اخلاص بالتفتيش   
والذي جييز تفتيش اجلهاز أو األجهزة املشرتكة يف اجلريمة وكافة معطيات ومكونات احلاسوب، عىل 
التفتيش )مرسح  أن يكون اإلذن عىل ما سبق الذكر حمدد عىل وجه الدقة والوضوح من حيث مكان 
اجلريمة ( عنوان الشخص وصفته واألشياء التي يتم البحث والتحري عنها، وإثبات مجيع اإلجراءات 

التي اختذت أثناء التفتيش واإلجراءات املتخذة بالنسبةلألشياء املضبوطة.
يذكر أن التفتيش يف اجلرائم االلكرتونية يتناول الدخول إيل جهاز الكمبيوتر وضبط ما حيتويه   
من بيانات ومعلومات  تفيد يف الوصول إىل خيوط اجلريمة، ومن خالل تلك اإلجراءات يتم الضبط 
بحيث يتم إدخال املعلومات والبيانات االلكرتونية املضبوطة واألدلة املحصلة من عملية الضبط و يتم 
تصنيفها وحتريزها يف املغلفات والصناديق املعدة لذلك ويتم متيزها من خالل وضع عالمات عليها، ثم 
تبدءا عملية فحص األدلةالتي تم العثور عليها وحماولة جتربتها من خالل أجهزةأخرى حتى ال يتم املس 
بالدليل األصليمن قبل الفنيني املختصني بمثل هذا النوع من اجلرائم، ويتم توثيق مجيع تلك اإلجراءات 
يف حمرض التحقيق بالتاريخ واليوم الذي تم فيه بحيث يشتمل عىل كافة املعلومات واإلجراءات التي 

متت يف سبيل كشف مالبسة هذه اجلريمة .

اخلامتة

من  يلحقه  وما  والبيانات  املعلومات  جرائم  خصوصية  أن  جليًا  رضوريًا  يبدو  النهاية  وىف   
اعتداء تستوجب وجود ترشيعات خاصة حتكمها نظرا لتسارع تطورها، ألن األحكام العامة املنصوص 
عليها يف قوانني العقوبات، قد ال تستطيع أن تفي بالغرض وهبذا النوع املتجدد من اجلرائم، مما يرتب 
إفالت كثري من املجرمني من دائرة التجريم وبالتايل عدم أمكانية معاقبتهم، إضافةإيل ذلك  أن يف مثل 
هذا احلاالت ال يمكن استخدام القياس واالجتهاد للتجريم عماًل بمبدي  الجريمة وال عقوبة دون 
وجود نص ، حيث  كشفت االستطالعات احلديثة أن وسائل احلامية التي توفرها القوانني النافذة مل تكن 
كافية وال شاملة وال فعالة، إذ رغم وجودها فان حجم جرائم قرصنة املعلومات يتزايد باستمرار، فضال 
عن ان هناك كثري من الدول ليست طرفا يف االتفاقيات التي توفر فرصة للتعاون الدويل ، ومع هذا فهي 

بؤرة كبرية النطالق جرائم قرصنة املعلومات.

لقد حاولنا يف هذه الدراسة أن نتناول يف موضوعا حديثا وهو االختالس االلكرتوين ومدى   
انطباق نصوص الرسقة التقليدية عىل املعلومات والبيانات االلكرتونية، ومل يكن دافعنا يف ذلك فقط 
جريمة  عىل  املطبقة  التقليدية  القانونية  النصوص  أخاضعةإىل  من  املعلومات  تلك  متتع  مدى  حتديد 
الطابع االلكرتوين وقد  املعلوماتوالبيانات ذات  لتلك  القانونية  الطبيعة  أيضا توضيح  بل  االختالس، 
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حاولنا من خالل هذه الدراسة تطبيق القواعد العامة  يف قانون العقوبات  عىل ما تثريه تلك املعلومات 
واملعنوية،  املادية  املكونات  عىل  النصوص  تلك  تطبيق  مدى  حيث  من  ونقاش  جدال  من  والبيانات 
وإكامال  عىل ذلك فإن التجريم جيب أن يشمل كافة الصور التي يتم فيها نقل املعلومات والبيانات، فيقرر 
القانون العقوبات  املناسبة عىل تلك األفعال والتي تؤدي بذاهتا  أو عن طريق وسائل معينة يستخدمه 
اجلاين للحصول عىل معلومات أو بيانات أو تغريها أو حذفها أو أتالفها سواء كانت هذا املعلومات تم 
حفظها أو تدوهلافيجهاز أو نظام أو بأي وسيلة كانت، بحيث تشدد العقوبة أذا  ما استعمل املعلومات 

وتلك البيانات التي حصل عليها بطريقة ما  للحصول عىل مال أو منافع وخدمات شخصية.

ونظرا لتعدد املوضوعات التي تندرج ويمكن تناوهلا حتت عنوان حدود القانون يف السيطرة   
االختالس  دراسة  عىل  اقترصنا  فقد  كلها،  نتناول  أن  املمكن  من  يكن  ومل  االلكرتونية   الرسقة  عىل 
االلكرتوين حتديدًا ومل يكن من املمكن أن نتناول هذا املوضوع دون أن نسبق ذلك بمحاولة التعرف عىل 
مفهوم جريمة االختالس وأركانه، وتناولنا من خالل هذه الدراسة حتديد طبيعة مكونات الكمبيوتر، 
مكونات  أوعىل   )hardware( املادية  املكونات  تلك  عىل  تقع  قد  األخذالتي  أو  الرسقة  وجريمة 

.)software or data bases( الكمبيوتر املعنوية والتي تشمل
املكونات  تلك  هلا  تتعرض  قد  التي  املتعددة  اإلجرامية  املخاطر  عىل  الضوء  تسليط  تم  كام   
نفسه  الكمبيوتر  إتالف  أو  أو حذفها  أو رسقتها  املعلومات  بنقل  األمر  تعلق  اجلريمة سواء  ميدان  يف 
أتنقلناإليإجراءات  ثم  لذلك،  كأداة  الكمبيوتر واالنرتنت  استخدم  أو  الربامج،  أو  البيانات  إتالف  أو 
التفتيش والضبط يف اجلرائم االلكرتونية، حيث تناولت الدراسة إجراءات التفتيش فيالبيئة االلكرتونية  
وبيان األحكام املقررة يف مدى خضوع مكونات احلاسوب للتفتيش سواء املادية منها أم املعنوية، كام 
تم تناول إجراءات ضبط أدلة جرائم احلاسوب يف حدود جريمة الرسقة وحتديد معنى كل من التفتيش 
التفتيش من رشوط موضوعية وشكلية ال بد من توافرها لسالمة  والضبط والرشوط املتطلبة لصحة 

إجراءات التفتيش .

التوصيات والنتائج

وضع . 1 الكمبيوتر  جرائم  وعقوبة  وأنواع  مصطلح  حتديد  عىل  عاجلة  وبصورة  العمل  رضورة 
التعاون  احلديثة مع رضورة  التكنولوجيا واالتصال  التعامل مع وسائل  ترشيعات جديدة حتكم 
العريب والدويل يف مكافحة هذه اجلريمة،ورضورة التنسيق بني خمتلف اجلهات األمنية، مع وضع 
ترشيعات خاصة حلامية أجهزة الكمبيوتر ومعطياته وبراجمه، واألهم من ذلك نرش الوعي أملعلومايت 
بني اجلمهور وتعليمهم كيفية التعامل السليم والصحي واألمن مع شبكة اإلنرتنت حلاميتهم من 
الوقوع فريسة سهلة ملحرتيف اجلرائم االلكرتونية وذلك من خالل نرش التوعية ىف وسائل اإلعالم 

وإنشاء مراكز علمية متخصصة من اجل ذلك.
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البد أن تسعى الدول فيام بينها عىل بذل كل جهد فيمواجه إساءة استخدام اجلرائم  االلكرتونية . 2
للجرائم  املالئمة  والتعديالت  التدبرياملناسبة  من  ومجلة  جنائية  جزاءات  أقرار  خالل  من  ذلك 
القضاء  لدى  والقدرات  الوعي  وتنمية  تدريب وحتسني   تستهدف  تطورها   االلكرتونية ورسعة 
والنيابة العامة ورجال الضابطة القضائية  املناط هبم تتبع اجلرائم االلكرتونية فيام خيص إجراءات 
التحقيق والتفتيش والضبط وحماكمة مرتكبيها وإصدار األحكام املتعلقة هبا مما خيلق قوة قادرة عىل 

احلد منها .
الكمبيوتر . 3 جرائم  بمناقشة  ختتص  التي  العمل  وورش  واملنتديات  والندوات  املؤمترات  تنظيم 

واالنرتنت وسبل التصدي هلا، وزيادة التعاون مع الدول العربية من أجل تفعيل وتطوير منظومة 
مكافحة اجلرائم االلكرتونية  واالستفادة من جتارب الدول العاملية  يف هذا املجال

ندعو القائمني عىل القرار بقانون الفلسطيني املتعلق باجلرائم االلكرتونية بعادة النظر يف القانون . 4
بحيث يكون شامل ال يقترص عىل تغطية جزائية من تلك اجلرائم وحيث غفل عن كثري من األمور 
الرضورية التي كان ال من النص عليها مثل تعريف اجلرائم االلكرتونية  وإجراءات التحقيق التي 

يفرتض إتباعه يف حال اجلرائم االلكرتونية .
حث اجلهات التعليمية يف الوطن العريب عامة وىف فلسطني خاصة عىل تثقيف الطالب والطالبات . 5

يف املدارس يف خمتلف املراحل بجرائم اإلنرتنت والكمبيوتر وخماطر االستخدام السيئلالنرتنت، 
املتعلقة  والقوانني  والترشيعات  لألنظمة  وفقًا  واجلزاءات  للعقوبات  إيقاع  من  علية  ومايرتتب 
بجرائم اإلنرتنت املعمول به يف الكثري من الدول العربية والعاملية، باإلضافة إىل توعية أولياءاألمور 
بتلك املخاطر ووضع استخدام ابناهم لالنرتنت والكمبيوتر حتت الرقابة الفاعلة منهم، باإلضافةإىل 
تثقفيه خمترصة  بمواضيع  والفلسطينية خاصة  كافة  العربية  املدارس  احلاسوب يف  مناهج  تضمني 
بجرائم  املتعلقة  والعربية  الوطنية  والقوانني  لألنظمة  العمرية،  املرحلة  حسب  وذلك  مطولة  أو 

احلاسوب واالنرتنت.
اإلرساع يف تعديل وإقرار وتفعيل مرشوع القرار بقانون املعامالت اإللكرتونية الفلسطيني، وذلك . 6

بوضع  قانون موحد ملكافحة جرائم تقنية املعلومات واحلاسوب واالنرتنت، بحيث يشتمل القانون 
اىل طرق مكافحة  جرائم االنرتنت بالطرق الفنية والتثقيفية املمكنة من خالل تثقيف مستخدمي 
املستوى املحيل  االنرتنت بخطورة هذه اجلرائم وما يرتتب عليها من عقوبات جزائية سواء عىل 

والعاملي .
إعداد . 7 وكذلك  واحلاسوب  االنرتنت  خماطر  مواجه  عىل  القادرة  األمنية  الكوادر  إعداد  رضورة 

سلطات التحقيق من الناحية الفنية والتحري والتحقيق ومجع األدلة والتفتيش والضبط ىف جمال 
جرائم احلاسوب واالنرتنت، وما يستلزم ذلك من إنشاء مراكز متخصصة وفرقة مدرب عىل هذا 
النوع من اجلرائم وطرق مكافحتها وكيفية التعامل مع أجهزة الكمبيوتر، والعمل عىل ختصيص 

رشطة خاصة ملكافحة هذا النوع من اجلرائم املستحدثة 
أالزم . 8 األحكام  ببيان  يسمح  الذي  الكايف   بالقدر  اجلنائية  اإلجراءات  قوانني  تعديل  عىل  العمل 
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إتباعها حال مبارشة إجراءات التحقيق ومنها التفتيش عىل أجهزة احلاسوب و ضبط املعلومات 
التي حتتوهيا تلك األجهزة وضبط الربيد االلكرتوين حتى نستطيع  ضبط األدلة املرشوعة بحيث 
يف  يساعد  مما  واالنرتنت  اآليل  احلاسوب  من  املستخرجة  يستندإلياألدلة  أن  من  القايض  يتمكن 

اإلثبات وإدانة املتهم 
جتريم رسقة املال االلكرتوين املعنوي) املكونات املعنوية (بنصوص رصحية و بوجه عام وذلك عىل . 9

أنه مال باملعنى التقليدي املنصوص عليهفي جريمة الرسقة املنصوص علية يف قانون العقوبات، مع 
املساواة يف احلامية بني املال املادي)املكونات املادية ( واملال املعنوي الذي كان حمل جدل ونقاش بني 

الفقهاء حول مدى اخضاعة للحامية القانونية املنصوص علية يف جريمة الرسقة.
جيب أن خيضع التفتيش يف اجلرائم االلكرتونية ملجموعة من الضامناتالتي توضح حدوده املكانية . 10

الشخصية،لألشخاص  باحلريات  ومساسه  خلطورته  نظرًا  واإلجرائية،  واملوضوعية  والزمنية 
وحياهتم اخلاصة وحرمة منازهلم، ومن أهم هذه الضامنات مبارشته من قبل سلطة التحقيق وفقًا 
أثناء  واحلذر  احليطة  واجب  والتفتيش  التحقيق  سلطة  تلتزم  قانونًا،بحيث  املقررة  لإلجراءات 
التفتيش فال يطلع عىل األشياء واألماكن إال بالقدر الذي حيتمل أن جيد فيها بيانات أو برامج أو 

أشياء أو أدلة هلا عالقة باجلريمة االلكرتونية.
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اسـتـقـالل الـقـضاء وحـيـاده

د. جهاد الكسواني

أستاذ القانون / جامعة القدس

املجتمعات  يف  املطبق  السلطات)1(،  بني  الفصل  مبدأ  من  استقالليتها  املحاكم  تستمد   
الديمقراطية، وكي يتسنى احلديث عن قضاء مستقل، ال بد من توفر احلياد لديه، حيث يعترب احلياد أحد 
أهم مكونات استقالل القضاء، وتشكل مظاهر االستقالل ومظاهر احلياد ركنني أساسيني من أركان 

القضاء املبني عىل أسس دستورية ديمقراطية، تراعي احلقوق والواجبات بعيدَا عن الطغيان والتعنت.
يمكن التأكيد عىل أن استقالل القضاء رشط رضوري والزم لتحقيق حياده، وحياد القضاء رشط إلقامة 
احلق والعدل بني الناس، فالعدل ينتفي بدون احلياد، واحلياد ينتفي بدون استقالل. فهام يتكامالن مع 
إذا كان ملتصقًا مع  بعضهام البعض باعتبارمها وجهان لعملة واحدة ال يتحقق وجه الواحد منهام إالّ 
التنمية احلقيقية بمختلف  اآلخر، وإن استقالل القضاء وحياده هو املدخل الصالح والضامن لنجاح 

جوانبها)2(.
يعد استقالل القضاء مبدأ مؤسس ملبدأ الفصل بني السلطات كام أورد كل من مونتسكيو وجان   
جاك روسو فقد أشار كل منهام إىل وجوب سلطة تضع القانون وسلطة تطبقه وأخرى تنفذ القانون، 
واستقالل القضاء مبدأ دستوري ينص عليه القانون األسايس يف املادة )98( منه والتي تضمنتالقضاة 
القضاء أو يف  التدخل يف  القانون، وال جيوز ألية سلطة  مستقلون، ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري 
)3(، كام يضمن  القضاء  باملفهوم الشخيص الستقالل  الفقه عن هذا االستقالل  العدالة، ويعرب  شؤون 
استقالل القضاء قانون السلطة القضائية لسنة 2005 الذي ينص يف املادة)3( منه عىل القضاة مستقلون 

ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون، وهو ما تم وصفه باملفهوم العضوي لالستقالل)4(.
السلطتني  القضاء(، هو فصل  )استقالل  املبدأ  هذا  التي وجد ألجلها  األساسية  الغاية  لعل   
التنفيذية والترشيعية عن السلطة القضائية حفاظَا عىل استقاللية األخرية، هلذا يرى الفقه أن استقالل 
الترشيعية والتنفيذية، وعدم  السلطتني  القضائية من أي تدخل من جانب  السلطة  يعني حترر  القضاء 
كانت  وإذا  القانون)6(.  أحكام  وفق  إالَ  للعزل  القضاة  قابلية  وعدم   ،)5( القانون  لغري  القضاة  خضوع 
للقايض  العدل، وليس  القضاء أساس  استقالل  فإن  امللك  العدل أساس  أن  تبني  أن  املشهورة  املقولة 
ولعل  ووظيفته،  وحياته  مستقبله  عىل  وآمن  حر  بأّنه  يشعر  أن  دون  وحياد  ونزاهة  بتجرد  يقيض  أن 
االجتامعي  االستقالل  درجة  لتبلغ  واهليكيل  الوظيفي  االستقالل  مفهوم  من  أكرب  حتوي  االستقاللية 

واملادي واملهني وهذا ما ال تضمنه عديد القوانني.
الدولة مسؤوليات  أن يكون لكل سلطة من سلطات  القضاء وحياده  استقالل  مبدأ  ويعني   
القضاء  يكون  أن  هي  حتمية،  نتيجة  إىل  هذا  ويؤدي  السلطات،  من  غريها  دون  هبا  تضطلع  حمددة 
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كمؤسسة والقضاة كأفراد، السلطة الوحيدة املخولة للفصل يف الدعوى املعروضة أمامها، وبالتايل ال 
جيوز أن خيضع القضاة ال كهيأة قضائية وال كأفراد إىل أي تدخل سواء من جانب الدولة أو من جانب 
األشخاص العاديني )7(، كام أن القضاة يتوجب عليهم التعامل مع كافة النزاعات والقضايا دون حتيز أو 

انحياز لطرف أو آلخر.

يعترب استقالل القضاء وحياده ركنني أساسيني يف مبدأ املرشوعية بوجه عام، وضامنًا لسيادة   
القانون )الرشعية(، وهلذا وقع التأكيد عىل مستوى املنظامت احلكومية وغري احلكومية )8(، أن القضاء 
للمواطن  واإلنصاف  العدل  إحقاق  اجلوهرية يف  األمور  أحد  إليه  االلتجاء  املواطن يف  املستقل وحق 
واحرتام حقوق اإلنسان وأن مبدأ استقالل السلطة القضائية هو أساس الرشعية واملساواة أمام القانون. 
ويستلزم استقالل القضاء أن تكون له وحده دون غريه الوالية املطلقة يف النظر يف مجيع الدعاوى ذات 
الطبيعة القضائية، ومعنى هذا أنه ال جيوز ألية سلطة غري قضائية أن تغري من حكم املحكمة عىل نحو 

يرض بأحد األطراف أو باملتهم، إال فيام يتصل بالتامسات التخفيف والعفو )9(. 

يمكن القول أن مبدأ استقالل القضاء وركنه األسايس املتمثل يف احلياد، هو مبدأ مدعم يف   
استقالل  عىل  بالتأكيد  الفلسطيني  املرشع  يكتفي  فلم  الفلسطينية،  الوطنية  عن  الصادرة  الترشيعات 
القضاء بل أكد كذلك عىل استقاللية السلطة القضائية، حيث نصت املادة)97( من القانون األسايس 
وحيدد  ودرجاهتا،  أنواعها  اختالف  عىل  املحاكم  وتتوالها  مستقلة،  القضائية  عليالسلطة  الفلسطيني 
العريب  الشعب  باسم  وتنفذ  للقانون،  وفقًا  أحكامها  وتصدر  واختصاصاهتا  تشكيلها  طريقة  القانون 
الفلسطيني، كام تم تدعيم استقاللية السلطة القضائية عرب أحكام مواد قانون السلطة القضائية حيث 
نصت املادة)1( منه عىل السلطة القضائية مستقلة، وتتوالها املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاهتا، 

وفقًا ألحكام القانون.

التنصيص عىل  الفلسطيني هنجًا محيدًا من خالل  الذي اختذه املرشع  النهج  أن  القول  يمكن   
كاهل  عىل  مثقلة  التزامات  يفرض  النهج  هذا  ولكن  القضائية،  السلطة  واستقالل  القضاء  استقالل 
السلطة الترشيعية، التي كان من الواجب عليها أن تراعي كل أحكام ومقتضيات ومتطلبات استقالل 
القضاء وحياده، باإلضافة إىل وجوب التزام السلطتني التنفيذية والقضائية بكل ما سبق، ولكن الواقع 
أفرز بوضوح الكثري من تدخالت السلطتني الترشيعية والتنفيذية يف أعامل السلطة القضائية مما أدى إىل 
احلد من استقاللية القضاء، ولعل الظروف اخلاصة التي مر ويمر هبا الوضع السيايس الفلسطيني، جعل 
التساؤل عن إىل أي مدى تم تكريس احلياد كعامل يف حتقيق  أمرا صعبًا، مما يفرض  من حتقيق احلياد 
استقالل القضاء كمبدأ دستوري؟. تم يف اجلانب الترشيعي تكريس استقالل القضاء دون التنصيص 
عىل احلياد باعتبار تالزم االستقالل واحلياد )املبحث األول(، وباعتبار احلياد تكريس ملظاهر استقالل 

القضاء )املبحث الثاين(.
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املبحث األول
تالزم االستقالل واحلياد

يتالزم استقالل القضاء مع احلياد،  فال يمكن احلديث عن استقالل القضاء دون أن يتسم هذا   
القضاء باحلياد، ذلك أن عدم احلياد يعني التنكر القضائي لنزاهة القايض، وبالتايل خضوع املتقاضني 
العنرص  ليس  أنه  إال  األول(،  القضاء)املطلب  استقالل  عنارص  من  عنرص  فاحلياد  األهواء،  مليزان 

الوحيد)املطلب الثاين(. 

املطلب األول
احلياد عنرص من عنارص استقالل القضاء

يعترب حياد القضاء أهم عنارص استقالله ويعني احلياد النأي بالقضاء بعيدًا عن التحيز لفريق   
أو خصم دون أخر وبعيدًا عن االنتامءات وامليول السياسية، فانحياز القضاء يفقده استقالله)10(.

يفرتض احلياد يف القايض، أن يقيض هذا األخري بتجرد ونزاهة، بعيدا عن امليول واألهواء والرغبات، 
سواء الشخصية أو السياسية أو املجتمعية، وللحياد بمفهومه العام أسس جيب أن يقوم عليها )الفرع 

األول( باإلضافة إىل وجود معنى خاص للحياد جيب توفره يف القايض املدين )الفرع الثاين(.

الفرع األول
أسس احلياد

بالسياسة  املتمثلة يف عدم جواز االشتغال  القضاء  الفقه جيمع عىل حتديد عنارص حياد  يكاد   
)أوالً(، و عدم جواز توسيع اختصاص القضاء املتخصص )ثانيًا(.

أوالً: عدم جواز اشتغال القايض بالسياسة 

تنص املادة )29( من قانون السلطة القضائية عىل املحظورات التي ال جيوز للقضاء إتيان فعل   
منها ومن هذه املحظورات ما ورد بالبند ج( من الفقرة األوىل من املادة املذكورة التي حتظر عىل القايض 
ممارسة العمل السيايس، ذلك أن العمل السيايس ينطلق من إحساس االنتامء والوالء للجهة السياسية 
التي يعمل ألجلها، أو للفكر السيايس الذي يدافع عنه. وقد تم تدعيم هذا احلظر ما نصت عليه الفقرة 
الثانية التي ورد فيها ملجلس القضاء األعىل أن يضع نظامًا حيدد األعامل التي ال جيوز للقايض مبارشهتا 

ألهنا تتعارض مع واجبات الوظيفة القضائية وحسن أدائها.
يتمسك  أن  جيوز  ال  أنه  إال  بطبعه،  سيايس  الفلسطيني  أن  إىل  لدينا  الشعبية  املقولة  تشري   
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القايض بالعادة وهو حمكوم بمبدأ قانوين فيمكن القول أنه ال جيوز بحال من األحوال اشتغال القايض 
بالسياسة)11(، أو االنتامء إىل األحزاب السياسية، ذلك أن تغليب االشتغال بالسياسة وباألخص االنتامء 
القايض  حياد  حساب  عىل  واحلزبية  الفئوية  املصالح  تغليب  إىل  يؤدي  قد  معني،  سيايس  حزب  إىل 

واستقالله، بل وكذلك عىل حساب نزاهته، مما يشكل خرقًا للقسم القضائي املغلظ وحنثًا به. 

يشري يف هذا أحد الباحثني إىل أنه وتربز هذه املسألة بوضوح يف تشكيل حمكمة أمن الدولة-  
السورية- العليا املحدثة خالفًا ألحكام الدستور، حيث ينتمي أعضاؤها الثالثة إىل حزب البعث اثنان 
منهام حيمالن رتبة عسكرية رفيعة والثالث مدين، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما مدى حيادية 
القايض جتاه الشخص الذي حياكمه عىل سبيل املثال، إذا كان هذا الشخص متهاًم بإبداء أراء سياسية 
التوفيق بني قسم  القايض هنا  إليه القايض..؟ فهل يستطيع  ينتمي  الذي  معارضة للسلطة أو للحزب 
اليمني النتامئه احلزيب، وقسم اليمني عند توليه مهمته كقايض..؟ هل يضع القايض والئه احلزيب جانبًا، 
حكمه  يصدر  أم  للقضاء،  الوالء  يمني  لقسم  ووفقًا  وجترده  وضمريه  لرشفه  وفقًا  القضية  يف  وحيكم 
انسجامًا مع قسم اليمني لوالئه احلزيب..؟ ويف هذه احلالة األخرية البد أن يقع القايض يف تعارض مع 

قسم اليمني الذي أداه لدى توليه مهامه القضائية)12(.

يستقيم القول ال حمالة وانطالقا من الرشوط واجبة التوفر يف القايض أن االشتغال بالسياسة   
يتعارض مع نزاهة القايض، بالدرجة التي يتعارض فيها مع حياده مما يؤدي إىل هدر ركن من أركان 

استقالل القضاء، وهو الركن األهم واملتمثل يف احلياد.
يمكن القول أن احلياد كركن من أركان االستقالل جيب أن يستمر طوال فرتة الدعوى أيا كان   
ميداهنا، مدنية أم جزائية أم إدارية، بل يمكن احلديث عن نشأة احلياد قبيل الدعوى، بالنسبة للدعوى 
القضائية، ويف هذا  الضابطة  العامة كسلطة إرشاف عىل مأموري  النيابة  اجلزائية، وباألخص يف عمل 
يشري أحد املختصني يف امليدان إىل أنه، غري أن النظرة املثالية ملفهوم احلياد تطبع املحاكمة باملعنى الواسع 
للكلمة، إذ أهنا ال تنحرص يف سري املحاكمة كموجه هلا، بل تدخل يف عملية تنظيمها الشامل، وتعترب 
نموذجًا عامليًا راسخًا يف قانون أصول املحاكامت، حيث أن مبدأ احلياد ليس فقط موجب حالة بل هو 
موجب من موجبات الدولة، هدفه محاية القضاء من الضغط السيايس، سواء من قبل احلكومة أو من 
قبل القوى املنتخبة )كمجلس النواب عىل الصعيد الوطني أو البلديات عىل الصعيد املحيل( أو من قبل 

األحزاب السياسية أو إىل حد معني من املجتمع ككل )13(.

ثانيًا: عدم جواز توسيع ميدان اختصاص القضاء املتخصص

ال جيوز للقضاء املتخصص كقضاء الطفل، أو قضاء األرسة، أو القضاء العسكري، أو العامل،   
أن يتخذ عىل عاتقه النظر يف املسائل التي خترج عن حدود اختصاصه، ذلك أنه قضاء متخصص، تم 
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أو وفق سياسة وإرادة  القضاء،  اكتسبها هذا الصنف من  حتديد ميدان اختصاصه وفق خربات معينة 
لقراراته  خيضعوا  أن  واليته  حتقق  رشوط  إىل  خيضعون  الذين  املواطنني  عىل  تفرض  معينة،  ترشيعية 

وأحكامه.  
يمكن القول أن توسيع ميدان اختصاص القضاء املتخصص يؤدي إىل إعطاء هذا النوع من   
الدول وجودها، ويف هذا  ألغت جل  التي  الدولة  أمن  القضاء اخلاص عىل غرار حماكم  القضاء صفة 

االجتاه سارت اإلرادة السياسة الفلسطينية التي ألغت حمكمة أمن الدولة بمرسوم رئايس سنة 2004.
يعترب توسيع ميدان اختصاص القضاء املتخصص كالقضاء العسكري مثال، خمالفًا ملبدأ حق اإلنسان يف 
االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي، املنصوص عليه يف املادة 30 من القانون األسايس الفلسطيني، وهو القضاء 
القانون، والذي تم حتديد ميدان اختصاصه، ذلك أن االلتجاء إىل القايض  املنشأ مسبقًا، وفق أحكام 

الطبيعي يعد إىل جانب احلياد عنرص أو ركن من أركان استقالل القضاء. 
وأمان  أمن  عنرص  من  الطبيعي  القضاء  يشكله  أن  يمكن  ملا  االلتجاء  حق  إىل  املرشع  أشار   
واطمئنان لدى املتقاضني، ومل ينص املرشع الدستوري عىل حق التقايض لدى القايض الطبيعي إيامنا منه 
بأن هذا األخري هو امللجأ للمواطن، وال يلجأ اإلنسان إىل آخر إال لثقته فيه، ولكونه يشكل له مصدرًا 

لألمن واألمان. 
ويشري الفقه إىل أن املحاكم من حيث املبدأ جيب أن تكون عادية، بحيث يتقاىض األفراد لدهيا   
بحسب  الطبيعي  املرجع  وهي  لدهيا،  التقايض  وأصول  ونظاميتها  بوجودها  وسلفًا  مسبقًا  ويعرفون 

الدستور املرصي لعام 1971، أو النظامي بحسب الدستور األردين، لبت حقوقهم.
و تتمتع هذه املحاكم بالوالية العامة والشاملة لتطبيق القوانني، وتستقل بكياهنا - يف حتقيق   
الصلة  انعدام  االستقالل  هذا  يعني  أن  دون  والتنفيذية  الترشيعية  السلطتني  عن   - واحلكم  الدعاوى 
والتعاون والتأثري املتبادل بني السلطات، وليس يمنع أن ينظم القانون حماكم خاصة ويوليها اختصاص 
النظر بمسائل معينة وحمددة بصورة حرصية، نظرًا إىل طبيعة احلق أو األشخاص أو اجلرم أو إىل طائفة 

معينة من املسائل، والعتبارات وطنية أو تقنية)14(.

أو  ألهداف  حتقيقا  املتخصص  القضاء  اختصاص  ميدان  توسيع  إىل  عادة  السلطات  تلجأ   
أغراض سياسية، ويكون التوسيع بطريقتني:

األوىل: أن يكون توسيع االختصاص بناء عىل قرار من السلطة التنفيذية. ويمكن اإلشارة يف   
هذا امليدان إىل املرسوم الرئايس الصادر لسنة2007، والذي وسع من اختصاص القضاء العسكري يف 
حالة الطوارئ، ويف هذا توسيع واضح مليدان اختصاص القضاء العسكري، وقد تم الرتاجع عن هذا 
املرسوم يف غضون فرتة زمنية وجيزة وقد تبنت مؤسسات املجتمع املدين رجوع الفضل هلا يف الرتاجع 

عن املرسوم سابق الذكر)15(.
القبيل قام  يتبنى القضاء املتخصص من ذاته توسيع ميدان اختصاصه. ومن هذا  الثانية: أن   
القضاء العسكري الفلسطيني، بالنظر يف عديد القضايا التي خترج عن حدود اختصاصه، وبالتايل تم 
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نقض هذه القرارات من قبل حمكمة العدل العليا)16(.

الفرع الثاين
حياد القايض املدين

يمتاز القضاء املدين باملواجهة، وذلك عىل خالف القضاء اجلزائي االستقرائي، وعليه حيدد   
ما يعرف باملعنى اخلاص للحياد )ثانيًا(، باإلضافة إىل ما جيب أن يتوفر من حياد يف القايض املدين حتت 

عنوان املعنى العام للحياد)أوالً(.

أوالً: املعنى العام للحياد

يمكن القول أن املعنى العام حلياد القايض املدين هو معنى شخيص، يتمثل يف عدم جواز قضاء   
يف  طرفا  أقاربه  أحد  أو  هو  يكون  قضية  يف  نظره  جواز  وعدم   ،)17( الشخيص  علمه  عىل  بناء  القايض 

الدعوى، ويف هذا نصت املادة )30( من قانون السلطة القضائية عىل:
ال جيوز أن جيلس يف دائرة واحدة قضاة بينهم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية.. 1
ال جيوز أن جيلس للقضاء أي من القضاة الذين تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثالثة مع . 2

عضو النيابة العامة أو ممثل اخلصوم أو احد طريف اخلصومة.

ثانيًا: املعنى اخلاص للحياد

يمكن القول أن املعنى اخلاص للحياد هو معنى فني، ذلك أن لألطراف وحدهم لدى القضاء   
اللذين يتولون إحضار  النزاع أو اخلصومة، كام أن الطلبات حيددها األطراف،  املدين حق تعيني رقعة 
املستندات وكافة وسائل اإلثبات، واللذين يضمنون أوراق الدعوى طلباهتم، ويكون يف هذا اإلطار 
الشهود واالنتقال  اختبارات، وبسامع شهادة  بإجراء  يأذن  أن  له  إذ  إجيابيًا،  املدين حيادًا  القايض  حياد 

للمعاينة.

املطلب الثاين
احلياد ليس العنرص الوحيد الستقالل القضاء

باإلضافة إىل احلياد كعنرص أو كركن أسايس الستقالل القضاء فهناك عنارص أخرى واجبة   
التوفر يف القايض دعام الستقالل القضاء وعىل رأس هذه العنارص التخصص)الفرع األول(، والعلم 

الواسع واالجتهاد)الفرع الثاين(.
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الفرع األول
التخصص 

يعمل ختصص القايض عىل تفعيل مبدأ استقالل القضاء، ذلك أنه إذا كان استقالل القايض ،    
يعني أنه ال سلطان عىل القايض إال أحكام القانون فإن تكوين عقلية القايض وتنمية قدراته هي التي 

توفر له القدرة عىل إنزال حكم القانون عىل الواقعة املعروضة عليه)18(. 
التعمق يف جانب من  يعني  التخصص  أن  له وللمتقاضني، ذلك  القايض حصانة  وختصص   
املعرفة، ويف هذا فائدة يمكن وصفها بأهنا فائدة علمية، إذ بات التخصص أحد أبرز عالمات التقدم، 
وذلك لتشعب العلوم، واتساع ميداهنا، وال يعني التخصص من جانبه، أن تكون معرفة القايض جيدة 
يف جانب من جوانب العلوم، وسطحية يف جوانب أخرى بل يفرتض يف القايض أن يمتلك حدًا أدنى 

من املعرفة الشاملة.
يقصد بتخصص القايض باملفهوم الواسع أن تكون ممارسة العمل القضائي مقصورة عىل فئة   
التكوين  ذات  الرفيعة  والثقافة  الواسعة  واملعرفة  املتعمق  القانوين  بالعمل  خاصًا  علميًا  تأهياًل  مؤهلة 
العميل، قوامها التأهيل والتدريب واملامرسة والتجربة واخلربة وأن يتوافر له التفرغ ملهامه، واالنقطاع 
ألداء واجبه نحو سيادة القانون، وحتقيق العدالة وصوالً إلقرار احلق وإقامة العدل بكفاءة واقتدار)19(.
سواء  املحددة  القضايا  بنظر  القايض  تقييد  به  فيقصد  الضيق  بمفهومه  القايض  ختصص  أما   
كانت مدنية أو جنائية بل وىف داخل كل منها يمكن التقسيم والتخصص مثل دوائر التعويضات للقسم 

املدين وكذا دوائر األحوال الشخصية)20(.
يف  بالنّظر  تقييده  القايض  بتخّصص  يقصد  القايض  لعمل  والتقنية  الشخصية  الناحية  ومن   
بحيث  اخلاص  فقهه  وله  اخلاصة  ترشيعاته  له  املختلفة  القضاء  فروع  من  وواحد  حمّدد  فرع  منازعات 

يسهل عليه فهم كل ما يثور من مشاكل معينة داخل فرع معني فهام دقيقا و معمقا)21(.
رأى جانب من الفقه أن دعم العدالة وحفظ حقوق املتهم ومراعاة قرينة الرباءة ترتسخ أكثر   
اجلزائية،  املادة  يف  متخصصني  قضاة  تكوين  خالل  من  وذلك  القضائي)22(،  التخصص  روعي  ما  إذا 
أو  بقضاء األرسة،  الطفل، وآخرين  بقضاء  اإلنسان، وآخرين متخصصني  واملؤهلني الحرتام حقوق 
العمل، أو القضاء االقتصادي، وهبذا قيل أن ختصص القايض يف مادة معينة يمكنه من تعميق الدراسة 
عىل  والتعرف  شأهنا  يف  أعدت  التي  بالدراسات  معلوماته  وإثراء  تفاصيلها  بجميع  واإلحاطة  فيها 
التقنيات املتصلة هبا وعىل ما استقر عليه فقه القضاء الوطني واألجنبي مع اإلطالع عىل القانون املقارن 
والبحث يف النصوص وتأويلها التأويل الصحيح مما ينمي ملكة البحث لديه ويساعده عىل تدقيق النظر 
يف املسائل القانونية املطروحة وإجراء ما تقتضيه من استقراء والبت فيها وعىل روية كاملة من األمر...

فال بد من الكفاءة الصناعية والقايض املتخصص يكون ذا كفاءة عالية يف ميدانه...)23(.
بتطور  القايض  دور  تطور  يربط  الذي  احلديث،  االجتاه  عن  التخصص  إىل  الدعوة  خترج  ال   
علوم اإلنسان، وجيعل من واجب القايض أن يكتسب اخلربة يف الطب النفيس، والطب العقيل، وعلم 
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اإلجرام، والبوليس الفني، إىل جانب هذا جيب غرس وإنامء بعض املعاين والقدرات لدى القضاء، وهي 
العمل مع اجلامعة، )حني يعمل القايض مع زمالئه أعضاء الدائرة وحني يتعامل مع املحامني واخلرباء(، 
العالقات  إقامة  عىل  والقدرة  األمور،  يف  البت  عىل  والقدرة  السليم  واإلدراك  احلياد  عىل  والقدرة 

اإلنسانية)24(. 
املنوط  دوره  أداء  حلسن  ضامنًا  بابه  ولوج  املتخصصني  لغري  جيوز  ال  مقدس  حرم  فالقضاء   
لغري  يبوء  أن  من  الناس  لظلم  سبيال  أوسع  وال  باحلريات  فتكا  اشد  هناك  فليس  املجتمع  داخل  به 
املتخصصني من القضاء اجللوس بمجلس القضاء ألهنم لن يعرفوا منه غري السلطة التي جتنح بالعاطفة 

وتكثف امليول اهلادمة وتؤذى العدالة )25(.

الفرع الثاين
العلم الواسع..  حرية الرأي.. االجتهاد

قال تعاىل يف حمكم تنزيله، )قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون(، كام قال )إنام   
خيشى اهلل من عباده العلامء(، ودرج القول أن العلامء هم ورثة األنبياء.

الناس، والتحكم يف مصائرهم يف كثري من  انطالقا من واجب القضاء املوكل له احلكم بني   
األحيان انطالقا من الدعاوى حمل النظر لدهيم، كان بد أن يكون العلم الواسع والقدرة عىل االجتهاد 

وحرية الرأي أوكد اخلصائص التي جيب أن يتصف هبا القايض.
أداء وظيفته  القايض وأن متكنه من  أن تدعم قدرات  املعاين والقدرات من شأهنا  فكل هذه   
القضائية يف استقالل تام )26(، كام أن معرفة القايض بعلوم احلاسوب بات أمرًا وجوبيًا، إذ جيب متكني 
باتت  التي  والقوانني  امللفات  مع  التعامل  له  ييرس  سهل  أسلوب  ومن  املعلومات  بنوك  من  القايض 
القايض  الترشيعي، بل بات هناك ختمة ترشيعية تتطلب من  التضخم  تكرس إىل درجة فاقت وصف 
جمهودًا مضاعفًا قد يتحسن مردوده إذا وقع رفع بعض امللفات الكثرية عن كاهله، فال شك أن كثرة 
امللفات حيد من قدرة القايض عىل مواكبة التطور الترشيعي)27(، كام أنه حيد من قدرته عىل االتصال ببقية  

العلوم األخرى.

حيتل االجتهاد القضائي يف جمال القانون دور بالغ األمهية واألثر ال يكاد يقل يف أمهيته عن دور   
الترشيع نفسه. فاالجتهاد القضائي هو الذي يضفي عىل القانون طابعه العميل احلي، وهو الذي حيدد 

مداه وأبعاده.
وقد جيتهد القايض إما من خالل النصوص الترشيعية التي يلتزم تطبيقها أو من خارج هذه   
النصوص. فعند تطبيق النصوص الترشيعية يضطر القايض إىل أن جيتهد يف حالتني أساسيتني: غموض 

النص أو إهبامه من جهة، والنقص يف النص أو سكوته عن بعض املسائل من جهة ثانية)28(.
وللقايض أن ُيْعمل عقله يف األمور التي ليس فيها نص رصيح، أو عندما يغيب املصدر الثانوي   
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للقانون، واالجتهاد من األثر يف أحكام القضاء يف الرشيعة اإلسالمية فإذا غاب نص من القرآن أو السنة 
أو القياس أو اجتهاد من له حق االجتهاد، فعندئٍذ جيتهد القايض برأيه، وله أجر االجتهاد، قال رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم، إن حكم احلاكم فاجتهد ثم أصاب؛ فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، 
فإن  إيل احلق ومعرفته،  التوصل  أجر االجتهاد يف معرفة احلق، وأجر  باألجرين:  أجر، واملقصود  فله 
أخطأ فله أجر واحد وهو أجر االجتهاد يف حماولة الوصول للحق. وينشأ عن إمكانية اجتهاد القايض 

واجب حممول عىل القايض وهو واجب الفصل يف املنازعات وإال تعرض إىل جريمة إنكار العدالة.

وليس عىل القايض ذنب إن أخطأ يف اجتهاده ما دامت نيته معرفة احلق، إذا كان مالًكا ألدوات   
االجتهاد، قال تعاىل )وليس عليكم جناح فيام أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان اهلل غفوًرا 
رحياًم( )29(، وخيضع اجتهاد القايض لرقابة حمكمة النقض كمحكمة قانون، باعتبار اخلطأ يف االجتهاد 

خطأ يف تطبيق القانون. 
إعامل  يف  حرية  من  للقايض  ملا  القضاء،  استقالل  مظاهر  من  مظهر  القضائي  االجتهاد  يعد   
عقله، ويف إعامل وجدانه اخلالص وقناعته الذاتية، ولكن االجتهاد جيب أن يبنى عىل احلياد الذي يعترب 

أحد مظاهر تكريس استقالل القضاء.

املبحث الثاين
احلياد تكريس ملظاهر استقالل القضاء 

يعد احلياد مظهرًا من مظاهر تكريس استقالل القضاء، واحلياد ال يعني فقط أن يكون القايض   
حمايدا ومستقاًل جتاه املؤثرات اخلارجية يف حق السلطة القضائية، وهو ال يعني فقط أن يكون القايض 
حمايدا ومستقاًل بام تفرضه عليه نزاهة القايض ورشف وظيفته، بل جيب أن يكون احلياد واالستقالل جتاه 
السلطات القضائية فيام بينها )املطلب األول(، و جيب أن يكون القضاء حمايدا ومستقال جتاه السلطات 

األخرى)املطلب الثاين(.

املطلب األول
االستقالل واحلياد جتاه السلطات القضائية فيام بينها

اعتمد مونتسكيو عىل قاعدة  السلطة تقّيد السلطة،  ليبلور مبدأ الفصل بني السلطات أو الفصل   
بني الوظـائف وبالتحديد الفصل بني السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذيـة والسلطة القضائية، وبعدها 
تم اعتامد نفس املبدأ داخل هذه األخرية فقّسمت بدورها إىل سلطات خمتلفة وهي سلطة املالحقة أو 
اإلدعاء أو االهتام، وسلطة التحقيق، وسلطة احلكم، وكلها أطراف للسلطة القضائية أخذت يف الظهور 
تدرجييا دون أن يعلن عن استقالهلا مبارشة ومل تتكون فكرة الفصل بينها إال خالل النصف الثاين من 
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بينها من خالل  الثامن عرش)30(. ومن هنا تكمن أوجه االستقالل جتاه السلطات القضائية فيام  القرن 
استقالل قضاء االهتام عن قضاء التحقيق)الفرع األول(، ومن خالل استقالل قضاء احلكم عن قضاء 

االهتام والتحقيق)الفرع الثاين(.

الفرع األول
استقالل قضاء االهتام عن قضاء التحقيق

مسألة  التحقيق  قضاء  عن  سلطته  أو  االهتام   قضاء  استقالل  عن  احلديث  أن  القول  يمكن   
شائكة، ظهر عىل إثرها عدة قوانني غايتها السعي إىل إحقاق العدالة اجلنائية من خالل حتقيق  التوجه 

القضائي األمثل.
توجه الفقه لوضع تساؤالت عن الفروق يف االختصاص والتأهيل بني كل من املدعي)قضاء   
املدعي  أم  املحقق  بالرتافع  أوىل  أهيام  عن  التساؤل  إىل  توجهوا  كام  التحقيق،  وجهة  اإلهتام(  سلطة  أو 

العام)31(؟
يف  للمجتمع  ممثلة  كوهنا  األوىل  االهتام  سلطة  هي  العامة  النيابة  أن  عىل  احلديث  الفقه  يتفق   
الطالبة بمعاقبة املخالفني واملعتدين عىل نظام املجتمع، لكن اخلالف قائم بينهم عىل مجعها بني سلطتي 

االهتام والتحقيق.
يطلق لفظ التحقيق عىل جمموعة من اإلجراءات التي تبارشها سلطات التحقيق املختلفة قبل   
البدء يف إجراءات املحاكمة، غري أنه خيرج من نطاق هذا املعنى إجراءات االستدالل السابقة ملبارشة 

التحقيق، حتى ولو كانت اجلهة التي قامت هبا هي النيابة العامة.
لعمل  مكمل  هو  إنام  االهتام،  سلطة  وصاحب  العام  اإلدعاء  ممثل  عمل  أن  البعض  يرى   
املحقق، ويف الغالب تقوم به سلطة واحدة،  واجلمع هو حل عميل كونه يبسط اإلجراءات ويؤدي إىل 
حسن سري العدالة اجلنائية، وينطلق بعض الفقه يف مرص يف تربير اجلمع من املذكرة اإليضاحية للقانون 
رقم 353 لسنة 1952 الذي عدل عن نظام الفصل بني سلطتي االهتام والتحقيق بجعل التحقيق من 
أنه من املستحسن عدم االستمرار يف  العامة حيث تنص املذكرة عليتبني من العمل  النيابة  اختصاص 
النظام اجلديدنظام الفصل والعودة إىل النظام السابق الذي كان متبعًا..قد صار نظام الفصل منتقدًا حتى 
يف فرنسا نفسها، وملا لوحظ من أن نشاط القايض حمدود لعدم كفاية عالقاته برجال الضبطية القضائية، 
فضاًل عام تكشف عنه العمل من أن سؤال الشهود أمام عدة جهات فيه تشتيت للدليل وخلق ثغرات يف 

التحقيق)32(.
يف  العامة  النيابة  ومكن  الترشيعي  التوجه  هذا  الفلسطيني  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  اختذ   
فلسطني من اجلمع بني سلطتي االهتام والتحقيق، حيث تنص املادة)55( من قانون اإلجراءات اجلزائية 
عىل )1- ختتص النيابة العامة دون غريها بالتحقيق يف اجلرائم والترصف فيها.. كام نصت املادة )56( 
امتالكها لسلطة  باجلريمة، ويف جانب  التحقيق فور علمها  العامة  النيابة  تبارش  القانون عىل  من نفس 



62

االهتام تنص املادة )1( عىل ختتص النيابة العامة دون غريها بإقامة الدعوى اجلزائية ومبارشهتا وال تقام 
من غريها إال يف األحوال املبينة يف القانون..(.

القيام بتكوين  باعتبار أن  التحقيق وسلطة االهتام  وترى اجتاهات فقهية بعدم جواز اجلمع بني سلطة 
رأي يف مدى إذناب متهم جيعل من صاحب هذا الرأي منحازا إىل رأيه، وخيشى أن يكون هذا االنحياز 
غري قائم عىل أسباب موضوعية فيؤدي إىل االهتام جزافًا، وهذا ليس من شأنه أن يتحقق عند الفصل 
إىل  املنسوبة  التهمة  يف  اجلدية  مدى  موضوعية  أسباب  عىل  بناء  التحقيق  سلطة  فتبيني  السلطتني.  بني 
املتهم والزعم بأن له صلة بالواقعة اإلجرامية. هو السبيل إىل تكوين الرأي يف ذلك بصفة جمردة ال تتأثر 
بالنزعة إىل االهتام مادام أن دورها غري شامل لالهتام، ويرى أصحاب هذا الرأي أن األمر قد خيتلف 
حني يكون املحقق قائام بالتحقيق، وقائاًم باالهتام كذلك، ألنه قد ألف توجيه التهمة وخيشى من تسيريه 

للتحقيق أن يسريه صوب توجيه التهمة ولو مل يكن لذلك من األسس املوضوعية ما يربره)33(.
االهتام  سلطتي  بني  الفصل  إىل  فلسطني  يف  القانوين  الفكر  ينزع  أن  بوجوب  القول  يمكن   
والتحقيق، وذلك حتقيقًا حلياد القايض اجلزائي، خاصة وأن العدالة يف فلسطني عدالة ناشئة، ويمكن 
التحقيق  إنشاء مؤسسة قايض  يتم  الفصل بني سلطتي االهتام والتحقيق، بحيث  هنا دعوة املرشع إىل 

لدى حماكم البداية كي يتوىل هذا األخري التحقيق يف اجلرائم وفق القانون.
السلطة  قانون  مراجعة  بعد  والتحقيق  االهتام  بني  الفصل  وجوب  إىل  إحلاحًا  الدعوة  تزداد   
القانون عىل  تأكيد  مع  العامة  النيابة  العدل من سلطات غري حمدودة جتاه  وزير  يمكن  الذي  القضائية 
الدعوى اجلزائية وفق  العامة عىل  النيابة  العامة، ذلك أن سيطرة  النيابة  وجوب احلفاظ عىل استقالل 

قانون اإلجراءات اجلزائية، ال يستقيم مع السلطات الكبرية املمنوحة لوزير العدل جتاهها.

الفرع الثاين
استقالل قضاء احلكم عن قضاء االهتام والتحقيق

ال يمنع التكامل بني وظائف القضاء اجلزائي، أن يقع تضارب فيها مما يؤدي إذا وقع اجلمع   
بينها إىل انتهاك مبدأ استقالل القضاء من خالل استبعاد الضامنات األساسية التي تعطي صفة الرشعية 
لإلجراءات كافة، ومن هذه الضامنات فصل وظيفة احلكم عن وظيفتي االهتام والتحقيق، وينبني هذا 
املبدأ عىل عدم جواز أن يكون القايض اجلالس للحكم، قد أجرى يف ذات الدعوى التي ينظر فيها أي 
عمل من أعامل املالحقة أو التحقيق، وحتصل هذه الصورة مثاًل إذا أصبح وكيل النيابة قاضيًا جالسًا، 

فال يمكنه حينها النظر يف القضايا التي قام فيها سابقًا بأعامل املالحقة)34(. 
كام نعني بالفصل بني اإلهتام والتحقيق وقضاء احلكم أنه ال جيوز أن يشرتك يف املحاكمة، أو يف   
جوانب من مداوالهتا أي قاض كان قد سبق له القيام بالتحقيق يف القضية ذاهتا الواقع النظر فيها أمام 
املحكمة )35(، فليس من املالئم أن جيمع الشخص بني صفته كمحقق إبان التحقيق اإلبتدائي، وصفته 

كقايض حكم يقوم بنظر الدعوى اجلنائية واحلكم فيها)36(.
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انطالقًا من وظيفة النيابة العامة كممثل رسمي للمجتمع أمام املحاكم  بمختلف تركيباهتا،   
يقع ترسيخ الفصل بني وظيفتي احلكم ووظيفة اإلهتام أو التحقيق، وقد نزع املرشع الفلسطيني إىل تبني 
هذا املبدأ حيث تنص املادة )159( من قانون اإلجراءات اجلزائية علييمتنع القايض من االشرتاك يف 
الدعوى إذا كانت اجلريمة قد وقعت عليه شخصيًا، أو إذا كان قد قام يف الدعوى بعمل مأمور الضبط 
القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو املدافع عن أحد اخلصوم أو أدى فيها شهادة، أو بارش فيها عماًل 
من أعامل أهل اخلربة، ويمتنع كذلك من االشرتاك يف احلكم إذا كان قد قام يف الدعوى بعمل من أعامل 

التحقيق أو اإلحالة أو أن يشرتك يف احلكم يف الطعن إذا كان احلكم املطعون فيه صادرًا منه.
خالفا هلذا ذهبت عديد الترشيعات إىل عدم التنصيص عىل هذا املبدأ، مما حدا بفقه القضاء إىل   
إقراره باحرتاز يف بعض القضايا حيث أقرت حمكمة التعقيب الفرنسية هذا املبدأ حتى يف ظل غياب نص 
حيظر اجلمع بني الوظيفتني)37(، مما دعا املرشع الفرنيس إىل تضمني هذا املبدأ ضمن أحكام م.إ.ج.ف)38(.
نص املرشع املرصي عىل هذا املبدأ ضمن أحكام املادة 247 من قانون اإلجراءات اجلنائية، فأورد أنه 
يمتنع عىل القايض أن يشرتك يف نظر الدعوى إذا كانت اجلريمة قد وقعت عليه شخصيًا، أو إذا كان قد 
قام يف الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو املدافع عن أحد اخلصوم أو 

أدى فيها شهادة، أو بارش عماًل من أعامل أهل اخلربة....
احلكم  وظيفة  بني  الفصل  مبدأ  إىل  أضاف  املرصي  املرشع  أن  النص  هذا  أحكام  من  يتضح   
هبا  يالمس  أن  للقايض  املمكن  من  كان  وظيفة  أي  وبني  احلكم  وظيفة  بني  الفصل  اإلهتام  ووظيفة 
الدعوى ومالبساهتا كخبري، أو كشاهد، أو كمحام عن أحد اخلصوم ويتقارب يف هذا التوجه الترشيعني 
قضاء  بني  الفصل  واجب  يف   )159( املادة  يف  الفلسطيني  املرشع  توسع  حيث  واملرصي،  الفلسطيني 
أو  حتقيق  أو  اهتام  جهة  كان  سواء  نفسها  الدعوى  يف  النظر  سبقت  للقايض  أخرى  صلة  وأي  احلكم 

ضابطة قضائية أو شاهد أو خبري أو حماميًا للخصم.

لعل يف هذا ضامن حمقق حلياد القايض واستقالله، ولعل الترشيع الفلسطيني خيالف مقتضيات   
هذا النص، أو أنه اختار التخيل عن هذا املبدأ عىل غرار بعض الترشيعات)39(، بغية حتقيق ضامن أكرب 
لرسعة اإلجراءات يف بعض املجاالت، من ذلك ما ورد يف أحكام الباب الثاين من قانون اإلجراءات 
اجلزائية )ويف احلكم يف اجلرائم املرتكبة باجللسات(، حيث يربز أن املرشع يناقض رصاحة مبدأ الفصل 
قبل  من  اجللسة  يف  خمالفة  أو  جنحة  وقعت  إذا  )أنه  عىل   )190( املادة  نصت  إذ  واحلكم،  اإلهتام  بني 
شخص ما، وكان من اختصاص املحكمة النظر يف هذه اجلريمة، جيوز للمحكمة أن حتاكمه يف احلال، 
وحتكم عليه بعد سامع أقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص، بالعقوبة املقررة قانونًا، وخيضع 

حكمها لطرق الطعن التي ختضع هلا سائر األحكام الصادرة عنها..(.
خيول املرشع هنا لقضاة احلكم اجلمع املبارش بني سلطات اإلهتام والتحقيق واحلكم، ولعل   
هذا يمثل إخالالً واضحًا ورصحيًا ملبدأ الفصل بني اإلهتام واحلكم، مما يشكل مساسًا بحياد القايض، 
وإن اعتربه رضا مخاخم بأنه جمرد استثناء ملبدأ الفصل بني التتبع والتحقيق واملحاكمة إذ أورد أن )... 
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احلكم يف اجلرائم املرتكبة باجللسات يعترب استثناًء ملبدأ الفصل بني سلطات التتبع والتحقيق واملحاكمة 
التتبع  صالحيات  بني  أي  الثالث  السلط  صالحيات  بني  احلال  صورة  يف  جتمع  املحكمة  تصبح  إذ 

والتحقيق واملحاكمة()40(. 
يمكننا هذا من القول بأن اإلستثناء جيب أن ال يتجاوز حدود الرشعية الدستورية والرشعية   
اإلجرائية، فمهام كانت اجلريمة البد أن حترتم فيها ضامنات املحاكمة املنصفة، عىل أساس احرتام مبدأ 
استقالل القضاء وحياده، إذ أن املسألة مل تقترص عىل تنازل أو عىل جمرد ختويل سلطة احلكم قسطًا من 
سلطات اإلهتام، بل وقع ختويل سلطة احلكم بالفصل يف الدعوى دون أن تبارش سلطة اإلهتام وظيفتها. 
وظيفتي  بني  الفصل  مبدأ  تدعيم  وجوب  إىل  الفلسطيني  للمرشع  قائمة  هذا  أمام  فالدعوة   
اإلهتام والتحقيق جلمعها يف يد سلطة واحدة وقضاء احلكم ضامنًا ملبدأ دستوري وهو استقالل القضاء 
حيث تعترب أي قاعدة ترشيعية ختالف أحكامه خرقا للدستور وللرشعية الدستورية. ونحن نعول عىل 
هذه ضامنة استقالل القضاء وحياده كون القضاء يبقى احلارس األمني حلقوق وحريات األفراد، وإن 
طغت اإلعتبارات السياسية واألمنية، فالعلة يف رضورة فصل سلطة التحقيق واإلهتام عن قضاة احلكم 

هي ضامن أكرب ممكن من احليادية واملوضوعية فيمن يشرتك يف املحاكمة كقايض حكم)41(.
منع  يف  يتجىل  القايض،  حلياد  إضافيًا  ضامنًا  احلكم  وقضاء  التحقيق  قضاء  بني  الفصل  يعترب   
أحد  مبارشة  فكرة شخصية مسبقة عنها من خالل  تكوين  الدعوى، من  بالفصل يف  املكلف  القايض 

إجراءات التحقيق اإلبتدائي فيها)42(.

املطلب الثاين
االستقالل واحلياد يف مواجهة السلطات

جتاه  وحياده  القضاء  استقالل  وجوب  عن  بالدفاع  القانون  رجال  لدى  أكرب  النزعة  تبدو   
السلطة  جتاه  واحلياد  االستقالل  وباألخص  القضاء  استقالل  ملبدأ  حتقيقا  الدولة  يف  العامة  السلطات 

الترشيعية)الفرع األول(، واالستقالل واحلياد جتاه السلطة التنفيذية)الفرع الثاين(.

الفرع األول
االستقالل واحلياد جتاه السلطة الترشيعية

تتدخل السلطة الترشيعية يف مسار مرفق عام القضاء، من خالل النصوص القانونية، ويف هذا   
يشري فاروق الكيالين إىل إن تدخل السلطة الترشيعية يف تنظيم القضاء يعترب عماًل غري مرشوع لألسباب 

التالية:
األول: إن استقالل القضاء يعني قيام هذا االستقالل يف مواجهة السلطات األخرى يف الدولة...

الثاين: إن تنظيم القضاء وتطويره جيب أن يتم عن طريق الوسائل التي حيركها املجلس القضائي ذاته)43(. 
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يربز خرق استقاللية القضاء وحياده من خالل إصدار قوانني إلعادة تنظيم اهليكل القضائي،   
االستقالل  أن  الفقه  يرى  وهبذا  القضاة،  تقاعد  سن  حتديد  أو  بقانون،  القضاء  تأجري  نظام  حتديد  أو 
اهليكيل للقضاء ال يعني انعدام أي ارتباط بينه وبني بقية السلط... فنظام تأجري القضاء خاضع ملن يعد 
ميزانية الدولة أي السلطة التنفيذية، وحتديد سن التقاعد يكون بقانون أي بموافقة السلطتني الترشيعية 

والتنفيذية، وكل هذه االرتباطات جتعل حق االستقالل اهليكيل للقضاء استقالالً نسبيًا...)44(.
يمكن القول أن ما جاءت به مواد قانون السلطة القضائية  وعىل غرار ما ذهب إليه جانب من   
الفقه - وهو الذي يمثل الشق املدافع عن فكرة تكريس استقالل القضاء- أنه ال يزعم أحد أن ما جاءت 
به أحكام القانون األسايس للقضاة هي  منتهى املأمول أو أهنا عىل غاية من الكامل فإنه ال يوجد يف العامل 
أي نظام مثايل الستقالل هيكيل سواء يف البلدان املتقدمة أو التي هي يف طريق التقدم ومثل هذا القو ل 

ال يثني عن التطوير والسعي إىل األفضل...)45(. 
توجه املرشع الفلسطيني إىل توسيع صالحياته جتاه السلطة القضائية إذ مكن نفسه من حتديد   
سبل تعيني وترقية ونقل وتأديب القضاة، كام خول لنفسه صالحيات حتديد اختصاص املحاكم وذلك 
وفق أحكام املادة )9( من قانون السلطة القضائية التي تنص عىل حتدد قواعد اختصاص املحاكم وتبارش 
اختصاصها وفقًا للقانون.، ويشكل هذا من وجهة نظر الفقه كام اتضح سابقًا خرقا الستقالل القضاء 

وحياده الذي تتضح إشكاالته بشكل أكرب جتاه السلطة التنفيذية.

الفرع الثاين
االستقالل واحلياد جتاه السلطة التنفيذية

تتدخل السلطة التنفيذية يف أعمل السلطة القضائية من خالل السلطات املخولة هلا بالقانون   
أو باملامرسات الواقعية. 

لكن ال يدعنا هذا القول نقبل بأن ختضع السلطة القضائية ألي نوع من التأثري أو السيطرة من   
أي جهة أو سلطة كانت، ذلك أن حسابات السلطات ختتلف، إذ يبقى الشغل الشاغل للسلطة التنفيذية 

أن حتافظ عىل كياهنا وعىل دوامه. 
من  متس  قرارات  الختاذ  القضاء  عىل  الضغط  إىل  الصور  بعض  يف  التنفيذية  السلطة  تسعى   
أنه  القضائية ذاته، كام  السلطة  بيد أن محاية احلرية واألمان هي معنى وجود  حقوق اإلنسان وحريته، 

تتحقق محاية أنجع حلقوق اإلنسان كلام كان للسلطة القضائية وحدها االختصاص يف هذا امليدان)46(.
حتقيقا ملبدأ استقالل القضاء فال جيوز للسلطة التنفيذية التدخل يف عمل القضاء، وذلك محاية للقايض 
من التأثر يف الوصول إىل أحكامه برغبات اجلهات العليا يف السلطة املذكورة، علام بأن عددًا من القضايا 

املطروحة أمام القضاء قد تتعلق بمدى سالمة وقانونية أداء املسؤولني يف السلطة التنفيذية.
كام أن عددًا آخر من القضايا قد يتعلق بمواطنني تربطهم صالت القرابة أو العالقات اخلاصة   
مع مسؤولني يسعون لالتصال بالقضاة خدمة لذوهيم، مما يؤثر سلبًا عىل موازين العدالة، وخيلق متييزًا 
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بني املواطنني يؤثر تأثريًا مبارشًا عىل سيادة حكم القانون)47(.
حيصل أن تتم إدانة شخص حال أنه بريء، إذعانا ألمر السلطة التنفيذية ال سيام يف القضايا   
السياسية، بل حيصل أن ييسء القضاء إىل شخص بريء أثناء إجراءات التقايض، ويف هذا خروج عن 
تبقي  التي  التنفيذية،  السلطة  تدخل  إىل  يرجع  هذا  ومرد  وحياده،  واستقالله  ونزاهته  القضاء  طور 

حريات املواطنني حتت رمحتها.
زمام  القانون  بحكم  متلك  التي  التنفيذية  السلطة  القضاء جتاه  استقالل  بداية ضعف  يتضح   
من  عدد  حتوي  للقضاء  األعىل  املجلس  تركيبة  أن  فنجد  القضائية  السلطة  شؤون  من  كثري  يف  األمور 
الوطنية  السلطة  رئيس  يتمتع  إذ  التنفيذية،  السلطة  عرب  تعيينهم  يتم  ممن  أو  التنفيذية،  السلطة  أعضاء 
بصالحية تعيني رئيس جملس القضاء األعىل وفق أحكام املادة )18( من قانون السلطة القضائية التي 
القضائية  السلطة  أدبية ال يمكن ألعضاء  بسلطة  يتمتع  أنه  املحاكم، كام  تعيني رؤساء  ختوله صالحية 
جتاوزها، هذا باإلضافة إىل سلطته املادية، وأكثر من هذا فإنه خيتار شخصية أكاديمية لتكون من أعضاء 
جملس القضاء األعىل باإلضافة إىل عضوية وكيل وزارة العدل يف املجلس، وعضوية النائب العام الذي 
يعني بناء عىل تنسيب من وزير العدل وذلك وفق أحكام املادة )65( التي تنص عىل 1- ُيعنيَّ النائب 
العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناًء عىل تنسيب من وزير العدل ومصادقة املجلس 

الترشيعي وحيدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته. 
أمام  إىل مسؤوليته كعضو يف احلكومة  باإلضافة  ينفذ سياسة احلكومة  العدل  أن وزير  نعلم   
العدل  لوزير  القضائية  السلطة  قانون  خوهلا  التي  السلطات  وإن  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  رئيس 
جتاه أعضاء النيابة العامة سلطات من شأهنا أن هتدر مبدأ استقالل القضاء عىل اعتبار النيابة العامة من 
السلطة القضائية حسب أحكام القانون، كام يتمتع وزير العدل بصالحيات حتديد االختصاص املحيل 

للمحاكم وفق أحكام املادة )9( من قانون السلطة القضائية.
هذا باإلضافة إىل ما يملكه وزير العدل من سلطة يف طلب فتح حتقيق للقيام بدعوى التأديب   
ألحد القضاة، حيث تنص املادة )52( عىل1- يفتح حتقيق يف حق أي من القضاة بناًء عىل طلب من: 
يتبعها  التي  املحكمة  رئيس  من  أو  العام،  النائب  من  أو  العدل،  وزير  من  أو  العليا،  املحكمة  رئيس 
القايض، سولعل يف هذا أيضًا، خرق واضح الستقاللية القضاء أمام خوف القضاة من تعسف السلطة 

التنفيذية يف صورة عدم خضوعهم ألوامرهم)48(.
تتضح سيطرة السلطة التنفيذية كذلك من خالل ما يسمى بدائرة التفتيش القضائي التي تنشأ   
نظام  القانون بوضع  كلفه  الذي  العدل،  تنسيب من وزير  وبناء عىل  الوطنية  السلطة  رئيس  بقرار من 
خاص هلا وذلك وفق أحكام املادة )46( من قانون السلطة القضائية، مما يوحي بخرق استقالل القضاء 

بشكل رصيح وكان من األوىل أن تنسب هذه الصالحيات كافة ملجلس القضاء األعىل.
وتصادق  القضاء،  استقالل  إىل  تيسء  قوانني  اقرتاح  إىل  التنفيذية،  السلطة  تعمد  قد  أنه  كام   
عليها السلطة الترشيعية عىل هذه القوانني، ومن هذا القبيل نجد اتفاقية مكافحة اإلرهاب، التي أجازها 
النفاذ يف شهر مايو 1999 بعد أن صادقت عليها  العرب، والتي دخلت حيز  الداخلية  جملس وزراء 
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أنه ليس هناك كائن ما يعرتض عىل مكافحة اإلرهاب  ثامن دول عربية، ويف هذا يشري أمني مكي إىل 
بمعناه املعروف، وفق األصول واملبادئ القانونية الدولية واملحلية املعروفة، غري أن االتفاقية املذكورة 
توضح دون أدنى شك أن غرضها األسايس هو محاية النظم احلاكمة يف عدد من الدول العربية وحماربة 
تطلب  التي  الدولة  يف  وحماكمتهم  تسليمهم  هبدف  األخرى،  العربية  الدول  يف  املعارضني  ومطاردة 
التسليم، فاالتفاقية جتيز القبض عىل الشخص املطلوب وتسليمه إىل دولة أخرى دون إعطائه احلق يف 
االعرتاض عىل تسليمه أمام القضاء يف بلد إقامته، واألمر األشد خطورة هو تصنيف األعامل السياسية 
التي تستهدف رؤساء ومسؤويل الدول ضمن اجلرائم اجلنائية العادية التي ختضع إلجراءات تبادل أو 
تسليم املجرمني ويف ذلك خالف رصيح وواضح مع املادة 13 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

والسياسة)49(.
هتميش  يقع  إذ  وواليتها،  القضائية  السلطة  أعامل  يف  للتدخل  مثال  خري  االتفاقيات  هذه  مثل  تشكل 
يكون  أن  وجوب  إىل  باإلضافة  إذ  الوظيفي،  االستقالل  عىل  املبنيني  واحليدة  النزاهة  وجتاهل  دورها 
القضاء بعيدًا عن التدخل يف شؤونه من بقية سلطات الدولة، فإنه جيب أال خيضع أيضًا يف أداء وظيفته 
لغري حكم القانون، وهذا الضابط األخري هو الذي حيقق الستقالل القضاء تكامله ومعناه اإلجيايب )50(.

Endnotes

القضائية وينص عليه . 1 السلطة  الدولة استقالل  القضائية تكفل  السلطة  املتعلقة باستقالل  املبادئ األساسية  املبدأ األول من   -

دستور البلد أو قوانينه، ومن واجب مجيع املؤسسات احلكومية وغريها من املؤسسات مراعاة استقالل السلطة القضائية.

- املبدأ الثاين من املبادئ األساسية املتعلقة باستقالل السلطة القضائيةتفصل السلطة القضائية يف املسائل املعروضة عليها دون حتيز، 

عىل أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثريات غري سليمة، أو أية إغراءات أو ضغوط أو هتديدات أو تدخالت 

مبارشة كانت أو غري مبارشة من أي جهة أو ألي سبب.

- املبدأ الثالث من املبادئ األساسية املتعلقة باستقالل السلطة القضائية تكون للسلطة القضائية الوالية عىل مجيع املسائل ذات الطابع 

القضائي، كام تنفرد بسلطة البت فيام إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل يف نطاق اهتاممها حسب التعريف الوارد 

يف القانون.

التي تصدرها  القضائية، وال ختضع األحكام  الرابعال جيوز أن حتدث أي تدخالت غري الئقة، أوال مربر هلا يف اإلجراءات  املبدأ   -

املحاكم إلعادة النظر. وال خيل هذا املبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات املختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل األحكام 

التي تصدرها السلطة القضائية.
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القرائن القضائية

في اثبات الدعوى االدارية امام القضاء السعودي

د. أشرف محمد حمامده

أستاذ القانون اإلداري والمالي المساعد

معهد اإلدارة العامة  السعودية

امللخص

إن املبدأ العام هو مرشوعية األعامل القانونية اإلدارية أي خضوع مجيع األشخاص بام فيهم   
السلطة العامة بكل هيئاهتا وأجهزهتا للقواعد القانونية السارية املفعول بالدولة، إال أن اإلدارة يف بعض 
األحيان تتعسف يف استعامهلا سلطتها املمنوحة هلا قانونا، ما يستوجب الطعن بإلغاء يف قراراهتا املعيبة 
املبارشة  املبارشة والغري  الداخلية باستعامل وسائل اإلثبات  العيوب  العيوب اخلارجية أو  سواء كانت 
اإلداري إلثبات وقائع غري معلومة من  القايض  يستنبط هبا  التي  القضائية  القرائن  ومن هذه األخرية 
أمامه، وللقايض يف األخري  املرفوعة  الدعوى  املنطق من خالل جمريات  وقائع معلومة، وذلك بإعامل 

السلطة التقديرية يف قبوهلا أو رفضها حسب قناعته الشخصية.

الكلامت الدالة
القانون اإلداري  اإلثبات اإلداري  الدعوى اإلدارية - القرينة القضائية.

مقدمة

إن مسالة اإلثبات هي من أهم املسائل عىل اإلطالق التي يتعرض هلا القايض مهام كانت نوعية   
الدعوى املطروحة أمامه سواء كانت ذات طابع جزائي أو مدين أو إداري، ففي القانون اإلداري تتم 
بنظرها  التي خيتص  اإلدارية  الدعوى  القانون وطبيعة  اإلثبات عىل أساس ظروف هذا  نظرية  صياغة 
القضاء اإلداري وتطبق بشأهنا نظرية اإلثبات اخلاصة به، وهي تتعلق بروابط إدارية تنشأ بني اإلدارة 
بوصفها السلطة اإلدارية العامة وبني األفراد يف ظل مبدأ املرشوعية الذي يعني خضوع اإلدارة حلكم 

القانون. 
ونظرًا الن اإلدارة العامة هي طرف يف الدعوى اإلدارية وما تتمتع به من امتيازات وسلطات   
إثبات عدم مرشوعيته  بالقرار جتعل من عملية  املرتبطة  اإلدارية  واملستندات  للوثائق  عامة، وحيازهتا 
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عملية صعبة، إذ قد قيد حق املدعي يف اإلثبات وهو حق مرشوع طبقًا للقواعد العامة يف اإلثبات.

مشكلة الدراسة

تدور حول مدى األثر القانوين املرتتب عىل القرائن القضائية يف الدعوى اإلدارية يف النظام   
السعودي من حيث الوسائل القضائية، ومدى تقدير القايض اإلداري هلا لتحقق فاعليتها يف اإلثبات، 

وتأثريها عىل سري العملية القضائية وإثباهتا. 

منهج البحث

نعتمد يف هذا البحث عىل املنهج التحلييل الوصفي باالعتامد عىل النصوص القانونية إضافة   
لالجتهادات الفقهية والقضائية ذات العالقة بالبحث يف النظام السعودي.

وسنتناول دراسة القرائن القضائية من خالل مبحثني عىل النحو التايل:
املبحث األول: ماهية القرائن القضائية.

املبحث الثاين: أهم التطبيقات للقرائن القضائية أمام ديوان املظامل.

املبحث األول 
ماهية القرائن القضائية

إىل جانب الدور اإلجرائي الذي يضطلع به القايض اإلداري يف جمال اإلثبات، فإنه يقوم عىل   
التوازي معه بدور موضوعي واملتمثل يف استخالصه للقرائن بنوعيها )القانونية والقضائية(، ونظرًا ألن 
القرائن القانونية خترج عن نطاق بحثنا، فسوف نركز يف دراستنا عىل القرائن القضائية باعتبارها وسيلة 
من وسائل اإلثبات غري املبارشة، فإنه يقتيض منا أوال تعريفها والتمييز بينها وبني مفاهيم أخرى هذا ما 

سنتناوله يف املطلب األول، أما املطلب الثاين فسوف نبني خصائصها ورشوطها.

املطلب األول
مفهوم القرائن القضائية

أورد املنظم السعودي يف نظام املرافعات الرشعية تعريفا للقرائن بوجه عام، وكذلك اجتهد   
الصياغة يف تعريف إال أن مضموهنا واحد وهذا ما سوف  اختلفت  تعريفات هلا وإن  الفقه يف وضع 
وخصائصها  القضائية  القرنية  تعريف  األول  الفرع  يف  نتناول  بحيث  التاليني  الفرعني  يف  إليه  نتطرق 

ورشوط حتققها، أما الفرع الثاين سنتناول فيه ما يميز القرينة القضائية عن بعض املفاهيم األخرى.
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الفرع األول
تعريف القرائن القضائية

ف القرائن لغًة مجع َقرينة، عىل وزن فعيلة بمعنى مفعولة من االقرتان واملصاحبة، ومجعه  تعرَّ  
قرناء وأقران، كذلك معناها احلبل يقرن يوصل به شيئني، والوصل بينهام واملساوي والنظري)1(.

كام يطلق لفظ قرينة عىل الزوجة، وعىل الزوج القرين، وسميت الزوجة بالقرينة ألهنا تقارن الزوج أي 
تصاحبه وتالزمه يف حياته، ويقال قارن اليشء باليشء مقارنة أي اقرتن به صاحبه و الزمه، ويقال قرنت 

اليشء باليشء أي وصلته)2(.
تستخدم كلمة قرينة اصطالحًا للداللة عىل يشء قريب من املعنى اللغوي، فالقرينة هي ما   

يستخلصه القايض من أمر معلوم للدالة عىل أمر جمهول.
فقد عرفها بعض الفقه اإلسالمي أهنا كل أمارة ظاهرة تقارن شيًئا خفًيا، وتدل عليه، وهي   

مأخوذة من املقارنة واملصاحبة)3(.

مثال ذلك ما ُذكر يف القرآن الكريم قال تعاىل )وجاؤوا عىل قميصه بدٍم كذٍب قال بل سولت   
لكم أنفسكم ْأمرًا فصرٌب مجيل واهللُ امُلّستعاُن عىل ما تصُفوْن(  صدق اهلل العظيم )4(.

إن سيدنا يعقوب أعترب سالمة القميص من التمزيق قرينة قوية عىل أن الذئب مل يأكل يوسف   
عليه السالم، إذ من غري املعقول أن يأكل الذئب يوسف وهو يرتدي القميص، ويسلم القميص من 

التمزق.
القرينة ليست سوى عالقة بني واقعتني إحدامها مؤكدة واألخرى جمهولة، وبعبارة أدق هي   
العملية املنطقية التي متكن القايض انطالقًا من واقعة معلومة من إجراء عملية اختيار من بني الفرضيات 
املطروحة الفرضية األكثر احتامالً، ومن هنا فهي تنقل موضوع اإلثبات يف حد ذاته وذلك من خالل 
الوصول  واقعة من أجل  تنطلق من  فالقرينة  واقعة أخرى.  إثبات  ما صحيحة من جمرد  واقعة  اعتبار 
إىل واقعة أخرى عن طريق االستدالل املنطقي استقراء واستنباطًا وحسب االقتناع الذي يتوصل إليه 
القايض من خالل تقديره للوقائع املعروضة عليه. لكن قبل أن يتوصل القايض إىل هذا االقتناع، جيب 
املعروفة و  العنارص  املنطقية بني  العالقة  إثبات  ليتوصل عن طريقها إىل  تقييم منطقي  أن يقوم بعملية 

الواقعة املراد معرفتها أو إثباهتا )5(.

وتعد القرينة القضائية دليل غري مبارش يستخلصه القايض بإعامل الذهن من ظروف الدعوى   
املطروحة أمامه من خالل الواقعة التي قام عليها الدليل إلثبات واقعة أخرى هلا عالقة هبا، منهم من 
يعرفها عىل أهنا عالقة منطقية يستنتجها القايض بني واقعة معلومة وأخرى جمهولة يريد إثباهتا، فالقايض 
هو مصدر هذه القرينة، وتسمى كذلك بالقرائن الفعلية أو إقناعيه ألن القايض يصل إليها من خالل 

اقتناعه الشخيص أو املوضوعي. 
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كذلك هي التي يستنبطها القضاة من الوقائع املعروضة عليهم بمقتىض ما يتمتعون به من فطنة   
وذكاء، وهذا النوع من القرائن ال يمكن حرصه، حيث أنه يتالزم مع القضاة بغض النظر عن الزمان، 
فال خيلو زمن من األزمان من وجود أمثلة عىل تلك القرائن، مثال ذلك ما روى أنه رفع إىل قايض إياس 
بن معاوية رجل استودع غريه ماالً فجحده، فسأله القايض إلياس فأنكر، فقال للمدعي أين دفعت إليه 
قال يف الربية، فقال وما كان هناك، قال شجرة، قال إليها فلعلك دفنت املال عندها ونسيت فتذكر إذا 
رأيت شجرة، وقال للخصم اجلس حتى يرجع صاحبك، وإلياس يقيض وينظر ساعة ساعة، ثم قال 
له يا هذا أترى صاحبك قد بلغ مكان الشجرة، قال ال قال يا عدو اهلل إنك خائن، قال أقتلني، قال ال 

أقتلك واهلل، وأمر أن حيتفظ به حتى جاء الرجل، فقال له إلياس اذهب معه فخذ مالك.
إن هذا النوع من القرائن خيضع للسلطة القايض التقديرية، فله أن حيكم بمقتىض هذه القرينة   

متى اقتنع هبا، وله أن يطرحها جانبًا ويلجأ إىل طرق أكثر إقناعًا)6(.

املرافعات الرشعية  للقرينة يف نصوص خاصة يف نظام  تعريفًا  السعودي(  )املنظم  وقد أورد   
بقوله إهنا  النتائج التي يستخلصها القانون أو القايض من واقعة معلومة ملعرفة واقعة جمهولة )7(.

الفرع الثاين
متييز القرائن القضائية عن بعض املفاهيم األخرى

مصطلحات  وبني  بينها  مقارنة  لتقديم  التعرض  دون  القضائية  القرينة  مفهوم  دراسة  املمكن  غري  من 
مشاهبة هلا سواء يف املعنى، أو يف الغاية، قصد من ذلك توضيح أوسع ملفهوم القرينة القضائية، وهذا 

بتقديم مقارنة بينها وبني القرينة القضائية ثم بينها وبني الدالئل.

أوالً: التمييز بني القرائن القضائية والقرائن القانونية

حسب  عىل  القانونية  القرينة  كون  يف  القانونية  والقرينة  القضائية  القرينة  بني  الفرق  يكمن   
تعريف بعض فقهاء القانون بأهنا ما يستنبطه امُلرشع من أمر معلوم األدلة فيسوغه يف قاعدة جمرد تطبيق 

عىل كل احلاالت املامثلة ولو ظهرت يف بعض األحيان مغايرة للواقع)8(.

ونخلص بأن القرينة القانونية هي عملية استنتاج بناًء عىل الغالب واملألوف من واقعة معلومة   
ملعرفة واقعة جمهولة جيرهبا املرشع ويقرر نتيجتها بنص قانوين عام وجمرد تيسريًا لإلثبات.

القانونية  القرائن  القانونية والقرائن القضائية، حيث إن  القرائن  ومن ثم يمكن أن نميز بني   
من عمل املرشع وحده فهو الذي خيتار الواقعة الثابتة، وهو الذي جيري عملية االستنباط، فاملرشع يقرر 
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مقدمًا أن بعض الوقائع تعترب دائاًم قرينة عىل أمور معينة وال جيوز للقايض أن يرى غري ذلك، بل أنه متى 
تثبت تلك الوقائع جيب أن يستنتج منها القايض حتاًم ما قرره القانون، أما القرائن القضائية فإهنا ترتك 

لتقدير القايض الذي يستخلصها من ظروف الدعوى ومالبساهتا.

كذلك قد تكون قاطعة أي ال تقبل إثبات العكس وقد تكون بسيطة يمكن لصاحب املصلحة   
لتقدير  القضائية فإهنا ترتك  القرائن  أما  أثرها عىل جمرد نقل عبء اإلثبات،  إثبات عكسها أي يقترص 
القايض اإلداري، بحيث له كامل التقدير باألخذ هبا بعني االعتبار، أو أن هيملها فهي بذلك قرينة غري 

قطعية جاز فيها املجادلة.

يستقر  وبذلك  القانون،  عليها  نص  ما  إذا  قانونية  قرائن  إىل  تتحول  قد  القضائية  والقرائن   
القضاء عىل األخذ هبا، ومن ثم فإن القرائن القانونية باعتبارها وسيلة لإلعفاء من اإلثبات قد تكون 

أصلها قرينة قضائية قامت يف البداية كدليل لإلثبات غري املبارش)9(.

ثانيًا: التمييز بني القرائن القضائية والدالئل

الدالئل: مجع وهي الوقائع املعلومة التي خيتارها القايض ليستنبط منها الواقعة املجهولة.   
وقيل هي: استنباط للواقع املجهول املراد إثباته من واقعة أخرى ثابتة مع قابلية هذا االستنتاج للتأويل 

واالحتامل)10(.
هناك فارق جوهري بني الدالئل والقرائن القضائية، من حيث قوة كل منهام يف اإلثبات، ومن   

حيث مدى االتصال بني الواقعة املعلومة بالواقعة املجهولة.
ثبوت وتوافر رشوطها يف  بذاهتا حال  القضائية تكفي  القرينة  فإن  اإلثبات:  قوة  فمن حيث   

حني أن الدالئل ال يصح احلكم هبا إذا ما استند إليها وحدها لدخوهلا يف جمال الشك واالحتامل.
أما من حيث االتصال واالرتباط بني الواقعة املجهولة واألخرى املعلومة الذي تشرتك فيه   
الدالئل والقرائن: ففي القرائن القضائية تكون الصلة بحكم الرضورة املنطقية، أما الدالئل فإن الصلة 

بني الواقعتني ليست بقوية وال حتمية)11(.

املطلب الثاين
خصائص ورشوط القرائن القضائية

لكي تكون وقائع الدعوى املعروضة عىل القايض اإلداري قرينة يستند إليها يف إصدار حكمه،   
املطالب  هذا  يف  نربز  سوف  هلذا  والرشوط،  اخلصائص  من  جمموع  القرينة  تلك  يف  تتوافر  أن  فيتعني 

خصائص القرينة القضائية يف الفرع األول، أما الفرع الثاين فندرس رشوط اإلثبات هبا .
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الفرع األول
خصائص القرائن القضائية

هلا وهي عىل  املميزة  أهم خصائص  استخالص  يمكن  القضائية  للقرائن  تعريفنا  من خالل   
التوايل:

القرائن القضائية ليست دلياًل مبارشًا يف اإلثبات:. 1
إن القرينة ليست دلياًل مبارشًا يف اإلثبات وإنام تقوم عىل استنباط واقعة جمهولة من الواقعة   
الثابتة املعروفة، وتقسم القرائن يف بعض األنظمة إىل قرينة قانونية وهي ما نص القانون عىل ذلك وهذا 
الدعوى  القايض من وقائع  يستنبطه  ما  القضائية أي  القرينة  النظـام، وبذلك تكون  التحايل عىل  ملنع 

وظروفها ومالبساهتا )12(.

أن تكون قرينة قوة واضحة:. 2
واضحة  تكون  أن  البد  فإنه  اإلداري،  القضاء  أمام  اإلثبات  أدلة  من  دلياًل  القرينة  كون  إن   
وذلك حتى يتيرس للخصوم االستناد إليها، ويستطيع القايض أن يعتمد عليها يف إصدار حكمه، وعىل 

أن يغني رشط القوة رشط الوضوح، حيث أن قوة دليل عىل أهنا كانت واضحة.
وكلام كانت قرينة قوية أستند القايض إليها يف إصدار حكمه، سواء كانت قرينة واحدة أو عدة   

قرائن يؤدي اجتامعها إىل توافر هذه القوة)13(.

استحالة حرص القرائن القضائية:. 3
إن الواضح يف القرائن القضائية هو استحالة حتديد نطاقها، وتكمن الصعوبة يف هذا التحديد   
الدالئل  املتمثلة يف  املعلومة  الواقعة  املوضوعي هو  فالعنرص  املوضوعي والذايت  الطبيعة عنرصمها  إىل 
إذا ختتلف من قضية  إذ يستحل حرصها وحتديد جماهلا  املادي واملعنوي فهي عديدة ومتنوعة  بنوعيها 

ألخرى، والعنرص الذايت وهو املتمثل يف االستنتاج املبني عىل املنطق والعقل.

القرائن القضائية دليل استنتاجي:. 4
إن أبرز ميزة عىل اإلطالق تتميز هبا القرينة القضائية عن بقية مسائل اإلثبات من اعرتاف أو   
إليه  بالوصول  القايض  شهادة أو غريها من وسائل اإلثبات األخرى هي كوهنا دليل استنتاجي يقوم 
إعامالً لفكرِه وعقلِه انطالقًا من الدالئل املختلفة سواًء كانت مادية أو معنوية، واالستنتاج هو العنرص 
األهم الذي تتكون منه القرينة القضائية، أما بالنسبة لبقية األدلة األخرى فإهنا تعرض عىل القايض يف 

ملف الدعوى، وأثناء املرافعة، ويقوم بتقديرها بعد مناقشتها مع بقية األطراف)14(.



78

الفرع الثاين
رشوط حتقق القرائن القضائية

يشرتط يف القرينة القضائية لكي حيتج هبا أو يستند إليها القايض يف إصدار حكمه وهي عىل   
التوايل:

إليها،  االستناد  للخصوم  يتيرس  حتى  وذلك  واضحة،  قوية  قرينة  تكون  أن  األول:  الرشط   
ويستطيع القايض أن يعتمد عليها يف إصدار حكمه، وال يتقيد بعدد القرائن وال تطابقها )15(.

الرشط الثاين: أن يكون استخالص القرائن من قبل القايض استخالصًا سائغًا مؤدي فعاًل إىل   
النتيجة التي ينتهي إليها يف حكمه )16(.

يراد  الذي  واحلدث  اإلثبات  حمل  الواقعة  القرينة  بني  صلة  هناك  تكون  أن  الثالث:  الرشط   
التثبت منه، فاالحتجاج بالقرينة أمام القضاء أو متسك القايض هبا يتطلب االتصال بني القرينة الواقعة 
حمل اإلثبات فال يكفي أن يكون االتصال وثيقًا حمكاًم، بحي يؤدي استنتاجه إىل ما سيقيض به مبارشة)17(.

الفرع الثالث
عنارص )أركان( القرينة القضائية

عىل  داللتها  تنصب  ال  إذ  اإلثبات،  يف  مبارش  غري  دليل  القضائية  القرائن  أن  تقدم  مما  يتبني   
الواقعة حمل اإلثبات مبارشة، وإنام تنصب عىل واقعة أخرى جماورة هلا بحيث إذا ثبتت الواقعة األخرية، 

كان معنى ذلك ثبوت الواقعة حمل اإلثبات، وبذلك فإن للقرينة القضائية عنرصين:

أوال: عنرص مادي، وهو الواقعة الثابتة وهذه هي نقطة انطالق القايض، حيث يكون معلومًا   
أو  بالكتابة، أو عن طريق اإلقرار  أو  الشهود،  ثابتة بشهادة  أمامه، فقد تكون  لديه واقعة معينة وثابتة 
اليمني، سواء كانت ثابتة أمام القايض أم متت خارج الدعوى، فاملهم أن تكون هذه الواقعة ثابتة، ومن 
ثم إذا كانت الواقعة التي اختارها القايض لالستنباط منها جمرد واقعة حمتملة وغري ثابتة، فال تصلح ألن 

تكون مصدرًا الستخالص قرينة منها.

املعلومة، وهذه هي  الثابتة  الواقعة  املجهولة من  الواقعة  استنباط  ثانيا: عنرص معنوي: وهو   
تقديرية ولكن يف حدود  له من سلطة  بام  القايض  هبا  يقوم  ذهنية  املوضوع، وهي عملية  مهمة قايض 
املنطق والعقل، وهو ما يعرب عنه بأنه استخالص سائغ مؤد عقال إىل النتيجة التي ينتهي إليها يف حكمه.
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املبحث الثاين
تطبيقات القرائن القضائية أمام قضاء ديوان املظامل

يستعني قايض ديوان املظامل بالعديد من القرائن القضائية يف اإلثبات ألي دعوى قضائية تطرح   
أمامه، ويستلزم اإلثبات هبا؛ حيث أن احلاالت التي جييز فيها القانون إثباته بالبينة يمكن إثباته بالقرينة 

القضائية والعكس صحيح، فام ال يقبل إثباته بالبينة ال يقبل إثباته بالقرائن القضائية.

ومن ذلك تقبل القرائن القضائية كإثبات يف الوقائع املادية والترصفات القانونية بصفة مطلقة،   
وال جيوز قبول القرائن القضائية يف املسائل غري حمددة القيمة املالية، أو التي اشتمل عليها دليل كتايب، أو 
التي تكون فيها الكتابة رشطًا إلثباهتا كالصلح والكفالة، غري انه جيوز اإلثبات فيها يف حالة وقوع مانع 

عىل حصوله عىل دليل الكتابة بسبب أجنبي ال يد له فيه )18(.

ويف مقدمة هذه القرائن قرائن االنحراف بالسلطة، وكذلك قرينة اخلطأ يف املسؤولية اإلدارية،   
بالقرار  اليقيني  العلم  وقرينة  لإلدارة،  املادية  األفعال  عن  التعويض  حالة  يف  العام  املرفق  خطأ  قرينة 
اإلداري، وذلك باإلضافة إىل تطبيقات أخرى للقرينة القضائية والتي ال يمكن حرصها، ومن املستحيل 
اإلحاطة هبا مجيعًا، تبعًا لذلك سوف نقترص يف هذه الدراسة عىل التعرض ألهم هذه القرائن عىل وجه 

اخلصوص.

املطلب األول
قرينة العلم اليقيني بالقرار اإلداري

ويقصد به وصول القرار اإلداري إىل علم األفراد بطريقة مؤكدة عن غري طريق جهة اإلدارة   
علاًم تامًا جلميع عنارص القرار التي متكن صاحب الشأن من حتديد موقفه من القرار بقبوله أو رفضه )19(، 
حيث يظل ميعاد رفع دعوى اإللغاء مفتوحًا ال يغلقه إال فوات ستني يومًا من تاريخ ثبوت علم صاحب 
الشأن بالقرار املطعون فيه عىل وجه يقيني بمؤدى القرار وحمتوياته، بحيث يسمح لذي الشأن أن حيدد 
مركزه فيه وموقفه منه، واالعتداد هبذا التاريخ ال يكون له وجه إال حيث تنعدم إجراءات النرش، وال 

يتم اإلعالن.
ويشرتط لألخذ بالعلم اليقيني توافر ثالثة رشوط:  

أن يكون العلم علاًم حقيقيًا ال ظنيًا وال مفرتضًا.. 1
ن صاحب من حتديد مركزه فيه وموقفه من . 2 وأن ينطوي هذا العلم عىل كل عنارص القرار، التي مُتكِّ

القرار من حيث قبوله أو الطعن فيه.
وأن يثبت حدوث العلم اليقيني يف تاريخ معني يمكن معه حساب بدء رسيان مدة الطعن )20(. . 3
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من  التحقق  الدائرة  عىل  جيب  كان  وملا  بأنه   املظامل  ديوان  قىض  القرينة  هذه  تطبيقات  ومن   
املسائل األولية املتعلقة ب القبول الشكيل قبل تناول املوضوع والسري فيه باعتبار أن ذلك من النظام 
العام، فإن الثابت من األوراق، ومما ذكره الوكيل يف هذه الدعوى أن املدعي بارش عىل املستوى الرابع 
بتاريخ 1419/3/14هـ، وهبذا فإن العلم بالقرار املتظلم منه حتقق من ذلك التاريخ، ومل يتظلم من 
للمدد  بتاريخ 1429/1/20هـ،وهذا خمالف  إال  املدنية  اإلدارية وإىل وزارة اخلدمة  إىل اجلهة  القرار 

املنصوص عليها يف املادة )الثالثة( من قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل)21(.

جمرد  فهي  اليقيني  العلم  أو  واإلعالن  النرش  أما  بأنه   آخر  حكم  يف  الديوان  قىض  كذلك   
إجراءات الحقة عىل اكتامل هذه األركان وهي إجراءات يتطلبها امُلنظم لنقل العلم بالقرار إىل أصحاب 
يف  صدر  الطعن  حمل  القرار  أن  وبام   ... مواجهتهم  يف  به  االحتجاج  ُيمكن  أو  به  يلتزموا  لكي  الشأن 
تاريخ 1426/10/24هـ فإن احتساب الطعن عليه من تاريخ العلم ... مما يعني أنه كان عىل املدعي 
أن يطعن عىل القرار أمام اجلهة القضائية وهو األمر الذي مل يقم به املدعي إال بتاريخ رفعه لدعواه يف 
1430/7/29هـ وبذلك تعترب دعواه بالطعن قد فات موعد قبوهلا ومن ثم تعترب غري مقبولة شكاًل)22(.

املطلب الثاين
قرينة االنحراف باستعامل السلطة

استقر قضاء ديوان املظامل عىل أن عيب االنحراف يف استعامل السلطة هو أحد عيوب املرشوعية   
املنصبة عىل الغاية من إصدار القرار اإلداري، ويعد من أكثر عيوب القرار اإلداري شيوعًا، ويقع هذا 
وعندما  جتانبها،  و  العامة  املصلحة  عن  تبتعد  غاية  حتقيق  اإلداري  القرار  ُمصدر  استهداف  يف  العيب 
إدارية ال جيوز  إجراءات  استعمل  إذا  قانونًا، وكذلك  له  املخصصة  مغاير لألهداف  إىل هدف  يسعى 
له استعامهلا من أجل حتقيق اهلدف الذي يسعى إىل حتقيقه، وكل هذا خيالف اهلدف الذي حدده امُلنظِّم 
إلصدار القرار)23(، وعليه فإنه يتعني عىل املدعي أن يقيم الدليل الذي يثبت ويؤكد ادعاؤه ضد جهة 
اإلدارة، وملا كان عبء إقامة الدليل من قبل املدعي أمر عسري، ومن ثم فإن القضاء اإلداري أقام عددًا 

من القرائن التي من شأهنا التشكيك يف نوايا جهة اإلدارة، وسالمة غايتها من وراء إصدار القرار)24(.

املظامل  ديوان  قضاء  أمام  بالسلطة  االنحراف  عيب  قرائن  تطبيقات  املطلب  هذا  يف  ونتناول   
السعودي وذلك من خالل اإلشارة إىل القرائن املتعلقة بظروف إصدار القرار، وكذلك قرينة التمييز يف 
املعاملة، وقرينة انعدام الدافع املعقول، قرينة طريقة إصدار القرار، وأخريًا قرينة الغلو أو عدم املالئمة 

الظاهرة.
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الفرع األول
قرينة الظروف املحيطة بإصدار القرار اإلداري

ملف  من  يتبني  الذي  بالسلطة  االنحراف  إثبات  عبء  عليه  يقع  الذي  هو  املدعي  كان  ملا   
الدعوى، فإنه يكون للقايض اإلداري بموجب دوره اإلجيايب وسلطته يف تقدير قيمة العنارص املقدمة 
اإلثبات بجميع الوسائل، بام فيها مضمون القرار املطعون واملراسالت السابقة والالحقة للقرار اإلداري 
التي سبقت أو  املراسالت  القضية ومجيع  القرار، بحيث جيوز له االطالع عىل ملف  وظروف إصدار 
حلقت القرار املطعون فيه، فهي كثريًا ما تكشف عن نوايا جهة اإلدارة، والبيانات واإليضاحات املقدمة 

من الطرفني، وغريها من العنارص والظروف املحيطة بإصدار القرار )25(.
وقد تستدعي احلاجة عند بحث موضوع الدعوى، وبعد إطالع القايض عىل األوراق املودعة   
بتقديم بعض األوراق اإلدارية األخرى، ويف  املختصة  من قبل جهة اإلدارة إىل تكليف جهة اإلدارة 
أخرى  مدينة  إىل  مقر عمله  من  املدعي  نقل  قرار  بأن: صدور  املظامل  ديوان  الصدد جاء يف حكم  هذا 
وانتفاء  للقرار  صحيح  سبب  وجود  وعدم  العمل،  يف  انضباطه  ثبوت  مع  املبارش،  مرجعه  علم  دون 
املصلحة منه، وكون الوظيفة املنقول إليها املدعي غري مالئمة له باملخالفة لنظام خدمة األفراد الذي نص 
عىل وجوب أن يكون النقل بناء عىل املصلحة العامة برشط تالؤم الوظيفة املنقول إليها الفرد مع رتبته 

واختصاصه)26(.
الفرع الثاين

قرينة التمييز يف املعاملة 
)قرينة اإلخالل بمبدأ املساواة( 

مقتىض هذه القرينة أن االنحراف يف استعامل السلطة يمكن أن يستنتج من التمييز بني األفراد   
وعدم املساواة يف املعاملة دون أساس أو مربر مرشوع، كاالستجابة إىل طلب فئة معينة دون أخرى بغري 
مربر ظاهر، أو إصدار قرار ال يطبق إال عىل فئة معينة دون غريها، أو أن يكون إصدار القرار اإلداري 
يف نطاق سلطة الضبط اإلداري بمنع مجيع املظاهرات فيام عدا إحداها، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة 
ملنح  توافرها  الواجب  القانونية  للرشوط  استيفائهم  من  بالرغم  األخر  البعض  دون  للبعض  معينة 

الرتخيص)27(.
عليها  املدعى  خلطأ  صدقًا  ويشهد  بأن   املظامل  ديوان  به  قىض  ما  القرينة  هذه  تطبيقات  ومن   
بامتناعها عن جتديد الرتاخيص دون االستناد إىل نظام بنّي أهنا تقرر وتؤكد أهنا سمحت داخل املجمع 
بتجديد الرتاخيص ألنشطة كهربائي سيارات، وتصليح الرديرتات والشكامنات والبنارش وغيار الزيت، 
وامليزان اإللكرتوين، وهذه األنشطة مجيعها مصنفة يف الالئحة  املومأ إليها سلفًا  يف تصنيف األنشطة 
املقلقة للراحة أو اخلطرة أو املرضة بالصحة أو البيئة، ... ومع ذلك سمحت ورخصت هلا املدعى عليها 

دون تطبيق للنظام الذي تدعيه، مما يعني أن ما قامت به جمافاة عن احلق ونأي عن تطبيق النظام )28(.  
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الفرع الثالث
قرينة انعدام الدافع املعقول إلصدار القرار 

وتظهر هذه القرينة عندما يتضح من ظروف احلال عدم وجود دافع أو مربر معقول إلصدار   
القرار اإلداري، مما يسهل عىل املدعي عبء إثبات االنحراف بالسلطة)29(.

بأنه  وملا كان قرار  به نظام ديوان املظامل  الدافع املعقول ما قىض  انعدام  ومن تطبيقات قرينة   
بذلك  معاقبته  رأى  قد  املحقق  كان  وملا  باحلسم  املدعي ومعاقبته  مع  التحقيق  بعد  قد صدر  التكليف 
وإعفائه من منصبه حسبام جاء يف تقريره ... وملا كان العرض املرفوع ألمري املنطقة قد تضمن معاقبة 
املدعي ونقله إىل مركز آخر، وقد رأى مناسبة ذلك حسبام يظهر من رشحه عىل العرض املرفق منه صورة 
باألوراق فإن هذا يدل عىل أن قرار التكليف قرار عقوبة مقنع وتكون املدعى عليها قد عاقبت املدعي 

بعقوبتني عىل خمالفة واحدة متجاوزه بذلك النظام)30(.

وأيضًا ما قىض به الديوان بأنه  وملا كان النقل مل يقرر نظامًا كعقوبة تأديبية وإنام قرر للمصلحة   
العامة التي تستهدف ُحسن توزيع عامل املرافق العامة من مكان إىل آخر وعىل أقسامه املختلفة بام يضمن 
استمرار سريها بانتظام واطراد بام حيقق الغاية، وملا كان القرار حمل الطعن قد صدر عقوبة  عقوبة تأديبية  
بسبب سلوك املدعي وكثرة غيابه، يؤكد ذلك أن القرار حمل الطعن نص عىل حرمان املدعي من رصف 

أية ميزة مالية تنتج عن النقل)31(.  
الفرع الرابع

قرينة طريقة إصدار القرار 

بناًء عىل طلب مقدم إىل جهة اإلدارة، واتضح من  القرار  انه إذا صدر  القرينة  بمقتىض هذه   
ظروف احلال أهنا مل تقم ببحث الطلب قبل إصدار القرار، فإن صدور القرار عىل هذا النحو ُيعد قرينة 

قضائية عىل االنحراف يمكن االستناد إليه يف الطعن يف القرار باإللغاء)32(.

ومن تطبيقات هذه القرينة ما قىض به ديوان املظامل بأنه  وحيث الثابت أن الئحة التكليف قد   
أتت بضوابط تكليف موظف بأعامل وظيفية معينة إىل عمله األصيل أو من دونه ومنها أن ال تزيد مدة 
الطعن قد ورد دون حتديد مدة وهذا يرتك  املدعى عليه حمل  بينام قرار  التكليف عن سنة كحد أقىص 
مركز املدعي غري مستقر يف عمله هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن القرار يف فذلكته قد استخدم 
نصوصًا نظامية ال اتصال هلا بواقع القرار أو موضوعه ... ومل يعدل القرار وبقي بعلته ...، فاملدعي ومن 
خالل مستنداته ينبغي عىل إدارته إصدارها القرار بحجة أنه مل يكن للمصلحة العامة لسبب وجود عدد 
كاف من األطباء يف املستشفى املنقول إليه وهو بذلك يتخلف السبب الذي من أجله كان التكليف من 

املستشفى املنقول منه الذي ليس به من األطباء العدد الكايف)33(.  
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الفرع اخلامس
قرينة الغلو أو عدم املالئمة الظاهرة بني اخلطأ واجلزاء 

جاء يف نظام تأديب املوظفني للعام 1391هـ)34( من خالل نص املادة )34( عىل أنه )يراعي يف   
توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسبًا مع درجة املخالفة مع اعتبار السوابق والظروف 

املخففة واملشددة املالبسة للمخالفة وذلك يف حدود العقوبات املقررة يف هذا النظام(.
وتتحقق هذه القرينة يف حالة عدم التناسب الظاهر والبنّي، بني جسامة األفعال التأديبية ونوع   
بالسلطة،  االنحراف  قرينة عىل  يعترب  اجلزاء  أو  اخلطأ  التناسب بني  أو عدم  الغلو  أن  اجلزاء ومقداره، 

فاجلزاء يكون متناسبًا مع الفعل، فإذا مل يكن متناسبًا مع الفعل فإن ذلك يعترب انحرافًا بالسلطة.
تظهر هذه احلالة بصورة أوضح يف حالة تفرقة جهة اإلدارة يف املعاملة عند تقدم األشخاص   

إليها بطلبات متامثلة، فتستجيب لطلب أحدهم، ويف الوقت ذاته تقوم برفض طلب اآلخر)35(.
إذا كان الغرض من العقوبة التأديبية حتقق أهدف من خالل اإليالم املادي واملعنوي ملرتكب   
هدف  ويكون  اخلطأ)36(،  هذا  مع  متناسب  كون  أن  جيب  ومقداره  العقاب  نوع  فإن  التأديبي،  اخلطأ 
العقوبة يف هذه احلالة حتقيق املصلحة العامة، فإن هي انحرفت عن هذا اهلدف ُعدَّ القرار الصادر هبا 

قرارًا مشوبًا باالنحراف بالسلطة)37(.
ومن تطبيقات هذه القرينة ما قىض ديوان املظامل بأن  النظام أناط بسلطة التأديب تقدير اختيار   
النظامي  النصاب  املخالفة وذلك يف حدود  مناسبتها جلسامة  العقوبة وبني  بني درجة  باملواءمة  اجلزاء 
املقرر مع النظر يف الظروف املقرتنة باملخالفة لتحديد الوقائع التي ترتأي أهنا مربرة لتخفيف اجلزاء أو 
تشديده وبالتايل فال تثريب عليها يف تقدير املدى الذي يصل إليه العقاب شدًة أو ختفيفًا باستنباطه من 
مالبسات املخالفة مما تستقل به اجلهة التي جعل هلا النظام االختصاص بتوقيعه وخوهلا سلطة ال رقابة 
للقضاء عليها إال إذا اتسم بسوء استعامل السلطة .... وملا جرت رقابة ديوان املظامل هبيئة قضاء إداري 
للقرارات اإلدارية وعىل ما جرت عليه أحكامه واطردت إنام هي رقابة مرشوعية ال رقابة مالءمة فليس 
التي متلكها  التقديرية  القرارات أو مدى خطورهتا مما يدخل يف نطاق املالءمة  له أن يزن مناسبة تلك 

اإلدارة وتنفرد هبا بغري معقب ما دام قراراها قد استهدف املصلحة العامة وخال من خمالفة النظام)38(.

املطلب الثالث
قرينة اخلطأ يف املسؤولية اإلدارية

يتحدد جمال هذه القرينة أمام القضاء اإلداري، ويتعلق بقواعد املسؤولية عن األرضار النامجة   
غري  قراراهتا  عن  النامجة  األرضار  عن  اإلدارية  املسؤولية  يف  األصل  أن  حني  يف  املادية،  األعامل  عن 
املرشوعة، أن يقوم أساس عدم مرشوعية القرار بثبوت أحد العيوب، وختضع هذه العيوب يف اإلثبات 

للطرق املحددة أمام القضاء اإلداري بام يتناسب مع كل عيب منه.
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الفرع األول
تعريف قرينة اخلطأ

تعني قرينة اخلطأ افرتاض خطأ جهة اإلدارة املربر ملسؤوليتها، واحلكم عليها بالتعويض عن   
األرضار النامجة عن نشاط معني وفقًا للمسؤولية اإلدارية)39(، مما يعني أن املسؤولية تقوم عىل أساس 
اخلطأ املفرتض، وأساس املسؤولية اإلدارية تقوم عىل أساس اخلطأ سواًء كان اخلطأ شخيص أو مرفقي 

بوصفها أساس لفكرة اخلطأ يف القانون اإلداري)40(.

الفرع الثاين
تطبيقات قرينة اخلطأ يف املسؤولية اإلدارية يف ديوان املظامل

الذي  الفرد  عاتق  عىل  عامة  بصفة  اإلدارية  املسؤولية  يف  اخلطأ  جمال  يف  اإلثبات  عبء  يقع   
يطالب اإلدارة بالتعويض إعامالً للقاعدة الرشعية البينة عىل من أدعى، إذا عليه أن يلتزم بإثبات عنارص 

ثالثة جمتمعة، فإذا تقاعس أو عجز عن اإلثبات، فإنه يؤدي إىل خسارة دعواه)41(.
التعويض البد أن يكون عن أرضار حقيقة وواقعية وظاهرة  بأن:  املظامل  لذلك قىض ديوان   
ومنضبطة، ومل يقدم املدعي ما يمكن الركون إليه سوى دعواه املرسلة ... األمر الذي تنتهي معه الدائرة 

إىل رفض هذه املطالبة)42(.

اإلدارة  يطالب  الذي  الفرد  أن  عامة  بصفة  اإلدارية  املسئولية  جمال  يف  األصل  كان  وإذا   
وإثبات  لإلدارة،  املنسوب  اخلطأ  )إثبات  جمتمعة  الثالثة  العنارص  تلك  بإثبات  ملزم  هو  بالتعويض 
الرضر، وعالقة السببية بني اخلطأ والرضر(، وقد استقر قضاء ديوان املظامل عىل أنه يلزم لقيام مسئولية 
اإلدارة توفر أركان املسئولية الثالثة وقد قىض يف أحد أحكامه بأنه  إذ ال بد من توافر اخلطأ يف جانب 
املدعى عليها الذي يرتتب عليه خسارة املدعي لقيمة تلك اإلصالحات املدعاة، كام أنه ال بد من توافر 
عالقة السببية بني خطأ املدعى عليها املفرتض والرضر املرتتب عليه)43(، واستثناًء من هذا األصل فإنه 
يف جمال املسؤولية التي تقوم عىل أساس املخاطر أو حتمل التبعة ال يلتزم املدعى بإثبات ركن اخلطأ وإنام 

يلتزم بإثبات الرضر فقط. 
ومن تطبيقات قرينة اخلطأ ما جاء يف أحكام ديوان املظامل فقد قىض بأنه  وبتطبيق هذه املادة   
الشوارع  وصيانة  متابعة  عليها  الواجب  من  كان  إذ  حتقيقها  يف  وقرصت  أخطأت  قد  األمانة  أن  نجد 
بعد  وجدت  احلفرة  أن  ذكرت  أهنا  خاصًة  ونحوه  مطر  بنزول  وتتحجج  تتعذر  أن  ال  عنها  املسؤولية 
هطول أمطار يوم ...، أما الرضر فإنه قد حتقق يف مركبة املدعي، وبام أرفقه صاحب املركبة يف أوراق 
القضية من مستندات تثبت كلفة قطع الغيار وكذا تسعرية تصليح املركبة لدى الورشة املختصة، األمر 
معه  تنتهي  مما  املدعي،  مركبة  عىل  احلاصل  والرضر  اإلدارة  جهة  خطأ  بني  السببية  عالقة  يظهر  الذي 
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الدائرة إىل استحقاق املدعي للتعويض عام تسببت له املدعي عليها يف تفريطها بام عليها من مسؤوليات 
يف الطرق للطرق العامة )44(.  

خامتة

إن للقرائن القضائية دورًا يف إثبات عدم مرشوعية أعامل جهة اإلدارة املعيبة يف جمال الدعوى   
اإلدارية، حيث تكون مالذ للقايض الذي يلجأ إليها إذا مل تسعفه وسائل اإلثبات األخرى يف الوصول 

حلقيقة االدعاء.
وذلك ألن القايض يعتمد عىل القرائن القضائية يف الوصول إىل تكوين قناعته الشخصية وهذا   
التي يمكن االعتامد عليها يف غالب األحوال ويف هذه احلالة تظهر األمهية  لعدم وجود أدلة األخرى 
القصوى للقرائن القضائية باعتبارها الطريق الوحيد عليه يف الوصول إىل إظهار احلقيقة هذا من ناحية، 

ومن ناحية ثانية يظهر دور القرائن القضائية يف تعزيز وتأكيد األدلة األخرى أو نفيها.
ونظرا ملا يتمتع به القايض اإلداري من سلطة تقديرية واسعة يف جمال اإلثبات، حيث مل يقيده   
امُلنظم كأصل عام بدليل معني إلثبات واقعة بعينها، حيث ختفف القرائن من وطأة عبء اإلثبات إن 
العبء إىل جانب اإلدارة، وإن قد  بنقل هذا  املدعي  امللقى عىل كاهل  أنه  إال  كان ذلك بصفة مؤقتة، 
يؤدي إىل إهناء الدعوى لصالح املدعي إذا تقاعست اإلدارة أو فشلت يف دحض القرينة بإثبات عكسها.

إن للنظام والقضاء دوران مهامن يف تنظيم اإلثبات يف الدعاوى اإلدارية، وذلك من خالل   
القرائن  بتقدير  امُلنظم  يقوم  إذا  اإلدارية؛  الدعوى  طريف  بني  التوازن  وإعادة  اإلثبات،  عبء  تنظيم 
عىل  احلائزة  اإلدارة  وبتكليف  القضائية  القرائن  باستخالص  القايض  ويقوم  عليها،  والنص  القانونية 
املستندات بتقديمها، واعتبار تقاعسها وعدم استجابتها قرينة قضائية، وتنقل عبء اإلثبات من كاهل 

الفرد إىل كاهل اإلدارة.
ديوان  يف  اإلداري  القايض  أن  إال  اإلثبات،  يف  قدرة  من  القضائية  للقرائن  ما  الرغم  وعىل   
القايض اإلداري يفضل االستدالل  أن  إذ  العمل هبا،  بدليل صعوبة  اإلثبات  يتجنبها يف عملية  املظامل 
بالنصوص القانونية لقوة حجيتها عىل القرائن القضائية التي تقبل إثبات العكس يف مجيع األحوال، أي 
إثبات عكسها بكافة طرق اإلثبات؛ إذا ال خيفى أن القرائن القضائية يف جمموعها أضعف األدلة فيمكن 

إثبات ما خيالفها وبام هو أقوى من باب أوىل.
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بواعث الفساد الُشرطي: إنحرافات فرِدية أْم مسلك إجباري؟

الدكتور/ فادي حسني ربايعة

أستاذ مساعد لدى كلية الحقوق - متخصص في القانون الجنائي

تلك  العامل، سواء  دول  غالبية  منها  تعاين  التي  املعقدة  املشكالت  من  الرشطي  الفساد  يعترب   
املتقدمة أوالنامية عىل حٍد سواء. فاآلثار السلبية التي ُينتجها الفساد الرشطي قد يتفاقم عىل النحو الذي 
يعصف بنظام احلكم يف الدولة. فعىل سبيل املثال، ُتؤكد العديد من الدراسات عىل وجود إرتباط وثيق 
بني السلوك اخلاطئ أوالعدواين الذي مارسته أجهزة األمن والرشطة بحق مواطنيها واألسباب الكامنة 

وراء ظهور ما ُيسمى )بالربيع العريب( يف منطقة الرشق األوسط)1(. 

وعىل الرغم من األمهية التي حيظى هبا موضوع الفساد الرشطي، نجد بان املنطقة العربية ال   
تزال تعاين من شح يف األبحاث القانونية واإلجتامعية املرتبطة هبذا املوضوع. وقد يعود ذلك ألسباب 
عديدة منها أن جهاز الرشطة لدى العديد من األنظمة السياسية العربية ُينظر له كجزء من منظومة الدولة 
العسكرية والتي تتصف بالرسية والكتامن، حيث يصبح من غري اجلائز لعنارص الرشطة اإلختالط مع 
الصحفيني والباحثني هبدف اإلفصاح عن طريقة عمل اجلهاز عىل أرض الواقع أو البوح بمكنون الثقافة 

املؤسسية التي يتناقلها ضباط وأفراد الرشطة من جيل اىل آخر. 

أما فيام يتعلق بجهاز الرشطة يف فلسطني - فهو كغريه من من أجهزة الرشطة يف العامل - يعاين   
من ظاهرة الفساد والتجاوزات املسلكية ألفراده، وإن كانت األسباب الظاهرة مغايره ملا قد نجده يف 
دول أخرى، نظرا للظروف اإلستثنائية التي يعمل هبا مأمورو الضبط القضائي يف فلسطني. وبناء عليه 
اإلنحرافات  وإنتشار  تساهم يف ظهور  التي  العوامل  أهم  الضوء عىل  تسليط  إىل  الدراسة  هتدف هذه 

الرشطية مع الرتكيز عىل احلالة الفلسطينية بوجه خاص.

غري أنه عندما يتعلق األمر بتعريف الفساد الرشطي نجد بان هنالك تباينا ملحوظا بني األراء   
اإلجتهادات  بعض  متيل  فبينام  اإلجتامع،  علم  يف  الباحثني  بني  احلال  وكذلك  القانون  لرجال  الفقهية 
الفقهية إىل تضييق مفهوم الفساد الرشطي من خالل حرصه فقط يف املخالفات التي تقع خالل أوقات 
الفعل  ملرتكب  فردية  مصلحة  تستهدف  التي  تلك  األفعال  تلك  عىل  إقتصاره  أو  الرسمية،  العمل 
املجرم)2(، تذهب أراء فقهية أخرى اىل توسيع نطاق التعريف ليشمل كافة األفعال التي تشكل خرقا 
للقانون او خمالفة لألوامر والتعليامت التي تصدرها اإلدارة الرشطية)3(. ونحن يف هذه الدراسة نقدم 
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إمتناع  أو  التعريف األيت: )الفساد الرشطي هو كل عمل  تعريفا شامال للفساد الرشطي حيث نقرتح 
عن أداء عمل خمالف للقانون أو للمرشوعية ويتضمن إستغالل الوظيفة أو املنصب العام سواء كان 
هيدف اىل حتقيق مكاسب فردية، مجاعية، او حتى مؤسساتية(. ونقصد هنا بمخالفة املرشوعية أي خمالفة 
فيام  أما  للقانون.  رصحية  خمالفة  ذاته  بحد  الفعل  يتضمن  مل  وإن  واإلنصاف  العدالة  حتقيق  مقتضيات 
مكسب  حتقيق  وهو  الفساد  ملفهوم  التقليدية  الفكرة  يتعدى  املقرتح  التعريف  هذا  فإن  بالغاية،  يتعلق 
مادي ملموس، فقد يلجأ عنارص الرشطة إىل تقديم الدعم جلامعة سياسية حزبية، أو إىل إرتكاب أفعال 
ترتقي ملستوى اجلريمة كإخفاء أدلة أو تقديم شهادة كاذبة هبدف محاية سمعة املؤسسة الرشطية دون أن 

يعود ذلك عليهم بأية مكاسب فردية.

يف حماولة لفهم األسباب الكامنة وراء الفساد الرشطي، قّدم العديد من الفقهاء واملحققون   
املختصون هبذا املجال جمموعة من النظريات التي يمكن من خالهلا تفسري سبب إنتشار هذه الظاهرة 
يف املؤسسة الرشطية. ويمكن تلخيصها عىل النحو اآليت: )1( العوامل الفردية، )2( والعوامل الثقافية، 

)3( والعوامل املتعلقة بطبيعة العمل الرشطي.  

تعترب العوامل الفردية من قبيل النظريات التقليدية التي تفرس أسباب اإلنحراف الرشطي. ومن   
 )Rotten Apples Theory( )أهم النظريات يف هذا املجال ما يعرف ب )حبات التفاح الفاسدة
حيث يعزى الفساد إىل وجود بعض الضباط الفاسدين يف املؤسسة ألسباب سايكلوجية بحته مرتبطة 
بالطمع أو اإلنحطاط األخالقي)4(. فاإلنحراف الرشطي يتعلق باألفراد وليس بطريقة إدارة املؤسسة 
الرشطية، ويكون عالجه إما من خالل إعادة تأهيل مرتكب املخالفة أو القيام بعملية اإلقصاء أو طرد 
الفاسدين من املؤسسة الرشطية)5(. والبد من التنويه هنا اىل أن قيادة الرشطة لدى العديد من الدول 
العربية قد متيل اىل إعتامد هذه النظرية يف تفسري اإلنحرافات الرشطية التي خترج اىل العلن هبدف التهرب 
من حتمل املسؤلية القانونية واجلزائية عن إخفاقها يف إدارة املؤسسة والرقابة عىل منتسبيها. لذلك نجد 
بأن طريقة التعامل مع حوادث إطالق النار غري املربرة أو حوادث التعذيب أو فض املسريات السلمية 
بطرق غري دستورية تكون عادة بإجراء جلان حتقيق وتوجيه اللوم عىل بعض من الضباط دون اإلعرتاف 
بوجود عيب جوهري يف العقيدة العسكرية والرشطية يف الدولة. ناهيك عن أن هذه النظرية أثبتت عدم 
قدرهتا عىل تفسري اإلنحرافات الرشطية التي تطال كافة املستويات التنظيمية داخل املؤسسة الرشطية 
)Rotten Orchard Theory(. كام اهنا عجزت عن تفسري اإلنحرافات اجلسيمة يف الثقافة الرشطية 

اجلامعة التي ظهرت يف العديد من الدول النامية والدول املتقدمة عىل حد سواء)6(. 

ذهب جمموعة أخرى من الباحثني يف تفسريهم لظهور الفساد الرشطي إىل عوامل إجتامعية   
املحسوبية  ثقافة  تكون  قد  املثال  سبيل  فعىل  فيه.  وتؤثر  الرشطي  بالعمل  حتيط  وسياسية  وإقتصادية 
بنفسهم من  ينقوا  أفراد الرشطة أن  أفراد بعض املجتامعات بحيث يصُعب عىل  الرشوة سائدة بني  أو 
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املوروث الثقايف للمجتمع)7(. كام أن التأثريات السياسية قد يكون هلا انعكاساهتا اجلسيمة عىل أداوت 
إنفاذ القانون يف الدولة. ومثاهلا ما حدث يف شامل إيرلندا إبان احلرب األهلية بني الطوائف املسيحية 
حيث كان ُينظر إىل جهاز الرشطة كمنارص وداعم للطائفة الربوتستانتية والتي ُتشكل حوال 48% من 

تعداد السكان يف شامل إيرلندا )8(.

كام تلعب الثقافة الرشطية داخل املؤسسة دورًا يف غاية األمهية يف بلورة العقيدة الرشطية وما   
ُيؤمن به أفراد املؤسسة من قيم وإنطباعات و معتقدات، فالعاملني يف الرشطة هلم )لغة مشرتكة( )قواعد 
 The Rule of" )9( تنتقل من جيل إىل آخر، وهو ما يطلق عليها البعض مصطلح )عمل غري مكتوبة
إدارات  فالعاملني يف  الواحدة)10(،  املؤسسة  فرعية داخل  ثقافات  اىل وجود  Thump". مع اإلشارة 
لدى  عنها  ختتلف  قد  جمتمعية  مفاهيم  حتمل  امليدان  يف  العاملة  الرشطية  والعنارص  والتحري  البحث 
األفراد العاملني يف وظائف إدارية أو قيادية نظرا ملحدودية إحتكاكهم مع اجلمهور)11(. ويرتتب عىل 
أفراد الرشطة املخالفني هلذه القواعد عقوبات أخالقية تتمثل بالعزلة عن اجلامعة واإلقصاء بحيث يرتك 
وحيدا يف امليدان يف أوقات اخلطر. لذلك فالعنرص الصالح يف اجلهاز قد جيد نفسه جمربًا عىل إتيان فعل 
فاسد أو التغطية عىل زميله الفاسد رغم عدم قناعته بذلك وعدم وجود مصلحة مادية فردية تعود له 

بالنفع من جراء السكوت او غِض الطرف عن الفساد)12(. 

أما فيام يتعلق بجهاز الرشطة يف فلسطني، نجد بان الثقافة الرشطية هلا خصوصيتها التي قد   
مرت  التي  السياسية  اإلستثنائية  لألحداث  يعود  ذلك  يف  والسبب  العامل.  دول  من  غريها  عىل  متيزها 
الثقافة  فقد تشكلت  الرشطي.  اجلهاز  به  تأسس  التي  اإلعتيادية  والطريقة غري  الفلسطينية  القضية  هبا 
املحاربني  جيل  سنة:  عرش  اخلمس  جتاوزت  ملدة  سويا  عملوا  الضباط  من  أجيال  ثالث  من  الرشطية 
ضباط  من  الثالث  واجليل  اإلرسائيلية،  املعتقالت  من  املحررين  الضباط  جيل  )الفدائيون(،  القدامى 

خرجيي الكليات واملعاهد الرشطية املتخصصة)13(.

األمنية  العقيدة  حول  اخلاصة  ُرؤيته  و  بمعتقداته  يمتاز  جيل  كل  أن  اىل  هنا  اإلشارة  وجتدر   
للمؤسسة والنهج الذي يعتقد بصحة إتباعه لتحقيق األهداف املرُجوة. كام أن الثقافة الفرعية لكل جيل 
هلا جوانب مرشقة مثلام عليها مآخذ وعيوب، حيث نجد بأن سطوة الثقافة املؤسسية َتضعف أو َتقوى 
من جيل إىل آخر، فعىل خالف الضباط من اجليل األول والثاين، اجليل الثالث من الضباط هو األكثر 
تأثرا وإنصياعا للعقل اجلامعي وأكثر حزما إجتاه الضباط الذين خيرتقون هذه القواعد، فغالبا ما يسعى 
الضابط اىل التغطية عىل املخالفات التي يرتكبها زمالؤه يف العمل واإلمتناع عن الويش هبم، وهو ما 

."Police Solidarity" )14( يعرف بالتضامن الرشطي

كام أن العديد من ضباط اجليل الثالث يميل اىل فقدان الثقة بنظام العدالة اجلنائية يف فلسطني   
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نظرا إلطالعه عىل العديد من اخلروقات والعيوب التي تشوب نظام القضاء الفلسطيني)15(.
وهو ما قد يستدعي قيام أفراد الرشطة بتحقيق )العدالة امليدانية(، أي أن ُينِصب الرشطي نفسه   
مكان القايض ويقوم بمعاقبة من يرى أنه يستحق العقوبة من خالل التعنيف اجلسدي أو املعنوي، كأن 
يقوم أفراد الرشطة بصفع ُأولِئك املتهمني بالتحرش اجلنيس بالنساء املارة أو ُأولِئك املتهمني بمقاومة 

 . "Backstage Punishments" )16( رجال األمن، وهو ما يعرف عامليا ب

شاهنا  من  والتي  الرشطي  العمل  بطبيعة  تتمثل  الرشطي  اإلنحراف  أسباب  من  الثالثة  الفئة   
أن ُتغذي ميل أفراد الرشطة للفساد. فعادة ما يوكل للضباط يف امليدان مهام مّجه يف إطار رقعة جغرافية 
واسعة أو مكتظة بالسكان مما جيعل الرقابة عىل ترصفات رجال الرشطة مهمة ليست باليسرية)17(. كام 
ان طبيعة العمل الرشطي من الناحية العملية تعطي لرجال الرشطة مساحة واسعة من اإلجتهاد وحرية 
باملرونة عىل  تتصف  اإلداري  الضبط  ملآرب شخصية. فسلطات  إستخدامها  ُيساء  قد  والتي  الترصف 
قد  التي  والسيناريوهات  املواقف  كافة  تغطي  دقيقة  عمل  إجراءات  وضع  معها  يصعب  الذي  النحو 
يواجهها الرشطي أثناء أدائه ملهامه الوظيفية. مما جيعل السلطات التقديرية لرجال الرشطة عصّية عىل 

التقنني بنصوص قانونية مكتوبة.

عند حتليل الترشيعات الناظمة لعمل مأموري الضبط القضائي يف فلسطني نجد بأن املرشع   
الفلسطيني قد عمد اىل تضييق رقعة السلطات التقديرية لرجال الرشطة إىل أدنى مستوى، فليس هلم 
رجال  منح  عن   2008 العام  منذ  متتنع  العامة  النيابة  أن  كام  اجلنايات)18(،  يف  اإلستجواب  صالحية 
تصالح  إجراء  صالحية  أحال  قد  املرشع  أن  عن  ناهيك  اجلنح)19(،  يف  باإلستجواب  تفويضا  الرشطة 
بني املتخاصمني يف اجلنح املعاقب عليها بالغرامة فقط اىل النيابة العامة دون أن يكون ملأموري الضبط 
القضائي أي صالحية هبذا الشان)20(. مما جيعل اإلستجواب يف اجلنايات واجلنح و عرض التصالح يف 

اجلنح من اإلجراءات املحظور مبارشهتا من قبل مأموري الضبط القضائي يف فلسطني.

أن  يتوجب  مغايرة عام  يقدم صورة  امليدان  القضائي يف  الضبط  مأموري  أن واقع عمل  غري   
يكون عليه األمر وفق رغبة املرشع الفلسطيني.  فعادة ما يقوم مأمورو الضبط القضائي باإلستجواب 
وهنا  العام)21(.  مدار  وعىل  ومراكزها  الرشطة  مديريات  خمتلف  يف  تقريبا  حيدث  ما  وهو  والتحقيق، 
يطرح التساؤل حول ملاذا يتكبد املحقق الرشطي عناء خمالفة القانون وإجراء اإلستجواب رغم إستبعاد 
وجود منفعة شخصية له يف ذلك؟ قد يتبادر إىل أذهان الناس العديد من اإلجابات عىل هذا التساؤل، 
ونحن يف هذه الدراسة نقدم إجابة حمتملة هلذا التساؤل معتمدين يف ذلك عىل حتليل آراء جمموعة من 
ضباط الرشطة العاملني يف مكاتب التحقيق والذين أجريت معهم عدد من املقابالت يف األعوام الثالث 

املنرصمة. 
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املرشع  قبل  من  متشدد  نحو  عىل  القضايل  الضبط  ملأموري  التقدرية  السلطات  تقييد  إن   
الفلسطيني أضعف من قدرة ماموري الضبط القضائي عىل القيام بمهامهم القانونية املتمثلة بالبحث 
والتحري واإلستقصاء عن اجلرائم والتحصل عىل األدلة اجلنائية التي تساهم يف عملية اإلثبات اجلنائي. 
فعادة ما يلجأ املحقق الرشطي إىل اإلستجواب من أجل حماولة كشف اجلريمة وظروف إرتكاهبا، أي أنه 

يقوم بمخالفة القانون من أجل حتقيق )هدف نبيل()22(.

التام  باإللتزام  يكون  األول  اخليار  خيارين:  القضائي سوى  الضبط  ملأموري  يكون  ال  وهنا   
بالقانون وعدم إجراء أي إستجواب يف مراكز الرشطة بام يستتبع إضافة عبء غري حمتمل عىل كاهل 
الثاين  إنتشار اجلرائم واملجرمني، أما اخليار  سلطات اإلهتام اجلنائي وهو ما يؤدي يف هناية املطاف اىل 
يتمثل يف أن يستمر مامورو الضبط القضائي بإجراء اإلستجواب وكشف مالبسات اجلريمة عىل الرغم 
من املخالفة الرصحية للقانون، وهو ما يشكل رضرا جسيام بمنظومة العدالة اجلنائية وإغفاال ملبدأ سيادة 

القانون والذي يشكل إحدى الركائز األساسية للنظم الديمقراطية احلديثة. 

األصل يف قانون اإلجراءات اجلزائية أن يعمل كميزان دقيق القياس، فكل إختصاص يوكله   
مُتنح هلم بمقادير مضبوطة  ُيقابله سلطات/ صالحيات  القضائي جيب أن  القانون ألماموري الضبط 
القضائي جيب  القانونية. كام أن كل صالحية مممنوحة ملأموري الضبط  أداء مهامهم  لكي مُتكنهم من 
املرشع  توجه  ولعل  السلطة.  إستخدام  إساءة  دون  حتول  القانونية  الضامنات  من  جمموعة  ُيقابلها  أن 
الفلسطيني لتقييد السلطات التقديرية لرجال الرشطة هدفه خفض إحتاملية اإلنحراف الرشطي. غري 
أن واقع العمل يف امليدان أظهر نتائج معاكسة ملا أراده املرشع من ذلك. إن تضييق سلطات ماموري 
الضبط القضائي ملْ يرتك هلم خيارات سوى إغفال بعض النصوص القانونية التي يصُعب تطبيقها يف 
ظروف العمل الراهنة. وهنا ال بد من التأكيد عىل أن إساءة إستخدام السلطة ال يعيب السلطة بحد ذاهتا 

إنام يعيب نظام الرقابة واملساءلة يف الدولة.

النصوص  تعديل  وجوب  مفادها  توصية  تقديم  إىل  الدراسة  هذه  ختُلص  ذلك  عىل  وبناء   
سلطة  يمنحهم  بام  القضائي  الضبط  ملأموري  التقديرية  السلطات  من  فيه  ُتوسع  نحو  عىل  القانونية 
البحث  سلطات  ل  تغوُّ دون  حيول  صارم  رقايب  نظام  تفعيل  عىل  التأكيد  رضورة  مع  اإلستجواب، 

والتحري واإلستقصاء يف ممارستها ملهامها الوظيفية. 
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القرار اإلداري وفق اجتهاد

محكمة العدل العليا الفلسطينية

أ.د عدنان عمرو - القدس

مقدمة

يعد موضوع القرار اإلداري األهم يف موضوعات القانون اإلداري، والذي شكل األساس   
لتتناسب  القانون اإلداري  باجتهاده تطورت مبادئ  الذي  القانون اإلداري والقضاء اإلداري  لوجود 
مع التوسع الكبري يف النشاط اإلداري منذ بداية القرن العرشين. ويعترب القرار اإلداري أهم الوسائل 
للنظام  السياسية  والقرارات  القضائية  واألحكام  القوانني  تنفيذ  يف  اإلدارة  تستخدمها  التي  القانونية 
هبا  تتمتع  التي  واالمتيازات  للسلطات  هاما  مظهرا  يمثل  كام  العامة،  املرافق  وتسيري  احلاكم  السيايس 
السلطة اإلدارية وتستخدمه يف تسيري وتنظيم املرافق العامة واحلفاظ عىل النظام العام، ويف تنفيذ عقودها 

مع األفراد واملؤسسات العامة واخلاصة ويف إصدار اللوائح واألنظمة لتنظيم العمل اإلداري.

ويشكل القرار اإلداري امتيازا سلطويا لدى اإلدارة، وأكثر وسائلها فاعلية يف حتقيق أهدافها   
ملا يتمتع به من قرينة السالمة التي عرب عنها العميد فيدل )قوة اليشء املقرر( وعربت عنها حمكمة العدل 
العليا )لقد استقر الفقه والقضاء عىل أن كل قرار إداري يعترب أنه صدر صحيحا ومتفقا مع القانون ويف 
حدود الصالح العام ما مل يثبت عكس ذلك()1(.  ويتطلب اإلملام باملوضوعات التي تعنى هبا أهداف 
هذه الدراسة التطرق بالتفصيل إىل ماهية القرار اإلداري من حيث تعريفه ومميزاته ومعايري متييزه وأركانه 
ورشوط صحته يف الفصل األول، وإىل نفاذ وتنفيذ القرار اإلداري حيث سنطرق لرسيانه يف حق اإلدارة 
واألفراد من حيث تارخيه وإمكانية رسيانه بأثر رجعي وبأثر مستقبيل وتنفيذ القرار مبارشة وضامنات 

ذلك ووقف تنفيذ القرار يف الفصل الثاين وإىل هنايته وإهنائه بالسحب واإللغاء يف الفصل الثالث.

الفصل األول
ماهية القرار اإلداري

يقتيض حتديد ماهية القرار اإلداري حتديد مفهومه بالتطرق إىل تعريفه وأركانه ورشوط صحته   
ما  بيان  إىل  القرار  ماهية  حتديد  أمهية  وترجع  والعقد،  القضائي  واحلكم  القانون  عن  ومتييزه  وأنواعه 
خيضع الختصاص والية اإللغاء لدى حمكمة العدل العليا التي يقترص موضوعها عىل القرار اإلداري 

كام سنطرق لذلك يف املباحث التالية.
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املبحث األول
مفهوم القرار اإلداري

يقتيض حتديد مفهوم القرار اإلداري التطرق إىل تعريفات الفقه والقضاء للقرار اإلداري، ثم   
توضيح مميزاته وخصائصه التي تربز أركانه ورشوط صحته، وذلك عىل النحو التايل.

املطلب األول
تعريف القرار اإلداري

مل يتفق الفقه اإلداري العريب عىل تعريف للقرار اإلداري وإن كانوا يف الغالب اعتمدوا تعريف   
حمكمة القضاء اإلداري املرصية بأنه )إفصاح اإلدارة يف الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادهتا امللزمة 
بام هلا من سلطة عامة بمقتىض القوانني واللوائح،وذلك بقصد إحداث مركز قانوين معني متى كان ممكنا 
وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة( )2(.  وأخذت هبذا التعريف حمكمة العدل العليا األردنية والفلسطينية 
يف أحكام حديثة)3(،علام بأهنا اعتمدت سابقا عىل تعاريف خمترصة ودقيقة منها )هو كل ترصيح يصدر 

عن اإلدارة من شأنه أن حيدث أثرا قانونيا يصدر عن سلطة إدارية يف صيغة تنفيذية( )4(.  
وعرفته يف قرار آخر )إفصاح سلطة إدارية عامة عن إرادهتا امللزمة بام هلا من سلطة عامة بقصد   
إحداث مركز قانوين معني( )5(. وظهرت لدى الفقه اإلداري العريب تعاريف خمترصة وسليمة تشبه تلك 
التي اعتمدهتا حمكمة العدل العليا، فعرفه د. عبد الغني بسيوين  بأنه )عمل قانوين هنائي يصدر عن سلطة 
إدارية وطنية بإرادهتا املنفردة وترتتب عليه آثار قانونية معينة( )6(.  وعرفه د.ماجد راغب احللو )إفصاح 

عن إرادة منفردة يصدر عن سلطة إدارية ويرتب آثار قانونية( )7(. 

املطلب الثاين
مميزات وخصائص القرار اإلداري

يتمتع القرار اإلداري بمميزات وخصائص متيزه عن باقي الترصفات القانونية نعرض هلا يف   
الفروع التالية:

الفرع األول
القرار اإلداري عمل انفرادي

تشكل اإلرادة املنفردة ركنا من أركان القرار اإلداري إذ أنه عند تقابل اإلرادتني نصبح أمام   
عقد وليس قرار، ومعناها أن يصدر الترصف بإرادة السلطة اإلدارية وحدها رصاحة أو ضمنا يف الشكل 
واإلجراءات التي تراها مناسبة ما مل يلزمها املرشع بشكل معني. وال يشرتط يف اإلرادة املنفردة أن يصدر 
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القرار عن مسئول فرد فقد تشرتك يف تكوينه وإصداره أكثر من سلطة أو إدارة  وقد يصدر عن  جلنة أو 
جملس بموافقة األغلبية.

وال تتأثر اإلرادة املنفردة لإلدارة إذا كان تنفيذ القرار معلقا عىل موافقة األفراد كقرار تعيني   
موظف أو مشاركته يف عطاء أو قبوله ملكافأة، أو كان يتطلب قبل صدوره تقديم طلب من صاحب 
الشأن كطلب االستقالة أو اإلعارة، أو كان القرار من القرارات التي يمكن فصلها عن العملية التعاقدية 
كاإلعالن عن املناقصة وااللتزام بأحكامها والقرارات اإلدارية الصادرة خالل تنفيذ العقد وتدخل يف 

نطاق محاية االمن والصحة واآلداب العامة )8(. 

الفرع الثاين
القرار اإلداري يصدر عن سلطة إدارية وطنية

متمثال  اإلداري  للقرار  الثاين  الركن  وطنية  إدارية  اإلداري عن سلطة  القرار  صدور  يشكل   
قرارا  منها  يعترب  ما  أن  القرارات من هيئات خمتلفة خاصة وعامة، غري  إذ تصدر  بركن االختصاص، 

إداريا يقترص عىل القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية يف الدولة.
وتتمثل بالقرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية كرئيس الوزراء وجملس الوزراء   
والوزراء واملحافظني وما دوهنم من املسؤولني ما مل تكن من طائفة األعامل التي تدخل ضمن وظيفة 
احلكم والتي تتعلق بعالقة السلطة التنفيذية مع السلطات العامة األخرى أو بعالقتها مع الدول األخرى 

واملنظامت الدولية.
البلدية  كاملجالس  الالمركزية  اإلدارية  السلطات  عن  الصادرة  بالقرارات  كذلك  تتمثل  كام   

والقروية واملحلية، وعن إدارة املؤسسات واهليئات العامة.
بينام ال يعترب ما يصدر عن السلطة الترشيعية من قرارات يف إطار النظام الداخيل للمجلس   
كحقوق األعضاء وواجباهتم ومكافآهتم وإدارة اجللسات واللجان واحلصانة قرارات إدارية باستثناء 

تلك التي ختص الطاقم اإلداري للمجلس الترشيعي.

املنازعات  يف  العامة  النيابة  وأعضاء  القضاة  عن  الصادرة  والقرارات  األحكام  تعترب  ال  كام   
التفتيش أو احلجز أو الوالية والوصاية واحلضانة قرارات إدارية، غري  املعروضة أمامها كالتحقيق أو 
أن القرارات اخلاصة باحلياة الوظيفية للقضاة واإلداريني يف املحاكم تعترب قرارات إدارية تقبل الطعن 
أمام حمكمة العدل العليا. فقد قضت حممة العدل العليا برام اهلل )إن رئيس النيابة هو من أعضاء السلطة 
العدل  حمكمة  امام  للطعن  خاضع  غري  وهو  القضائية  السلطة  يتبع  عنه  الصادر  العمل  وان  القضائية 

العليا( )9(. 
الوطنية  والرشكات  اخلاصة  والرشكات  العاملية  النقابات  عن  الصادرة  القرارات  تعترب  وال   
أشخاص  من  وغريها  والبنوك  الرياضية  والنوادي  العام  املرفق  المتياز  املديرة  والرشكات  واملختلطة 
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القانون اخلاص قرارات إدارية تقبل الطعن باإللغاء أمام حمكمة العدل العليا، فقد قضت حمكمة العدل 
العليا )القرارات اخلاضعة للطعن أمام حمكمة العدل العليا هي القرارات اإلدارية الصادرة عن سلطة 
إدارية أو مؤسسة عامة أو شخصا من أشخاص القانون العام ومجعية باقة الرشقية اخلريية تعترب هيئة 

أهلية( )10(. 
وقضت أيضا )إن رشكة كهرباء القدس هي رشكة مسامهة حمدودة ال ختضع قراراهتا للطعن   
أمام حمكمة العدل العليا ألهنا ال تعترب يف أي حال من األحوال أهنا من أشخاص القانون اإلداري( )11(. 
غري ان هناك جهات خاصة اعترب املرشع يف قانون تشكيل املحاكم لعام 2001م واملعدل عام   
2014م قراراهتا قرارات إدارية كالنقابات املهنية واجلامعات واالحتادات ومجعيات النفع العام التي نص 
املرشع عىل إمكانية الطعن بقراراهتا باإللغاء أمام حمكمة العدل العليا. فوفقا لنصوص قانون املحامني 
للمحامي  و)جيوز  املايل(،  واالستقالل  االعتبارية  بالشخصية  النقابة  )تتمتع  الفلسطينيني  النظاميني 
املوقوف مؤقتا الطعن عىل قرار الوقف لدى حمكمة العدل العليا خالل أسبوعني( و)للمحامي املدان 
بمقتىض قرار تأديبي احلق يف الطعن عىل قرار اإلدانة أمام حمكمة العدل العليا خالل ثالثني يوما من 

تاريخ تبليغه القرار( )12(. 

تقبل  إدارية  قرارات  فلسطني  يف  دولية  أو  أجنبية  هيئات  عن  الصادرة  القرارات  تعترب  وال   
الطعن أمام حمكمة العدل العليا كالقرارات الصادرة عن السفارات والقنصليات األجنبية وعن فروع 
املنظامت الدولية واجلهوية والقارية وعن املدارس الكنسية ومدارس وكالة غوث الالجئني. فقد قضت 
حمكمة العدل العليا برام اهلل )ان مجعية اهلالل االمحر الفلسطينية هي مجعية تعاونية ذات نفع عام والعامل 
هبا واملوظف هبا ليس موظفًا عامًا، والوظائف التي حتتوي عليها ليست وظائف عامة، وهي خاضعة 

لقانون العمل، وان قراراهتا ال ختضع للطعن امام حمكمة العدل العليا( )13(. 
املدارس  عن  أو  الفلسطينية  واملمثليات  والقنصليات  السفارات  عن  الصادرة  القرارات  أما   
جامعة  فروع  إدارة  عن  الصادرة  تلك  إدارية  قرارات  تعترب  وكذلك  األجنبية،  الدول  يف  الفلسطينية 

القدس املفتوحة يف الدول العربية )14(. 

الفرع الثالث
القرار اإلداري حيدث أثرا قانونيا

أو  إلغاء  أو  إحداث  لدى  حيدثه  الذي  اإلداري  للقرار  الثالث  الركن  القانوين  األثر  يشكل   
تعديل مركز قانوين، إذ يعرف حمل القرار هو األثر الذي ينتج عنه مبارشة وحاال )15(.  وباألثر القانوين 
يتميز القرار اإلداري عن األعامل املادية الصادرة عن اإلدارة كحوادث السيارات واألعامل التنفيذية ، 
واألثر القانوين قد يكون عام وجمرد متمثال باللوائح واألنظمة، أو يكون فرديا عندما ينشئ أو يعدل أو 

يلغي مركزا قانونيا خاصا بفرد أو جمموعة من األفراد.
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املطلب الثالث
معيار متييز القرار اإلداري

تناول الفقه والقضاء متييز القرار اإلداري عن الترشيع واحلكم القضائي يف معيارين مها:   

الفرع األول
املعيار العضوي

صدر  فإذا  أصدرته،  التي  السلطة  خالل  من  القانوين  للعمل  املعيار  هذا  بمقتىض  النظر  يتم   
العمل عن السلطة الترشيعية يكون عمال ترشيعيا، وإذا صدر عن السلطة القضائية يعترب عمال قضائيا، 

وإذا صدر عن السلطة التنفيذية يعترب عمال إداريا بغض النظر عن مضمون هذا العمل.
بني  التام  الفصل  بمبدأ  االلتزام  يتطلب  به  العمل  أن  إال  املعيار  هذا  بساطة  من  وبالرغم   
السلطات، وهذا مل يعد يتحقق يف الدول املعارصة، حيث متارس كل سلطة اختصاصات تعود أصال 
اللوائح  سن  يف  سلطتها  خالل  من  ترشيعيا  اختصاصا  متارس  التنفيذية  فالسلطة  األخرى،  للسلطة 
واألنظمة والتعليامت اإلدارية، واختصاصا قضائيا من خالل فصل اجلهات اإلدارية ذات االختصاص 
القضائي يف بعض النزاعات كاللجان التي تنظر يف االعرتاضات واختصاص املحافظ يف حل املنازعات 
ومفتش العمل يف حل املنازعات العاملية، كام أن السلطة الترشيعية قد متارس وظيفة قضائية من خالل 
القرارات  بعض  عىل  املصادقة  خالل  من  تنفيذية  وسلطة  والوزراء  الدول  رؤساء  حماكمة  يف  سلطتها 

اإلدارية.
به عىل  العضوي لألخذ  املعيار  السلطات من صالحية  الوظائف بني  التداخل يف  وحيد هذا   
القرار  تعترب صدور  إذ كانت  املعيار  بادئ األمر هبذا  العليا  العدل  تتأثر حمكمة  التمييز. ومل  إطالقه يف 
اإلداري عن سلطة إدارية رشطا أساسيا ال يرقى لدرجة املعيار )إن الرشط األسايس العتبار القرار قرارا 

إداريا أن يصدر عن سلطة إدارية ال عن سلطة قضائية أو ترشيعية( )16(. 
وقضت يف قرار آخر )إن القوانني املؤقتة التي تصدرها السلطة التنفيذية تعترب يف الواقع من   

قبيل األعامل الترشيعية التي ال يمكن الطعن هبا باإللغاء أمام حمكمة العدل العليا( )17(. 
ونرى أن هذا ينطبق عىل القرارات بقانون التي تصدر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية   
يف حاالت الرضورة بمقتىض املادة 43 من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003م، ما مل يكن 

موضوعه قرار إداري يتطلب ليكون هنائيا صدوره بقرار بقانون.
الصادرة  القرارات  بخصوص  رأي  عىل  تستقر  مل  اهلل  برام  العليا  العدل  حمكمة  أن  ويالحظ   
العليا والقرارات  القرارات الصادرة عن رئيس املحكمة  عن اجلهات القضائية، إذ نجدها ميزت بني 
الصادرة عن القضاء الرشعي والقرارات الصادرة عن القضاء العسكري وكذا القرارات الصادرة عن 
رقم  القرار  يف  النظامية  العليا  املحكمة  لرئيس  بالنسبة  العضوي  باملعيار  قضت  فنجدها  العام  النائب 
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اجلزائية  الدعوى  الفصل يف  التحفظي عىل أرض حلني  احلجز  بتوقيع  يتعلق  كان  والذي   2003/34
رقم 2003/3 حفاظا عىل النظام واألمن العام علام بأن الدعوى كانت منظورة أمام حمكمة بيت حلم 
وال اختصاص لرئيس املحكمة العليا إزاءها فقضت وجانبها الصواب برأينا بقوهلا )يعترب قرارا قضائيا 
كل قرار يتخذه القضاء بأي موضوع حمل نزاع بني أطرافه وال ختتص حمكمة العدل العليا بمعاجلة مثل 
هذا القرار... وال يمكن بأي حال من األحوال معاجلة أي قرار صادر عن قايض أو هيئة قضائية حتى 
ولو مل تكن مشكلة تشكيال قانونيا، وحتى ولو أن انعقادها مل يكن حسب القانون، أو حتى ولو مل يكن 
الطعن نص  فطريق  باختصاصه  يتعلق  قرارا ال  الذي يصدر  فالقايض  اختصاص من عدمه،  للقايض 
عليها القانون، وهي الطعن هبذا أمام مرجع قضائي خيوله النظر يف الطعن. إن القايض وهو يصدر قراره 

سواء كان موافقا للقانون واألصول أم مل يكن كذلك ال ينفي الصفة القضائية عن هذا القرار( )18(. 
ومل تسلك نفس املوقف يف القرارات الصادرة عن القضاء الرشعي، فبداية التزمت املحكمة   
من  يعترب  الرتكة  حترير  إجراءات  يف  الرشعية  املحاكم  من  يصدر  قرار  )أي  فقضت  العضوي  باملعيار 

القرارات القضائية التي ال صالحية ملحكمة العدل التعرض هلا( )19(. 
تشكيلة  اتفاق  لعدم  القرارات  بإلغاء  فقضت  العضوي الحقا  املعيار  تراجعت عن  أهنا  غري   
الرشعي  األعىل  املجلس  ضد  بالطعن  املتعلقة  عليا  عدل  دعوى  يف  قرارها  يف  املرسوم،  مع  املجلس 
ورئيس املجلس األعىل الرشعي إزاء القرارين رقم 14-16-2009/83 املتضمنان رفع احلصانة عن 
املستدعي وكف يده عن العمل )وملا كانت القرارات الطعينة قد صدرت عن هيئة مشكلة تشكيال خمالفا 
للمرسوم الرئايس رقم )16( لسنة 2003 فإن القرارات الصادرة باالستناد إليها تكون حقيقة باإللغاء 

ملخالفتها القانون( )20(. 
ونجد أن قضاءها استقر عىل األخذ باملعيار املوضوعي فيام خيص قرارات القضاء العسكري   
عرضه  يتم  ومل  العسكري  القضاء  هيئة  قبل  من  موقوف  وهو  مدين  شخص  املستدعي  "بأن  فقضت 
عىل النيابة العامة خالل مدة أربعة وعرشون ساعة .... فقد جرى توقيفه من قبل رئيس هيئة القضاء 
العسكري. وحيث أن األمر خيرج عن نطاق واختصاص املحاكم العسكرية طبقا ألحكام املادة)101( 
من القانون األسايس التي نصت عىل )تنشأ املحاكم العسكرية بقوانني خاصة وليس هلذه املحاكم أي 
العسكري  القضاء  هيئة  رئيس  السيد  قرار  فإن  وبالتايل  العسكري  الشأن  خارج  والية  أو  اختصاص 
القانون  كفلها  التي  الشخصية  املستدعي  أنه يمس حرية  كام  للسلطة  املستدعي يشكل غصبا  بتوقيف 

األسايس يف املادتني )11،12( ولذلك فإن قرار توقيف املستدعي يكون قرار منعدما( )21(. 
وبرأينا جتاهلت املحكمة هنا كون رئيس هيئة القضاء العسكري هو رئيس املحكمة العسكرية   
لسنة  الثوري  املحاكامت  أصول  وقانون   1979 لسنة  الثوري  العقوبات  قانون  بتطبيق  ويقوم  العليا 
1979م والتي تعد بنظرنا شانا عسكريا ويسمح يف مواد عديدة بمحاكمة مدنيني يترصفون كعسكريني 
بعدم  الدعوى  رد  املحكمة  عىل  كان  وأنه  عسكريني،  عىل  يعتدون  مدنيني  أو  املسلحة  التنظيامت  من 

االختصاص لعدم تعلقها بقرار إداري بل بحكم قضائي.
وتكرر ذلك بشأن القرارات الصادرة عن النائب العام فنجدها بادئ األمر التزمت باملعيار   
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العضوي فقضت )القرارات التي يصدرها النائب العام يف حدود اختصاصه تعترب من األعامل القضائية 
التي ال متلك حمكمة العدل صالحية النظر يف طلب إلغائها( )22(. 

وقضت الحقا باملعيار املوضوعي بإلغائها قرار النائب العام القايض بإيداع احلجز التحفظي   
عىل أرصدة املستدعي لدى فروع البنك كون القرار مشوب بعيب إساءة استعامل السلطة والتعسف يف 
استعامهلا بدعوى عدم وجود سند قانوين يعطي احلق للنائب العام بإصدار ذلك القرار. علام بأن النائب 
العام ليست له أية صالحية إدارية إزاء عموم األفراد فقراراته وفق املعيار املوضوعي إما ضبطية قضائية 
القرارات  بشأن  العليا  العدل  ملحكمة  اختصاص  وال  للمرشوعية  جمافية  قضائية  ضبطية  أو  مرشوعة 
بجوهر  هيتم  ال  انه  غري  التطبيق  يف  والسهولة  بالبساطة  العضوي  املعيار  ويتسم   .)23( عنه  الصادرة 

الترصف.

الفرع الثاين
املعيار املوضوعي

يميز هذا املعيار القرار اإلداري عن غريه من القانون واحلكم القضائي طبقا ملوضوع أو حمتوى   
العمل، فإذا كان موضوعه يتعلق بقواعد عامة جمردة فيعترب ذو طبيعة ترشيعية بغض النظر عن السلطة 
تنشأ بني األشخاص  التي  املنازعات واخلالفات  بالفصل يف  يتعلق  وإذا كان  التي صدر عنها،  العامة 

العامة أو اخلاصة فيكون العمل ذو طبيعة قضائية بغض النظر عن السلطة العامة التي أصدرته )24(.  

أوال: التمييز بني القرار اإلداري والعمل الترشيعي

يرى العميد )دوجيه( أن البناء القانوين للدولة يتكون من جمموعة من املراكز القانونية العامة   
والفردية، وأن األعامل القانونية التي تصدرها السلطات املختلفة هي األساس أو الدعامة التي يرتكز 
املراكز  تلغي  أو  تعدل  أو  تنشئ  التي  فهي  وبالتايل  القانونية  املراكز  تولد  التي  وهي  البناء،  هذا  عليها 

القانونية العامة أو اخلاصة )25(. 
ويتعلق املركز القانوين العام باملركز الذي يكون حمتواه واحدا بالنسبة لفئة معينة من األفراد   
بينام املركز القانوين اخلاص فهو الذي يتحدد مضمونه بالنسبة لكل فرد عىل حدة. وتأسيسا عىل ذلك 

قسم دوجيه األعامل القانونية من حيث ما ترتبه من آثار إىل:
أعامل مرشعة: تنشئ وتعدل وتلغي املراكز القانونية كالقوانني واألنظمة.. 1
أعامل ذاتية :يتولد عنها إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية خاصة كالعقد.. 2
األفراد حمددين . 3 أو جمموعة من  فرد معني  التي تصدر بصدد  باألعامل  تتعلق  أعامل رشطية: 

أو  عليه  تنطبق  تكن  مل  موضوعية  قانونية  بمراكز  إحلاقهم  أو  إحلاقه  عليها  ويرتتب  بذواهتم 
عليهم من قبل كالقرارات اإلدارية.
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فالقرار اإلداري هو الرشط الذي ال بد من توفره حتى ينتقل الفرد إىل احلالة القانونية اجلديدة،   
بينام العمل الترشيعي هو العمل الذي يتضمن قاعدة عامة جمردة بغض النظر عن اهليئة التي أصدرته أما 

القرار اإلداري فيتسم باخلصوصية والفردية ويتعلق بحالة معينة وال ينطبق عىل سواها.

ثانيا: التمييز بني القرار اإلداري والعمل القضائي

يعد التمييز بني القرار اإلداري واحلكم القضائي رغم اختالفهام أمرا يف غاية الدقة ألن كالمها   
ينقل حكم القانون من حالة العمومية والتجريد إىل حالة اخلصوصية والتجسيد، وذلك بتطبيقهام عىل 
احلاالت الفردية املعروضة أمام اإلدارة والقضاء. ومل تفلح حماوالت الفقه لوضع معيار مميز بينهام، ومن 

اآلراء الفقهية التي قدمت ما ييل:

نظرية السلطة التقديرية: فحوى هذا املعيار يصدر القرار اإلداري عن إدارة تتمتع بسلطة تقديرية . 1
بينام يصدر احلكم القضائي عن سلطة ذات اختصاص مقيد. وهذا املعيار ال يصدق من حيث أن 
سلطة اإلدارة أحيانا تكون مقيدة كام كالرتقية باألقدمية وأن سلطة القايض تتمتع أحيانا بدرجة 
قررها  التي  العقوبة  من  األقىص  أو  األدنى  واحلد  اجلريمة  ظروف  بخصوص  التقدير  من  كبرية 

املرشع.
بناء عىل دعوى . 2 بينام يصدر احلكم  بتلقائية  القرار اإلداري يصدر  التلقائية:ذهب رأي ثاين إىل أن 

األفراد  من  طلب  عىل  بناء  تصدر  التي  اإلدارية  القرارات  إزاء  يصدق  ال  الرأي  وهذا  دفع،  أو 
كاالستقالة والتقاعد املبكر مثال.

العامة تفصل يف حق شخيص . 3 السلطة  إذا كانت  أنه  املعيار  العمل وموضوعه:فحوى هذا  طبيعة 
موضع منازعة أمامها فإن هذا العمل يعد قضائيا، إال أن هذا الرأي ال يصدق بحكم أن اإلدارة 
قد تفصل يف املنازعة التي تعرض عليها بقرار إداري ال بحكم ونمثل عليها بالقرارات التأديبية. 
لذلك فهو ال يكفي كمعيار مميز لذلك أضاف إليه بعض الفقه عنرص الغرض من العمل باعتبار 
القانوين  النظام  القضاء محاية  بينام هيدف  العامة  املصلحة  قراراهتا حتقيق  تستهدف من  اإلدارة  أن 

للدولة)26(. 

الفرع الثالث
اجلمع بني املعيار املوضوعي واملعيار العضوي

قضت  وهبذا  معا،  واملوضوعي  العضوي  املعيار  من  االستفادة  املعيار  هذا  بموجب  يتحتم   
حمكمة العدل العليا )الرأي الراجح الذي اجته إليه القضاء يف خمتلف البلدان هو األخذ باملعيارين معا 
مع بعض الضوابط وبمقتىض هذا الرأي يعترب القرار قضائيا إذا صدر عن هيئة تستمد والية القضاء 
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من قانون حمدد الختصاصها مبني إلجراءاهتا وأن يكون حاسام وبصورة هنائية يف نزاع بني طرفني عىل 
حقوق ذاتية وأن يكون القانون قد أوضح القواعد التي تنطبق عىل النزاع ووجهة الفصل فيه( )28(. 

الضوابط،  بعض  مع  معا  باملعيارين  )األخذ  هو  املقارنة  الدول  يف  للقضاء  الراجح  والرأي   
حمدد  قانون  من  القضاء  والية  تستمد  هيئة  عن  صدر  إذا  قضائيا  القرار  يعترب  الرأي  هذا  وبمقتىض 

الختصاصها مبني إلجراءاهتا وأن يكون حاسام بصورة هنائية يف نزاع بني طرفني( )29(. 

ونجد تطبيقا هلذا املعيار لدى حمكمة العدل العليا األردنية. وأخذت حمكمة العدل العليا برام   
اهلل باجلمع بني العضوي واملوضوعي إذ قضت باعتبار قرار رئيس اإلجراء القايض بتكليف املستدعي 
استصدار حجة حرص إرث من القرارات اإلدارية التي تصدر عن دائرة اإلجراء )إن هذين القرارين ال 
يمكن الطعن فيهام إال عىل أساس اعتبارمها إداريني ألهنام ليسا من القرارات املنصوص عليها يف املادة 5 

من قانون اإلجراء( )30(.  
أن  ذلك  من  يستفاد  أنه  )وحيث  إدارية  تعترب  ال  التخمني  جلان  قرارات  بأن  أيضا  وقضت   
قرارات جلان التخمني البدائية واالستئنافية وإن كانت صادرة عن جلان إدارية إال أهنا ال تعترب من قبيل 

القرارات اإلدارية التي ختتص حمكمة العدل العليا بإلغائها( )31(. 

املبحث الثاين
أركان ورشوط صحة القرار اإلداري

ال يميز الفقه لدى دراسة القرار اإلداري بني أركانه ورشوط صحته ودرجوا عىل اجلمع بينهام   
علام بأن القرار اإلداري يستند إىل ثالثة أركان هي اإلرادة املنفردة واالختصاص و املحل، وإىل ثالثة 
رشوط صحة هي الشكل والسبب والغاية، وحمور التمييز أن الركن إذا حلق به عيب جسيم يؤدي إىل 
انعدام القرار اإلداري، بينام رشوط الصحة إذا حلق هبا عيب جسيم تكون غري مرشوعة وتتحصن بعد 

ميض مدة الطعن القضائي.

املطلب األول
ركن االختصاص

تقوم دولة القانون عىل مبدأ الفصل بني السلطات الذي يقوم عىل حتديد اختصاص كل سلطة   
من السلطات وإدارة من اإلدارات وفقا لنصوص الدستور والقانون، ومل يعد تشعب العمل اإلداري 
الرتكيز  عدم  إطار  يف  الصالحيات  توزيع  بل  فرد  بيد  اإلدارية  السلطة  برتكيز  يسمح  نطاقه  واتساع 
اإلداري والالمركزية اإلدارية األمر الذي جعل من صدور القرار اإلداري عن سلطة إدارية غري خمتصة 

قانونا خروجا عىل املرشوعية.
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الفرع األول
تعريف ركن االختصاص

عرف د. ماجد راغب احللو االختصاص بأنه )السلطة أو الصالحية القانونية التي يتمتع هبا   
متخذ القرار يف إصدار قراره( )32(. فهو يعني القدرة القانونية عىل مبارشة عمل إداري معني موضوعيا 
ومكانيا وزمانيا، أو هو القدرة القانونية التي يتمتع هبا متخذ القرار سواء كان عضوا أو هيئة يف إصدار 

قرار إداري.
كال  أن  حيث  من  اخلاص  القانون  يف  األهلية  العام  القانون  يف  االختصاص  ركن  ويشبه   
منهام يعني القدرة عىل اإلتيان بترصف ترتتب عنه آثار قانونية، وخيتلفان من حيث غاية حتديد قواعد 
االختصاص فرتتكز األهلية يف القانون اخلاص عىل كفاية النضج العقيل للشخص أو عدمه بينام غاية 
الترصف يف القانون اإلداري هو حتقيق املصلحة العامة والتخصص يف مبارشة العمل اإلداري. ويتصل 
بالسلطة العامة وبالتنظيم املحدد من املرشع لكي تتحدد املسؤوليات وتتحقق الرسعة يف اإلنجاز )33(. 

واألصل أن املرشع هو الذي حيدد اختصاص أعضاء اإلدارة، ويف حالة غياب النص يتكفل   
القياس بالتحديد حسب طبيعة ونوع النشاط والسلطة اإلدارية األقرب له.

الفرع الثاين
مميزات ركن االختصاص

أوال: قواعد االختصاص من النظام العام: يرتتب عىل اعتبارها من النظام العام:  
يلزم . 1 واجب  فاالختصاص  عكسها،  عىل  االتفاق  أو  عنها  التنازل  أو  تعديلها  اإلدارة  عىل  يمتنع 

صاحبه بأن يامرسه بنفسه وليس حقا ملن تقرر له يسوغ له أن يعهد به لسواه إال بتفويض قانوين 
مكتوب مستند إىل نص.

جيوز للخصوم إثارته يف أية مرحلة من مراحل التقايض ولو مل يرش إليه يف الالئحة.. 2
جيوز للقايض أن يثريها من تلقاء نفسه يف أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو مل يطلبها اخلصوم)34(.. 3
ال يربر عدم االختصاص باالستعجال.. 4
الالحقة من صاحب االختصاص، وتعني صدور . 5 عيب عدم االختصاص ال تصححه اإلجازة 

يقبل  الترصف، وال  بإجازة ذلك  املختصة  السلطة  تقوم  القرار من سلطة غري خمتصة وبعد ذلك 
درجة  إىل  يصل  الذي  اجلسيم  أم  البسيط  االختصاص  عدم  بعيب  تعلق  سواء  الالحقة  اإلجازة 

االنعدام وذلك لألسباب التالية:
يؤدي القول باإلجازة الالحقة إىل ارتداد القرار بأثر رجعي من تاريخ صدوره ال من تاريخ . 1

حدوث اإلجازة الالحقة وحيتاج ذلك إىل نص قانوين خاص جييز رجعية القرار.
يكون البحث يف سالمة القرار بالرجوع إىل تاريخ صدوره برصف النظر عن الظروف الواقعية . 2
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والقانونية الالحقة لذلك.
تعد مسائل االختصاص من النظام العام فال جيوز تأجيلها إىل تاريخ الحق إذ جيب احرتامها . 3

يف وقت صدور الترصف وال جيوز خمالفتها بأي حال من األحوال.
إن القول بجواز التصحيح يف ركن االختصاص سيؤدي إىل إمكان جواز اإلجازة الالحقة . 4

يف أركان ورشوط صحة القرار اإلداري األخرى إذا شاهبا عيب، وهذا من شأنه إهدار لكل 
خمالفة  عىل  اإلدارية  اجلهات  ويشجع  والقوانني،  الدساتري  تضمنتها  التي  املرشوعية  قواعد 

قواعد االختصاص بحجة إمكانية تصحيحها يف أي وقت.

وقضت حمكمة العدل العليا بعدم جواز اإلجازة الالحقة لعدم االختصاص )أما صدور قرار   
قرار  ألن  املترصف  به  قام  الذي  اإلجراء  يصحح  فال  املترصف  قرار  عىل  باملوافقة  الداخلية  وزير  من 
املترصف بفرض أنه خمتص بإصداره ال يفتقر إىل موافقة وزير الداخلية من جهة وألن وزير الداخلية مل 

يستعمل صالحيته بحق املستدعني بصورة مبارشة( )35(. 
الشكل  لعيب  الالحقة  باإلجازة  أخذها  اهلل  برام  العليا  العدل  حمكمة  قضاء  من  ويتضح   
واإلجراء فقضت )يعدو قارصا عن إحداث أثره إذا قامت اإلدارة بتدارك ما فاهتا من استيفاء الشكل 
أو اإلجراء الناقص دون أن يكون من شأن ذلك التدارك التأثري بتغيري ما يف مضمون القرار اإلداري أو 
مالءمة إصداره(. فمثال لو صدر قرار إداري هبدم منزل آيل للسقوط ومل يستند إىل تقرير هنديس يؤيد 
ذلك، فإن إعداد تقرير هنديس الحق يؤيد أيلولة املنزل للسقوط يؤدي لتدارك عيب الشكل واإلجراء، 
ابتداء بسبب عدم ذكر األسباب يعترب  املعيب  القرار مرشوعا. وقضت أيضا )القرار اإلداري  ويغدو 

باطال وال تصححه ذكرها أمام املحكمة بل ال بد من صدور قرار جديد يتضمن ذكر األسباب()36(. 

الفرع الثالث
صور عدم االختصاص

يعترب حتديد االختصاص بإصدار القرار اإلداري سواء من ناحية الشكل أو املوضوع من عمل   
املرشع، وجيب أن تصدر القرارات من اإلدارة التي حددها القانون ويف حدوده.

وقد يعهد املرشع بسلطة إصدار القرار اإلداري إىل جهة معينة بذاهتا، وقد يرشك عدة سلطات   
بإصداره ليكون هنائيا وتنفيذيا وصدور القرار من أحداها فقط يعيب القرار يف ركن من أركانه وهو 

ركن االختصاص.
ويكون االختصاص مقصورا عىل اجلهة التي تصدر القرار حتى ولو اشرتط املرشع عىل جهة   
االختصاص احرتام إجراء معني كاستشارة جلنة أو جملس قبل ممارسة االختصاص، وسواء كان رأي 
هذه اجلهة استشاريا أم إلزاميا فتخلف ذلك جيعل القرار فاقدا لرشط من رشوط صحته. ويمكن التمييز 

بني صورتني لعدم االختصاص بالنظر إىل جسامة اخلطأ:
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أوال: عدم االختصاص البسيط

يتحقق عندما تكون املخالفة لركن االختصاص تنحرص فيام بني السلطات اإلدارية املتقاربة   
االختصاص باملوضوع والزمان واملكان، ويأخذ هذا العيب الصور التالية:

املنصوص . 1 قواعد االختصاص  العيب عىل خمالفات  املوضوعي: ينرصف هذا  عدم االختصاص 
عليها بالقانون بمعناه الواسع. ويأخذ األشكال التالية:

اعتداء سلطة إدارية عىل اختصاص سلطة إدارية من نفس مستواها:كمامرسة وزير الداخلية . 1
الختصاص أسنده املرشع لوزير البيئة أو لقائد جهاز أمني.

اعتداء سلطة إدارية دنيا عىل اختصاص سلطة إدارية عليا :كأن يبارش وكيل الوزارة اختصاصا . 2
أصيال للوزير. )إن اعتداء السلطات اإلدارية الدنيا عىل اختصاص السلطات اإلدارية العليا 
هذه  اختذت  ولو  حتى  االختصاص  لعدم  الصادرة  القرارات  مرشوعية  عدم  إىل  يؤدي 
القرارات بناء عىل أوامر من السلطة املختصة أو برتخيص منها( )37(. وقضت حمكمة العدل 
العليا برام اهلل )ال جيوز للمحافظ أن يقوم بوظيفة الضبطية القضائية إالّ يف حالة اجلرم املشهود 
تلك  عن  العامة  النيابة  بإبالغ  يقوم  أن  فعليه  عليها  يطلع  التي  املشهودة  غري  اجلرائم  يف  أما 
اجلرائم وذلك وفقًا ألحكام املادة )7( من املرسوم الرئايس رقم )22( لسنة )2003( بشأن 

إختصاصات املحافظني( )38(. 
عىل . 3 البلدي  املجلس  كاعتداء  دنيا  إدارية  سلطة  اختصاص  عىل  عليا  إدارية  سلطة  اعتداء 

خدمات  عن  االستغناء  حق  )إن  العليا  العدل  حمكمة  قضت  البلدية.  رئيس  اختصاصات 
فقرار  ولذلك  البلدي،  باملجلس  ال  البلدية  برئيس  منوط  البلدية  يف  مصنف  غري  موظف 

املجلس البلدي بعزل هذا املوظف يعترب باطال لعدم االختصاص( )39(. 
اختصاصات . 4 عىل  االقتصاد  وزير  يعتدي  ،كأن  جملس  اختصاص  عىل  إدارية  سلطة  اعتداء 

املجلس  املحيل عىل اختصاص  أو وزير احلكم  املواصفات واملقاييس،  إدارة مؤسسة  جملس 
القروي )40(. 

اعتداء املفوض عىل اختصاصات املفوض إليه: يمنع تفويض االختصاص أن يامرس املفوض . 5
االختصاصات التي فوضها للمفوض إليه ما مل يصدر قرار بإهناء التفويض أو بانتهاء مدته، 
فإذا مارسها املفوض يكون قراره جماف للمرشوعية. وجيب أن يكون قرار التفويض سابقا 
ملبارشة االختصاص كام قضت بذلك حمكمة العدل العليا برام اهلل )وحيث أن القرار املطعون 
فيه قد صدر عن جملس الوزراء فإنه يكون قد صدر عن جهة غري خمتصة، وال يغري من األمر 
 2005/1/5 بتاريخ  واملواصالت  النقل  وزارة  يف  املركبات  هندسة  مديرية  إصدار  شيئا 
التفويض رقم )245/20( والذي جاء الحقا للقرار املطعون فيه بل إن صدور هذا التفويض 
يؤكد عىل أن وزارة النقل واملواصالت هي صاحبة االختصاص األصيل بإصدار تراخيص 

فحص املركبات )الدينمومرت(( )41(. 
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حمدد  إدارية  سلطة  تعتدي  عندما  املكاين  االختصاص  عدم  يبدو  املكاين:  االختصاص  عدم   .2
اختصاصها ضمن نطاق جغرايف معني فتصدر عنها قرارات خيص مكان تابع الختصاص سلطة 
إدارية أخرى حمدد اختصاصها ضمن نطاق جغرايف معني. ومثاهلا أن يعتدي حمافظ رام اهلل عىل 
اختصاص حمافظ نابلس أو أن يبارش مدير رشطة اخلليل اختصاصا يف مكان خيضع الختصاص 

مدير رشطة بيت حلم.
إدارية  القرار من سلطة  الزماين عندما يصدر  يبدو عدم االختصاص  الزماين:  عدم االختصاص   .3
يف وقت سابق أو الحق عىل منحها االختصاص. ومثاهلا أن يصدر الوزير اجلديد قرارا قبل حلفه 
اليمني ومنحه الثقة، أو أن يصدر يف وقت الحق ملغادرته الوظيفة ألي سبب من األسباب كالعزل 
أو االستقالة أو النقل أو انتهاء االجل، كأن يصدر قرار من املفوض إليه يف موضوع التفويض بعد 

انتهاء مدته.

ويف مجيع احلاالت السابقة يكون القرار معيبا بعيب عدم االختصاص البسيط الذي يؤدي إىل   
جعل القرار قابال للسحب واإللغاء اإلداري والطعن القضائي داخل أجل ستني يوما من العلم بالقرار 

أو من األجل الذي حيدده املرشع، وإال أصبح حمصنا من السحب واإللغاء والطعن القضائي.

ثانيا: عدم االختصاص اجلسيم أو غصب السلطة

اختلف الفقه والقضاء يف النظم املقارنة يف ما خيص احلاالت التي تدخل ضمن نطاق اغتصاب   
السلطة والتي تؤدي بالقرار اإلداري إىل االنعدام، فمنها من يوسع من نطاق هذه احلاالت كام يف مرص 
وفلسطني واألردن التي عرفت حاالت االنعدام بقوهلا )القرار املنعدم هو الذي يصدر عن فرد عادي 
ليس له أي صفة عامة أو من سلطة إدارية يف موضوع من اختصاص السلطتني الترشيعية أو القضائية أو 
يصدر عن سلطة إدارية اعتداء عىل اختصاص سلطة إدارية ال عالقة هلا به كصدور قرار من وزير يتعلق 

بوزارة أخرى أو اعتداء موظف عىل اختصاص جملس يملك وحده إصدار القرار اإلداري()42(. 
القرار  انعدام  عليه  يرتتب  املرشع  سلطة  )غصب  املرصية  العليا  اإلدارية  املحكمة  وقضت   

إلصابته بعيب جسيم، وتأميم قرار إداري ما مل ينص القانون عىل تأميمه قرار معدوم()43(. 
وقضت ووسعت من حاالت االنعدام بالقول )سواء اعترب االختصاص أحد أركان القرار   
القرار اإلداري من جهة غري  فإن صدور  أركانه  التي هي ركن من  اإلرادة  أم أحد مقومات  اإلداري 
منوط هبا إصداره قانونا يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إىل حد العدم طاملا كان يف ذلك افتئات عىل سلطة 

جهة أخرى هلا شخصيتها املستقلة( )44(. 
وكذلك قضت حمكمة العدل العليا برام اهلل بانعدام القرار اإلداري الصادر عن مدير الرشطة   
القرار املطعون فيه نجده غري صادر عن السلطة  عوضا عن وزير الشؤون االجتامعية )وبالرجوع إىل 
الوظيفي، وهو  بالتايل مشوبا بعيب عدم االختصاص  القانون ويكون  املختصة بإصداره وفق أحكام 
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قرار منعدم لصدوره من جهة غري خمتصة( )45(. 
بانعدام قرار مدير احلكم  إذ قضت  برام اهلل جانبت الصواب  العليا  العدل  ونرى أن حمكمة   
القرار  أن  باعتبار  لذلك  املستحقة وتشكيل جلنة  الديون  البلدية يف جدولة  إلزام  املتضمن عدم  املحيل 
إداريا وماليا )القرار الطعني خمالف خمالفة جسيمة للقانون  يشكل تعديا عىل اختصاص هيئة مستقلة 

وبعيب عدم االختصاص وينحدر به إىل درجة االنعدام( )46(. 
كام أننا نرفض أي تربير لتقرير انعدام قرار وزير الداخلية إزاء مجعية خريية ألن نشاط البلديات   
يف صلب اختصاص وزير احلكم املحيل ونشاط اجلمعيات يف صلب اختصاص وزير الداخلية وبرأينا 
لتقرير  إدارة وشخص خاص فال جمال  أو بني  أو المركزية بني سلطتني  حيثام وجدت عالقة مركزية 

االنعدام.
وإن كنا ال نساير االجتهاد القضائي بالتوسع يف حاالت االنعدام ألن ذلك يتعارض مع مبدأ   
استقرار املعامالت، فإننا نتفق مع النظم التي حرصت حاالت االنعدام يف خمالفات جسيمة حمددة لركن 

االختصاص عىل النحو اآليت:
صدور القرار اإلداري من موظف عام ال يتمتع بسلطة إصدار القرارات اإلدارية  كالسكرتارية . 1

واألذنة واحلراس.
صدور القرار اإلداري من شخص عادي ال عالقة له بالوظائف اإلدارية مع مراعاة نظرية املوظف . 2

الفعيل يف الظروف االستثنائية.
صدور القرار من سلطة إدارية يف اختصاص تعود مبارشته للسلطة القضائية كأن تصدر قرارات . 3

إدارية عن سلطة إدارية حتسم يف النزاعات احلقوقية أو اجلزائية بني األفراد والتي يعود االختصاص 
املستأجر عن دفع األجرة. فقد قضت  بشأهنا للمحاكم. كأن يقرر املحافظ ختلية مأجور المتناع 
حمكمة العدل العليا برام اهلل )ال جيوز جلهاز األمن الوقائي أن حيتجز بطاقة هوية املستدعي ومركبته 
ومنعه من السفر بقرار من لدنه ألن ذلك جيب أن يتم بموجب قرار قضائي صادر وفق أحكام 
القانون من املحكمة املختصة(.  وقضت يف قرار آخر )ال جييز القانون ألية جهة إدارية أن تتدخل 
عىل  تعديا  يعد  الذي  األمر  األفراد،  بني  احلقوقية  النزاعات  يف  للبت  حمكمة  نفسها  من  لتجعل 

اختصاصات اجلهاز القضائي.. وهو قرار يتوجب إلغاؤه( )47(. 
صدور قرار إداري من سلطة إدارية يف اختصاص تعود مبارشته للسلطة الترشيعية كأن يصدر قرار . 4

عن سلطة إدارية يقيض بتعديل قانون أو املصادقة عىل معاهدة أو قرض أو تنظيم مؤسسة عامة أو 
رفع احلصانة عن نائب برملاين.

صدور القرار اإلداري بدون توقيع من السلطة املختصة بإصداره: يدل توقيع القرار عىل وجوده . 5
وبالتايل فإن أي وثيقة تتضمن قرارا غري موقع ال حتدث أي أثر قانوين، كام نرى أن توقيع القرار ال 

يتعلق بشكل القرار بل بتحديد الصالحية أو االختصاص.
حمكمة . 6 اجتهاد  يف  تقرر  كام  الدستور  أو  األسايس  للقانون  خمالفة  متضمنا  اإلداري  القرار  صدور 

العدل العليا الفلسطينية.
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املطلب الثاين
حمل القرار اإلداري

يرتبط ركن املحل بركن االختصاص، فاملحل هو االختصاصات املسندة للسلطة اإلدارية،ومن   
القرارات ما حيدث حمله أثرا قانونيا فيقبل الطعن باإللغاء، ومنها من ال حيدث حمله أثرا قانونيا فال يقبل 

الطعن باإللغاء. فمحل القرار هو موضوعه أو فحواه أو هو األثر القانوين الذي ينتج عنه.

الفرع األول
تعريف حمل القرار اإلداري

إرادة  عن  تعبري  عىل  ينطوي  ترصف  بأنه  اإلدارة  ترصفات  باقي  عن  اإلداري  القرار  يتميز   
اإلدارة املنفردة بقصد ترتيب أثر قانوين. ونعرف األثر القانوين بأنه )إنشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها 

أو إلغائها( وهبذا يتميز عن حمل العمل املادي الذي يكون دائام نتيجة حالة مادية أو واقعية.
وقد يكون األثر القانوين عاما عندما ينشئ مراكز قانونية عامة وجمردة سواء بإلغاء أو إحداث   
أو تعديل املراكز القانونية لكل من خياطب به ويطلق عليه مصطلح نظام أو الئحة أو مرسوم أو قرار 
القرار هو  الدراسة يف كلية احلقوق فيكون حمل هذا  بنظام  يتعلق  تنظيمي، ومثاله صدور قرار  إداري 
اخلطة الدراسية يف كلية احلقوق. وقد يكون األثر القانوين فرديا عندما ينشئ أو يعدل أو يلغي مركزا 
قانونيا خاصا بفرد أو جمموعة حمددة من األفراد ويسمى قرار إداري فردي. فمحل القرار إذا هو األثر 

الذي ينتج عنه مبارشة ويف احلال، ومثاله صدور قرار بتعيني موظف فمحل القرار هو التعيني )49(. 
وبحدوث األثر القانوين يصبح املخاطب بالقرار اإلداري  حممال بالتزام بعمل يشء فيكون أثر   
قانوين اجيايب، أو االمتناع عن عمل يشء فيكون أثر قانوين سلبي. ويكون من حق اإلدارة تنفيذ قراراهتا 
مبارشة ألن القرار اإلداري يصدر مقرتنا بقرينة السالمة وبدون حاجة حلكم قضائي، وجييز استعامل 
وسائل اإلكراه املادي يف حالة الرضورة أو عدم رضا املخاطب بالقرار بتنفيذه. فقد قضت حمكمة العدل 
العليا األردنية )ال يملك املوظف الذي تقرر نقله االمتناع عن تنفيذ قرار النقل وإال تعرض لالستغناء 

عن خدماته( )50(. 

الفرع الثاين
رشوط صحة حمل القرار اإلداري

يشكل حمل القرار اإلداري موضوع دعوى اإللغاء والذي يستلزم رشوطا شكلية وموضوعية   
لتقيض حمكمة العدل العليا بقبول الدعوى شكال وإلغائه ملخالفته القانون.فمن حيث الشكل يشرتط 

أن يكون مؤثرا وهنائيا وممكنا ومن حيث املوضوع يبت القايض بسالمته.
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الرشط األول: أن يؤثر حمل القرار يف املركز القانوين للطاعن

إلغائها،  أو  تعديلها  أو  قانونية  قاعدة  إنشاء  إىل  اإلداري  القرار  يؤدي  أن  يقصد هبذا الرشط   
فالقرار الصادر بتعيني موظف أحدث له مركزا قانونيا كموظف عام إزاء اإلدارة، والقرار الصادر هبدم 
بناء ألغى مركزا قانونيا للبناء القائم، والقرار الصادر بنقل موظف من إدارة إىل أخرى يعدل يف مركزه 

القانوين، وتعديل نظام الدراسة يف اجلامعة يؤثر عىل اخلطة الدراسية لطالب اجلامعة.
فيها  الطعن  وإذا جرى  للمخاطب هبا،  القانوين  املركز  تؤثر يف  إدارية ال  قرارات  اإلدارة  وتصدر عن 

باإللغاء ترد الدعوى شكال ونمثل عليها بام ييل:

أكثر، . 1 أو  بإجراء  اإلدارة  قيام  إداري  قرار  قبل صدور  أحيانا  املرشع  التحضريية: يشرتط  األعامل 
ومثاهلا القرارات اإلدارية املركبة كقرار َإبرام عقد إداري أو الفوز باالنتخابات أو استمالك عقار. 
ومن القرارات اإلدارية ما يتطلب تنسيب من سلطة إدارية أخرى، ومنها من يتطلب استشارة أو 
إدارية  إدارة أخرى، والتنسيب واالستشارة والتوصية واإلعالن واالمتحان قرارات  توصية من 

غري حمدثة ألثر قانوين وتشكل إجراء أو سببا أو رشطا لصدور أو اكتامل القرار.
فقد قضت حمكمة العدل العليا برام اهلل )إن تشكيل جلنة حتقيق واإلحالة اىل التحقيق ال تعترب من 
القرارات اإلدارية التنفيذية التي من شأهنا أن تولد آثارًا قانونية وال تقبل الطعن بدعوى اإللغاء(

 .)51(

وقضت يف قرارات عديدة )ال يعترب التنسيب قرارا إداريا باملعنى القانوين للقرار اإلداري القابل 
للطعن بدعوى اإللغاء()52(. 

اإلدارية  القرارات  قبيل  من  ليست  رخصة  عىل  للحصول  اإلدارية  )اإلجراءات  أيضا  وقضت 
النهائية التي ختضع للطعن أمام حمكمة العدل العليا( )53(. 

تنتهي  والتي  للعطاء  التمهيدية  اإلجراءات  من  العطاءات  جلنة  تشكيل  قرار  )يعد  أيضا  وقضت 
بقرار اإلحالة( )54(. 

القرار التوكيدي: هو القرار الصادر عن اإلدارة ويؤكد عىل أثر قانوين سبق أن أحدثه قرار إداري . 2
سابق يتعلق باحلالة نفسها، فمثل هذا القرار ال حيدث أثرا قانونيا بل يدل عىل األثر القانوين الذي 

أحدثه قرار سابق، وبالتايل فهو ال يقبل الطعن باإللغاء.
عرفت حمكمة العدل العليا القرار التوكيدي )القرار املطعون فيه الذي مل يضف أو يرتب بذاته أي 
أثر قانوين يؤثر يف مركز املستدعي القانوين وإنام اقترص دوره عىل ترديد األحكام التي تضمنها قرار 

جملس الوزراء، إنام هو يف حقيقة األمر قرار توكيدي ال يقبل الطعن( )55(. 
أمور  أية  تستجد  أو  تطرأ  مل  وأنه  سابق،  قرار  عىل  تأكيد  هو  فيه  املطعون  )القرار  أيضا  وقضت 
القانوين  املركز  يف  تعديل  أو  تغيري  أي  فيه  املطعون  القرار  حيدث  ومل  السابق،  القرار  صدور  بعد 

للمستدعي، وعليه فإن هذا القرار ال يقبل الطعن( )56(. 
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تقرر . 3 إداري سابق، كأن  قرار  الوارد يف  الغموض  التي تفرس  القرارات  التفسريية: هي  القرارات 
البلدية تعبيد شارع أو متديد شبكة جماري عىل نفقة البلدية والسكان، ويصدر قرار بعد ذلك يفرس 
مسامهة املنتفعني من املرشوع. فقد قضت حمكمة العدل العليا )ال يعترب الكتاب الصادر عن أمني 
املستدعي  املياه إىل عقار  املوافقة عىل إيصال  املتضمن تفسري وتوضيح إجراءات  املياه  عام سلطة 

والرشوط املتعلقة بذلك قرارا إداريا يصلح أن يكون حمال لدعوى اإللغاء()57(. 
القرار . 4 مرتبة  إىل  ترقى  ال  الرغبة  بأن  العليا  العدل  حمكمة  قضت  والتوصيات:  والنوايا  الرغبات 

اإلداري بقوهلا )فإننا نجد أن طلب مأمور تسجيل أرايض نابلس السابق من املستدعي استكامل 
أوراقه وإحضار رقم السجل والصفحة املسجلة فيها قطعة األرض موضوع هذه الوكالة من أجل 

استكامل إجراءات التسجيل هو جمرد رغبة وال يرقى إىل مرتبة القرار اإلداري()58(. 
سيادة  تأشرية  أن  اعتبار  عىل  طعنه  أسس  قد  املستدعي  أن  اهلل  برام  العليا  العدل  حمكمة  وقضت 
املرحوم يارس عرفات عىل كتايب سامحة قايض القضاة بعبارة د.رمزي د.أبو رشيعة لعمل الالزم 
)كام جتد املحكمة أن العبارة التي أرش هبا سيادة الرئيس عىل كتايب سامحة قايض القضاة هي جمرد 
توصية وليست قرارًا ملزمًا بغض النظر إن كان إصدار مثل هذا القرار يدخل ضمن اختصاص 

سيادة الرئيس أم ال()59(. 
وقضت حمكمة العدل العليا برام اهلل )إن جمرد التوصية أو التنسيب أو اإلعالن عن الرغبة ليست 
قرارا إداريا تنفيذيا وال خيضع للطعن أمام حمكمة العدل العليا الفتقاره من حيث إعطاء صفة احلق 

وتكييفه السليم ملا جيعله حمال لذلك()60(. 
إىل . 5 ترقى  ال  املراسالت  بأن  العليا  العدل  حمكمة  قضت  والسلطات:   اإلدارات  بني  املراسالت 

مستوى القرار اإلداري املحدث لألثر القانوين )وبالعودة عىل هذا القرار نجد أنه عبارة عن مراسلة 
من وزير العمل إىل أمني عام املجلس الترشيعي تفيد توريد بعض املالحظات التي توضح موقف 
الوزارة من الشكوى املقدمة للمجلس الترشيعي من احتاد نقابات مستقلة، وملا كان القرار املطعون 

فيه ال يعترب قرارا إداريا يمكن الطعن فيه باإللغاء()61(. 
سبق . 6 قانوين  أثر  ختص  مستندات  أو  بأوراق  تزويدها  اإلدارة  من  طلبا  يشكل  اإلشعار  اإلشعار: 

اختاذه أو لزوم القيام بعمل الستكامل ترصف سابق وال يرتب أثر فانوين بمفرده. فقضت  حمكمة 
العدل العليا )إن إخبار املستدعية أن طلبها سيكون غري مكتمل وستكون اهليئة غري ملزمة بتزويده 
بالبرتول ومشتقاته مستقبال خالل ثالثة أيام من تاريخ ذلك الكتاب، هذا اإلخبار ال يمكن اعتباره 
قرارا إداريا ألن جمرد إفصاح اإلدارة عن نيتها بخصوص ما ستفعله يف املستقبل ال يعترب قرارا إداريا 

باملعنى القانوين()62(. 
اإلخطار: هو عبارة عن طلب من اإلدارة موجه جلهة ألداء عمل أو االمتناع عن القيام عن القيام . 7

بعمل خالل مدة معينة يرتتب عىل عدم االلتزام هبا اللجوء  لإلدارة املختصة لتنفيذ ذلك اإلخطار، 
وخيتلف اإلشعار عن اإلخطار من حيث اشتامل اإلخطار عىل هتديد بتنفيذ املوضوع من اإلدارة 

املختصة.
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شأنه  من  هنائيا  إداريا  قرارا  يشكل  ال  متهيديا  إجراء  اإلخطار  العليا   العدل  حمكمة  اعتربت  وقد 
إداريا بل  الكتاب ليس قرارا  القانوين للمستدعي فقضت )وحيث أن ما جاء يف  باملركز  املساس 
اللجوء  طائلة  حتت  معني  بعمل  للقيام  للمستدعي  إخطار  هو  إنام  اإلطالق،  عىل  قرارا  ليس  إنه 
إىل اجلهة املختصة لتنفيذ ذلك اإلخطار، فإن الدعوى تغدو غري مقبولة قانونا وواجبة الرد  لعدم 
إجراء  وهو  بالتخلية،  إخطار  ضد  إنام  إداري  قرار  ضد  غري موجه  االختصاص كون موضوعها 

متهيدي ال يشكل بحد ذاته قرارا إداريا هنائيا من شأنه املساس بمركز قانوين للمستدعي()63(. 
غري أهنا وخالفا هلذا االجتهاد املستقر هلا جانبت الصواب فقضت يف الدعوى رقم 1997/46 
بتاريخ 2006/6/3 بإحداثه لألثر القانوين )اإلخطار املتضمن الطلب من املستدعية إزالة البوابة 
عمال  اإلخطار  مضمون  بتنفيذ  تقوم  سوف  ختلفها  حالة  ويف  عامة  طريق  عىل  املقامة  احلديدية 
بالصالحيات املعطاة هلا يف املادة 38 من قانون التنظيم  قرارا إداريا، وبتطبيق هذا التعريف عىل 
اإلخطار موضوع الطعن جتد املحكمة أن اإلخطار هو إفصاح عن إرادة اإلدارة امللزمة بام هلا من 
سلطة بمقتىض القانون أنه يؤثر يف املركز القانوين للمستدعية ولذلك فإنه قرار إداري وقد استقر 

اجتهاد حمكمة العدل العليا عىل هذا الرأي بصورة متواترة()64(. 
اإلعالنات: فقد قضت حمكمة العدل العليا )إن اإلعالن املتضمن عزم املنشئ عىل االستمالك هو . 8

عمل مادي ال يرقى إىل درجة القرار اإلداري وال حيدث أثر قانوين(.
واعتربت يف قرار آخر بأن اإلعالن عن االستمالك عمال ماديا بقوهلا )والذي نراه عىل ضوء ذلك 
القرار  إليه ليس إال عمال ماديا قامت هبا املستدعى ضدها ال يرقى إىل درجة  أن اإلعالن املشار 
اإلداري ألنه ال حيدث أي أثر قانوين، وإنام األثر الذي يرتتب عليه هو وليد القانون الذي يقيض 
بنرشه وليس إرادة اإلدارة ، فقرار اإلدارة املتعلق باستمالك قطع أرايض معلن عنها هو قرار غري 
تنفيذي ألنه موقوف عىل موافقة جملس الوزراء وصدور املرسوم الرئايس باعتبار االستمالك للنفع 

العام، وأن األعامل املادية والقرارات غري التنفيذية ال تقبل الطعن أمام حمكمة العدل العليا()65(. 
طلبات اإلدارة الستكامل اإلجراءات اخلاصة بمحل قرار إداري أو ترصف: استقر قضاء حمكمة . 9

العدل العليا عىل أن طلب اإلدارة تزويدها بوثائق أو مستندات أو تراخيص ال يشكل قرارا إداريا 
للبرتول  العامة  اهليئة  طلب  العليا  العدل  حمكمة  اعتربت  فقد  املحكمة،  أمام  للطعن  قابال  هنائيا 
تزويدها بالرتاخيص حلفظها يف امللف ال يرقى إىل مرتبة القرار اإلداري النهائي والتنفيذي باملعنى 
نيتها بخصوص ما ستفعله باملستقبل ال  املستقر عليه فقها وقضاء، ألن جمرد إفصاح اإلدارة عن 
العدل  حمكمة  أمام  اإلدارية  بالقرارات  للطعن  )يشرتط  فقضت  الطعن،  يقبل  إداريا  قرارا  يعترب 
العليا حسب ما استقر عليه الفقه والقضاء أن يكون القرار اإلداري هنائيا يؤثر يف املركز القانوين 
للطاعن وال يمكن تداركه إال بإلغائه أو تعديله من املرجع املختص أي حمكمة العدل العليا، فطلب 
مأمور التسجيل من املستدعي إحضار مستندات معينة من أجل االستمرار باملعاملة ال يشكل قرارا 
إداريا باملعنى القانوين للقرار اإلداري، وال تكون حمكمة العدل العليا خمتصة بنظره ويكون حريا 

بالرد()66(. 
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تكليف . 10 )ان  اهلل  برام  العليا  العدل  بقضاء حمكمة  نمثل عليه  بعمل معني:  للقيام  املوظف  تكليف 
االدارة ألحد املوظفني القيام بعمل معني ال يرقى اىل مرتبة القرار االداري النهائي القابل للطعن 
للمستدعي  االختصاص  صاحب  من  تفويض  اال  ليس  ألنه  العليا  العدل  حمكمة  امام  باإللغاء 
بصالحية اختاذ بعض االعامل القانونية بدالً عنه وهو تفويض سلطة وليس تفويض مسؤولية إذ 
وينتهي بصدور  التفويض وهو مؤقت وجزئي  قائمة رغم  اإلختصاص  تبقى مسؤولية صاحب 

قرار بإلغائه()67(.  
التعليامت واألسس واملعايري التي تقررها اإلدارة ملصلحتها: تصدر عن السلطة اإلدارية تعليامت . 11

واملكاتب  املهام  كتوزيع  أهدافها  حتقيق  عليها  ُيسهل  الذي  اإلدارة  يف  العمل  ونظام  أسلوب  هتم 
الضيوف  استقبال  ومواعيد  املغادرة،  وأذونات  واخلروج  الدخول  عند  وتوقيعهم  املوظفني  عىل 
حمكمة  باجتهاد  عليها  ونمثل  قانونيا،  أثرا  حتدث  ال  التي  األعامل  من  تعد  وغريها  واملراجعني 
العدل العليا فيام خيص تنظيم اإلدارة لوظيفتي املستشارين وامللحقني الثقافيني )قيام اإلدارة بوضع 
األسس واملعايري لالستئناس هبا يف نقل املوظفني من مديريات ومراكز التعليم العايل إىل السفارات 
األردنية باخلارج يف وظيفتي املستشارين وامللحقني الثقافيني دون أن يكون لذلك سند يف نظام أو 
قانون، فلإلدارة التغايض عن مثل هذه املعايري كلها أو بعضها ما دامت قد وضعت ملصلحتها هي 

فقط()68(. 
مراكز  حتدث  أن  شأهنا  ومن  إدارية  سلطة  عن  الصادرة  للتعليامت  بالنسبة  خيتلف  األمر  أن  غري 
قانونية، فتكون بمثابة قرارات تنظيمية كالتعليامت الصادرة عن اجلامعة بتمييز خرجيي اجلامعات 
الغربية عىل خرجيي اجلامعات األخرى يف برنامج تسجيل املاجستري أو الدكتوراه أو يف التوظيف 
لدهيا كام قضت بذلك حمكمة العدل العليا )تعترب التعليامت الصادرة عن سلطة إدارية قرارا إداريا 
تنظيميا عاما أيا كان الشكل الذي تصدر فيه فرديا أو تنظيميا، مادام أن التعليامت قد أحدثت مركزا 

قانونيا جديدا أثر عىل مركز املستدعي القانوين()69(. 
اإلجراءات التحفظية: عندما يتهم شخص بجريمة جنائية أو تأديبية جيوز لإلدارة اختاذ إجراءات . 12

حتفظية أو تدابري احرتازية لضامن سالمة املحاكمة أو حلامية الغري، ومثل هذه اإلجراءات ال تعترب 
املستدعي  منح  الداخلية  امتناع وزارة  بأن  العليا  العدل  فقد قضت حمكمة  إدارية هنائية،  قرارات 
ال  اإلدارة  قرار  أن  نجد  الطعن  حمل  القرار  )بتدقيق  هنائيا  إداريا  قرارا  يعد  ال  طرف  خلو  شهادة 
التي يقتضيها واجب  التحفظ  للتنفيذ وإنام هو إجراء من إجراءات  إداريا هنائيا قابال  يعترب قرارا 
رجل اإلدارة، وخصوصا أن املستدعي جتري حماكمته بجناية أمام حمكمة بداية رام اهلل نتيجة تزوير 

واختالس()70(. 
التدابري االحرتازية: يغلب عىل التدابري االحرتازية الطابع املؤقت مما يفقدها األثر القانوين النهائي . 13

التنفيذي كام قضت حمكمة العدل العليا برام اهلل )القرار املطعون فيه فانه جاء حتت عنوان )تدبري 
اداري مؤقت رقم 1 لسنة 2014( وكان سبب اصداره وجود اعتداءات ونزاعات عىل االرايض 
املذكورة يف القرار بني طريف الدعوى قد تؤدي اىل حدوث مشاجرات ال حتمد عقباها وختل بالسلم 
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املفعول حلني  تبقى سارية  تدابري إجرائية مؤقتة  فيه عبارة عن  املطعون  القرار  فإذا كان  االهيل... 
إلغائها من قبل مصدرها أو عند صدور قرار قضائي عكسها فإن هذا يعني أن القرار املطعون فيه 

ليس قرارًا إداريا هنائيًا وال يقبل الطعن فيه أمام حمكمة العدل العليا()71(. 
القرارات . 14 أن  عىل  العليا  العدل  حمكمة  قضاء  اإلدارية:استقر  القرارات  بتنفيذ  املتعلقة  القرارات 

اإلدارية التي تصدر لتنفيذ قرارات إدارية فردية ال حتدث أثرا قانونيا، فعندما يصدر قرار إداري ما 
فإن اإلدارة مصدرة القرار تكلف موظفيها بتنفيذ ذلك القرار، فجميع القرارات الالحقة لصدور 
القرار النهائي املؤثر تعترب من القرارات التنفيذية للقرار غري املحدثة ألثر قانوين. فقضت حمكمة 
العدل العليا )إن تنظيم ضبط بواقع حال املواد والتوصية بردها من قبل جلنة االستالم هو عمل 

تنفيذي وال يعترب قرارا إداريا باملعنى املقصود يف دعوى اإللغاء()72(. 
القرارات املتعلقة بتنفيذ العقود اإلدارية : استقر اجتهاد حمكمة العدل العليا عدم اختصاصها النظر . 15

باملنازعات املتعلقة بتنفيذ العقود اإلدارية فقضت حمكمة العدل العليا برام اهلل )إن املنازعة اخلاصة 
إلغائه هي منازعة حقوقية  أو  إنقضائه أو فسخه  أو  تنفيذه  أو  أو تفسريه  العقد أو صحته  بإنعقاد 

ختتص هبا املحاكم املدنية()73(. 
وقضت أيضا )إذا كانت العالقة بني املستدعية واجلهة املستدعى ضدها عالقة عمل وان الدعوى 
تتعلق بقرار منبثق عن عالقة تعاقدية فإن النظر يف النزاع بني الطرفني خيرج عن ختوم إختصاص 

حمكمة العدل العليا ليدخل يف إختصاص املحكمة النظامية املختصة بإعتبار النزاع مدنيًا()74(. 
شكاوى اإلدارة للمحاكم واإلدارات: ال يشكل تقديم اإلدارة شكاوى إىل املحاكم قرارات إدارية . 16

هنائية وتنفيذية فقضت حمكمة العدل العليا برام اهلل )نجد أن ما قامت به اجلهة املستدعى ضدها 
)بلدية بيت حلم( من تقديم شكاوى ضد بعض جتار التحف الرشقية إىل حمكمة بلديات بيت حلم 
بتهمة خمالفة القانون ال يشكل قرارا إداريا هنائيا وتنفيذيا باملعنى املستقر عليه فقها وقانونا، وإن مثل 

هذا اإلجراء ال حيدث أي مركز قانوين معني، وال يقصد منه تعديل أو تغيري يف ذلك املركز()75(. 
األعامل املادية الصادرة عن اإلدارة: يستوي أن تصدر األعامل املادية دون إرادة اإلدارة يف صورة . 17

خطأ أو إمهال وتسبب أرضارا للغري كاألشغال العامة واخلطأ يف استعامل أدوات العمل أو بإرادة 
اإلدارة كإطالق النار يف املناسبات)76(. 

الكتب بعدم املامنعة أو املوافقة املبدئية: فقد قضت حمكمة العدل العليا بأن عدم املامنعة التي يرصح . 18
هبا املسؤول قبل استكامل إجراءات القرار وشكلياته ال يشكل قرارا إداريا يقبل الطعن باإللغاء )ال 
يعترب كتاب رئيس ديوان اخلدمة املدنية املتضمن عدم املامنعة يف تعيني املستدعي بموجب عقد قرارا 

إداريا قابال للطعن()77(. 
األعامل الفنية ونتائج تقارير اخلربة: ال حتدث أثرا قانونيا القرارات املتعلقة باملخططات والتصاميم . 19

والرسوم واملجسامت واخلرائط اهلندسية وتقارير اخلربة الطبية والقانونية واهلندسية، وقد تشكل 
سببا أو إحراءا لصدور قرار أو االمتناع عن صدور قرار إداري. فقد قضت حمكمة العدل العليا 
)إن تصحيح أوراق االمتحان وإعطاء العالمة عىل اإلجابة ال حتمل يف طياهتا أي عنرص من عنارص 
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نتائج  تصديق  فإن  وكذلك  فنية.  عملية  إال  هي  وما  القانوين،  باملفهوم  التنفيذي  اإلداري  القرار 
إلجراءات  وتنظيمية  تكميلية  فنية  عملية  هي  القضائي  املعهد  إدارة  جملس  قبل  من  االمتحانات 

االمتحانات وال ترقى إىل درجة القرار اإلداري()78(. 
مجيع . 20 اعتبار  عىل  اإلداري  القضاء  املال:استقر  من  بمبلغ  واملطالبة  لديوهنا  اإلدارة  حتصيل 

املنازعات املتعلقة بالقرارات ذات الطابع املايل كمطالبة بمبلغ أو حتصيل مبلغ ال حتدث أثر قانوين  
واحتصاص حماكم نظامية.  فقضت حمكمة العدل العليا اذا كانت املنازعة املتعلقة بإلزام املوظف 
بدفع بعض املستحقات املرتتبة عليه والتي اخذها بدون وجه حق أو عن طريق اخلطأ فهو نزاع 
حقوقي يدور حول احقية املطالبة من االدارة للموظف ويعود أمر النظر فيه اىل املحاكم النظامية 

صاحبة االختصاص )79(. 
كام قضت حمكمة العدل العليا برام اهلل )إذا كان اهلدف من إقامة الدعوى أمام حمكمة العدل العليا 
هو منع رضيبة األمالك من مطالبة املستدعي ببدل الرضيبة املستحقة عليه فإن هذه الدعوى هي 
دعوى حقوقية وتدخل ضمن إختصاص حماكم احلقوق العادية التي هلا صالحية البحث بقانونية 

مطالبة املستدعي ببدل الرضيبة املستحقة عليه وليس من إختصاص حمكمة العدل العليا()80(. 
عن . 21 الصادرة  التوجيهات  حتدث  اإلداريني:ال  الرؤساء  عن  الصادرة  والترصحيات  التوجيهات 

فقد قضت حمكمة  قانوين.  أثر  أي  الربملانية والترصحيات يف وسائل اإلعالم  الوزراء واإلجابات 
العدل العليا )ال ترقى التوجيهات التي تصدر عن وزير الداخلية للجهات املعنية إىل درجة القرار 

اإلداري النهائي التنفيذي والذي يؤثر باملركز القانوين للمستدعي()81(. 

الرشط الثاين: أن يكون األثر القانوين هنائيا

القانوين  لوجوده  الالزمة  والرشوط  اخلصائص  مجيع  القرار  استكامل  النهائي  بالقرار  يقصد   
باستنفاذ مجيع مراحله العملية والتحضريية الالزمة إلصداره بحيث يكون قابال للتنفيذ ومنتجا ألثاره 

القانونية دون حاجة إىل أي إجراء الحق.
األثر  إنتاج  مرحلة  إىل  والتحضري  االقرتاح  مرحلة  اإلداري  القرار  يتعدى  أن  ذلك  ويعني   
ذلك  بالتصديق  ويقصد  أخرى،  سلطة  من  للتصديق  بحاجة  يكون  وال  ومبارش  تام  بشكل  القانوين 
التصديق الذي يتمم األثر القانوين ويملك املكلف به قبول القرار وتعديله وإلغائه. فقد قضت حمكمة 
املركز  يف  يؤثر  لن  اإلجراء  هذا  فإن  حمدّدة،  ولفرتة  مؤقتًا  جاء  اإلداري  القرار  كان  )إذا  العليا  العدل 
التحضريية  أو  اإلعدادية  اإلجراءات  من  كونه  بذاته،  قانونية  آثارًا  يولد  لن  أنه  كام  للطاعن،  القانوين 

إلصدار القرار الذي يصدر كنتيجة وثمرة له، وال يقبل لذلك الطعن باإللغاء()82(. 

وعرفته حمكمة العدل العليا برام اهلل )القرار النهائي هو اللذي ال يكون بحاجة اىل تظلم أو   
إعرتاض أو إستئناف ويكون قاباًل للتنفيذ()83(. 
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وقضت أيضا )أن عبارة رشيطة استكامل مسوغات التعيني تعني أن هناك رشوط ونواقص   
وتكليف للمستدعي باستكامل رشوط تعيينه، وهذا يدل عىل أن قرار التعيني ليس هنائيا، وهو ال يغدو 

أن يكون سوى قرار حتضريي و/أو إعدادي غري هنائي()84(. 
رشط  عىل  معلقًا  يصدر  الذي  اإلداري  القرار  )إن  اهلل  برام  العليا  العدل  حمكمة  قضت  فقد   
فاسخ مثل إشرتاط إستكامل مسوغات التعيني، وإشرتاط إجتيازه فرتة التجربة ال يعترب قرارًا متهيديًا أو 
حتضرييا،وأن إهناء خدمة املوظف يف حال حتقق الرشط الفاسخ يكون بصدور قرار إداري جديد يلغي 

قرار تعيينه، ويكون هذا القرار خاضعًا لرقابة حمكمة العدل العليا عند الطعن فيه()85(. 
وال يكون القرار اإلداري هنائيا يف احلاالت التي ينص املرشع عىل إجبارية التظلم أو االعرتاض   
إىل اجلهة التي أصدرت القرار أو الرئيسة هلا أو إىل سلطة أخرى حددها يف النص القانوين إىل أن يتم 
أو االعرتاض  التظلم  اللجوء إىل  القرار هنائيا يف حالة  بينام يظل  أو االعرتاض،  التظلم  البت يف ذلك 

بشكل اختياري.
ونمثل بقضاء املحكمة اإلدارية العليا املرصية )إن القرار الذي يصدر عن جملس العمداء ليس   
قرارا إداريا هنائيا وإنام هو قرار قابل لالعرتاض إىل املجلس الذي يعلوه يف أجهزة اجلامعة اإلدارية، أي 
جيري االعرتاض عليه إىل جملس اجلامعة والقرار الذي يصدر عن جملس اجلامعة نتيجة االعرتاض يكون 

هو القرار النهائي القطعي()86(. 
كام ال حيول دون هنائية القرار أن يكون بإمكان اجلهة التي أصدرته أن تسحبه أو تلغيه، كام   
أن القرار الذي يكون موقوف التنفيذ يعد هنائيا ألنه يمكن تنفيذه دون حاجة لصدور قرار آخر بشأنه، 
وكذلك الشأن بالنسبة للقرارات املؤقتة فال يؤثر كوهنا مرتبطة بأجل أو باالنتهاء من عمل معني عىل 
هنائية القرار. والنهائية املقصودة هنا تتعلق فقط بالقرارات املحدثة ألثر قانوين وليس القرارات املتعلقة 
بأعامل حتضريية، كعرض مرشوع القرار عىل سلطة أو جلنة إلبداء الرأي فيه فقرار اللجنة هبذا الصدد 

وإن كان هنائيا فهو غري مؤثر.
وتشرتط حمكمة العدل العليا أن يكون القرار اإلداري هنائيا حلظة تسجيل الدعوى وذلك عىل   
عكس القضاء املرصي الذي ال يشرتط لقبول دعوى اإللغاء أن يكون القرار املطعون فيه قد اكتسب 
أثناء سريها وقبل  الصفة  القرار هذه  اكتسب  إذا  الدعوى، وإنام يمكن قبوهلا  النهائية حلظة رفع  صفة 
الفصل فيها. فقد قضت حمكمة العدل العليا )جيب أن يكون القرار اإلداري وقت إقامة الدعوى هنائيا 

ليكون قابال للطعن فيه أمام القضاء اإلداري()87(. 

الرشط الثالث: أن يكون األثر القانوين ممكنا

أي أن يكون حتقيق األثر القانوين موضوع القرار اإلداري ممكن التحقيق من الناحية القانونية   
ومن الناحية الواقعية، فإذا كان حمل القرار مستحيل التحقيق كان القرار اإلداري الصادر منعدما، ونمثل 
عىل االستحالة القانونية القرار الصادر برتقية أو نقل موظف وحمال عىل التقاعد لبلوغه سن الستني، 
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أو صدور قرار باستمالك أرض وهي مملوكة للدولة، وقد تكون االستحالة واقعية أو مادية كصدور 
قرار بإبعاد أجنبي ثم يتضح بأنه غادر الدولة أو صدور قرار هبدم بناء ويتضح بأنه هدم أو صدور قرار 
بإلغاء عزل موظف ومل يعد لإلدارة التي يعمل هبا وجود، ويف مثل احلاالت السابقة يقيض القايض برد 

الدعوى.
الرشط الرابع: أن يكون األثر القانوين غري مرشوع

يعني ذلك أن يكون حمل القرار أو األثر القانوين املطعون فيه خمالفا للقانون أو النظام العام،   
أما إذا كان األثر القانوين للقرار اإلداري موافقا للقانون ترد الدعوى موضوعا)88(. 

وال نعني هنا أن يكون القرار اإلداري تطبيقا لنص قانوين ألن القانون اإلداري غري مقنن بل   
نكتفي بأن  خيالف قواعد القانون اإلداري بمعناها الواسع التي تشمل املصادر املكتوبة وغري املكتوبة 
ويستوي يف ذلك أن تكون املخالفة مبارشة للقاعدة القانونية كتعيني أجنبي يف الوظيفة العامة، أو غري 
مبارشة جتلت يف تفسري خاطئ للقاعدة القانونية كاعتبار االستيالء إجراء صحيح يف الظروف العادية أو 

تطبيق مراسيم الطوارئ بعد انتهاء حالة الطوارئ، أو تطبيق قواعد الرتقية عىل املستخدمني املؤقتني.

أمام  نزاع  الدورية الزالت حمل  الوكالة  كانت  )إذا  اهلل  برام  العليا  العدل  حمكمة  فقد قضت   
املحاكم املختصة، ومل يتقرر ما إذا كانت صحيحة واجبة النفاذ من عدمه، فإن دائرة األرايض ال متلك 

الصالحية لتنفيذ تلك الوكالة ألن دائرة األرايض خمتصة بتنفيذ الوكاالت الدورية الصحيحة()89(. 

وال يؤدي صدور القرارات عن سلطة ما وهي ختالف نص القانون استثناء إىل جعلها مرشوعة   
ما مل يتم النص عىل االستثناء قانونا ،وقضت بذلك حمكمة العدل العليا برام اهلل )القرار املطعون فيه جاء 
خمالفا لنص قانوين ملزم وما ورد فيه من استثناء دون أن خيول القانون مصدره أية صالحية جتيز له ذلك، 

فإن القرار يكون خمالفا للقانون()90(. 

ونشري إىل أنه إذا خالف حمل القرار القانون خمالفة جسيمة فإن القرار يغدو منعدما كام قضت   
حمكمة العدل العليا )إننا عىل ضوء ذلك كله ال نجد يف التوصيات التي توصلت إليها جلنة التحقيق ما 
يمكن معه القول أهنا كفيلة إلصدار القرار املطعون فيه طاملا أهنا توصيات ال تستند إىل ما يؤيدها وال 
تشكل أساسا إلدانة املستدعية بام أسند إليها، سيام وأن التهم واملخالفات املعززة هلا من أوراق التحقيق 
قد برأت ساحتها منها بموجب قرار حمكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 2000/9/3 م والذي اكتسب 
الدرجة القطعية، األمر الذي يغدو معه القرار حمل الطعن خمالفا للقانون خمالفة جسيمة مما يفقده رشعيته 
وال يرتتب عليه أي أثر قانوين ويف هذا رد عىل ما أثاره ممثل اجلهة املستدعى ضدها بالقول أن الدعوى 

مقدمة بعد فوات املدة القانونية()91(. 
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املطلب الثالث
الشكل واإلجراءات

ال يكفي أن يلتزم رجل اإلدارة حدود اختصاصه كي يصبح القرار اإلداري سليام بل جيب أن   
يصدر هذا القرار وفق اإلجراءات والشكل التي حددها املرشع، ذلك ألن قواعد الشكل واإلجراءات 

يف إصدار القرارات اإلدارية مقصود هبا محاية املصلحة العامة ومصلحة األفراد عىل السواء.
التي  والشكلية  اإلجرائية  القواعد  بأنه )جمموعة  الشكل واإلجراء  الديداموين  د.أمحد  عرف   

أوجب القانون عىل رجل اإلدارة مراعاهتا قبل إصدار القرار اإلداري()92(. 
وتربز أمهية مراعاة اإلدارة الشكل واإلجراءات قبل صدور القرار اإلداري يف:  

احليلولة دون ترسع اإلدارة يف اختاذ القرار وقبل وزن الظروف واملالبسات.. 1
احليلولة دون اختاذ القرارات بطريقة عفوية.. 2
إقامة نوع من الضامنات حلامية حقوق ومصالح اإلدارة واألفراد.. 3
لألوصاف . 4 ومطابقته  مرشوعيته  من  والتأكد  اإلداري  القرار  عىل  رقابته  بسط  من  القضاء  متكني 

القانونية.

وقد مجع الفقه والقضاء بني الشكل واإلجراء يف عنرص واحد للقرار اإلداري رغم االختالف   
بينهنا كام سنعرض هلذا يف الفروع التالية:

الفرع األول
الشكل

يعرب الشكل عن املظهر اخلارجي للقرار اإلداري، أي كل ما يرد يف نص القرار من عناوين   
ومعلومات كالرقم والعنوان والتاريخ وذكر السبب واهلدف أو أية عبارة خاصة، واإلطار اخلارجي هلا 
القرار أو القالب  بأنه )اإلطار اخلارجي الذي يصدر به  كالورق املروس واألختام. وعرفه د.حنا نده 

الذي تعرب به اإلدارة عن إرادهتا()93(. 
بل  إلصدارها  قانونًا  املؤهلة  اجلهات  من  تصدر  أن  اإلدارية  القرارات  ملرشوعية  يكفي  فال   

يتعني أن تصدر بالشكل املحدد واملرسوم قانونًا إلصدارها.
واألصل أنه ال يشرتط صدور القرار اإلداري وفق قالب أو شكل حمدد ألن القرارات اإلدارية   
غري حمصورة يف شكل أو نوع معني كام قضت املحكمة اإلدارية العليا املرصية )األوامر اإلدارية ليس 
هلا أشكال وال أنواع حترصها( وقضت يف حكم آخر )األصل أن جهة اإلدارة غري مقيدة بشكل معني 

لإلفصاح عن إرادهتا ما مل يلزمها القانون بذلك()94(. 
وقد يستدل عليه من خالل التنفيذ املادي للقرار)95(.  كام قد يشار إىل القرار اإلداري باإلشارة   
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أو العالمة كام هو احلال يف إشارات املرور واألشغال والعالمات املثبتة يف احلدائق العامة أويف األماكن 
اخلطرة)96(.  

وقد يتم التعبري عن القرار اإلداري بطريقة ضمنية من خالل سكوت اإلدارة أو امتناعها عن   
القيام بعمل، )رفض الوزير إعادة املستدعي إىل وظيفته التي كان يشغلها ورفض مطالبه هي إفصاح 
الوزير عن إرادته امللزمة بام له من سلطة بمقتىض القوانني واألنظمة وذلك بقصد إحداث أثر قانوين 

وهو قرار إداري قابل للطعن باإللغاء()97(. 
واألصل أنه ال يشرتط شكلية معينة لصدور القرار اإلداري فقد يصدر القرار اإلداري كتابة أو   
شفاهة، واعتدت هبذا حمكمة العدل العليا برام اهلل فقضت )إنه عىل ضوء ذلك نجد بأن القرار اإلداري 
الشفوي الصادر عن املحافظ يشكل اعتداء عىل اختصاص السلطة القضائية وهو من قبيل اغتصاب 

السلطة ويف هذه احلالة يعترب القرار اإلداري معدوما()98(. 

القرار اإلداري الشفوي مؤثرا وهنائيا فقضت يستفاد  غري أهنا ذهبت بعد ذلك لعدم اعتبار   
من نص املادة )1/284( املذكورة أعاله ومن تعريف القرار اإلداري ان القرار اإلداري الصادر عن 
جهة اإلدارة قد يكون رصحيًا او اجيابيًا وهو ما تفصح به عن إرادهتا رصاحة فتتخذ موقفًا اجيابيًا اجتاه 
الطاعن وقد يكون ضمنيًا او سلبيًا تلتزم اإلدارة فيه الصمت وال تعلن عن إرادهتا يف أي اجتاه ... ومل 
ينص املرشع الفلسطيني كام مل جيِر الفقه والقضاء اإلداريني هنائيًا عىل الطعن يف القرارات الشفوية، اذ لو 
سلمنا جدالً عىل وجود القرارات الشفوية لرسنا يف طريق ليس له هناية وليس له طريقة لإلثبات، ويفتقر 
اىل رشوط وأركان القرار اإلداري املتفق عليها فقهًا وقضاًء، وهو ان يكون القرار اإلداري عماًل قانونيًا 
ملموسًا وان يصدر من اإلدارة صاحبة االختصاص وان يكون هنائيًا مؤرخًا قاباًل للتنفيذ حيدث مركزًا 

قانونيًا وان يصدر يف شكل معني)99(. 
التي  السلطة  كانت  إذا  صحيحا  القرار  اعتبار  جتيز  ال  اإلداري  القانون  مبادئ  فإن  وهكذا   
والتاريخ  واهلدف  كالسبب  بياهنا  عليها  القانون  أوجب  التي  العنارص  تضمنه  أن  أغفلت  قد  أصدرته 

وبعض العبارات كصدور القانون باسم الشعب العريب الفلسطيني.

الفرع الثاين
اإلجراءات

اإلجراءات هي اخلطوات التي جيب أن يمر هبا القرار يف مرحلة إعداده وقبل صدوره بصفة   
هنائية. وعرف األستاذ خالد خالص اإلجراءات بأهنا )جمموع  العمليات التي جيب عىل اإلدارة إتباعها 

قبل اإلقدام عىل اختاذ القرار اإلداري(.
يربز عنرص اإلجراء عندما يقرر املرشع احرتام إجراءات أو خطوات أو آجال أو ضامنات نص   
املرشع عىل وجوب إتباعها أو احرتامها. فقد قضت حمكمة العدل العليا بإلغاء قرار جملس بلدية يعبد 
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عزل مهندس مصنف دون عرضه عىل املجلس التأديبي كام ينص عىل ذلك القانون بقوهلا )املادة 17 
من نظام موظفي البلديات بينت اإلجراءات التي جيب إتباعها لدى عزل املوظف املصنف كام هو احلال 
بالنسبة للمستدعي، وال نجد من البينات املقدمة ما يثبت أن اجلهة املستدعى ضدها قد قامت هبا قبل 

إصدار قرارها املشكو منه، األمر الذي يغدو معه هذا القرار خمالف للقانون وواجب اإللغاء()100(. 
وقد ينص املرشع عىل صدور تنسيب من سلطة إدارية أخرى أو استشارة هيئة ما أو أخذ رأي   
سلطة إدارية أخرى أو رأي جلنة أو جملس قبل اختاذ القرار ولو كان رأهيا استشاريا، وقد ينص عىل إتباع 
إجراءات معينة يف املرحلة التمهيدية لصدور القرار، كاإلعالن عن ذلك يف وسائل اإلعالم أو إجراء 
مسابقة أو امتحان، أو أن يسبق صدور القرار تقديم عريضة من عدد من املواطنني، وعدم احرتام ذلك 

من شأنه أن جيعل القرار معيبا بعيب الشكل واإلجراء)101(.

فقد قضت حمكمة العدل العليا برام اهلل قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتعيني رئيسًا   
ملجلس القضاء األعىل دون تنسيب من جملس القضاء األعىل هو قرار باطل معيبا بعيب الشكل وخمالفا 

للقانون ومستوجب اإللغاء. 
وقضت حمكمة العدل العليا بإلغاء قرار االستغناء عن خدمة ضابط صف صدر دون التحقيق   
قد أصدرت  اإلدارة  قانونية )وملا كانت  الغرض كونه وليدا إلجراءات غري  معه من جلنة تشكل هلذا 
املادة  أحكام  بموجب  عليها  واملنصوص  واجلوهرية  األساسية  اإلجراءات  إتباع  دون  الطعني  قرارها 

182 من قانون اخلدمة يف قوى األمن()102(. 

فقد قضت حمكمة العدل العليا برام اهلل )وحيث أنه ال جيوز توقيع عقوبة الوقف عن العمل   
إذا ثبت ارتكاب املوظف خمالفة للقوانني واألنظمة والتعليامت والقرارات  الراتب إال  أو اخلصم من 
املعمول هبا يف اخلدمة املدنية أو يف تطبيقها بعد إحالته إىل جلنة حتقيق معه وسامع أقواله وصدور قرار 

مسبب بتوقيع العقوبة فإن القرارين املطعون فيهام يكونان خمالفني للقانون()103(. 
وإذا مل يشرتط املرشع إجراء معني قبل اختاذ القرار، غري أن اإلدارة اختارت سلوكه من تلقاء   
نفسها، فيجب أن يكون إتباعها هلذا السلوك وفق األصول والقانون، كأن ختتار اإلدارة قبل اختاذ القرار 
عرضه عىل جلنة، فيجب أن يكون تشكيل اللجنة سليام وإجراءات اجتامعاهتا وآلية صدور القرارات 

وفق األصول.

الفرع الثالث
التمييز بني الشكليات الثانوية والشكليات اجلوهرية

يعد احرتام الشكل واإلجراء رشط من رشوط صحة القرار لذلك فمن شأن خمالفته أن جيعل   
القرار قابال لإلبطال ما مل يعترب الشكل أو اإلجراء ركنا لوجوده، كأن ينص القانون عىل بطالن القرار 
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إذا مل يصدر مسببا، أو إذا مل يتم احرتام إجراء معني كأن ينص القانون عىل بطالن اجلزاء التأديبي إذا مل 
يتم بناء عىل نوصية جلنة مشكلة وفقا للقانون )104(. 

وجرى الفقه والقضاء يف غري احلالة السابقة منح القايض يملك سلطة تقديرية يف إبطال القرار من . 1
عدمه احرتاما ملبدأ استقرار املعامالت، ويكون ذلك بالتمييز بني الشكليات واإلجراءات اجلوهرية 
التي يقدر خطورة إغفاهلا، والشكليات واإلجراءات الثانوية التي ال يشكل عدم احرتامها خطورة 
اجلزاء  يكون  واإلجراءات  للشكل  خمالفة  كل  بأن  القول  يستساغ  )ال  القرار.  حمل  يف  تغيريا  أو 
عليها بطالن القرار املرتتب عنها، وإنام يتعني التمييز بني ما إذا كانت املخالفة قد أصابت الرشوط 
غري  الرشوط  أصابت  قد  املخالفة  كانت  إذا  ما  وبني  األفراد  مصالح  متس  التي  وهي  اجلوهرية 
اجلوهرية، فرتب األصل املسلم به عىل املخالفة األوىل بطالن القرار بينام ال يرتب األصل املسلم به 

عىل املخالفة الثانية بطالن القرار()105(.  
وقدم الفقه للتمييز املعايري التالية: رأي أول اعترب الشكل أو اإلجراء الذي رتب املرشع عىل ختلفه . 2

بطالن القرار إجراء أو شكلية جوهرية جيب احرتامها، وال نرى خالفا يف هذا ألن إرادة املرشع 
أن  القانون  اشرتط  )إذا  األردنية  العليا  العدل  حمكمة  قضت  كام  احرتامها.  جيب  القرار  ببطالن 
التي حددها املرشع ويف الشكل املرسوم له فإن عدم مراعاة هذه  القرار وفقا لإلجراءات  يصدر 

اإلجراءات جتعل القرار معيبا()106(. 
العامة قد جاء  املادة )56( من قانون الصحة  العليا برام اهلل إن ما ورد يف  وقضت حمكمة العدل 
عىل سبيل اإلجازة ال الوجوب بمعنى أن ما ورد فيها ال يشكل إجراًء جوهريًا جيب القيام به قبل 

إصدار القرار النهائي بشأن املخالفة املرتكبة من قبيل املؤسسة الصحية)107(. 
األفراد . 3 التأثري عىل حقوق  إمهاهلا  من شأن  كان  إذا  جوهرية  الشكلية  أو  اإلجراء  يعترب  ثاين  رأي 

محاية  عىل  تقترص  ال  أن  جيب  اجلوهرية  الشكلية  ألن  الرأي  هذا  مع  نتفق  وال  ومصاحلهم)108(: 
املصالح اخلاصة بل جيب أن تشمل كل ما فيه محاية حلقوق األفراد وتسهيل عمل اإلدارة وسالمته، 
املصلحة  حلامية  األوىل  بالدرجة  جاء  بل  األفراد  مصلحة  حلامية  يرشع  مل  اإلداري  القانون  وألن 
العليا األردنية والفلسطينية )قواعد الشكل واإلجراءات  العدل  العامة، كام قضت بذلك حمكمة 

وضعت حلامية املصلحة العامة ومصلحة األفراد عىل السواء()109(. 
حلامية  وضعت  قد  واإلجراءات  الشكل  قواعد  )إن  اهلل  برام  العليا  العدل  حمكمة  هبذا  وقضت 
املتخذ ... ألن  السواء وخمالفتها تستدعي بطالن اإلجراء  العامة ومصلحة األفراد عىل  املصلحة 

عدم مراعاهتا فيه إخالل بالضامنات املقررة لألفراد()110(. 
واإلجراء . 4 اجلوهرية  والشكلية  اإلجراء  بني  للتمييز  السليم  املعيار  أن  الفقه  غالبية  مع  ونرى 

والشكلية الثانوية يقوم عىل أساس ما إذا كان ذلك اإلجراء أو الشكلية مؤثرة يف حمل قرار اإلدارة، 
إىل  يؤدي  أن  احرتامها من شأنه  كان  إذا  وما  إلزاميتها  االستدالل عليها من خالل  يمكن  والتي 
صدور القرار عىل نحو خمتلف سواء تعلق ذلك بمصلحة األفراد أم باملصلحة العامة. ونمثل عىل 
اإلجراءات اجلوهرية التنسيب وتوصيات اللجان بينام ال يعترب إجراء جوهريا تقديم الضامن املايل 
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جلدية املشاركة يف العطاء. ونمثل عىل الشكليات اجلوهرية تسبيب القرار اإلداري وذكر مضمون 
القرار وتارخيه بينام يكون طباعته عىل ورق عادي ورقم القرار شكلية ثانوية.

أي  عرشة  بني  من  أعضاء  مخسة  عن  به  املطعون  القرار  )صدور  العليا  العدل  حمكمة  قضت  فقد 
دون بلوغ النصاب القانوين املرشوط للحضور وهي األغلبية املطلقة من عدد أعضائه جيعل من 

االجتامع غري قانوين()111(. 
وقضت حمكمة العدل العليا برام اهلل إن جمرد إشارة اإلدارة يف قرارها أنه صدر استنادا ملادة معينة 
فيها دون  التي صدر  بالصيغة  فيه  املطعون  القرار  يعترب مسببا، )إن صدور  قانون ال  أو  نظام  من 
تسبيب ودون بيان الوقائع التي استند إليها واالكتفاء برتديد حكم القانون من حيث اإلشارة فقط 
للامدة القانونية التي يدعي أن القرار الذي تم إلغاؤه من قبل املستدعى ضده خمالفا هلا، كل ذلك 

يؤدي إىل القول أن القرار املطعون فيه جاء جمانبا للصواب وباطال()112(. 
)تنازل  واإلجراء  الشكل  ملخالفة  الالحقة  اإلجازة  جييز  ال  والقضاء  الفقه  غالبية  أن  إىل  ونشري 

صاحب الشأن عن الشكلية ليس من شأنه تغطية عيب الشكل()113(. 
ومل تسمح حمكمة  العدل العليا بتغطية عيب الشكل فقضت )أما حماولة وكيل املستدعى ضدها 
يف وقت الحق ومتأخر بيان السبب الذي حدى باملستدعى ضدها الختاذ القرار املشكو منه وهو 
ختلف املستدعي عن دفع مبالغ مالية مطلوبة منه فهي حماولة غري موفقة إذ أن القرار اإلداري املعيب 
ابتداء بسبب عدم ذكر األسباب التي استند إليها يعترب باطال وخمالفا للقانون وال تصححه ذكرها 

أمام املحكمة بل ال بد من صدور قرار جديد يتضمن ذكر األسباب()114(. 

ونشري إىل أن القضاء قد يتغاىض عن إبطال القرار ملخالفة إجراء جوهري أو شكلية جوهرية   
يف احلاالت التالية:

حالة حتقق الغرض منها:كأن يشرتط املرشع اإلعالن لقرار التعيني فيتحقق العلم بالقرار بوسائل . 1
أخرى كاالشرتاك يف مسابقة التوظيف)115(. 

إذا كانت الشكلية مقررة ملصلحة اإلدارة وحدها: كأن ينص املرشع عىل تضمني معاملة نزع امللكية . 2
قبل عرضها عىل جملس الوزراء املبالغ املالية املطلوبة هلذا اإلجراء، أو إعداد حمارض االجتامعات 

وترقيمها)116(. 
إذا كانت هناك استحالة سواء كانت بفعل الطبيعة كأن يتعذر عقد اجتامع جلنة للتوصية يف موضوع . 3

أو  املختصة،  السلطة  من  مبارشة  القرار  فيصدر  والثلوج  والفيضانات  العواصف  بسبب  عاجل 
تعذر امكانية كفالة حق الدفاع بعقد جملس تأديبي ملوظفي قطاع غزة أثناء االنقسام أو ألي حالة 

من حاالت القوة القاهرة)117(. 
بتقصري من صاحب الشأن كأن يدعى املحال عىل املجلس التأديبي حلضور جلساته ويتخلف عن . 4

احلضور.
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املطلب الرابع
الغاية

يعترب القرار اإلداري وسيلة لتحقيق الغايات واألهداف واملصالح العامة للمجتمع واألفراد،   
وغاية القرار هي اهلدف الذي سعى مصدر القرار اإلداري لتحقيقه.

وتتصل الغاية بنفسية مصدر القرار ونواياه، وما ينتظر حتقيقه من خالل القرار اإلداري، فهل   
هيدف لتحقيق غرض شخيص ملصدره، أو يستعمله كوسيلة لالنتقام من غريه ألسباب سياسية أو نقابية 

أو دينية أو بسبب خصومة شخصية أو غريها.
ويعترب الفقيه دوجي غاية القرار بمثابة أمر نفساين أو سبب ملهم الختاذ قرار معني يف ذهن   
رجل اإلدارة، فهي تعني اهلدف من القرار وال تعني النتيجة املبارشة للقرار أو األثر القانوين املرتتب 
عليه، بل املقصود هو الغرض أو اهلدف الذي أراد مصدر القرار حتقيقه، فليس الغرض القانوين من نقل 

موظف هو معاقبته أو ترقيته أو التخفيف من أعبائه بل ضامن سري املرفق العام بانتظام واطراد.
وعرف األستاذ بونار غاية القرار اإلداري بأهنا )هي النتيجة النهائية التي يسعى رجل اإلدارة إىل حتقيقها 

عن طريق األثر املبارش املتولد عن عمله()118(. 
ومهام كانت حجم املخالفة لغاية القرار جسيمة فإهنا ال تؤدي إىل انعدام القرار اإلداري بل   
إىل قابليته لإلبطال كوهنا رشط من رشوط صحة القرار. ونعرض يف هذا املطلب لتعريف لتمييزها عن 

سبب القرار ثم نعرض حلاالت انحراف غاية القرار أو مرشوعيتها.

الفرع األول
متييز غاية القرار عن سبب القرار

اآلخر،  عن  منهام  كل  اختالف  رغم  اإلداري  القرار  وغاية  القرار  سبب  بني  البعض  خيلط   
فالسبب هو حالة واقعية أو قانونية خارجية مستقلة عن رجل اإلدارة حتدث أوال، وبالتايل فهو عنرص 
موضوعي مستقل عن رجل اإلدارة، أما الغاية فهي النتيجة النهائية التي يسعى املسؤول إىل حتقيقها، 

فهي ذات طبيعة شخصية تتصل بنية مصدر القرار ونفسيته.
وترتبط غاية القرار اإلداري بسببه عىل الصعيد العميل بصالت وثيقة ألن رجل اإلدارة حني   
يصدر قراره فإنه يكون مدفوعا بالسبب والغرض معا، فالغاية والسبب من منع مظاهرة أو اجتامع ليس 

احلد من حريات املواطنني السياسية بل املحافظة عىل النظام العام)119(. 
وكثريا ما تلتقي احلالة الواقعية والقانونية التي تكون السبب بالغرض أو اهلدف التي يسعى   
واإلحالة عىل  املوظف  نقل  لقرار  وغاية  يشكل سببا  العام  الصالح  فتحقيق  إىل حتقيقه،  اإلدارة  رجل 

التقاعد املبكر بقرار فردي من اإلدارة.
فتأديب  نظريا وعمليا،  برأيه ممكن  بينهام وأن ذلك  الفصل  الفقه عىل رضورة  ويؤكد بعض   
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املوظف سببه ارتكابه جلريمة تأديبية وغاية التأديب هو حفظ النظام وحسن سري العمل الوظيفي داخل 
املرفق العام. واإلدارة أحيانا تعدل عن معاقبة املوظف رغم ارتكابه جلريمة تأديبية ألهنا ترى أن توقيع 

العقوبة قد يأيت بنتائج سلبية ال حتقق الغاية املطلوبة.

الفرع الثاين
مرشوعية غاية القرار اإلداري

يفرتض يف أي سلطة إدارية تصدر قرار إداري استهدافها لغاية مرشوعة ويقع عبء اإلثبات   
فيتعني عليها االلتزام  العكس، وقد حيدد املرشع لإلدارة هدفا معينا للسلطة اإلدارية،  عىل من يدعي 
به وعدم السعي لتحقيق هدف آخر ولو حتققت من خالله املصلحة العامة، وإذا كان حتقيق هدف ما 
يتحقق من خالل إجراء حمدد فال جيوز لإلدارة أن تستهل إجراء بديال وتسلكه لتحقيق هدفها، كام جيب 
عىل مصدر القرار أن يوازن بني سبب القرار وظروفه واألثر القانوين. وهكذا يشرتط يف مرشوعية غاية 

القرار اإلداري:
أوال: حتقيق املصلحة العامة

استقر الفقه والقضاء اإلداريني عىل أن القرار اإلداري حيمل قرينة السالمة بمجرد صدوره،   
وأنه صدر حمققا املصلحة العامة، والتي هي ذات مفهوم فضفاض  يتسع للمصالح السياسية واالجتامعية 
واالقتصادية واإلدارية بجميع تفرعاهتا، وال يؤثر عىل صحة القرار عدم مالءمته مع املصالح اخلاصة 
ما دام قد صدر وفقا لتقديرات اإلدارة للصالح العام، لذلك فإنه جيب عىل السلطة اإلدارية أن تسعى 
لتحقيق املصلحة العامة عند إصدارها القرارات اإلدارية. وال تعنرب اإلدارة انحرفت عن املصلحة العامة 
إال إذا سعى مصدر القرار لتحقيق مصلحة أو منفعة شخصية أو حماباة أو قصدت االنتقام من املخاطب 
بالقرار. كام قضت بذلك حمكمة العدل العليا )أن األصل يف القرار اإلداري هو الصحة وسالمة السبب 
ومرشوعية الغاية التي هيدف إىل حتقيقها وهي املصلحة العامة املحددة له يف القانون وأن عبء إثبات 

عكس ذلك يقع عىل عاتق طالب إلغاء القرار()120(. 
صاحبة  اإلدارة  انحراف  )هو  الغاية  لعيب  الفقهي  التعريف  العليا  العدل  حمكمة  تبنت  كام   
السلطة عن أهداف القانون بدافع ال يمت للصالح العام بصلة، حسنت نية اإلدارة يف هذا الدافع أو 
ساءت، تعمدت االنحراف فيه أو انحرفت خطأ، ال فرق يف ذلك بني أن يكون الدافع هدفا شخصيا أو 

مصلحة ذاتية أو للغري أو غرية عىل املصلحة العامة()121(. 
وقضت كذلك بأن حتقيق نفع شخيص إىل جانب املصلحة العامة ال يعيب القرار )ال يرد الدفع   
بأن القرار املشكو منه مشوب بإساءة استعامل السلطة طاملا أن سلطة املياه مل متنح الرتخيص الالزم حلفر 
البئر إال بعد أن قامت بدراسة كافية وافية وبحدود املصلحة العامة وضمن حدود صالحياهتا القانونية، 
القرار  يعيب  ال  هذا  فإن  العامة  املصلحة  حتقيق  بجانب  القرار  ملصدر  شخيص  نفع  حتقق  إذا  أنه  عىل 
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باالنحراف كام لو كان الشارع الذي تقرر تنظيمه يمر بمحاذاة أرض رئيس البلدية()122(. 
وقضت يف قرار آخر أن استهداف مصلحة شخصية ال يمت للمصلحة العامة يعيب القرار   
التنظيمية واإلخطارات  القرارات  املحلية من إصدار  التنظيم  أن تستهدفها جلنة  التي جيب  الغاية  )إن 
واملامثلة  املجاورة  األبنية  من  اإلبقاء عىل جمموعة  مع  بناء  التسلط عىل  وأن  العام،  الصالح  خدمة  هي 
يف الوضع التنظيمي املخالف دون التعرض هلا باملالحقة ال ختدم املصلحة العامة وال حتقق الغاية من 
التنظيم، كام أن استهداف مصلحة خاصة وخدمة شخصية من اختاذ هذه القرارات هو أثر ال يمت إىل 
الصالح العام بصلة بل يستهدف حتقيق غاية غري مرشوعة وانحرافا سافرا بالسلطة عن غايات الصالح 

العام()123(. 
وقضت أيضا )فوات بعض املميزات يف الوظيفة التي نقلت إليها املستدعية ال يمنع اإلدارة من إجراء 
عملية النقل، إذ أن االحتفاظ بمثل هذه املزايا وأخذها بعني االعتبار يف عملية نقل املوظفني من شأنه أن 

يغل يد اإلدارة يف إجراء عملية النقل الذي تتطلبه دواعي املصلحة العامة()124(. 
غري أن استهداف املصلحة العامة يكون مفرتضا يف قرارات اإلدارة، وعىل من يدعي العكس   
إثبات ذلك. كام قضت حمكمة العدل العليا )يفرتض يف القرار اإلداري أنه صدر صحيحا ويف حدود 

الصالح العام ما مل يقم الدليل القاطع عىل خالف ذلك()125(. 

القرار إىل االنتقام والذي يمثل  نية مصدر  بأن تتجه  العامة  ويكون االنحراف عن املصلحة   
وضغائن  ألحقاد  والتشفي  والرش  األذى  إيقاع  بقصد  القرار  بصدور  السلطة  استغالل  حاالت  أشد 

شخصية.كام قضت حمكمة العدل العليا.
)إذا تبني للمحكمة من الظروف التي أحاطت بصدور قرار النقل أن رجل اإلدارة استهدف   
غاية خالف املصلحة العامة فيكون القرار مشوبا بعيب الغاية وينطوي عىل إجراء تأديبي مقنع، وعليه 
فإن نقل املوظف من وظيفة فنية حمضة إىل وظيفة تعليمية ختتلف عن الوظيفة التي كان يشغلها من حيث 
التأهيل هلا ورشوط التعيني فيها، فيستخلص من ذلك أن النقل مل يكن بداعي احلرص عىل املصلحة 

العامة إنام تم إلنزال العقاب باملوظف بغري إتباع اإلجراءات التأديبية()126(. 

وقضت أيضا )إن القرار املطعون فيه بإحالة املوظف عىل التقاعد ال يتفق مع الغرض الذي   
أراده املرشع من منح الوزراء سلطة إحالة املوظفني عىل التقاعد ألن هذا القرار ما كان ليصدر لو رضخ 
املستدعي إىل طلب جملس الوزراء وسحب دعوى طعنه بالنقل ونفذ هذا القرار، وبذلك يكون اهلدف 

من إصدار القرار املطعون فيه غري متفق مع اهلدف الذي أراده املرشع()127(. 

واعتربت حمكمة العدل العليا )أن جمرد العداوة الشخصية بني مصدر القرار واملخاطب به ال   
تكفي لتجعل القرار مشوبا باالنحراف بل ال بد من إثبات أن القرار قد صدر حتت تأثري العداوة القائمة 

بني الفريقني()128(. 
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ثانيا: االلتزام باألهداف املخصصة قانونا

إذ ال يكفي يف احلاالت التي حدد املرشع فيها أهدافا للنشاط اإلداري أن تستهدف اإلدارة   
عمال  املرشع  حددها  التي  الغايات  أو  باألهداف  تتقيد  أن  جيب  بل  بالعموم،  العامة  املصلحة  حتقيق 
بقاعدة ختصيص األهداف وإال كان قرارها مشوبا بعيب االنحراف يف استعامل السلطة، كام هو شأن 
العامة  والسكينة  العامة  والصحة  العام  األمن  محاية  تستهدف  أن  جيب  التي  اإلداري  الضبط  سلطة 
واآلداب العامة دون غريها يف القرارات الصادرة عنها، كام أن سلطة الطوارئ ملزمة بأن تصدر قراراهتا 
لتحقيق اهلدف املحدد يف مرسوم إعالن حالة الطوارئ. كام قضت حمكمة العدل العليا )إن الغاية من 
يف  العدو  وإضعاف  العدو  منفعة  يف  استعامهلا  منع  هي  احلراسة  حتت  ووضعها  األعداء  أموال  مراقبة 
مصاحله االقتصادية، إن انتقال أموال العدو إىل غري األعداء عن طريق اإلرث أو االنتقال ليس فيه ما 

خيالف هذه الغاية بل هو تأكيد هلا()129(. 
هلا من  ما  بمقتىض  العمل  اإلدارة عندما تترصف يف  اهلل  برام  العليا  العدل  املعنى قضت حمكمة  وهبذا 
سلطة تقديرية ال تتمتع بسلطة حتكمية بل بسلطة حتدها حدود املرشوعية املختلفة، بمعنى أنه جيب عىل 
القانون كان  القرار هدف  فإذا خالف مصدر  القانون،  ارتآه  الذي  أن تسعى إىل حتقيق اهلدف  اإلدارة 
القرار معيبا من ناحية الغاية، وأنه يقتيض عىل املحكمة أن تناقش القرار عىل ضوء الغاية التي هدف إليها 

املرشع، والقاعدة الفقهية إن كل نص يف القانون يعمل بعلته)130(. 
وقد أوضحت ذلك حمكمة القضاء اإلداري املرصية )حتقيق مصلحة مالية خاصة للبلدية هي   
اإلتاوة التي نصت عليها الرتاخيص ورفعت بشأهنا دعوى مدنية ال تزال منظورة أمام املحاكم، وأن 
غري  غرض  هو  بل  الرتاخيص،  سحب  أو  إهناء  يربر  مما  مرشوعا  غرضا  تعترب  ال  املالية  املصلحة  هذه 

مرشوع منطو عىل إساءة استعامل السلطة()131(. 

ثالثا: التعسف يف استعامل السلطة

يعني التعسف أن متارس اإلدارة الصالحيات املخولة هلا يف غري الظروف واملناسبات املالئمة   
هلا، وختطئ يف استعامل سلطتها التقديرية التي منحها إياه املرشع والقايض يف بعض الدول ال يراقبها 

كونه قايض مرشوعية ويمتنع عليه رقابة املالءمة لتعارض ذلك مع مبدأ الفصل بني السلطات.

غري أن بعض النظم القضائية فرضت رقابتها عىل سلطة اإلدارة التقديرية يف جمال التأديب إذا   
كان هناك غلو بمعنى أن تتناسب العقوبة املقررة مع اخلطأ املنسوب للمخطئ، فقضت حمكمة العدل 
العليا برام اهلل )ان مناط املرشوعية يف تقدير العقوبة هو اال يشوهبا غلو وان شطب اسم املستدعي من 
سجل املحامني ومنعه من مزاولة املهنة ال يتناسب مع املخالفة املرتكبة ويشكل غلو يف تطبيق العقوبة 

وخيرجها من نطاق املرشوعية()132(. 
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وقضت أيضا بأن )مناط مرشوعية السلطة التقديرية املخولة للسلطة التأديبية يف تقدير خطورة   
الذنب املقرتف وما يناسبه من جزاء، أال يشوهبا غلو يف العقوبة املفروضة ذلك أن الغلو من العيوب 

التي تنال من مرشوعية القرار، ويشكل رضبا من رضوب إساءة استعامل السلطة()133(. 
السلطة،  استعامل  أساءت  حال  يف  لإلدارة  التقديرية  السلطة  العليا  العدل  حمكمة  وراقبت   
فقضت )إن وجود سلطة تقديرية لإلدارة ليس معناه ترك األفراد ملحض رغبات اإلدارة دون ما حد 
لسلطتها يف التقدير وإنام معناه أن يكون لإلدارة سلطة اختاذ املوقف الذي تراه مناسبا عند حتقق احلالة 
التي هدف إليها القانون.إن الوظيفة اإلدارية تتحصل يف اختاذ قرارات فردية لتطبيق القواعد الترشيعية 
العامة غري الشخصية عىل ما يعرض هلا من احلاالت الفردية املحددة. ويستلزم هذا التطبيق أن ال تتجاوز 
السلطة روح القانون واهلدف الذي ارتآه املرشع وإال كان القرار مشوبا بالغلو فيخرج تقدير اإلدارة عن 

نطاق املرشوعية إىل نطاق عدم املرشوعية()134(. 
وتوسعت حمكمة العدل العليا برام اهلل يف هذا النوع من الرقابة لتشمل سلطة اإلدارة التقديرية   
رقم  املدين  التقاعد  قانون  من   )15( املادة  بخصوص  نراه  )والذي  فقضت  العامة  املصلحة  حتقيق  يف 
له احلق يف  تاركا  الوزراء  التقاعد بمجلس  اإلحالة عىل  قرار  اختاذ  أناط  قد  املرشع  أن  )34لسنة 59( 
استعامل سلطته التقديرية هبذا اخلصوص، إال أننا ال نرى يف إعطاء هذا احلق للمجلس ختويله سلطة 
حتكمية يقوم من خالهلا باختاذ قرار اإلحالة عىل التقاعد دون رقابة عىل سلطته التقديرية هذه التي جيب 

أن تكون مقيدة بتحقيق املصلحة العامة، ويف نفس الوقت احلفاظ عىل مصلحة املوظف.
بناء عىل ذلك وإذا ما طبقنا معيار املصلحة العامة والنفع العام وحالة الرضورة واملرشوعية   
يف اختاذ القرارات اإلدارية عىل القرار املطعون فيه.... نجد أن قرار إحالتها عىل التقاعد مل يكن ليهدف 
إىل حتقيق مصلحة عامة وفيه جتاوز للسلطة التقديرية التي أجازها املرشع ملجلس الوزراء وهو بصدد 
اختاذ قراراته باإلحالة عىل التقاعد ما دام من الثابت أن املستدعية كانت خالل مدة عملها تتمتع بكفاءة 
أننا ال نجد أي خلل لدى  بواجباهتا عىل أكمل وجه، هذا فضال عن  عالية يف ختصصها، وأهنا قامت 
املستدعية يف قيامها بواجباهتا، وعليه وحيث أن القرار املطعون فيه يكون مفتقرا للسبب والدافع الذي 
حيقق املصلحة العامة املتوخاة، وال يؤدي إىل حتقيق نفع عام، إنام يرض فقط بمصلحة املستدعية وقد تم 
اختاذه دون مربر قانوين أو واقعي، وحيث أن مصدر القرار يكون بذلك قد جتاوز سلطته التقديرية مما 

جيعل قراره هذا معيبا من هذه الناحية وواجب اإللغاء()135(. 

ونستشف رقابة التعسف أو رقابة املالءمة بعيدا عن التأديب يف ب قرار حمكمة العدل العليا   
)أوجبت املادة 62/ج من نظام اخلدمة املدنية تبليغ قرار النقل أو االنتداب أو الوكالة أو اإلعارة قبل 
التاريخ املحدد لتنفيذه بمدة مناسبة، وال تعترب هذه املدة مناسبة إذا كان القرار الطعني قد اعترب نافذا 

خالل )24( ساعة من صدوره مما يشكل خمالفة قانونية تعيب القرار()136(. 
ويفرق الفقه بني التعسف يف استعامل احلق يف القانون اخلاص والتعسف يف استعامل السلطة   
من حيث أن األخرية فكرة مالزمة للسلطة التقديرية لإلدارة يف القانون اإلداري سعى رجل اإلدارة 



128

من خالهلا حتقيق أغراض غري مرشوعة من حيث مالءمتها، فهي تتعلق بفكرة االختصاص وتقسيمه 
األفراد  استعامل  بطريقة  اخلاص  القانون  يف  تتعلق  بينام  تقديري،  واختصاص  مقيد  اختصاص  إىل 

حلقوقهم)137(. 

رابعا: االنحراف يف حمل القرار اإلداري الواجب اإلتباع

واجب  قانوين  أثر  من  بدال  قانونيا  أثرا  إحداث  اإلدارة  تستسهل  عندما  الصورة  هذه  تربز   
اإلتباع، كأن تلجأ إىل االستيالء املقرر يف الظروف االستثنائية عوضا عن نزع امللكية الواجب اإلتناع يف 
الظروف العادية، أو أن تلجأ إىل منح مكافأة هناية اخلدمة بدال من اإلحالة عىل التقاعد املبكر. ونمثل 
بقضاء املحكمة اإلدارية العليا املرصية )االستيالء عىل عقارات األفراد سلطة استثنائية ال جيوز للجهة 
اإلدارية استخدامها إال يف حالة الرضورة القصوى، والتي يتعذر معها عىل جهة اإلدارة تدبري احتياجاهتا 

بالطريق الطبيعي وهو طريق التعاقد مع األفراد()138(. 
ويتحقق كذلك عندما تتحايل اإلدارة يف قرارها للتهرب من تنفيذ حكم قضائي كام قضت   
حمكمة العدل العليا )إذا كان إجراء إعادة املوظف إىل وظيفته األصلية املنقول منها هو تنفيذ صوري 
حتاشيا  صدر  قد  التقاعد  عىل  إحالته  قرار  وكان  نقله  قرار  بإلغاء  القايض  العليا  العدل  حمكمة  حلكم 
التقاعد فيكون  إليها املرشع يف قانون  التي هدف  الغاية  السليم حلكم املحكمة وليس لتحقيق  للتنفيذ 

قرار اإلحالة عىل التقاعد املطعون فيه معيبا()139(. 

الفرع الثالث
إثبات عيب الغاية أو االنحراف يف استعامل السلطة

يتصل عيب الغاية بنفسية مصدر القرار ونواياه ويتعلق بعنارص ذاتية وشخصية خفية متعلقة   
العيوب  مع  باملقارنة  اإلثبات  يف  صعوبة  األكثر  جيعله  الذي  األمر  وبأخالقه،  القرار  مصدر  بشخص 
األخرى. وحيتاج إثباته إىل قرائن مادية قد تستخلص من القرار املطعون فيه أو من املستندات التي حيوهيا 
ملف الدعوى أو من قرائن مادية مستخلصة من الظروف اخلارجة عىل النزاع التي تدعم االستناد إليه 

والتي قد يصعب عىل املدعي إثباته.
وعيب االنحراف ال يفرتض وقوعه بل يتم التحري عنه يف وثائق وملف الدعوى، ويتطلب   
أن يصدر عن السلطة اإلدارية خطأ عمديا يف جمال يتعلق بسلطة اإلدارة التقديرية، فالقايض اإلداري 
ال يلغي القرار اإلداري إطالقا بعيب االنحراف إال إذا كان هذا العيب مؤكدا، وجيب أن يقيم املدعي 
يف  االنحراف  عىل  الدليل  إثبات  يف  األصولية  القواعد  وفق  املكلف  فهو  اإلثبات،  دليل  باالنحراف 

استخدام السلطة.
لذلك فإن جملس الدولة الفرنيس ال يعترب عيب الغاية متعلقا بالنظام العام وال يتم التعرض له   
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إذا مل يثره اخلصوم، ويعتربه من العيوب االحتياطية أو اخلفية التي ينظرها القايض بعد استنفاذ التطرق 
للعيوب األخرى كونه العيب الوحيد الذي ييسء ملصدر القرار.

ومن جهتها اعتربت حمكمة العدل العليا برام اهلل صدور قرار عن املستدعى ضده بعد أسبوع   
نقل  أن  السلطة فقضت )وحيث  املحكمة قرينة عىل االنحراف يف استعامل  تبلغه الئحة استدعاء  من 
املوظف  موافقة  عىل  بناء  كان  إذا  إال  قانونًا  جائز  غري  درجة  منها  أقل  وظيفة  إىل  وظيفته  من  املوظف 
اخلطية، وإال كان النقل إجراء تأديبيًا مقنعًا اختذ دون مراعاة اإلجراءات املعينة التي فرضها القانون قبل 
اختاذ أي إجراء تأديبي بحق املوظف، ومما عزز هذه القناعة ظروف ومالبسات إصدار القرار املتضمن 
نقل املستدعي إىل وظيفة مدير دائرة املقابر الذي هو حمل الطعن يف الدعوى رقم 2007/9 حيث صدر 
هذا القرار بعد أسبوع من تبلغ املستدعى ضده الئحة طعن املستدعي يف القرار الصادر عنه أمام حمكمة 

العدل العليا، هلذه األسباب تقرر املحكمة قبول الطعن وإلغاء القرارين املطعون فيهام()140(. 
وقضت يف قرار آخر )إن حذف أسامء املستدعني من هيكلية تسكني موظفي املجلس الترشيعي   

دون أي مربر أو سبب يدعو لذلك خيفي يف طياته عقوبة تأديبية هلم()141(.

املطلب اخلامس
السبب

الشكل  ووفق  خمتصة  إدارية  سلطة  عن  يصدر  أن  اإلداري  القرار  ملرشوعية  يكفي  ال   
واإلجراءات املنصوص عليها هبدف حتقيق املصلحة العامة بل جيب أيضا أن يقوم عىل واقعة صحيحة 
ومرشوعة تربر صدوره. ويمثل السبب عنرص البدء يف وجود القرار، ويشكل  املربر أو الدافع الختاذ 
القرار، ويعرب عن حالة واقعية أو قانونية بعيدة عن رجل اإلدارة ومستقلة عن إرادته تتم فتوحي إليه 
بأنه يستطيع أن يتدخل وأن حيدث أثرا قانونيا ما أو  حالة واقعية أو قانونية حتمل اإلدارة عىل التدخل 

بقصد إحداث أثر قانوين.
فقد قضت حمكمة العدل العليا برام اهلل )إن كل قرار إداري ايا كانت السلطة التي يصدر عنها   
مقيدة أم تقديرية جيب ان يقوم عىل سبب يدعو اىل إصداره، وان هذا السبب هو ركن من اركان القرار 
فانه  اىل سبب صحيح وواضح  القرار االداري ومل يكن مستندا  فاذا صدر  االداري ورشوط صحته. 

يكون معيبًا بعيب عدم قيام السبب الذي يربر اصداره()142(.

الفرع األول
تعريف السبب

عرفه العميد الطاموي بأنه )احلالة الواقعية أو القانونية السابقة عىل القرار والتي تدفع اإلدارة   
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إىل التدخل واختاذ القرار()143(. 
وعرفه الفقيه جون ريفريو )بأنه الدوافع املادية أو القانونية التي حتمل اإلدارة عىل اختاذ القرار   

اإلداري()144(. 
أو  بناء  إقامة  أو  أو وباء  القرار واقعة مادية كمظاهرة أو إرضاب  الدافع لصدور  فقد يكون   
هدمه أو شق طريق أو حرب... الخ وقد يكون واقعة قانونية كبلوغ املوظف سن التقاعد أو صدور 
حكم قضائي هنائي باإلدانة بجناية أو جنحة ، أو غياب املوظف مخسة عرش يوما متصلة بدون إذن أو 

عذر، أو تقديم املوظف لطلب استقالة أو تقاعد مبكر....الخ.
ونشري إىل أن السبب رشط من رشوط صحة القرار ومهام كانت حجم املخالفة التي صادفته   

ال يؤدي إىل انعدام القرار اإلداري.

الفرع الثاين
رشوط صحة السبب

اشرتط الفقه والقضاء اإلداري ملرشوعية السبب الرشوط التالية:  

أوال: أن يكون مرشوعًا

ختالف  ال  مرشوعة  اإلداري  القرار  مصدر  إليها  يستند  التي  الواقعة  تكون  أن  ذلك  ويعني   
القوانني واألنظمة السارية املفعول، كام قضت حمكمة العدل العليا )بام أن العالمة املطلوب تسجيلها 
هي عالمة تعود لرشكة بريطانية مقاطعة فيكون بالتايل تسجيلها بسجل العالمات التجارية لدى مسجل 
للعالمة  املسجل  للقانون ويكون رفض  باململكة خمالفا  الصناعة والتجارة  بوزارة  التجارية  العالمات 

هلذا السبب متفقا وأحكام القانون()145(. 
وإذا حدد املرشع سبب أو أسباب القرار فيجب أن يكون السبب املؤسس للقرار من األسباب   
التي ذكرها املرشع، ألن سلطة اإلدارة تكون  مقيدة بإصدار القرار متى توافرت األسباب، فمثاًل يلغى 
االمتحان للطالب إذا غش أو أخل بنظام االمتحان أو ضمن ورقة إجابته أمرًا يعد قذفًا أو سبًا وبالتايل 
ال جيوز إلغاء االمتحان لسبب آخر. أما إذا مل حيدد املرشع األسباب فتكون لإلدارة سلطة تقديرية حتت 
قبل صدور  وقائام  وأنه حقيقيا ال ومهيا  للسبب  املادي  الوجود  يتحقق من  الذي  اإللغاء  رقابة قايض 
فإن  بقبوهلا  القرار  تقدم موظف بطلب استقالة ثم سحبها قبل صدور  ما  فإذا  القرار وحلني صدوره، 

القرار يكون معيبا لعدم وجود سبب)146(.  
كام قضت حمكمة العدل العليا )إستناد املستدعى ضده يف إصدار القرار اىل املصلحة دون بيان   
ماهية هذه املصلحة ال يكفي إلضفاء صفة املرشوعية عىل هذا القرار إذ البد من بيان السبب بشكل 
ويعترب  الطعني.  القرار  مرشوعية  عىل  رقابتها  العليا  العدل  حمكمة  تبسط  لكي  وسليم  ومقنع  واضح 



131

إداري من سبب يقوم  القرار اإلداري ورشطا الزمًا لصحته والبد لكل قرار  السبب ركنًا من أركان 
القرار  خلو  وأن  قرارها  إلختاذ  اإلدارة  تدفع  التي  واملادية  القانونية  الواقعة  هو  السبب  هذا  وأن  عليه 

اإلداري من ذكر السبب جيعله فاقدًا لركن رئييس من اركاهنام يرتتب عليه فقدانه ملرشوعيته()147(.  
اإلداري  القرار  اعتربت  بأن  الصواب  برام اهلل جانب  العليا  العدل  اجتهاد حمكمة  أن  ونرى   
سليام ولو كان مبنيا عىل أسباب غري قانونية، ما دام أن هناك أسبابا أخرى تكفي إلصداره بقوهلا )وأما 
فيام يتعلق بالسبب الذي استند إليه املستدعون يف دعواهم والذي مفاده أن األسباب التي استند إليها 
القرار املشكو منه ال تتفق وأحكام القانون، فإننا نجد أنه وإن كان قانون احلرف والصناعات قد أجاز 
وأن  صحية،  ألسباب  مصنفة  حرفة  أية  لتعاطي  رخصة  أية  عىل  املوافقة  رفض  حق  البلدية  لطبيب 
املستدعى ضده قرر رفض إعطاء املستدعني الرخص التي طلبوها بداعي وقوع املنطقة التي سيامرسون 
عملهم فيها ضمن مرشوع التنظيم اهليكيل، يف حني أنه كان يتوجب عليه أن يؤسس قراره عىل اعتبارات 
منه  املشكو  القرار  يعيب  ما  نرى يف ذلك  أننا ال  إال  املذكورة،  السادسة  املادة  بذلك  صحية كام تقيض 
وذلك ألن القرار اإلداري ال يعيبه كونه مبنيا عىل أسباب غري صحيحة ما دام أن هناك أسبابا قانونية 

أخرى صحيحة تكفي إلصداره()148(. 

ثانيا:أن يكون صحيحًا وحقيقيا ومستخلصا من أصول ثابتة

جتد هذه الرقابة القانونية حدها الطبيعي يف التحقق مما إذا كانت هذه الواقعة املادية أو القانونية   
مستخلصة استخالصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا وإال كان القرار فاقدا لرشط من رشوط 
القرار  لصحة  )يشرتط  العليا  العدل  حمكمة  قضت  فقد  للقانون.  خمالفا  ووقع  السبب  وهو  صحته 
اإلداري أن يكون مؤسسا عىل وقائع صحيحة ال عىل جمرد الشكايات والشائعات، وأن يكون تقدير 
ثابتة  القرار اإلداري  التي ينطوي عليها  هذه الوقائع مبنيا عىل أساس سليم، وجيب أن تكون الوقائع 
بالبينات القانونية التي تصلح أساسا للحكم، وإذا مل تتوفر مثل هذه البينات فإن القرار اإلداري يكون 

حقيقا باإللغاء ألنه ال يقوم عىل أساس سليم()149(. 
األمر  أن  نجد  بينات  من  فيه  ورد  وما  الدعوى  ملف  تدقيق  من  )إننا  آخر  قرار  يف  وقضت   
ليس كذلك، إذ ما ورد من األدلة ال يكفي للقول بسالمة ما توصل إليه املستدعى ضده من أن العقار 
موضوع القرار املشكو منه من األبنية اخلطرة اآليلة للسقوط وأنه يعرض سالمة اجلمهور للخطر وأنه 

معرض لالهنيار يف أي وقت()150(. 
سبب  عىل  قائام  يكون  ان  جيب  التأديب  جملس  )قرار  اهلل  برام  العليا  العدل  حمكمة  وقضت   
واقعي وقانوين سليم، فاذا مل يوجد امام جملس التأديب اية ادلة مقبولة قانونًا تؤدي اىل القرار املطعون 
فيه الصادر من جملس نقابة املحامني والذي يقيض بوقف املستدعي عن مزاولة مهنة املحاماة ملدة شهر، 

فإن هذا القرار، يكون خمالفًا لالصول والقانون وينقصه الدليل القانوين()151(. 
القرار وال يسمع ألي سبب  القرار االستناد إىل السبب املذكور يف  ويشرتط القضاء لصحة   
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قانون  سند  من  كيانه  واستمد  عليه  قام  معني  سبب  عىل  اإلداري  القرار  بني  )متى  ذكره.  يتم  مل  آخر 
أفصح عنه مصدر القرار وكان هو علة صدوره، وأن عدم قيام هذا السبب يعيب القرار، وال جيدي يف 
تصحيحه بعد ذلك تغيري سببه، وإن جاز إصدار قرار جديد عىل الوجه الصحيح. وملا كان املستدعى 
ضده قد أفصح عن السبب الذي دعاه إىل إهناء عقد املستدعية لعدم كفاءهتا للوظيفة املعينة هبا، فإن 
ملحكمة العدل العليا مراقبة صحة قيام السبب(. وقضت أيضا )املحكمة ال متلك حق البحث يف سبب 

جديد مل يستند إليه القرار الطعني، ألن رقابتها تقترص عىل بحث األسباب الواردة يف القرار()152(. 

ثالثا: أن يكون السبب مبنيا عىل تكييف قانوين سليم

عام  مكان  يف  اخلمر  رشب  كان  فإذا  سليام  للواقعة  القانوين  التكييف  يكون  أن  هذا  ويعني   
من حمظورات الوظيفة العامة، مما يستدعي التأكد من أن املرشوب مخرا وأن رشب اخلمر تم يف مكان 
بال  الغياب  املوظف عن  بمعاقبة  أيضا  ونمثل  قانونيا سليام.  تكييفا  السبب غري مكيف  كان  وإال  عام 
عذر، وهذا ما قضت به حمكمة العدل العليا )مغادرة املوظف مكان عمله بسبب مرض والدته بعد أن 
تقدم بطلب إذن للمغادرة ثم طلبه اإلجازة عن الفرتة التي تغيب فيها بعد أن رشح ظروف مغادرته ال 

تستدعي يف مثل هذه الظروف إيقاع عقوبة اإلنذار بحقه()153(. 
وراقبت حمكمة العدل العليا تكييف الوقائع يف حكمها )وبتطبيق هذه النصوص عىل وقائع   
الدعوى نجد أن كتابة تواريخ متعددة عىل الوجه الذي سجلت فيه عىل غالف البضاعة التي تم حظر 
تسويقها بموجب القرار املطعون فيه يشكل وصفا كاذبا هلا من حيث األوصاف الواردة عىل الغالف 

مضللة وغري واضحة أو مفهومة للشخص العادي حسب الظروف املعتادة للرشاء()154(. 
وقضت يف قرار آخر )إذا ثبت بالبينة والكشف بأن آالت األلعاب املوجودة بمحل املستدعي   
ليست شبيهة بالفليربز وال تستعمل للمقامرة وغري ممنوع استعامهلا وهي ألعاب أطفال للتسلية فقط ال 
الوزراء بشأن حمالت األتاري والكمبيوتر فيكون قرار املحافظ بإغالق حمله غري  يشملها بالغ رئيس 

قائم عىل أساس من الواقع والقانون()155(. 

رابعا: أن يتناسب السبب مع حمل القرار

تشرتط بعض النظم القضائية التي تأخذ برقابة املالءمة أن يتناسب سبب صدور القرار مع   
حمل القرار فيام خيص القرارات التأديبية الصادرة عن اإلدارة فقد قضت حمكمة العدل العليا )إن مناط 
مرشوعية السلطة التأديبية يف تقدير خطورة الذنب املقرتف وما يناسبه من جزاء بغري معقب عليها يف 
ذلك هو أال يشوب استعامهلا غلو يف العقوبة وقد جرى قضاء حمكمة العدل العليا عىل أن األصل أن 
املرفق  سري  لتأمني  كافية  العقوبة  فيها  تكون  بشكل  العقوبة  يف  التدرج  أساس  عىل  اجلزاء  تقدير  يقوم 

العام()156(. 
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التأديبي أن خيتار العقوبة املناسبة من بني العقوبات  وقضت يف قرار آخر )من حق املجلس   
التأديبية مراعيا يف ذلك خطورة الذنب املقرتف()157(. 

املناسبة  العقوبة  تأديبية سلطة تقديرية بفرض  نقابة املحامني كسلطة  وقضت أيضا )ملجلس   
إذا  وهلا  رقابتها  بسط  وللمحكمة  الغلو،  العقوبة  قرار  يشوب  ال  أن  برشط  املسلكي  الذنب  خلطورة 

وجدت العقوبة مشوبة بالغلو إلغاء قرار فرضها لتعسف مصدرها()158(. 

الفرع الثالث
إثبات سبب القرار

ذلك،  إثبات  العكس  يدعي  من  وعىل  صحيح  سبب  عىل  مبني  إداري  قرار  كل  أن  األصل   
ويفرتض يف كل قرار إداري حتى ولو صدر خاليا من ذكر أسبابه أن يكون يف الواقع مستندا إىل دواع 
قامت لدى اإلدارة حني أصدرته، وإال كان القرار قابال لإلبطال لفقدانه سبب وجوده ومربر إصداره، 
وإذا تكشفت هذه الدواعي عىل أهنا كانت السبب الذي دعا اإلدارة إلصداره كان للمحكمة بمقتىض 
رقابتها القضائية أن تتحرى مدى صحتها، أما إذا كان القانون قد ألزم اإلدارة بأن يكون قرارها مسببا 
ومعلال فإن هذه األسباب تكون حمل رقابة ملعرفة مدى صحتها من الناحية الواقعية ومدى مطابقتها 
للقانون نصا وروحا. ويراقب القايض املرشوعية يف إطار األسباب القائمة دون أن يقدر الوقائع املسوغة 
للقرار أو افرتاض أسباب أخرى، فقد قضت حمكمة العدل العليا )إن القول بأن تقدير األدلة مرتوك 
للسلطة اإلدارية ذاهتا وأن ال رقابة للمحكمة عليها يف ذلك قول صحيح، إذا كانت هنالك أدلة قانونية 
صاحلة الستخالص الوقائع التي بني عليها القرار، أما إذا عدمت هذه األدلة فإن أسباب القرار تكون 
نصا  للقانون  مطابقتها  جهة  ومن  الواقعية  الناحية  من  صحتها  مدى  لتعرف  املحكمة  لرقابة  خاضعة 
وروحا، فإذا ظهر أهنا غري صحيحة واقعيا أو منطوية عىل خمالفة القانون أو خطأ يف تطبيقه أو تأويله كان 

القرار معيبا()159(. 
كام أنه يف حالة اإلدعاء بسببني للقرار وثبت عدم صحة أحدمها فقد ال يعيب ذلك القرار إذا   
كان السبب الصحيح جوهري وهام، أما إذا كانت األسباب كلها دافعة فإنه ينظر إليها كوحدة واحدة 
تؤدي بالقرار إىل البطالن يف ما إذا ثبت عدم صحة إحداها رغم ثبوت صحة األسباب األخرى، وذلك 

ألن القرار يف هذه احلالة مل يقم عىل كامل سببه.
السبب من  يعترب  لعام 2001م ال  الفلسطيني  املحاكم  قانون تشكيل  أن  إىل  وجتدر اإلشارة   
أسباب قيام دعوى اإللغاء متأثرا بذلك بقانون تشكيل املحاكم األردين لعام 1952م وباجتهاد جملس 
الدولة املرصي، لذلك فإن االرتكاز إىل السبب الذي يعيب القرار يكون  يف حالة السلطة املقيدة التي 
السلطة  حالة  يف  أما  القانون  خمالفة  عيب  أساس  عىل  ذلك  يكون  القرار  أسباب  املرشع  فيها  يوضح 
التقديرية فيندرج ضمن عيب االنحراف يف استعامل السلطة والذي يتحقق من صدور قرار مبني عىل 

أوهام مع علم اإلدارة بذلك لتحقيق أغراض غري مرشوعة.
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الواسعة  التقديرية  النشاط اإلداري وعدم تقنينه والسلطة  بالنظر إىل توسع  وهذا ما ال نقره   
وليست  شخيص  امتياز  هي  السلطة  أن  عىل  أشخاصها  تربى  التي  العربية  الدول  يف  لإلدارة  املقررة 
الفرنيس والفقهاء  الدولة  بذلك مع موقف جملس  العام، ونتفق  املواطنني والصالح  تكليف يف خدمة 
الذين اعتربوا سبب القرار يشكل وجها من أوجه اإللغاء وسببا لقيام دعوى اإللغاء خاصة وأن حمكمة 

العدل العليا اعتربت السبب ركنا من أركان القرار)160(. 

الفصل الثاين
نفاذ وتنفيذ القرارات اإلدارية

العمل  الدولة، واإلصدار هو  الترشيعي بعد إصدارها من رئيس  القوانني الصادرة عن املجلس  تنفذ 
الذي يصادق به رئيس الدولة بأن القانون قد تم وضعه بطريقة دستورية ولذلك يأمر بتنفيذه، وتنفد 
التي  التنظيمية  اإلدارية  القرارات  عىل  يصادق  الذي  الوزراء  رئيس  من  بإصدارها  واألنظمة  اللوائح 

أقرها جملس الوزراء فيعطيها قوة النفاذ..
أما القرارات اإلدارية الفردية فليست بحاجة إىل إصدار ألن مصدر القرار قد أعطاها بذاته   
قوة النفاذ، فتندمج بالتايل عملية اإلصدار مع التوقيع ويصبح القرار اإلداري الفردي نافذا من تاريخ 

توقيعه من السلطة املختصة.
ونشري إىل الفرق بني نفاذ القرار اإلداري وتنفيذ القرار اإلداري، فالنفاذ صفة مالزمة للقرار   
اإلداري منذ صدوره وتدل عىل قابليته للتنفيذ أو هو قوة التنفيذ التي يتمتع هبا، بينام يتعلق التنفيذ بأعامل 
وإجراءات مادية الحقة للنفاذ تقوم هبا اإلدارة أو املخاطب بالقرار بعد إشهاره بأية وسيلة متبعة، أو 
حتقق العلم به وفق القانون. وقد يرتبط نفاذ القرار اإلداري بآجال ورشوط ختتلف باختالف كونه قرارا 
إداريا فرديا أم أم قرارا إداريا تنظيام، كام أنه يف األصل يصدر لينفذ فورا دون أن يكون له أثر رجعي أو 

أن يتأخر إحداث أثره إىل املستقبل دون مربر قانوين.
قابل  فهو  السالمة  به  تفرتض  واملؤثر  النهائي  اإلداري  القرار  لكون  ونظرا  ثانية  جهة  ومن   
التي أصدرته أو  السلطة  تنفيذه إال من  الفوري من اإلدارة واملخاطبني بأحكامه، وال يتوقف  للتنفيذ 
بقرار من القايض وفق رشوط حمددة، أو بتدخل من املرشع، وسنعرض فيام ييل ألحكام نفاذ  وتنفيذ 

القرار اإلداري الفردي والتنظيمي.

املبحث األول
نفاذ القرار اإلداري

يعني نفاذ القرار اإلداري متكينه من القوة الالزمة لتنفيذه بعد هنائيته وإحداثه لألثر القانوين   
وفق رؤى السلطة املختصة بإصداره والغاية املستهدفة من حتقيقة يف الواقع املادي أو القانوين. ويكتيس 
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اإلدارة  وقدرة  والتنظيمي،  الفردي  اإلداري  القرار  لتنفيذ  بالنسبة  أمهية  اإلداري  القرار  نفاذ  تاريخ 
املختصة عىل إهناء آثاره بسحبه أو إلغائه، وحتديد بداية وهناية فرتة الطعن به أمام قايض اإللغاء. ونشري 
أم  فرديا  اإلداري  القرار  كان  إذا  حسبام  واألفراد  اإلدارة  بحق  نفاذه  عىل  املرتتبة  اآلثار  اختالف  إىل 

تنظيميا، وما إذا كان نفاذ القرار اإلداري يمتد أثره إىل املايض أو املستقبل.

املطلب األول
رسيان القرار اإلداري إزاء اإلدارة واألفراد

املخاطبني  األفراد  إزاء  عنه  اإلدارة  إزاء  اإلداري  القرار  لرسيان  القانونية  األحكام  ختتلف   
بأحكامه أو الغري، كام ختتلف هذه األحكام يف القرارات التنظيمية عنها يف القرارات اإلدارية الفردية.

وكام هو شان القوانني التي ال ترسي بأثر رجعي فإن القرارات اإلدارية كقاعدة عامة ال جيوز أن ترسي 
املستقبل، كام  أجل يف  مرور  بعد  لتنفذ  أن تصدر  الفردية  اإلدارية  للقرارات  بأثر رجعي، كام ال جيوز 

سنعرض هلذا يف الفروع التالية.

الفرع األول
رسيان القرار اإلداري إزاء اإلدارة

التوقيع عليه من  تاريخ  أي من  تاريخ صدوره  اإلدارة من  اإلداري يف حق  القرار  نفاذ  يبدأ   
األجل  مرور  أو  قانونا،  املختصة  السلطة  من  عليه  املصادقة  تاريخ  من  أو  بإصداره،  املختصة  السلطة 

املحدد قانونا لالعرتاض أو التظلم دون أن يتم ذلك.
ووفقا ألحكام القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 فإن القوانني وحدها التي ال   
ترسي إال بعد نرشها يف اجلريدة الرسمية، لذا ال حيق لإلدارة أو األفراد االحتجاج بعدم النفاذ لعدم 
نرش القرار التنظيمي أو القرار الفردي إال إذا نص املرشع عىل نرشه أو تضمن القرار اإلداري النص 
األنظمة  نرش  رضورة  بخصوص  )أما  اهلل  برام  العليا  العدل  حمكمة  قضت  الصدد  وهبذا  نرشه.  عىل 
النرش يف  القانون األسايس جتد املحكمة أن  الرجوع ألحكام  فإنه من  الرسمية  والتعليامت يف اجلريدة 
اجلريدة الرسمية يقترص فقط عىل القوانني حتى تكون نافذة، أما بالنسبة لألنظمة واللوائح والتعليامت 
بالقدر الذي  تنفيذها ولكن  فإهنا ترسي منذ صدورها ودون حاجة لنرشها، ويكون يف وسع اإلدارة 
إذا علموا هبا، لذلك وحيث  القرارات اإلدارية ال ترسي يف حقهم إال  ال يلحق رضرا باألفراد، ألن 
أن تعليامت معادلة الشهادات الصادرة عن الوزارة التي وضعت رشط اإلقامة مدة سنة عىل األقل يف 
بلد الدراسة مل يتم نرشها يف اجلريدة الرسمية ومل يثبت علم املستدعي هبا عند التحاقه بالدراسة فإهنا ال 

ترسي بحق املستدعي()161(. 
كام ال جيوز لإلدارة أن حتتج بعدم النفاذ لعدم تبليغها القرار اإلداري التنظيمي أو الفردي ما   
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مل يكن نفاذ القرار معلقا عىل رشط واقف، فقضت حمكمة العدل العليا )القرارات التنظيمية الصادرة 
الدولة يتوقف نفاذها عىل رشط واقف مفاده وجود  يف شؤون املوظفني والتي ترتب أعباء مالية عىل 
االعتامد املايل( وقضت أيضا )القرار الصادر برتقية موظف حمال عىل اللجنة التأديبية هو قرار معلق عىل 
رشط واقف هو ثبوت عدم إدانته()162(. أو كان نفاذ القرار اإلداري معلقا عىل رشط فاسخ كام قضت 
حمكمة العدل العليا )قرار تعيني املوظف حتت التجربة هو قرار معلق عىل رشط فاسخ مفاده ثبوت عدم 

صالحيته للبقاء يف الوظيفة()163(. 
أو كان نفاذ القرار اإلداري معلقا عىل أجل الحق بأن ينص مصدر القرار التنظيمي واستثناء   

القرار الفردي عىل أن يعمل به بعد مرور شهر من نرشه مثال)164(. 

الفرع الثاين
رسيان القرار اإلداري إزاء األفراد

جيمع الفقه واالجتهاد القضائي عىل نفاذ القرار اإلداري بمجرد إفصاح اإلدارة عن إرادهتا   
املنفردة أثناء قيامها بوظائفها بقصد إحداث أثر قانوين)165(.  وأنه يرسي  إزاء األفراد من تاريخ العلم 
بالقرار وليس من تاريخ الصدور. كام قضت بذلك حمكمة العدل العليا برام اهلل )إن التاريخ الذي أشار 
فيه،  املطعون  اإلداري  القرار  تبليغ  تاريخ  وليس  اإلداري  القرار  صدور  تاريخ  هو  النيابة  رئيس  إليه 
وبالتايل فإن ذلك التاريخ ال يعترب جمريا حلساب مدة الطعن يف القرار موضوع الدعوى هذه ما مل تثبت 

اجلهة املستدعى ضدها تاريخ تبليغ هذا القرار()166(. 
املحاكامت   أصول  قانون  من   1/284 املادة  يف  املرشع  بنص  العليا  العدل  حمكمة  والتزمت   
املدنية والتجارية رقم  2 لسنة 2001 لبدء رسيان القرار فقضت عىل ان  يكون ميعاد تقديم االستدعاء 
صاحب  اىل  تبليغه  او  فيه  املطعون  اإلداري  القرار  نرش  تاريخ  من  يومًا  ستني  العليا  العدل  حمكمة  اىل 
الشأن ويف حالة رفض اإلدارة او امتناعها عن اختاذ أي قرار يبدأ امليعاد من تاريخ ثالثني يومًا عىل تقديم 

الطلب اليها)167(.
أو  بالشهر  املعينة  املواعيد  بقوهلا )حتسب  املواعيد  كيفية حساب  العليا  العدل  وبينت حمكمة   
السنة بالتقويم امليالدي ما مل ينص القانون عىل غري ذلك وإذا صادف آخر امليعاد عطلة رسمية امتد إىل 

أول يوم عمل بعد ذلك()168(. 
ويتحقق العلم بالقرار بأحد الوسائل التالية:  

لدى حمكمة . 1 العادية  الوسيلة  الفلسطينية  الوقائع  أو  الرسمية  اجلريدة  النرش يف  تاريخ  يعد  النرش: 
نرشة  يف  بالنرش  يعتد  وال  تنظيميا،  أم  كان  فرديا  اإلداري  القرار  نفاذ  بداية  لتحديد  العليا  العدل 
رسمية أو يف الصحف اليومية أو عرب وسائل اإلعالم املسموعة أو املرئية إال إذا نص القانون عىل 
الفلسطينية عن ذلك  الوقائع  النرش يف  يغني  النرش هبذه الصورة فال  ذلك، وإذا نص املرشع عىل 
سليام  اإلداري  القرار  نرش  يكون  وال  التوظيف.  ومسابقات  العطاءات  بخصوص  احلال  هو  كام 
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من الناحية القانونية إال بإتباع اإلدارة للشكليات املقررة يف النص القانوين من حيث موعد النرش 
يف  القرار  نرش  عىل  القانون  نص  لو  بالقرار،كام  األفراد  يعلم  لكي  املقررة  املرات  وعدد  وطريقته 
اجلريدة الرسمية أويف جريدة أو أكثر من اجلرائد اليومية وتعليق القرار يف أمكنة معينة وأن يكون 

النرش لثالثة أيام متتالية فال يتحقق العلم إال بالوفاء بذلك.
يقترص عليها  أنه ال  إال  املقارنة  النظم  التنظيمية يف  بالقرارات  للعلم  املتبعة  الوسيلة  النرش  ويعترب 
بذواهتم،  املحددين  األشخاص  من  جمموعة  أو  شخصا  هتم  التي  الفردية  للقرارات  يتقرر  قد  إذ 
عىل  والفردية  التنظيمية  اإلدارية  القرارات  لرسيان  كمبدأ  بالنرش  اعتدت  العليا  العدل  فمحكمة 
حد سواء ودون أن متيز بينهام بقوهلا )يعترب نرش القرار اإلداري يف اجلريدة الرسمية مبدأ لرسيان 
مدة الطعن بدون موجب لتبليغ صاحب الشأن ألن القانون افرتض اطالع العامة عىل ما ينرش يف 
اجلريدة الرسمية، ويبدأ رسيان املدة من تاريخ نرش القرارات اإلدارية العامة والقرارات اإلدارية 

الفردية()169(. 
وقضت أيضا )إذا نرش القرار املطعون به يف اجلريدة الرسمية بفحواه ونص عىل أن العزل ساري 

املفعول من تاريخ كف يد املوظف عن العمل فإن هذا النرش يعترب قانونيا لغايات التبليغ()170(. 
ونشري إىل أن القرار اإلداري غري املنشور هو قرار مرشوع وهنائي ومؤثر ونافذ يف حق اإلدارة ونافذ 
يف حق األفراد متى حتقق علمهم به بأي وسيلة كانت، ألن النرش ال يكسب القرار وجوده القانوين 
وخيضعوا  به  يلتزموا  لكي  األفراد  علم  إىل  القرار  نقل  يف  أثره  ينحرص  بل  قوته،  عليه  يضفي  أو 

ألحكامه، وما مل يتم العلم فال أثر للقرار قبل األفراد ولكنه يبقى حمتفظا بقيمته القانونية.
املقارنة، . 2 النظم  يف  الفردية  اإلدارية  بالقرارات  العلم  لتحقق  العادية  الوسيلة  التبليغ  يعد  التبليغ: 

والتي حتدد تاريخ نفاذ القرار اإلداري الفردي، ويقصد به تبليغ األفراد بالقرار عن طريق اإلدارة، 
وسواء تم التبليغ كتابة أم شفاهة كام قضت حمكمة العدل العليا بقوهلا )إن تبليغ القرارات اإلدارية 

قد يكون حتريريا كام يصح أن يكون شفهيا()171(. 
بالقرار  املخاطبني  أو  املخاطب  تبلغ  لكي  معينة  وسيلة  بإتباع  ملزمة  ليست  اإلدارة  أن  والقاعدة 
فقد يكون ذلك بالربيد املسجل مع علم الوصول أو باملناولة باليد أو بواسطة حمرض أو بالتعليق 
والرسائل  االلكرتوين  للربيد  يمتد  وقد  الفاكس  بواسطة  أو  العمل  مكان  يف  خاصة  لوحة  عىل 
االلكرتونية والفيسبوك والواتسب، وكل ما عىل اإلدارة هو تبليغ القرار للمعنيني بوسيلة مؤكدة 

ألن عبء اإلثبات يقع عىل عاتقها.
وإال  اإلعالن  أو  التبليغ  عليها لصحة  املنصوص  القانونية  األحكام  أن حترتم  اإلدارة  وجيب عىل 
بالقرار، كام قضت حمكمة  يعلموا  القرار بحقهم كوهنم مل  أمكن لألفراد االحتجاج بعدم رسيان 
العدل العليا )إن جمرد إرسال اإلشعارات بالربيد املسجل إىل عنوان املطلوب تبليغه ال يعترب تبليغا 
قانونيا ما مل يثبت أن هذه اإلشعارات قد سلمت إليه بالذات أو إىل من ينوب عنه قانونا يف استالم 

الربيد املسجل()172(. 
وبصفة عامة جيب عىل اإلدارة أن تنقل القرار لألفراد بتاممه وبسائر أحكامه وإذا أرادت أن تكتفي 
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بملخصه فيجب أال يكون هناك أي نقص يف مضمونه ألهنا ال تستطيع االحتجاج بذلك النقص 
عىل ذوي املصلحة. ومن تاريخ هذا العلم تبدأ آثار القرار بالرسيان بالنسبة لألفراد وينفتح األجل 

للتظلم اإلجباري والطعن القضائي)173(. 
العلم اليقيني: يقصد به أن يعلم املخاطب بالقرار عن غري طريق اإلدارة بمضمونه بطريقة مؤكدة . 3

أن  األصل  كان  وإذا  وتاريخ صدوره،  وأسبابه  القرار  االختصاص وموضوع  بجهة  دون جهالة 
مرص  يف  القضائي  االجتهاد  فإن  أوالتبليغ،  النرش  طريق  عن  اإلدارية  بالقرارات  العلم  يتحقق 
به حمكمة  ما قضت  اليقييني وهذا  بالعلم  بالقرار  العلم  ابتكر حتقق  واملغرب وفلسطني  واألردن 
الدعوى  املشكو منه ال يوجب رد  بالقرار  اليقيني  املستدعي وعلمه  تبليغ  العليا )إن عدم  العدل 

شكال لعدم تقديمها ضمن املدة القانونية ألهنا مقدمة عىل العلم()174(. 
وإذا كان النرش والتبليغ بمثابة ضامنة مقررة لصالح األفراد فإن العلم اليقيني بالقرار يغني عنهام، 
إصداره  وتاريخ  أصدرته  التي  واجلهة  القرار  بمضمون  الفرد  يعلم  أن  اليقيني  بالعلم  واملقصود 
واألسباب التي بني عليها دون جهالة حتى حيتج عليه به كام قضت حمكمة العدل العليا برام اهلل 
)إن ميعاد الطعن بالقرار يبدأ من ميعاد تبليغه أو نرشه أو علم ذي املصلحة به علام يقينيا ومل يرد يف 
أوراق الدعوى ما يفيد بان املستدعي أشعر بصدور القرار املشكو منه أو بمحتوياته واجلهة التي 
التبليغ متكنه من  صدر عنها ومل يرد أيضا بأنه علم بذلك القرار وأسبابه وفحواه علام يقوم مقام 

حتديد مركزه القانوين()175(. 

ضده  الصادر  الشخص  يكون  أن  التبليغ  مسد  يسد  الذي  اليقيني  للعلم  )يشرتط  أيضا  وقضت 
القرار قد اطلع عىل أسباب القرار وفحواه()176(. 

ويقع عبء إثبات واقعة العلم عىل عاتق اإلدارة فالنرش يثبت بعدد الوقائع الفلسطينية الذي نرش 
فيه القرار اإلداري، والتبليغ يثبت بإبراز ما يتثبت واقعة االستالم،ويثبت العلم اليقيني من خالل 
واقعة أو قرينة تفيد حصوله كقيام املخاطب بالقرار بترصف ما يدل عىل علمه بالقرار اإلداري، 
والقضاء يراقب قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو الواقعة وتقدير األثر الذي يمكن ترتيبه عليها من 

حيث كفاية العلم أو قصوره.

ونمثل عىل القرينة من قضاء حمكمة العدل العليا قيام املستدعي بإعالم املستدعى ضده بمضمون 
ضده  املستدعى  قام  ذاته  وبالتاريخ   2008/2/25 بتاريخ  منه  املشكو  القرار  صدر  )إذا  القرار 
بالدائرة ذاهتا وال زال عىل رأس  املستدعي يعمل  القرار، وحيث أن  املستدعي بمضمون  بإعالم 
عمله فإن هذا اإلجراء يعترب وكام استقر اجتهاد حمكمة العدل العليا علام يقينيا بالقرار املشكو منه 

منتجا آلثاره القانونية(.
وقد يستدل عليه من واقعة تنفيذ القرار كام قضت حمكمة العدل العليا )يعترب املوظف عاملا بقرار 
ختفيض عالوته إذا استلم راتبه دون احتساب العالوات وتكون دعوى الطعن هبذا القرار املقدمة 
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بعد فوات املدة القانونية مستوجبة الرد شكال()177(. 
من  أو  هلا  الرئيسة  السلطة  أو  القرار  أصدرت  التي  اجلهة  إىل  التظلم  واقعة  من  العلم  يتأتى  وقد 
مناشدته لسلطة عامة بإنصافه أو من خالل نرشه ملقال حول القرار أو من وكالة املحامي والئحة 
العليا  العدل  حمكمة  قضت  خمتصة.كام  غري  كانت  ولو  حمكمة  أمام  اإلدارة  ملقاضاة  االستدعاء 
املعطاة  الوكالة  بتاريخ  فيه  املطعون  بالقرار  اليقيني  العلم  تفيد  السابقة  الدعوى  إقامة  )وتكون 

للمحامي إلقامة تلك الدعوى()178(. 
وقضت أيضا )علم املستدعي بالقرار املشكو منه علام يقينيا بتاريخ تقديم دعواه السابقة التي ردت 
لعدم صحة الوكالة التي قدمت بموجبها الدعوى جيعل الدعوى املقدمة بعد ميض أكثر من ستني 

يوما من تاريخ العلم بالقرار مقدمة بعد فوات املدة القانونية مستوجبة الرد شكال()179(. 

املطلب الثاين
رسيان القرار اإلداري عىل املايض

يقصد برسيان القرار اإلداري عىل املايض رجعية القرار اإلداري، واألصل أن يرسي القرار   
اإلداري بأثر فوري وأن ال يرتب أي أثر رجعي يف زمن مل يكن معروفا فيه، ألن ذلك يشكل انتهاكا لركن 
االختصاص بإصدار القرار اإلداري وانتهاكا حلقوق األفراد املكتسبة واستقرار معامالهتم وأوضاعهم 
القانونية من خالل إعادة النظر يف مراكزهم القانونية املوافقة للترشيع الساري يف الزمن الذي نشأت 

فيه.
األثر  عىل  يقترص  بل  اإلداري  القرار  إلبطال  رجعي  بأثر  اإلداري  القرار  رسيان  يؤدي  وال   
رجعية  وجزاء  رجعي  أثر  هلا  ليس  اإلدارية  )القرارات  العليا  العدل  حمكمة  قضت  كام  فقط،  الرجعي 

القرار اإلداري هو بطالنه فيام خيتص برجعيته()180(. 
مفعوهلا  وأن  أثر رجعي  اإلدارية  للقرارات  يكون  أن  أنه ال جيوز  )إال  آخر  قرار  وقضت يف   
يرسي من تاريخ صدورها، وعليه فال جيوز للجنة التحقيق الفرعية أن تتبنى قناعات جلنة التحقيق التي 

تقرر أن تشكيلها خمالف للقانون()181(. 

وقضت حمكمة العدل العليا برام اهلل )وحيث أن العربة يف تطبيق التعليامت عىل فرض قانونيتها   
هي بتاريخ حصول املستدعي عىل شهادته وليس بتاريخ تقديم طلب معادلتها، وحيث أن املستدعي 
10لسنة  رقم  الشهادات  معادلة  نظام  ظل  يف  أي   1997 عام  معادلتها  املطلوب  الشهادة  عىل  حصل 
1966 وقبل وضع هذه التعليامت من قبل الوزارة والبدء بتطبيقها، وحيث أن القواعد العامة تقيض 

بعدم جواز رسيان الالئحة عىل املايض()182(.  
أي  االعتبار  إعادة  عىل  يرتتب  )ال  رجعي  أثر  االعتبار  إعادة  عىل  يرتتب  ال  بأنه  قضت  كام   
أثر رجعي فيام يتعلق باحلقوق التي فقدها املستدعي بسبب اجلرم الذي أدين به، فليس ملن رد اعتباره 
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أن يستعيد وظيفته التي عزل منها أو أن يستعيد حقوقه التقاعدية التي حرم منها ألن آثار رد االعتبار 
مقصورة عىل املستقبل()183(. 

وترد استثناءات عىل مبدأ عدم رجعية القرارات اإلدارية لدى االجتهاد القضائي يف الدول   
املقارنة يف احلاالت التالية:

إذا تقرر رسيان القرار اإلداري بأثر رجعي الرجعية بنص ترشيعي: كأن ينص قانون عىل صدور . 1
قانون  بنص  عليها  ونمثل  القانون،  صدور  تاريخ  من  رجعي  بأثر  ترسي  للقانون  تنفيذية  الئحة 
الوزراء  جملس  اختصاص  عىل   )116-115-  114-  92( املواد  يف  الفلسطيني  املدنية  اخلدمة 
ومنها  نفاذه،  تاريخ  من  سنة  مدة  خالل  القانون  لتنفيذ  الرضورية  اللوائح  من  جمموعة  إصدار 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  يف  والعاملني  العربية  الدول  يف  السابقة  اخلربات  باحتساب  يتعلق  ما 
وتوظيف ذوي أرس الشهداء.وقد سبق ملحكمة العدل العليا أن قضت بعدم وجود مثل هذا النص 

)ليس من القوانني النافذة املفعول ما جييز رجعية القرارات اإلدارية()184(. 
تنفيذ حكم قضائي بإلغاء قرار إداري: يرتتب عىل صدور حكم اإللغاء صدور قرار إداري يمحو . 2

آثار القرار امللغى من احلياة القانونية وكأنه مل يكن، ويرسي من تاريخ صدور القرار امللغى.
تنفيذ القرار اإلداري املسحوب من اإلدارة: يرسي القرار اإلداري بسحب قرار إداري بأثر رجعي . 3

يمتد لتاريخ صدور القرار اإلداري املسحوب.
إذا كان القرار اإلداري من القرارات التي تتضمن بالرضورة أثرا رجعيا ومثاهلا:. 4

القرارات التي ترسي بأثر رجعي لتعارض عدم الرجعية مع سري املرافق العامة: نمثل عليها . 1
برسيان قرارات تعيني املوظفني من تاريخ مبارشهتم للعمل اإلداري، إذا ما تأخر اكتامل القرار 

بالفحص الطبي واألمني يف بعض النظم.
عليها . 2 نمثل  األصيل:  القرار  صدور  لتاريخ  رجعي  بأثر  املفرسة  اإلدارية  القرارات  ترسي 

صدور قرار تعبيد شارع عىل نفقة السكان، ويصدر قرار حيدد نسبة مشاركة كل جماور.
القايض . 3 بحكم  عليه  ونمثل  القانوين،  األثر  لتحقق  رجعي  بأثر  ترسي  الكاشفة  القرارات 

بتاريخ  اإلدارة  من  بعزله  قرار  بتاريخ 2018/1/5م ويصدر  بجناية  بعزل موظف إلدانته 
2018/1/10م فيرسي قرار اإلدارة الكاشف من تاريخ 2018/1/5م.

وزير . 4 عن  الصادر  بالقرار  عليها  اإلدارية:نمثل  الوصاية  سلطة  عن  تصدر  التي  القرارات 
احلكم املحيل باملصادقة أو عدمها عىل قرار املجلس البلدي تعيني موظف من الفئة األوىل، 
فإن هذا القرار يرسي من تاريخ صدور قرار التعيني من املجلس البلدي. فقد قضت املحكمة 
اإلدارية العليا املرصية )إن قرار املجلس بفرض رسوم بلدية ال يكون نافذا إال بعد تصديق 
وزير الشئون البلدية، وتصديق الوزير جيعل القرار نافذا من تاريخ صدور قرار املجلس وال 

أثر رجعي يف ذلك()185(. 
ترسي القرارات التي حتقق مزايا للمخاطبني هبا بأثر رجعي: ونمثل عليها بصدور قرار بزيادة . 5

رواتب املوظفني يف هناية العام عىل أن يرسي من بدايته)186(. 
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املطلب الثالث
إرجاء آثار القرار اإلداري عىل املستقبل

تقيض األصول بأن ترسي القرارات اإلدارية الفردية بأثر فوري، وال جيوز إرجاء رسياهنا بأثر   
مستقبيل، ففيام خيص القرارات التنظيمية جيوز إرجاء آثارها عىل املستقبل ألن التنظيم يكون للمستقبل 
تعديلها  الالحقة متلك سلطة  السلطات  أن  االختصاص بحكم  مبادئ  تعدي يف ذلك عىل  دائام، وال 
وإلغائها متى اقتضت املصلحة العامة ذلك، كام أهنا ال ترتب حقوقا مكتسبة لألفراد قبل تطبيقها بل 

تولد مراكز قانونية عامة فقط.
ركن   عىل  اعتداء  تتضمن  ألهنا  مستقبيل  بأثر  صدورها  جيوز  فال  الفردية  القرارات  أما   
التي أصدرته هي املختصة بإصدار  السلطة  السلطة احلالية والالحقة، فقد ال تكون  االختصاص بني 
القرار يف تاريخ نفاذه املستقبيل، عدا عن كون سلطة اإلدارة  مقيدة يف ما خيص سحبها وإلغائها بتاريخ 
املستقبل  آثارها عىل  املرجأ  القرارات  تنم  أم معيبة، ويف أغلب احلاالت  صدورها سواء كانت سليمة 

)املبترسة( عن املحاباة واالنحراف عن املصلحة العامة)187(. 
اقتضت  إذا  مبترسة  إدارية  قرارات  إصدار  لإلدارة  اإلداري  القضاء  أجاز  فقد  ذلك  ومع   
رضورات الصالح العام ذلك كتعيني كفاءة نادرة يف وظيفة لضامن عدم التحاقها بعمل يف اخلارج أو قيام 
اإلدارة بإصدار قرارات تعيني لطالب تعاقدت معهم عىل العمل لدهيا مقابل حتملها لنفقات تعليمهم 

العايل يف اخلارج.

املبحث الثاين
تنفيذ القرارات اإلدارية

األصل أن تنفذ اإلدارة قراراهتا النهائية بمجرد صدورها وإذا عارضها أحد يف ذلك كانت   
تلجأ  أصبحت  اإلنسان  حلقوق  املعارصة  اإلدارة  احرتام  شيوع  ومع  اجلربي،  أو  املبارش  للتنفيذ  تلجأ 
لتنفيذها من خالل السلطة القضائية، وذلك باللجوء إىل القايض اجلزائي أو املدين لتوقيع العقوبة املقررة 

قانونا عىل من خيالف أوامر اإلدارة ويتمرد عليها.
قانوين  نص  وجود  عدم  حالة  يف  اجلربي  التنفيذ  وامتياز  اإلدارية  للجزاءات  تلجأ  وأخذت   

يعاقب عىل االمتناع عن التنفيذ أو عرقلته أو حدوث حالة رضورة عىل النحو التايل:

املطلب األول
التنفيذ بحكم قضائي

تلجأ اإلدارة إىل إقامة دعوى عىل األفراد أو اهليئات التي تعارضها يف تنفيذ قراراهتا اإلدارية   
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النهائية تطلب فيها من القايض استصدار حكم جيربهم عىل تنفيذ القرار ومعاقبتهم وتعويض اإلدارة 
عن األرضار الناجتة عن عدم التنفيذ الفوري، وذلك بأحد دعويني:

من . 1 كل  عىل  عقوبة  اجلزائية  ترشيعاهتا  تقرر  التي  الدول  يف  الدعوى  هذه  تقام  اجلزائية:  الدعوى 
يقاوم مقاومة إجيابية أو سلبية تنفيذ قرارات اإلدارة النهائية، كام هو احلال يف مرص وفرنسا واجلزائر 
باحلبس  عقوبة  عىل  فلسطني  يف  املفعول  الساري  العقوبات  قانون  ينص  إذ  وفلسطني  واألردن 
ملدة ثالثة أشهر أو بالغرامة حتى عرشة دنانري عىل كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عمال 
مرشوعا يقوم به أحد املوظفني العاملني عىل تنفيذ القوانني واألنظمة واألحكام القضائية أو أي 

أمر صادر عن سلطة خمتصة)188(. 
وهكذا تستطيع اإلدارة بواسطة النيابة العامة أن تقيم دعوى جزائية وتستصدر حكم جزائي ضد 

من يرفض تنفيذ القرارات اإلدارية أو يعرقل تنفيذها.
عىل . 2 يستعيص  مدين  طابع  ذات  نشاطات  عىل  اإلدارية  القرارات  بعض  تنصب  املدنية:  الدعوى 

القايض اإلداري أو اجلزائي النظر يف منازعاهتا كالعقارات، ففي فرنسا والدول التي تأخذ بنظام 
القضاء املزدوج حيث تستقل اإلدارة بقاض خاص، يتم اللجوء للدعوى املدنية استثناء يف حالة 
ألغراض  السكنية  العقارات  عىل  باالستيالء  اخلاص  كاملرسوم  بذلك  يسمح  قانوين  نص  وجود 
معينة، أو لطرد األفراد الذين يشغلون املال العام بدون ترخيص أو سند قانوين، وحتصيل األموال 

العامة)189(. 
بينام تستطيع اإلدارة يف مرص واألردن وفلسطني اللجوء إىل القايض املدين لتنفيذ قراراهتا، كتنفيذ 
قرارات االستمالك داخل حدود البلدية وفقا ألحكام قانون االستمالك األردين رقم )13(لعام 
املدن والقرى واألبنية رقم )79(لعام 1966،وتنفيذ قرارات هدم األبنية  تنظيم  1987 وقانون 

املخالفة لقانون التنظيم)190(. 

املطلب الثاين
التنفيذ باجلزاءات اإلدارية

إدارية عىل من  توقيع جزاءات  اإلدارة سلطة  اإلدارية ختويل  القوانني واألنظمة  تتضمن  قد   
خيالف أو يمتنع عن تنفيذ قراراهتا، فقد يكون اجلزاء مصادرة بضاعة أو إغالق حمل جتاري أو تدمري 
تفرضها  التي  باجلزاءات  ذلك  عىل  ونمثل  معا،  العقوبتني  أو  مالية  بغرامة  اجلزاء  يأيت  أن  أو  سيارة 
املحلية  التنظيم  جلان  قرارات  وخيالف  العام  بالنظام  خيل  من  عىل  والبلديات  واملحافظات  الوزارات 

وقانون الصحة العامة وقانون البيئة والغابات وقانون محاية املستهلك وغريها.
بموجب  الصادرة  اإلدارية  واجلزاءات  بالقانون  املحددة  اجلزائية  العقوبات  بني  هنا  ونميز   
قانون أو نظام أو قرار، ومثاهلا سحب رخصة احلرف واملهن والصناعة ومحل السالح والصيد والبناء 
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والسواقة واتالف البضائع التي تشغل امللك العام بدون ترخيص، أو غلق املحال التجارية أو مصادرة 
البضاعة وإبعاد األجنبي واالعتقال اإلداري وغريها.

املطلب الثالث
التنفيذ املبارش أو اجلربي

لتنفيذ قراراهتا جربا  املقررة هلا  أو اجلربي كأحد االمتيازات  املبارش  التنفيذ  تستخدم اإلدارة   
كلام كان ذلك رضوريا لتأمني احرتام القانون والنظام أو عند عدم وجود وسيلة قانونية أخرى)191(. 

وال تكون اإلدارة إزاء تنفيذ قراراهتا اإلدارية جربا بحاجة إىل استصدار أمر قضائي، وعىل كل   
من ال يقر بحقها هذا أن يطعن بإلغاء ترصفها وأن يطالب بالتعويض عن األرضار الالحقة به بعد تنفيذ 

القرار اإلداري مبارشة أو جربا.
غري أن اإلدارة املعارصة ال تبدو مطلقة العنان يف اللجوء إىل هذا االمتياز بل تفرض عىل نفسها   
قيود وتستخدمه فقط عند عدم وجود وسيلة أخرى لتأمني احرتام القانون وتنفيذ القرار اإلداري، نظرا 
الديمقراطية واحرتام حقوق اإلنسان السياسية واالقتصادية واالجتامعية عىل مستوى  املبادئ  لسيادة 

العامل.
ويفرض الفقه والقضاء رشوط ويقدم ضامنات لصحة وسالمة استخدام هذا اإلجراء تتمثل:  

يشرتط ملبارشة التنفيذ اجلربي أو املبارش توجيه إخطار مسبق للمخاطب بالقرار باالمتثال طواعية . 1
للقرار اإلداري ورفضه ذلك.

أن يقترص استعامل اإلدارة للتنفيذ اجلربي عىل القدر الالزم والرضوري لتنفيذ القرار)192(.. 2
أن يوجد نص قانوين أو تنظيمي يسمح باللجوء للتنفيذ اجلربي. . 3
حتديد احلاالت التي جتيز لإلدارة التنفيذ اجلربي لقراراهتا وهي:. 4

أوال: حالة وجود نص قانوين

حاالت  يف  األموال  ومصادرة  حجز  لإلدارة  تسمح  التي  القانونية  بالنصوص  عليها  ونمثل   
املواد  العامة، وقوانني حماربة  الصحة  قانون  املخدرة واملمنوعة يف  الغش الرضيبي، ومصادرة األدوية 

املهربة واخلطرة والنقل اجلوي واستخدام واالجتار بالسالح واملفرقعات.

ثانيا: حالة وجود نص قانوين أو تنظيمي ال يتضمن عقوبة

قد يغفل املرشع أحيانا التطرق للعقوبة التي تتقرر عىل من خيالف التزاما مقرر بنص قانوين   
حتديد  أمهل  الذي  للسيارات  اإللزامي  التأمني  بخصوص  الفرنيس  باملرسوم  عليه  وبمثل  نظامي،  أو 
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العقوبات، األمر الذي يضطر اإلدارة الستعامل امتياز التنفيذ املبارش أو اجلربي.
نصا  تتقرر عىل كل من خيالف  عامة  بالنص عىل عقوبة  احلالة  الدول هذه  بعض  وتداركت   

قانونيا أو الئحيا ال يتضمن عقوبة أو جزاء عىل من خيالفه أو ينتهك مقتضياته)193(. 

ثالثا: حالة الرضورة

قد حيدث ظرف طارئ أو حالة مستعجلة وملحة تستدعي بل توجب عىل اإلدارة التدخل   
حلامية النظام العام وحسن سري املرافق العامة، حتى وإن كان القانون مل ينص عىل ذلك رصاحة، أو كان 

هناك جزاء قرره القانون عىل املخالفة املرتكبة.
ومما يربر لإلدارة اللجوء إىل التنفيذ املبارش املظاهرات واالضطرابات والضوضاء والفيضانات   
واحلرائق واإلرضابات وإغالق الشوارع العامة وانتشار األوبئة وهتريب املواد واملخدرات والغش يف 
الغذائية واستعامل السالح بشكل عشوائي واإلرصار عىل خمالفة األوامر اإلدارية، وكل ما من  املواد 
شأنه أن يلحق أذى باألموال العامة واخلاصة أو كانت شكوكا قوية باستعامل مكان من قبل عصابة أو 

شخص يف أمور هتدد النظام العام، أو لوجود مواد سامة أو متفجرة أو ممنوعى يف موقع ما)194(. 
ويشرتط االجتهاد القضائي والفقه لتحقق حالة الرضورة ما ييل:  

وجود خطر جسيم هيدد النظام العام ويتطلب تدخل اإلدارة برسعة لتداركه.. 1
تعذر درء ذلك اخلطر بالوسائل العادية املتاحة.. 2
أن هتدف اإلدارة من تدخلها حتقيق املصلحة العامة واملحافظة عىل النظام العام.. 3
أن يكون تدخلها بالقدر الذي يفي بدرء اخلطر ألن الرضورة تقدر بقدرها.. 4

املطلب الرابع
وقف تنفيذ القرارات اإلدارية

مل ينص املرشع الفلسطيني يف قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية وقانون تشكيل املحاكم   
النظامية لعام  2001م عىل سلطة القايض وقف تنفيذ القرار اإلداري ، غري أن الفقه والقضاء اإلداريني 
القرار اإلداري  بإلغاء  القرارات اإلدارية مشتقة من سلطة املحكمة  تنفيذ  استقرا عىل أن سلطة وقف 
وفرع منها، ومرد ذلك الرقابة القانونية للقايض اإلداري عىل القرار غري املرشوع، ووزنه بميزان القانون 
وزنا مناطه مبدأ املرشوعية الذي يوجب عىل القايض عدم وقف تنفيذ قرار إداري إال إذا تبني له من 
القانونية التي حتد  البينات ومع عدم املساس بأصل طلب اإللغاء عند الفصل فيه توفر احلدود  ظاهر 

سلطة قايض اإللغاء املتمثلة برشطي اجلدية واالستعجال.
لذلك استقر االجتهاد القضائي ملحكمة العدل العليا الفلسطينية عىل إمكانية احلكم بوقف   
تنفيذ القرار اإلداري بتوجيه املستدعي طلبا منفصال إىل القايض اإلداري أومن خالل الئحة استدعاء 
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إلغاء القرار اإلداري، وإذا أقر القايض اإلداري الطلب فمعنى ذلك أن يستمر الوضع عىل ما هو عليه 
إىل حني الفصل يف موضوع دعوى اإللغاء ما مل تتقدم املستدعى ضدها بطلب إللغاء قرار وقف التنفيذ 

بعد ذلك وتقتنع املحكمة بذلك.
ويشرتط االجتهاد القضائي حلكم القايض اإلداري وقف تنفيذ القرار اإلداري رشطني مها:  

أوال: اجلدية

أي أن يتأكد القايض من أن طلب إلغاء القرار اإلداري مقبوال من حيث الظاهر شكال بتوفر   
الصفة واملصلحة وصحة اخلصومة وغري ذلك، وأنه يقوم من حيث املوضوع عىل أسباب جدية ترجح 
إلغاء القرار اإلداري املطعون بمرشوعيته حلظة احلكم النهائي يف موضوع الدعوى بأحد عيوب القرار 
استعامل  يف  االنحراف  أو  القانون  خمالفة  أو  واإلجراء  الشكل  عيب  أو  االختصاص  كعدم  اإلداري 

السلطة.

ثانيا: االستعجال

أي أن تتوفر لدى القايض قناعة بوجود رضورة ما تدعو إىل وقف تنفيذ القرار اإلداري لتفادي   
نتائج يتعذر تداركها فيام لو مل يقض بوقف التنفيذ، وأقدمت اإلدارة عىل تنفيذ قرارها املخالف للقانون. 
السفر والتنقل واإلقامة اجلربية وتعطيل  الشخصية كاملنع من  تقييد احلرية  بقرارات  ونمثل عىل ذلك 
احلقوق واحلريات العامة كمنع التظاهر واالجتامعات وقرارات هدم األبنية وتشييد املباين وشق وتعبيد 

الطرق وإغالق املصانع وغري ذلك من القرارات التي يصعب معها إعادة احلال عىل ما كان عليه.
ونشري إىل أن االستعجال ال يتحقق يف احلاالت التي يمكن جربها بالتعويض املايل كالقرارات   

املتعلقة بعزل املوظفني أو إحالتهم عىل التقاعد أو غري ذلك.
كام نرى وخالفا ملا سارت عليه حمكمة العدل العليا بأن ذلك ينطبق عىل اجلزاءات التي تقررها   
بالرسقة والتزوير  يتهم  الذي  املحامي  املهنة ومثاهلا  املهنية عىل أعضائها كوقفهم عن مزاولة  النقابات 
والغش فتقرر نقابة املحامني وقفه عن مزاولة املهنة فمثل هذا القرار ال يتوفر بشأنه ركن االستعجال 

ألنه عىل فرض جمافاته للمرشوعية فإنه يمكن لإلدارة جربه بالتعويض املايل.

بذلك  املحكمة  قرار  من  بل  بشأنه  الطلب  تقديم  خالل  من  يتأتى  ال  التنفيذ  وقف  أن  كام   
كام قضت حمكمة العدل العليا )ال يرتتب عىل رفع الطلب إىل حمكمة العدل العليا وقف تنفيذ القرار 
املطلوب إلغاؤه وإنام أجازت للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ هذا القرار مؤقتا إذا رأت أن نتائج التنفيذ 
قد يتعذر تداركها، فإننا نجد وفق وقائع الدعوى وما قدم فيها من بينات أولية أن هذا ال ينطبق عىل 

القرار املذكور ونقرر بالتايل رد الطلب()195(. 
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ويشرتط االجتهاد القضائي لتحقق حالة االستعجال ثالثة رشوط هي:  

بناء . 1 مرشوع  تعطيل  جيوز  ال  إذ  القرار،  تنفيذ  وقف  من  شديدا  إيذاء  العامة  املصلحة  تتأذى  أال 
مستشفى أو تعبيد طريق خلالف حول ملكية بضعة أمتار من األرض.

القرار . 2 التنفيذ إيذاء شديدا يف عمله أو حياته اخلاصة أو أمالكه من تنفيذ  أن يتأذى طالب وقف 
اإلداري غري املرشوع.

أال يكون باإلمكان دفع النتائج الضارة التي ترتتب عىل استمرار تنفيذ القرار بالوسائل القانونية.. 3

و يتفحص القايض توفر رشطا اجلدية واالستعجال قبل أن يصدر قراره بوقف تنفيذ القرار.  

الفصل الثالث
هناية وإهناء القرار اإلداري

الشكل  التباع  املختصة  اإلدارة  تدفع  مادية  أو  قانونية  لواقعة  نتيجة  اإلداري  القرار  ينشأ   
واإلجراء املقرر قانونا وحتدث األثر القانوين املنوي حتقيقه عىل أرض الواقع لتحقيق املصلحة العامة، 
فهو ال ينشأ من فراغ كام أن بقاؤه يف احلياة القانونية ليس خالدا، فمهام طالت مدة بقائه، فهو يف النهاية 
السلطة  بإرادة  تتم  تكون هنايته بصورة طبيعية وقد  القانونية، وقد  آثاره  بالتايل  إىل زوال، وتزول  آيل 

اإلدارية املختصة أو من سلطة عامة أخرى.

باملخاطبني  أرضارا  تلحق  وال  أشكاال  تثري  ال  اإلداري  للقرار  الطبيعية  النهاية  كانت  وإذا   
القرار اإلداري سواء تم ذلك بواسطة السلطة اإلدارية  بأحكامها، فإن األمر خيتلف إزاء عملية إهناء 

املختصة أم من خالل تدخل سلطة عامة كالربملان والقضاء.

وبالنظر إىل اآلثار التي ترتتب عن إهناء اإلدارة للقرارات اإلدارية الصادرة عنها سواء تعلق   
األمر بالقرارات التنظيمية أم بالقرارات الفردية، فإن ذلك تطلب من املرشع سن ترشيعات تضمنت 
أحكام تنظم إهناء القرار اإلداري، وتطلب من القضاء التدخل لتكملة النقص يف الترشيعات متثل يف 
اجتهادات متواترة تنظم مرشوعية اإلهناء بالتمييز بني القرارات من حيث مرشوعيتها، وعملية اإلهناء 

من حيث أثرها، واآلجال املقررة لقيام اإلدارة بتلك اإلجراءات.

وسنعرض يف هذا الفصل لنهاية القرار بصورة طبيعية ثم نتناول بالتفصيل الوسائل املتاحة   
املنظمة  القانونية  واألحكام  املضاد،  القرار  أو  اإللغاء  أو  بالسحب  سواء  قراراهتا  إلهناء  اإلدارة  لدى 

لذلك وفقا الجتهادات القضاء اإلداري.
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املبحث األول
هناية القرار اإلداري

يقصد بنهاية القرار اإلداري انتهاء آثاره القانونية بدون تدخل من اإلدارة أو أية سلطة عامة   
أخرى، ويتم ذلك بشكل تلقائي أو طبيعي، ونمثل عليها يف احلاالت التالية.

موت الشخص املخاطب بالقرار: األصل أن يؤدي موت املخاطب بالقرار إىل هناية القرار الذي . 1
صدر بخصوصه، فالقرار الصادر بتعيني شخص يف وظيفة عامة ينتهي إذا تويف ذلك الشخص، 
تنتهي بوفاة صاحبها.  السياقة  ينتهي بموته، ورخصة  والقرار الصادر بمنح جواز سفر لشخص 
غري أن هناية القرار بموت املستفيد قد ال تنهي يف بعض القرارات آثار القرار بالنسبة للغري كقرار 
تقاعد املوظف الذي يستمر طوال حياة املوظف وبعد موته يبقي لذويه احلق يف املعاش التقاعدي 

اخلاص هبم قانونا.
هالك حمل القرار: ينتهي القرار اإلداري هبالك موضوعه،وقد يكون اهلالك ماديا كالقرار الصادر . 2

ُأغلق، أو قانونيا كالقرار الصادر بالرتخيص لكشك عىل  بالرتخيص ملصنع ويتبني أن املصنع قد 
ملكا  يصبح  ثم  عقار  عىل  باالستيالء  الصادر  القرار  أو  العمومية،  صفة  العقار  وفقد  عام  ملك 

للدولة.
تنفيذ القرار اإلداري: إذا تم تنفيذ القرار فإن أثره القانوين ينتهي من خالل حتويل النتائج القانونية . 3

إىل أعامل مادية. ومثال ذلك القرار الصادر هبدم منزل آيل للسقوط فإنه ينتهي هبدم املنزل.
بأجل . 4 رسياهنا  يرتبط  التي  اإلدارية  القرارات  من  العديد  هناك  القرار:  لنفاذ  املحددة  املدة  هناية 

كاإلجازات والرتاخيص والتأشريات واالعتقال، فالقرار الصادر بمنح رخصة اإلقامة يف الدولة 
لألجنبي ملدة شهر تنتهي بنهاية الشهر.

ينتهي . 5 فإنه  القرار اإلداري معلقا عىل رشط فاسخ  إذا صدر  الفاسخ:  القرار بتحقق الرشط  هناية 
بتحقق الرشط الفاسخ كالقرار الصادر بتعيني موظف رشيطة اجتياز فرتة التجربة بنجاح يؤدي إىل 
هناية القرار عدم اجتيازه هلا،أو القرار الصادر بتعيني مستشار قانوين مزاول ملهنة املحاماة فينتهي 

القرار بفقدان املستشار صفة املزاولة ملهنة املحاماة.
اإلجراءات . 6 اختاذ  دون  املدة  مرور  عن  ينتج  الذي  بالسقوط  القرار  ينتهي  بالسقوط:  القرار  هناية 

لتنفيذه، كالقرار الصادر بالنجاح يف مسابقة للتوظيف ويمر عام دون استكامل توظيف الناجحني 
يف املسابقة، فيسقط القرار عن الناجحني يف املسابقة ومل يتم توظيفهم، وكام يسقط القرار باعتامدات 
مالية لتوظيف خالل 2018 ويمر العام دون االستفادة من االعتامدات املخصصة لذلك خالل 

العام 2018.
من . 7 تنفيذه  دون  الوقت  بمرور  باإلمهال  اإلداري  القرار  يسقط  باإلمهال:  اإلداري  القرار  سقوط 

املخاطب به، كأن يصدر قرار إداري بتعيني موظف ومتيض فرتة طويلة دون االلتحاق باإلدارة، أو 
أن تتقرر مكافأة لشخص وال يتوجه الستالمها)196(. 
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واملعروف كقاعدة عامة أن إمهال اإلدارة تطبيق أي قرار إداري ال يؤدي إىل سقوطه بل يكون من 
حقها تطبيقه يف أي وقت، ولذلك من غري املستغرب أن تنفذ اإلدارة الفلسطينية قرارات استمالك 

صدرت وقت أن كانت الضفة الغربية حتت احلكم األردين أو االحتالل اإلرسائييل.
القرار . 8 يكون  عندما  تبعية  بصورة  اإلدارية  القرارات  تنتهي  تبعية:  بصورة  اإلداري  القرار  هناية 

بمقتضاه  الصادرة  والتعليامت  األنظمة  مجيع  فتنسخ  القانون  نسخ  فيتم  بقانون  تابعا  اإلداري 
التي  القرارات  املركبة فإلغاء قرار استمالك يستتبع هناية مجيع  بالقرارات  بالتنعية. ونمثل كذلك 

صدرت لتحقيقه من إعالن وطعون وردود...الخ.

املبحث الثاين
إهناء القرار اإلداري

إذا كانت هناية القرار اإلداري تتم بصورة طبيعية كام بينا يف املبحث السابق فإن اإلهناء قدينم   
بتدخل القضاء بإصدار حكم يقيض بإلغاء القرار اإلداري لعدم مرشوعيته، أو بتدخل من املرشع بأن 
يف  اخلمر  باحتساء  السامح  بعدم  يقيض  قانون  يصدر  كأن  موجود،  نشاط  جيرم  أو  يمنع  قانون  يصدر 
الفنادق السياحية، أو بتدخل من اإلدارة املختصة خالل املدة القانونية التي حددها املرشع الختاذ قرار 
إداري موجودر لعدم مرشوعيته أو لعدم مالءمته، ويتم ذلك إما بالسحب أو اإللغاء أو بصدور قرار 

مضاد.

املطلب األول
سحب القرار اإلداري

القرار  سحب  عىل  للداللة  العريب  والقضاء  الفقه  استعملها  التي  االصطالحات  تعددت   
اإلداري، نتيجة للرتمجة العربية اخلاطئة للمصطلح الفرنيس، وذلك باستعامل اصطالح السحب للداللة 
عىل الرجوع يف القرار رغم أن السحب يف اللغة العربية تعني اجلر، والذي ال يقود إىل إعطاء ترصف 
اإلدارة أثرا رجعيا. بينام يعطي هذا املعنى اصطالح الرجوع بداللة اآليتني الكريمتني )إذ األغالل يف 

أعناقهم والسالسل يسحبون(، )ربنا أبرصنا وسمعنا فأرجعنا نعمل صاحلا إننا موقنون()197(. 
كام  واإللغاء،  السحب  بني  خلط  ما  كثريا  والقضاء  الفقه  أن  بل  ذلك  عىل  األمر  يقترص  ومل   
استعمل البعض اآلخر مصطلحات أخرى  كاإلقصاء واالسرتداد واإلبطال والفسخ والرجوع للداللة 

عىل السحب)198(. 
وقد ابتكر االجتهاد القضائي األحكام القانونية لسحب القرارات اإلدارية وذلك فيام خيص   
يف  استثناءات  وجدت  بل  املرشوعة  غري  القرارات  عىل  يقترص  ومل  املرشوعة،  غري  اإلدارية  القرارات 

القرارات اإلدارية السليمة, واستثناءات ألحكام خاصة ببعض القرارات.
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الفرع األول
سحب القرارات اإلدارية غري املرشوعة

نعرض يف هذا الفرع لتعريف سحب القرار اإلداري غري املرشوع، ومتييزه عن املصطلحات   
التي يشتبه هبا واملبادئ التي حتكم سحب القرار واألساس القانوين لسحب القرار غري املرشوع.

املقطع األول: تعريف سحب القرار اإلداري

القانونية  قوته  من  اإلداري  القرار  )جتريد  اإلداري  القرار  سحب  مهنا  فؤاد  د.حممد  وعرف   
املايض  القرار يف  آثار  كافة  إزالة  عليه  املختصة ويرتتب  اإلدارية  السلطة  بقرار صادر عن  بأثر رجعي 

واملستقبل أي اعتباره كأن مل يكن()199(. 
وعرفه د. رمزي الشاعر بأنه )رجوع السلطة اإلدارية فيام أصدرته من قرارات بحيث يزول   

القرار منذ صدوره ويعترب كأنه مل يكن إطالقا()200(. 
القرار  آثار  )حمو  بأنه  اإلداري  القرار  سحب  عرف  الذي  مدين  د.حممد  تعريف  مع  ونتفق   

اإلداري يف املايض واملستقبل()201(. 
ويتنازع سحب القرار اإلداري غري املرشوع مبدأين متناقضني مها:  

مبدأ املرشوعية الذي يفرض عىل اإلدارة التزاما بإهناء القرار اإلداري املعيب ملخالفته القانون.. 1
مبدأ استقرار املعامالت الذي يفرض عىل اإلدارة توفري االستقرار للمراكز القانونية من الزعزعة . 2

واالضطراب، ولو كانت خمالفة للقانون حتى ال يتعرض األمان القانوين للخطر. ويرتكز استقرار 
القرارات  رجعية  عدم  ومبدأ  القوانني  رجعية  عدم  كمبدأ  للقانون  عامة  مبادئ  عىل  املعامالت 
عدم  هو  اإلداري  القرار  بسحب  خاص  إداري  ومبدأ  املكتسبة،  احلقوق   صيانة  ومبدأ  اإلدارية 

املساس باآلثار الفردية للقرارات اإلدارية)202(. 

ويمثل سحب القرار اإلداري رصاعا بني املبدأين السابقني، وتعارضا يف املصالح يصعب معه   
تفضيل مبدأ عىل مبدأ آخر بجعله يسمو عليه، أو املواءمة بينهام، مما استلزم أن خيرج االجتهاد القضائي 
ملجلس الدولة الفرنيس بحل توفيقي ال يؤدي إىل التضحية بأحدمها مفاده تغليب مبدأ املرشوعية خالل 
أجل الطعن القضائي، وبعدها تغليب مبدأ استقرار املعامالت بتحصني القرار اإلداري غري املرشوع من 
السحب واإللغاء اإلداري والقضائي.واصبح هذا االجتهاد حيكم سحب القرارات اإلدارية يف الدول 

املعارصة.
بعد  للقانون  املخالفة  اإلدارية  القرارات  سحب  جواز  بعدم  املرصي  الدولة  جملس  فقىض   
جيب  ما  بني  التوفيق  وجوب  إىل  يرجع  ذلك  مرد  وأن  قضائيا،  إلغاءها  فيها  جيوز  التي  املدة  انقضاء 
أن يكون لإلدارة من حق يف إصالح ما ينطوي عليه قرارها من خمالفة قانونية وبني وجوب استقرار 
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األوضاع القانونية املرتتبة عىل القرار اإلداري)203(. 
حل  إجياد  الرضوري  ومن  املصالح  بني  رصاع  بمثابة  السحب  )نظرية  فالني  الفقيه  واعترب   
التوازن بني املصلحة العامة التي تفرض إهناء كل قرار حييد عن  لذلك الرصاع عن طريق إجياد نقطة 
مبدأ املرشوعية، وبني املصلحة اخلاصة التي تفرض إعطاء قدر من االحرتام للحقوق التي كانت ثمرة 

لقرارات السلطة العامة()204(. 
انتفاء  اهلل   برام  العليا  العدل  حمكمة  أمام  فيه  املطعون  اإلداري  القرار  سحب  عىل  ويرتتب   
مصلحة الطاعن وبالتايل رد الدعوى شكال فقضت )بعد سحب القرار املطعون فيه مل تعد للمستدعي 
مصلحة قائمة، وحيث أن املصلحة مناط الدعوى ويتعني توافرها عند رفع الدعوى وأن يستمر وجودها 
ما بقيت الدعوى قائمة كوهنا رشط مبارشة الدعوى وأساس قبوهلا فإنه مل يعد هنالك قرار قائم يمكن 

إلغاؤه، فإن املحكمة تقرر رد الدعوى()205(. 

املقطع الثاين: متييز سحب القرار عن الترصفات القانونية األخرى

اإللغاء  حكم  وعن  العقد،  فسخ  عن  اإلداري  القرار  سحب  لتمييز  املقطع  هذا  يف  نعرض   
القضائي، وعن القرار اإلداري املضاد.

أوال: متييز السحب عن فسخ العقد اخلاص

يعني الفسخ إرجاع اليشء إىل أصله، بمعنى أن العقد ينحل ال من وقت الفسخ فحسب بل   
مل يكن  العقد كأن  فيكون  اإلداري،  القرار  أثر رجعي كسحب  للفسخ  أن  العقد، أي  من وقت نشوء 

ويسقط أثره يف املايض ما بني املتعاقدين والغري)206(. 
وخيتلف الفسخ عن السحب من حيث:

يرد الفسخ عىل عقد ملزم ألطرافه بينام يرد السحب عىل قرار إداري غري مرشوع.. 1
يتم سحب القرار اإلداري بإرادة اإلدارة املنفردة بينام ال يستطيع أحد املتعاقدين االنفراد بالفسخ . 2

فيتم إما باتفاق الطرفني أو بحكم حمكمة.
بينام يكون قرار السحب لتصحيح . 3 بالتزامه  املتعاقدين  الفسخ بمثابة جزاء لعدم وفاء أحد  يكون 

خطأ ارتكبته اإلدارة.
يولد العقد القابل للفسخ صحيحا بينام يرد السحب عىل قرار خمالف للقانون.. 4

ثانيا: متييز السحب عن حكم اإللغاء القضائي

ييرتتب عىل حكم القايض إلغاء قرار إداري إهناء قانوين لذلك القرار بأثر رجعي واعتباره كأن   
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مل يكن، وبمقتضاه يعود املستدعي إىل مركزه القانوين السابق لصدور القرار امللغى قضائيا، فوجه الشبه 
بني السحب وحكم اإللغاء القضائي يتمثل يف األثر الرجعي ويف األجل املحدد لكل منهام. وخيتلفان 

من حيث:

السحب هو قرار إداري يصدر بإرادة اإلدارة املنفردة، بينام يتمثل اإللغاء القضائي يف حكم قضائي . 1
بناء عىل شكوى.

يكون قرار السحب بمبادرة من اإلدارة أو بناء عىل تظلم بينام يصدر حكم اإللغاء بناء عىل دعوى . 2
ويكون بمثابة جزاء عىل خمالفة القانون.

يتمتع حكم اإللغاء بقوة اليشء املقيض وينطوي عىل إهناء القرار اإلداري يف مواجهة الكافة، وقرينة . 3
اليشء  بقوة  السحب  قرار  يتمتع  بينام ال  العكيس.  الدليل  تقبل  احلكم ال  عنها  يعرب  التي  احلقيقة 

املقرر، إذ جيوز لإلدارة مراجعة ترصفها وسحب القرار املسحوب.
قرر املرشع ميعاد الطعن القضائي بينام قرر ميعاد السحب اإلداري االجتهاد القضائي.. 4
باملرشوعية . 5 تتعلق  فقد  القضائي  اإللغاء  أسباب  من  أوسع  اإلداري  القرار  سحب  أسباب  تعد 

واملالءمة بينام تقترص رقابة قايض اإللغاء عىل املرشوعية أساسا وعىل املالءمة استثناء.

املقطع الثالث: املبادئ التي حتكم سحب القرار غري املرشوع

حيكم سحب القرار اإلداري غري املرشوع ثالثة مبادئ هي:  

أوال: مبدأ املرشوعية

يعني أن تترصف السلطة اإلدارية طبقا للقانون بقواعده املكتوبة وغري املكتوبة، وتكون عالقة   
عاتقها  عىل  يلقي  فإنه  مرشوع  غري  قرارا  أصدرت  إذا  اإلدارة  أن  حيث  من  القرار  بسحب  املبدأ  هذا 
التزاما بتصحيح عدم املرشوعية وسحب القرار جزاء لعدم مرشوعيته، إذ ال خيضع مبدأ املرشوعية ألي 

استثناء، ويوجب عىل اإلدارة سحب القرار لتنقية النظام القانوين من العيوب بدال من القايض.

أي  وإىل  حرفيا؟  به  االلتزام  ينبغي  فهل  جدل  حمل  ليس  املرشوعية  بمبدأ  االلتزام  كان  وإذا   
األمان  قدر من  توفري  الذي يوجب  املعامالت  استقرار  مبدأ  أمام  الصمود  املرشوعية  ملبدأ  يمكن  حد 

واالطمئنان لألفراد؟ األمر الذي جيعل استقرار املعامالت موازيا ومصطدما بمبدأ املرشوعية.

لذلك فإن االجتهاد القضائي غلب هذا املبدأ خالل فرتة الطعن القضائي، وأسنح الفرصة   
ملبدأ استقرار املعامالت بعدها.
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ثانيا: مبدأ عدم الرجعية القرارات اإلدارية

االجتامعية،  الرضورات  تقتضيها  التي  املبادئ  من  اإلدارية  القرارات  رجعية  عدم  مبدأ  يعد   
ويفرض وجوده بقوة دون حاجة إىل نص مكتوب، وجيد أساسه يف وجوب تأمني العالقات القانونية 
هذا  احرتام  اإلدارة  عىل  الفرنيس  الدولة  جملس  وأوجب  العام.  النظام  وتأمني  واملواطنني  اإلدارة  بني 
املبدأ يف قراراهتا الفردية والتنظيمية، ومنع الرجعية يف القرار اإلداري باالتفاق الالحق عىل صدوره ألن 
املبادئ العامة للقانون ال جيوز االتفاق عىل خمالفتها، غري أنه مل يعترب خمالفة الرجعية يف القرار من النظام 

العام)207(. 
قراراهتا،  سحب  يف  اإلدارة  حرية  عىل  قيدا  يشكل  كونه  القرار  بسحب  املبدأ  عالقة  وتربز   
وحيمي العالقات القانونية من الفوىض، فسحب القرار أصبح يامرس وفق ضوابط معينة إذا جتاوزهتا 

اإلدارة فإهنا خترق مبدأ عدم جواز رسيان القرارات اإلدارية بأثر رجعي.
كام قضت حمكمة العدل العليا )إال أنه ال جيوز أن يكون للقرارات اإلدارية أثر رجعي وأن   

مفعوهلا جيب أن يرسي من تاريخ صدورها()208(. 

ثالثا: مبدأ عدم املساس باآلثار الفردية للقرارات اإلدارية

يعد هذا املبدأ أحد املبادئ األساسية التي ال يمكن ملجتمع متمدن أن يعيش بدونه ألن محاية   
جملس  لقضاء  وفقا  املرشوعية  مبدأ  من  بالرعاية  وأحق  بالتقديم  أوىل  واستقرارها  القانونية  األوضاع 
الدولة الفرنيس )كفالة االستقرار وتوفري الطمأنينة حلفظ املراكز القانونية وجعلها بمنجاة من الزعزعة 
واالضطراب قاعدة أوىل بالتقديم وأحق بالرعاية من مبدأ املرشوعية من خالل إمكانية إصالح اخلطأ 

الذي وقعت فيه اإلدارة(.
ويعني هذا املبدأ )احرتام اآلثار الناجتة عن العمل القانوين غري املرشوع املتعلق بفرد أو أفراد   
حمددين بذواهتم بعد انتهاء أجل الطعن القضائي(. فهذا املبدأ يشكل عائقا أمام حرية اإلدارة يف سحب 
القانونية وحيمي  الفردية غري املرشوعة، ويؤدي دوره يف املستقبل إذ يؤمن استقرار األوضاع  قراراهتا 
القرارات  إلغاء  أو  تعديل  أو  سحب  من  اإلدارة  يمنع  إذ  والضياع،  االضطراب  من  اخلاصة  املصالح 

اإلدارية الفردية غري املرشوعة الصادرة عنها بعد انقضاء امليعاد بالنسبة للاميض أو املستقبل)209(. 
وخيتلف عن مبدأ احرتام احلقوق املكتسبة من حيث:  

أنه يقيض باستقرار األوضاع القانونية إزاء القرارات اإلدارية غري املرشوعة بينام مبدأ احرتام   .1
احلقوق املكتسبة فهو حيمي فقط احلقوق املرتتبة عن القرارات والترصفات املرشوعة.

وينرصف أثره إىل القرارات التنظيمية والفردية السليمة بينام يقترص مبدأ عدم املساس باآلثار   .2
الفردية عىل القرارات اإلدارية الفردية غري املرشوعة فقط.

فقد قضت حمكمة العدل العليا برام اهلل )القرار اخلاطئ املخالف للقانون ال يكسب حقا وال يقاس عليه 
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بخطأ آخر()210(. 
وقضت أيضا )القرار اإلداري لكي يكون سليام ومكسبا حلق وحمصنا من أي سحب أو إلغاء جيب أن 
يكون قد صدر ابتداء باالستناد إلجراءات سليمة وصحيحة، فإذا كان صدوره مبنيا يف األساس عىل 
إجراء ومطلب يوجب القانون توفره ابتداء وصدر دون مراعاة هذا اإلجراء فإنه ال يكون قرارا سليام 
وال يكسب حقا حيتج به ألن احلق املكتسب الذي حيتج به هو الذي تكونت عنارصه يف طل أوضاع 

قانونية تربره وحتميه()211(. 

املقطع الرابع: مربرات حق اإلدارة يف سحب قراراهتا

القرارات  سحب  يف  احلق  اإلدارة  يعطي  الذي  املربر  أو  األساس  بخصوص  الفقه  اختلف   
اإلدارية غري املرشوعة الصادرة عنها عىل النحو التايل:

الذي . 1 القرار  تسحب  أن  عليها  جيب  أخطأت  إذا  اإلدارة  أن  دوجي  الفقيه  يرى  املرشوعية:  مبدأ 
تبني هلا عدم مرشوعيته، إن مبدأ املرشوعية ليس له وال يمكن أن يكون له وال جيب أن يكون له 
أي استثناء، واإلدارة ليست حرة يف سحب القرار غري املرشوع بل ملزمة بالعودة يبترصفاهتا إىل 
حظرية املرشوعية، وجيب عىل املرشع أن حيدد ميعادا يستغلق بفواته حق اإلدارة يف سحب القرار 
غري املرشوع، وذلك حتى ال جيد دائن الدولة نفسه فجأة وقد سحبت مزاياه من اإلدارة عندما تتبني 

خطأها)212(. 
اإلدارة  ألن  قراراهتا،  سحب  يف  اإلدارة  حلق  املربر  يشكل  أن  يمكن  ال  املرشوعية  مبدأ  أن  غري 

تستطيع سحب القرارات اإلدارية املرشوعة استثناء.
اتقاء اإللغاء القضائي: يرى املستشار عبده حمرم أن حق اإلدارة يف سحب قراراهتا غري املرشوعة . 2

يتقرر لتاليف إمكانية إلغاء قراراهتا من القايض، وال يوفر هذا الرأي أساسا كامال حلق اإلدارة يف 
سحب قراراهتا، ألن هناك قرارات غري قابلة لإللغاء القضائي كالقرارات اإلدارية املرشوعة والتي 

جيوز سحبها أحيانا لعدم املالءمة)213(. 
فقد قضت حمكمة العدل العليا برام اهلل )ان سحب القرار يف هذه احلالة هو واجب عىل االدارة 
لعدم مرشوعية قرارها املسحوب وليس فقط بالنسبة للمستقبل بل بأثر رجعي  يرسي عىل املايض 
وذلك ألن اصدار القرارات الباطلة غري املرشوعه ال يمكن ان ينشى حقوقًا  لالفراد فضاًل عن ان 
السحب هو جزاء عىل عدم مرشوعية القرار الباطل فيجب ان يسمح لالدارة بتطبيق هذا اجلزاء 

بنفسها بدالً من انتظار حكم قضائي بااللغاء()214(. 
العامة حتكم مجيع روابط . 3 القادر خليل إذ يرى )إن املصلحة  العامة:قال به األستاذ عبد  املصلحة 

حق  اإلدارة  ملزاولة  أساسا  وحدها  وتصلح  اإلدارية،  القرارات  سحب  بينها  ومن  العام  القانون 
السحب()215(. 
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غري أن املصلحة العامة تعد فكرة مرنة ومتطورة، وتتأثر بمتغريات الظروف السياسية واالقتصادية 
إليها  االستناد  جيوز  ال  لذلك  اإلدارية،  السلطة  وتقدرها  معنى،  من  أكثر  وحتتمل  واالجتامعية، 

كأساس لسحب القرار.
الرقابة اإلدارية: أسس الفقيه فالني مربر سحب القرار عىل أن اإلدارة شأهنا شأن أي إنسان ليست . 4

اإلدارة  فإن  أخطاءه  ويصحح  نظره  وجهة  يغري  أن  إنسان  لكل  يمكن  وكام  اخلطأ،  من  معصومة 
تستطيع إذا أخطأت أن تصحح قراراهتا عن طريق السحب أو اإللغاء)216(.  غري أننا ال نرى هذا 
يف  الشجاعة  من  وقدرا  اإلدارية،  األخالق  يف  سموا  تفرتض  مثالية  يتضمن  ألنه  مقبوال  مربرا 

املسؤول اإلداري الذي يرى أن الرجوع إىل احلق فضيلة وتلك مسألة ليست سهلة املنال.
السلطة العامة: يعد سحب القرار اإلداري أحد وأهم هذه امتيازات اإلدارة التي  ختوهلا سحب . 5

االجتهاد  قرره  الذي  األجل  يف  فقط  مقيدة  سلطتها  وتكون  املرشوعة،  وغري  السليمة  قراراهتا 
تستطيع  لوائح  أم  فردية  قرارات  أم  عقودا  كانت  سواء  القانونية  اإلدارية  فالترصفات  القضائي، 
السلطة  امتيازات  من  لدهيا  ما  إىل  يستند  آخرين  وفقهاء  برأينا  لذلك  واملربر  إهناءها،  اإلدارة 

العامة)217(. 

املقطع اخلامس: رشوط سحب القرارات اإلدارية غري املرشوعة

أن يتم سحب القرار داخل األجل القانوين: إذا أصدرت اإلدارة قرارا وتبني هلا عدم مرشوعيته . 1
جيوز هلا أن تسحبه خالل ميعاد الطعن باإللغاء أو املوعد الذي حدده املرشع بخصوص قرارات 
معينة. فقد قضت حمكمة العدل العليا )إذا مل يطعن املستدعي يف القرار خالل امليعاد القانوين فيكون 

القرار قد اكتسب الدرجة القطعية وحتصن من اإللغاء بحيث ال جيوز جلهة اإلدارة سحبه()218(. 
كان  ولو  قطعيا  يصبح  للغري  حقا  يكسب  الذي  اإلداري  )القرار  الغري  إزاء  أيضا  بذلك  وقضت 

خمالفا للقانون إذا مل يطعن به أو مل يلغ أو مل يسحب خالل مدة الطعن()219(. 
القرار اإلداري املسحوب عن اجلهة املختصة: يشرتط ملرشوعية قرار السجب أن يصدر . 2 صدور 

عن اجلهة التي أصدرته أو أية جهة أخرى خوهلا املرشع تلك الصالحية، فقد قضت حمكمة العدل 
العليا )وحيث أن وزير الداخلية ال يستطيع سحب أو إلغاء قرار صادر عن رئيس السلطة الوطنية، 
وحيث أن من يملك صالحية إصدار القرار هو من يملك صالحية سحبه، فإن املحكمة جتد يف 

ذلك قرينة قضائية تدل عىل مصدر قرار الطرد للمستدعي()220(. 
صدور القرار وفق اإلجراءات الشكلية املقررة: إذا اشرتط املرشع تسبيب قرار السحب أو نص . 3

عىل إجراء سابق أو الحق لصدورة فيحب عىل اإلدارة أن تلتزم بذلك، وإال كان قرار السحب 
قابال لإلبطال.

أن . 4 غري  قانوين،  بنص  إال  املالءمة  اإلداري عىل  القرار  املرشوعية لسحب  يمتد رشط عدم  أن ال 
ما  بناء عىل  اإللغاء  أجل  داخل  املالئمة  املرشوعة غري  قراراهتا  لإلدارة سحب  أجاز  الفقه  بعض 
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التي  احلاالت  عىل  اآلخر  البعض  وقرصه  القرار،  إصدار  يف  تقديرية  سلطة  من  اإلدارة  به  تتمتع 
يتظلم فيها أصحاب الشأن للجهة اإلدارية املختصة، رشيطة أن يتم ذلك خالل أجل اإللغاء أو 

األجل املحدد قانونا لذلك.

الفرع الثاين
سحب القرارات اإلدارية السليمة

يتحصن القرار اإلداري السليم بمجرد صدوره ويعترب سحبه أو إلغاؤه خمالف ملبدأاملرشوعية،   
والقاعدة يف هذا الشأن أن إهناء القرار اإلداري السليم ال يتم إال بصدور قرار إداري مضاد، مع بعض 

التمييز يبن القرارات اإلدارية الفردية والتنظيمية.

املقطع األول: سحب القرارات اإلدارية الفردية السليمة

أوال: القاعدة العامة

القاعدة أنه ال جيوز سحب القرارات اإلدارية الفردية السليمة ألهنا تتحصن بمجرد صدورها   
اإلدارة  تستطيع  املكتسبة. وال  احلقوق  اإلدارية وصيانة  القرارات  يتعارض مع عدم رجعية  وسحبها 
سحب القار الفردي املرشوع ولو مل يعلن عنه أو مل يتحقق العلم به، ألن القرار اإلداري الفردي املرشوع 

حيدث تعديال يف النظام القانوين حلظة صدوره ويولد حقوقا مكتسبة للمخاطبني به.
كام قىض جملس الدولة الفرنيس )القرار الفردي الذي مل يعلن لصاحب الشأن ينشئ حقوقا من   

تاريخ صدوره، وال يمكن سحبه حتى خالل فرتة الطعن ما مل تشوبه شائبة عدم املرشوعية()221(.  

وال جيوز سحب القرار اإلداري الفردي السليم بغض النظر عن كونه حيقق مصالح للمخاطبني   
بأحكامه أم أرضار وعقوبات كام قىض جملس الدولة )إن قرار املحافظ القايض بإيقاف أحد العمد ملدة 
شهر بسبب إمهاله وعدم القيام بواجباته أثناء فرتة االنتخابات يعد قرارا سليام ال يمكن سحبه ألسباب 

خارجة عن مرشوعيته()222(.

املالءمة()223(.  لعدم  يمكن سحبها  املوظفني ال  أحد  بحق  املتخذة  التأديبية  )العقوبة  وقىض   
الصادرة وفقا  أنه )ال جيوز لإلدارة سحب قراراهتا اإلدارية  العليا  عىل  العدل  واستقر اجتهاد حمكمة 
املوافقة عىل طلب جلنة مسجد  املتضمن  قراره  األوقاف  وزارة  عام  أمني  فإن سحب  للقانون، وعليه 
مدرسة حسن الربقاوي بتسمية املسجد باسم مسجد الصحايب اجلليل الورد بن خالد غري جائز وخمالف 

للقانون()224(. 
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ثانيا: االستثناءات

جيوز سحب القرارات الفردية السليمة استثناء يف:  
جواز سحب القرار الفردي السليم بناء عىل نص القانون: كأن يسمح املرشع للرؤساء اإلداريني . 1

بنص  ونمثل  املالءمة،  العتبارات  حمدد  أجل  داخل  مرؤوسيهم  عن  الصادرة  القرارات  سحب 
القانون الذي جييز ملجلس التنظيم األعىل سحب القرارات الصادرة عن اللجان املحلية للتنظيم 

فيام يتعلق باملشاريع اهليكلية التفصيلية لعدم املالءمة.
عندما . 2 احلالة  تتحقق هذه  القانوين:  أساسه  فقد  إذا  السليم  الفردي  اإلداري  القرار  جواز سحب 

اإلدارة  تسحب  أو  املرشوع،  غري  املوظف  بعزل  اإلداري  القرار  بإلغاء  اإلداري  القايض  يقيض 
القرار، ففي احلالتني  يؤدي ذلك إىل عودة املوظف املعزول إىل منصبه الوظيفي، فيصبح األساس 
القانوين للقرار الصادر بتعيني املوظف الذي حل حمله غري موجود أو فاقدا ألساسه القانوين فيجوز 

سحبه )225(. 
الدولة  جملس  قىض   كام  والتدليس  الغش  عىل  املبنية  اإلدارية  القرارات  إبطال  عىل  ذلك  وينطبق 
الفرنيس بقوله )سحب القرار املبني عىل غش يف شهادة الثانوية يؤدي إىل سحب القرارات التي 

كانت ثمرة هذا الغش ومنها احلصول عىل الدبلوم بعد الثانوية()226(. 
العام بحامية وأحكامة . 3 امللك  يتمتع  العام:  امللك  السليمة الستعامل  الرتاخيص  الرجوع يف  جواز 

واألشغال  العام  النظام  كحامية  العامة  املصلحة  تقتضيها  ألسباب  لإلدارة  تسمح  خاصة  قانونية 
العامة سحب الرتخيص رغم أن القرار الصادر بالرتخيص سليم. ومثاله احلصول عىل ترخيص 
لكشك بيع جرائد أو بوظة عىل الرصيف فيجوز لإلدارة سحب الرتخيص العتبارات املصلحة 

العامة لكونه مقام عىل ملك عا )227(. 
سحب القرارات اإلدارية السليمة التي حملها عزل املوظف العام أجاز االجتهاد القضائي الفرنيس . 4

واملرصي الرجوع يف قرارات عزل املوظفني استثناء عىل سبيل الشفقة والرمحة)228(،  غري سحب 
قرار العزل مرشوط بعدم إحلاق الرضر باآلخرين، إذ ال جيوز سحب القرار املرشوع القايض بعزل 
مدير مؤسسة من شأنه أن يلحق رضرا بمدير املؤسسة الذي عني بعد صدور قرار العزل فبالتايل ال 

جيوز سحب هذا القرار اإلداري السليم)229(. 
استثناء ال جيوز  العليا  املحكمة اإلدارية  املوظفني وفقا الجتهاد  قرارات عزل  الرجوع يف  ويمثل 
القياس عليه أو التوسع فيه )ال يسوغ جلهة اإلدارة سحب القرار الصادر بإهناء اخلدمة استنادا إىل 
االستقالة الرصحية أو الضمنية وال جيوز يف هذه احلالة القياس عىل ما هو مقرر بالنسبة للقرارات 
االستثناء  يسمح  فكيف  والرشعية  للعدالة  حمالفة  املوقف  هذا  وبمثل  بالفصل()230(  الصادرة 

للمعزول بجرم تأديبي وال يسمح ملن تقدم باستقالنه دون جرم مرتكب.
جيوز الرجوع يف القرار اإلداري السليم بناء عىل رغبة ذي املصلحة: جيوز الرجوع يف القرار الصادر . 5

ملصلحة شخص تنازل عنه لشخص آخر رشيطة أن يكون املتنازل له مستوف الرشوط القانونية 
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للقرار املتنازل عنه.  كأن يتنازل شخص تقررت له بعثة جامعية  لصديق له ال يتوفر عىل  إمكانيات 
مادية للدراسة اجلامعية، أو التنازل عن رخصة صيدلية من صيديل لصيديل آخر)231(. 

السليم لتغري الظروف: قد يصدر قرار إداري فيحدث تغيري يف . 6 القرار اإلداري  جيوز الرجوع يف 
التقاعد 60  نظام حيدد سن  أو  قانون  بناء عىل  التقاعد  كأن حيال موظف عىل  القانونية  الظروف 
عاما، فيصدر قانونا أو نظاما جديدا يرسي بأثر رجعي يزيد من عمر املوظف املحال عىل التقاعد 
5 سنوات، أو حيدث تغيري يف الظروف املادية كأن يصدر قرارا يرخص البناء يف منطقة ما فتنشأ 

فيضانات أو زلزال يغري من معامل املنطقة كليا)232(. 
احلقوق . 7 فكرة  شكلت  حقوقا:  تولد  ال  التي  السليمة  الفردية  اإلدارية  القرارات  سحب  جواز 

الفقه  القرار اإلداري السليم أو املرشوع لدى جانب من  املكتسبة حجر األساس لنظرية سحب 
للسلطة تإلدارة سحب  السحب، مما يسمح  تنشأ عن  أن  أمام أرضار يمكن  أننا ال نكون  بحجة 

القرار الذي ال يولد حقوقا)233(. 

ونمثل عىل القرارات اإلدارية التي ال تولد حقوقا ما ييل:  
القرارات السلبية: يعني القرار اإلداري السلبي أن يتم تقديم طلب لإلدارة فتقرر رفض الطلب أو . 1

أن متيض مدة 30 يوما مثال فنستدل عىل الرفض الضمني للطلب. وقد حرص املرشع الفلسطيني 
واملرصي اختصاص حمكمة العدل العليا عىل القرارات السلبية املبنية عىل سلطة مقيدة فقط. فعرفته 
اللوائح  أو  القانون  أو قرار يوجب  )امتناع جهة اإلدارة عن اختاذ إجراء  العليا  املحكمة اإلدارية 

عليها اختاذه()234(. 
وقضت حمكمة العدل العليا برام اهلل )بأن طلب املوظف إعادته إىل عمله ورفض اإلدارة لذلك ال 
يدخل يف اختصاص املحكمة بقوهلا وحيث أن القانون ال يلزم مدير الرشطة الفلسطينية باختاذ قرار 

بإعادة املستدعي إىل عمله وإعادة قيده عىل مرتب الرشطة فإنه ال جمال لقبول الطعن()235(. 
وقضت أيضا )جيوز لكل موظف يف اهليئات املحلية أن يتقدم بطلب تظلم اىل وزير احلكم املحيل 
يرد عىل هذا  أمر جوازي .... ولكن ال يوجد هناك ما يوجب عىل وزير احلكم املحيل أن  وهذا 
التظلم كام أن عدم الرد عىل التظلم ال يشّكل قرار إداري سلبي يقبل الطعن به أمام حمكمة العدل 

العليا()236(. 
تقديم  أن مرور شهرين عىل  القانون ينص عىل  فإن  فيام خيص تسجيل اجلمعيات  وخيتلف األمر 
الطلب دون أن تتخذ اإلدارة قرارا تعترب اهليئة أو اجلمعية مسجلة بحكم القانون، وهذا يستلزم من 
وزارة الداخلية االستجابة لطلب اجلمعية إعطائها رقم ترخيص وشهادة تسجيل، ومرور ستني 
بالرفض يقبل الطعن أمام حمكمة  الطلب دون رد يكون بمثابة قرار ضمني سلبي  يوما عىل هذا 

العدل العليا)237(. 
ويشرتط جلواز سحب القرارات السلبية أن ال يرض قرار السحب باآلخرين، فقىض جملس الدولة 
الرجوع يف  للوزير  الرتخيص ال خيلق حقوقا ملصلحة اآلخرين وبالتايل حيق  الفرنيس )أن رفض 
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قراره ألسباب تتعلق باملالءمة وهذا الرجوع قد يتم بناء عىل طلب أو بمبادرة من الوزير()238(. 
وقىض يف قرار آخر )إن رفض املحافظ التصديق عىل مداوالت املجلس البلدي الذي قرر إبطال 
للمحافظ  وبالتايل ال حيق  اآلخرين  يولد حقوقا ملصلحة  الرفض  هذا  البلدية  الوظائف  من  عدد 
التي أصبحت  املستفيدين  يتجاهل حقوق  فإنه  وإال  املداوالت  سحب رفضه هذا ويصادق عىل 
مكتسبة وهنائية بقرار الرفض الذي من آثاره اعتبار قرار املجلس البلدي الغيا من األساس()239(. 

أو رخصة ال . 2 تسامح  تنبني عىل  التي  اإلدارية  القرارات  أن  الفقه  بعض  يرى  الوالئية:  القرارات 
قانوين جيوز سحبها  أثر  ينتج عنها  أو حظوة ال  أكثر من كوهنا خدمة  تعدو  قانون وال  إىل  تستند 
وأن  اجلامعة كمستمع  تسجيل طالب يف  ومثاهلا  منها،  للمستفيد  تكسب حقا  وإلغاءها كوهنا ال 
يسمح ملعاق باستعامل امللك العام لشأن جتاري عىل سبيل الشفقة والرمحة، منح جواز دبلومايس 

لراغب عالمة.
تولد حقوق كوهنا مرشوطة  التي ال  الوالئية  القرارات  من  املامنعة  أو عدم  املبدئية  املوافقة  وتعد 
الرأي  هلذا  مغايرا  كان  الفرنيس  الدولة  جملس  موقف  أن  غري  األخرى،  القانونية  الرشوط  بتوفر 
املنطقة  يف  مصنع  إلقامة  الرشكات  إلحدى  اإلدارة  قبل  من  املعطاة  املبدئية  املوافقة  )إن  قىض  إذ 

الباريسية، هذه املوافقة تولد حقوقا للرشكة بالرغم من صفتها الوالئية البحتة()240(. 
القرارات املعلقة عىل رشط: يعترب بعض الفقه القرارات املعلقة عىل رشط ال تولد حقا، وبالتايل . 3

يمكن سحبها يف أي وقت بحكم أن الرشط يعطل والدة القرار أو ألن القرار برأهيم يكون غري 
مكتمل، غري أننا نرى أن هذه القرارات تكون مكتملة والرشط يتعلق فقط برسيان القرار وليس 
بإحداثه، فالرشط الفاسخ حيكم عىل القرار بالزوال بعد رسيانه كأن يصدر قرار بفتح عيادة طبية 

إضافية ملصلحة املرىض فإذا انتفت هذه املصلحة فيمكن سحب القرار.
والرشط الواقف يتعلق بحالة حتدث بعد صدور القرار تعطل رسيانه كأن متنح اإلدارة ترخيصا 
لشخص بفتح مصنع رشيطة انتظار نتيجة البحث التي جتريه وزارة البيئة فإذا كانت نتيجة البحث 

ال تسمح فإن اإلدارة تستطيع سحب قرارها)241(. 
القرار . 4 نص  من  يستشف  مؤقتا  قانونيا  وضعا  تنشئ  التي  القرارات  تلك  الوقتية:هي  القرارات 

رصاحة أو من طبيعة ذلك القرار، وبالنظر لطبيعته املؤقتة فإنه ال يولد سوى أثرا مؤقتا جيوز إهناؤه 
يف أي وقت، ونمثل عليه باملعلم البديل الذي حيل حمل املعلمة يف إجازة احلمل والوالدة، والتفويض 
واحللول املؤقت واإلنابة والرخصة املؤقتة لشغل الطريق العام ألشغال خاصة وتكليف املوظف 
بأنه منصب  التكليف  يعترب قرار  برام اهلل )وال  العليا  العدل  بقرار حمكمة  بمهمة ما. ونمثل عليه 
جديد او ترقية كونه جزئي ومؤقت اذ ينتهي عندما يقرر املفوض ذلك بقرار منه او حتديد مدته 

بمدة معينة، وهذا امر جتيزه املادة )61( من قانون اخلدمة املدنية لسنة 1998()242(. 
القرارات الكاشفة: هي القرارات اإلدارية التي ال تنشئ مراكز قانونية جديدة ويقترص دورها عىل . 5

إظهار املراكز القانونية املقررة أو املستقاة من نص قانوين،  فهي تتعلق باملجاالت التي تدخل يف 
نطاق السلطة املقيدة لإلدارة، وجيوز سحب القرارات الكاشفة ألهنا ال تنشئ حقوقا بل تقرر حالة 
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مادية أو قانونية مقررة سلفا بالقانون، فصدور قرار من اإلدارة بعزل املوظف الذي يدان بجناية أو 
جنحة خملة بالرشف يعد قرارا  كاشفا حلكم اإلدانة من القايض فهو غري حمدث ألثر قانوين ويرسي 

من تاريخ اإلدانة من القايض)243(.  
املراكز  إلغاء يف  أو  تغيري  أو  تعديل  أو  إنشاء  عنها  ينتج  التي  القرارات  فهي  املنشئة  القرارات  أما 
القانونية القائمة، وتتعلق باملجاالت التي تدخل يف نطاق السلطة التقديرية لإلدارة كتعيني أو تأديب 
موظف أو إنشاء مدرسة أو مصحة عامة والرتخيص ملزاولة حرفة أو صناعة أو مهنة فهي حتدث 

أثرا قانونيا وتتحصن من السحب واإللغاء والطعن القضائي بمرور أجل الطعن القضائي)244(.  
قرارات الرشطة اإلدارية أو الضبط اإلداري: جييز بعض الفقه الرجوع يف القرارات التي تصدر يف . 6

نطاق الضبط اإلداري للحفاظ عىل النظام العام كوهنا عبارة عن أوامر ونواهي ال تولد حقوق، 
ومثاهلا منع املرور من شارع ما وينم الرتاجع عن ذلك، منع بيع مادة معينة ويتم الرجوع عن القرار.

يكون . 7 كأن  لقراراهتا  اإلدارة  إصدار  لدى  مادي  خطأ  وقع  إذا  بني:  خطأ  عىل  املنطوية  القرارات 
املقصود شخصا أو حالة غري تلك املقصودة يف القرار، أو كان نتيجة خلطأ مطبعي أو إداري يف نقل 
القرار فتصحيح اخلطأ البني يف هذه احلاالت واجب ويسمح بسحب القرار املنطوي عىل خطأ بني.

القرارات غري املحدثة ألثر قانوين: ال تولد حقوقا القرارات التي تصدرها اإلدارة يف جمال اإلعداد . 8
إلصدار القرار كالتنسيب والتوصية واإلعالن.

املقطع الثاين: سحب القرارات اإلدارية التنظيمية السليمة

املتغريات  مع  التكيف  وقابلية  والتجريد  بالعمومية  التنظيمي  اإلداري  القرار  يتصف   
واملستجدات، وال يرسي بأثر رجعي إال بنص قانوين يسمح بذلك، وال يولد حقوقا مكتسبة إال بتطبيقه 
عىل حالة فردية أو أكثر، ولذلك ال يثري سحبه املشاكل التي حيدثها سحب القرار اإلداري الفردي)245(.   
غري أن هذا الرأي يصطدم بالتطبيقات القضائية التي مل تؤسس عدم سحب القرارات اإلدارية التنظيمية 
واملساواة،  الرجعية  وعدم  اإلداري  العمل  استقرار  رضورة  عىل  بل  املكتسبة  احلقوق  عىل  السليمة 
والتي حتتم عىل اإلدارة عدم ممارسة سلطة تعديل أو سحب القرار التنظيمي السليم. ونمثل عىل ذلك 
بالتعديالت التي جترهيا اإلدارة عىل لوائح املسابقات واالمتحانات قبل إجرائها والتي قرر جملس الدولة 

عدم مرشوعيتها حتى ولو وافق املتسابقون أو املمتحنون عليها)246(. 

وجيوز سحب القرار التنظيمي السليم الذي مل يدخل حيز التطبيق والقرار التنظيمي الذي مل   
ينرش، فمجلس الدولة الفرنيس سمح لإلدارة بسحبهام والسحب هنا ال خيتلف عن اإللغاء، وبالتايل ال 

يصطدم بمبدأ عدم الرجعية)247(. 
وجيب التمييز هنا بني اآلثار املتولدة عن تطبيق القرار التنظيمي والتي جيب حتصينها وعدم   
القرار  يتناىف مع عمومية  التنظيمي إىل ما ال هناية والذي  بالقرار  املساس هبا، وبني احلق يف االحتفاظ 
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التنظيمي وتطوره، فيحق لإلدارة تعديله وتغيريه دون إحداث أثر رجعي، والذي يعترب بمثابة إلغاء كيل 
أو جزئي للقرار التنظيمي.

الفرع الثالث
سحب القرارات اإلدارية خارج األجل

التقيد  دون  وإلغائها  اإلدارية  القرارات  بعض  سحب  جواز  عىل  القضائي  االجتهاد  استقر   
بأجل، ويعلل ذلك إما جلسامة املخالفة اإلدارية للقرار اإلداري أو لصدوره نتيجة حتايل وغش وتدليس 
مقيد موضوعا وبرشوط ال  لكون حملها  وأو  قانونية خاصة  الذي خيضع حلامية  العام  باملال  لتعلقه  أو 

يتحقق إال بتوفرها.
القرارات املنعدمة: عرفته حمكمة العدل العليا برام اهلل بأنه )القرار املنعدم هو القرار اإلداري اللذي . 1

األحكام  تطبيق  دائرة  عن  وخترجه  طبيعته  القرار  معها  يفقد  حد  اىل  صارخة  املخالفة  فيه  تكون 
العامة للقرارات اإلدارية()248(. 

أركان وجوده  فتهدم ركنا من  مبدأ املرشوعية خمالفة جسيمة  التي ختالف  القرارات  تلك  أو هي 
وجترده من صفاته ومقوماته كترصف منشئ آلثار قانونية فتجعله جمرد عمل مادي ال يتمتع بأي 

حصانة قانونية مهام طالت مدته.
اإلدارية  بالقرارات  الطعن  دعوى  )تقبل  بأجل  فيه  الطعن  تقيد  بعدم  األردين  املرشع  نص  وقد 

املنعدمة يف أي وقت دون التقيد بميعاد()249(. 
وبالنظر إىل جسامة العيب الذي يلحق هبذه القرارات، فإهنا ال تدخل النظام القانوين وال حتدث أي 
أثر، باستثناء ما حتدثه إزاء الغري حسن النية وفقا لنظرية املوظف الفعيل، وال يتحول القرار املنعدم 
إىل قرار سليم مهام طال الزمن، ولذلك فإن دعوى اإللغاء إزائه ال تتقادم وميعاد سحبه وإلغائه 

يبقى مفتوحا.
العليا  العدل  حمكمة  فقضت  املنعدم،  والقرار  املعيب  القرار  يكيف  الذي  هو  اإلداري  والقايض 
)يعترب القرار اإلداري املخالف للقانون خمالفة جسيمة بدرجة يتعذر معها القول بأنه تطبيقا لقانون 

أو نظام من القرارات املنعدمة والطعن هبا ال يتقيد بمدة()250(. 
فراش  اإلنسان وهو عىل  )بحالة  املنعدم  والقرار  الباطل  القرار  بني  التمييز  فيدل  العميد  ويصور 
املرض فعىل الرغم من عدم قدرة اإلنسان عىل عمل يشء وهو يقبع عىل الرسير إال أنه عىل قيد 

احلياة بينام امليت قد فارق الدنيا ومل يعد له وجود()251(. 
تؤدي  والتي  بوجوده  املتعلقة  وتلك  القرار  لصحة  الواجبة  الرشوط  بني  ميز  فقد  سوتو  ذي  أما 

وحدها إىل االنعدام.
ويرتبط االنعدام لدى الفقيه فالني بفقدان القرار لعنرص من عنارصه األساسية)252(. 

وكذلك د. مصطفى وصفي )هدم أحد أركان القرار اإلداري يؤدي إىل االنعدام()253(. 
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بينام يرى د.طعيمة اجلرف أن الركن الوحيد الذي يؤدي إىل االنعدام هو االختصاص ألنه ركن 
االنعقاد الوحيد يف القرار اإلداري)254(. 

صلة  انقطعت  فإذا  اإلدارية  بالوظيفة  العمل  بصلة  االنعدام  فكرة  فربط  الطاموي  د.سليامن  أما 
العمل بالوظيفة اإلدارية فهو عمل معدوم)255(. 

يتضح مما سبق اختالف الفقه والقضاء اإلداري يف حرص حاالت انعدام القرار فهناك من يقرصها 
عىل حاالت عدم االختصاص اجلسيم وهناك من يتوسع يف حاالت االنعدام  لكل خمالفة جسيمة 

كام هو يف مرص وفلسطني واألردن.
ونرى من جانبنا أن االنعدام ال يتحقق إال يف ركن االختصاص وركن املحل ونؤيد عدم التوسع 

يف فكرة االنعدام حتقيقا ملبدأ استقرار األوضاع القانونية واملعامالت.
ويرتتب عىل انعدام القرار اآلثار التالية:

جيوز سحب و إلغاء والطعن بالقرار اإلداري املنعدم دون التقيد بميعاد)256(. . 1
القرار املنعدم ال وجود قانوين له إذ يتحول إىل عمل مادي وإذا نفذته اإلدارة، فإهنا تتحمل . 2

تعويض األرضار النامجة عنه)257(. 
هبا  املخاطب  يستعمل  التي  )القرارات  هي  تدليس:  أو  غش  نتيجة  الصادرة  اإلدارية  القرارات   .2
وسائل احتيالية تدفع اإلدارة إلحداث آثارها القانونية لصاحله(. فهي توصم بعيب أخالقي جيعلها 
ال تتحصن من اإللغاء القضائي والسحب واإللغاء اإلداري مهام طالت املدة، وال يرتتب عليها أي 
أثر قانوين حتى ولو كانت الترصفات القانونية املبنية عليها أو بعدها مرشوعة، وذلك استنادا إىل 

قاعدة )الغش يفسد ما بعده(.
وتوصم هذه القرارات بعيب خطري ومستمر يوجب أن ال يستفيد أحد من ممارسة ال أخالقية يف 
هو  األصل  ألن  القرار،  سحب  عىل  الزمني  القيد  هيدمان  والتدليس  فالغش  اإلدارة،  مع  تعامله 
الغش  عن  املسؤولية  وتتحقق  زمن.  بعد  الترصفات  تلك  لتستقر  نية  بحسن  اإلدارة  مع  التعامل 
السكوت عنها، وسواء صدرت األعامل  أو من خالل  الكاذبة  املعلومات  باإلعالن رصاحة عن 
االحتيالية عن املستفيد من القرار أم من الغري وعلم هبا املستفيد أم مل يعلم. كام قضت حمكمة العدل 
العليا )إذا تبني بعد إعطاء املستدعي جواز سفر أردين أنه أعطي بناء عىل وثائق غري صحيحة فإن 

من حق مدير عام دائرة األحوال املدنية واجلوازات سحب جواز السفر()258(. 
ويشرتط لسحب القرار دون التقيد بأجل وجود عالقة سببية بني أعامل الغش وصدور القرار، وال 
يشرتط أن تكون السبب الوحيد بل يكفي أن يكون هلا وزن ما يف إصداره.ونمثل عىل ذلك من 
قضاء املحكمة اإلدارية العليا املرصية الثابت أن جهة اإلدارة كانت عىل بينة قاطعة بأن املطعون 
املجموع  يف  لرسوهبا   76/75 الدرايس  العام  يف  العامة  اإلعدادية  الشهادة  عىل  حتصل  مل  ضدها 
الكيل ملواد االمتحان هلذه الشهادة. كام أن التعهد الذي حرره والدها بتاريخ 1976/10/27إنام 
البيان  هذا  قدم  وقد  الشهادة،  هذه  مواد  مجيع  يف  نجاحها  يثبت  ما  بتقديم  تعهده  عىل  ينص  كان 
الشهادة  عىل  حصلت  ابنته  أن  تعهده  يف  يقر  مل  ولكنه  املواد،  مجيع  يف  نجاحها  به  وثابت  بالفعل 
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اإلعدادية العامة أو تعهد بتقديم هذه الشهادة، وما كان له أن يتعهد بذلك ألن املعلوم لدى جهة 
اإلدارة أن الطالبة راسبة يف املجموع الكيل للمواد. ومن حيث أن ما نسب إىل شيخي املعهد الذين 
تعاقبا من إمهال وعدم مراعاة الدقة يف أداء واجبات أعامهلام وجمازاهتام تأديبيا عن ذلك ال يفيد عىل 
الذي  للقانون، األمر  باملخالفة  املعهد  ابنته يف  لقبول  تواطؤ خفي مع والدها  ثمة  أن  اليقني  وجه 
لو كان الستقام رمي الوالد بالغش والتدليس. ومن حيث انه متى استبان مما تقدم فإن قرار جهة 
اإلدارة بقبول التحاق املطعون ضدها باملعهد وقيدها بالصف األول الثانوي وانتقاهلا إىل الصفوف 
الدراسية األعىل ثم حصوهلا عىل الشهادة اإلعدادية العامة عام 1980 يكون قد رتب هلا مركزا 
قانونيا ذاتيا استقر هلا ومن ثم ال جيوز جلهة اإلدارة وقد مضت زهاء ثالث سنوات أن تستأنف 
الثانوية األزهرية بدعوى  النظر يف سالمة القرار وأن تبني عىل ذلك حرماهنا من دخول امتحان 

عدم حصوهلا عىل الشهادة اإلعدادية قبل التحاقها باملعهد. 
ويتجىل الفرق بني القرار املنعدم والقرار املبني عىل غش أو تدليس يف ما ييل:

القرار املنعدم من الوضوح بام يسمح لآلخرين بتجاهله ومقاومة تنفيذه فهو ال يرتب آثارا   .1
قانونية بينام يرتب القرار املبني عىل غش آثارا قانونية طاملا مل يتم اكتشاف الغش أو التدليس.

القرار املنعدم ينتج عن خمالفة جسيمة من اإلدارة بينام ينشأ القرار املبني عىل الغش والتدليس   .2
من استعامل وسائل ال أخالقية من املتعاملني مع اإلدارة، وبمعنى آخر القرار املنعدم يقوم عىل 
ممارسة إدارية خارقة لألصول بينام يقوم القرار املبني عىل غش أو تدليس عىل ممارسة شخصية 

تقود اإلدارة إىل االنحراف.
يثار  بينام  اإلداري،  القرار  انعدام  تقرير  عىل  املنعدم  اإلداري  القرار  يف  القايض  دور  يقترص   .3
التحقق من الوسائل االحتيالية املستعملة يف القرار املبني عىل الغش والتدليس ومدى أثرها 

يف إصدار القرار ومسؤولية املستفيد إزائها.
يف . 3 القانون  وخالف  اإلداري  القرار  صدر  إذا  تتحقق  مقيدة:  سلطة  عىل  املبنية  الباطلة  القرارات 

حمله املحدد أو يف رشوط حمله التي ال يستقيم وجوده إال بتحققها، فإن هذا القرار اإلداري جيوز 
لإلدارة سحبه وإلغاءه وجيوز الطعن فيه باإللغاء دون قيد زمني أو ألنه من القرارات الباطلة املبنية 
عىل سلطة مقيدة. ونمثل عليه عندما حيدد املرشع عقوبة حمددة فال جيوز التأديب بغريها، كام أن 
التسجيل يف اجلامعة ال يتحقق إال بالنجاح يف الثانونية العامة وبمعدل 65 فام فوق، فصدور قرار 

بتسجيل طالب يف اجلامعة بخالف ذلك جيعل الطعن به وسحبه وإلغاؤه ال يتقيد بأجل.
حصل  ملن  اال  تعطى  ال  البكالوريوس  شهادة  )ان  اهلل  برام  العليا  العدل  حمكمة  بقضاء  ونمثل 
العايل  التعليم  مؤسسات  يف  بالقبول  له  يسمح  الذي  املحدد  باملعدل  العامة  الثانوية  شهادة  عىل 
لعام 1998.ان  العايل رقم )11(  التعليم  قانون  املادة )5( من  لنص  استنادًا  الفلسطينية، وذلك 
قرارات ادارة اجلامعة بإعطاء الشهادة اجلامعية ليس اال تطبيقا لقواعد آمرة تنعدم فيه سلطة االدارة 
التقديرية من حيث املنح او احلرمان حيث ان قرارها بمنح الشهادة او احلرمان منها يكون جمرد 
تنفيذ وتقرير احلق الذي يستحقه الطالب من القانون مبارشة الن سلطتها يف هذا اخلصوص هي 
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سلطة مقيدة. وحيق لالدارة منع اعطاء الشهادة وحرمان الطالب منها وسحب الشهادة يف حالة 
اعطائها يف أي وقت متى تبني هلا خمالفتها للقانون اذ ليس هناك حق مكتسب يمتنع عليها املساس 

به الن القرار اخلاطئ ال ينشئ حقًا()260(.  
املستدعية إىل درجة  الذي تم بمقتضاه ترفيع  وقضت يف قرار آخر )وملا كان املرسوم رقم )19( 
القانون، فإن  أن تبني هلا خمالفة  بعد  A4  صادر عن سلطة مقيدة جيوز لإلدارة سحبه  مدير عام 
امتناع املستدعى ضدهم عن تنفيذه بعد أن تم سحبه من مصدره يكون متفقا وحكم القانون()261(. 
املبنية عىل  الباطلة  والقرارات  اإلداري  القرار  انعدام  املحكمة يف جمال  اجتهاد  توسع  فإن  وبرأينا 
سلطة مقيدة حيول دون استقرار املعامالت واملراكز القانونية، ويزيد من أعباء القضاء واملتاقضني 
العليا جتزئة مدة  العدل  التقديرية للقايض. ونمثل بقضاء حمكمة  كونه غري حمدد وخيضع للسلطة 
خدمة املستدعني إىل فرتتني فيام خيص احتساب الراتب التقاعدي والذي اختلف بتعديل النظام 
باألمر العسكري رقم )1264( بتاريخ 1989/12/10 والذي يرسي من تاريخ 1987/9/1 
يف غري حمله قانونا وسمحت بالطعن به يف أي وقت كونه صادر عن سلطة مقيدة فقبلت الطعن 
املقدم بشأنه بتاريخ 2003/9/1. ومما ال شك فيه أن صدور احلكم بذلك بعد مرور ما يزيد عىل 
خلال  املعامالت  استقرار  بمبدأ  خيل  خمتلفة  إدارات  فيها  فلسطني  عىل  تعاقبت  عاما  عرشة  مخسة 
مالية  كلفة  يتطلب  املوضوع  كون  املعنية  والقضائية  اإلدارية  اجلهات  لدى  إرباكا  وحيدث  جسيام 
باهظة ويتعلق بقضاء املعاشات الذي ينتمي للقضاء الشامل وحجية أحكامه نسبية، كام ال يسعف 

املحكمة االستناد إىل القانون األسايس كون القانون األسايس لعام 2003 الحق للقرار)262(.  
القرارات ذات الطابع املايل: ذهب اجتهاد جملس الدولة الفرنيس ملدة طويلة عىل عدم اعتبار القرار . 4

املايل قرارا إداريا مشريا إىل أن املسألة تتعلق بحساب راتب أو دفع مبلغ ال غري، لذلك أطلق جملس 
فيها  ترتكب  التي  املايل  الطابع  ذات  اإلدارية  القرارات  سحب  يف  اإلدارة  حرية  الفرنيس  الدولة 
اإلدارة خطأ، وذلك استنادا إىل وجوب محاية املال العام، وباعتبار أن هذه القرارات ال تولد حقا، 
لذلك فقد رفض إخضاعها ملدة التقادم يف القانون املدين رغم طوهلا 30 سنة، وال للتقييد الذي 
قرره االجتهاد القضائي يف قضية لوهو القايض بوجوب اسرتداد املبالغ املدفوعة دون وجه حق 
داخل أجل مخس سنوات. فقد كيفها اجتهاد جملس الدولة منذ عام 1960 عىل أهنا قرارات مؤقتة 
ال متلك اإلدارة إزاءها سلطة تقديرية، فاخلطأ يف القرار املايل هو بمثابة دفع غري مستحق تستطيع 

اإلدارة اسرتداده يف أي وقت)263(. 

املطلب الثاين
إلغاء القرار اإلداري

يقصد بإلغاء القرار اإلداري جتريد السلطة اإلدارية املختصة القرار اإلداري من آثاره القانونية   
بالنسبة للحارض واملستقبل دون أن يمتد ذلك إىل املايض. أو هو إهناء القرار اإلداري من اإلدارة املختصة 
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بأثر فوري يرسي عىل املستقبل دون املايض. فهو يأخذ باحلسبان اآلثار التي حتققت قبل صدوره، فقد 
يصدر القرار خمالفا للقانون، أو جتد اإلدارة أن القرار الصادر عنها غري مالئم أو أصبح كذلك، فتقرر 

اإلدارة إلغاءه دون أن متس باألوضاع التي تم اكتساهبا بمقتضاه قبل اإللغاء.

وخيتلف اإللغاء عن السحب من حيث أن جماالت اإللغاء أوسع من السحب فقد يتم اإللغاء   
ألسباب تتعلق باملصلحة العامة وتغري الظروف، كام أن مبدأ محاية احلقوق املكتسبة هو الذي حيكمه إذا 
صدر لعدم املالءمة،.وال يكون إللغاء القرار أثر رجعي. ويقصد بإلغاء القرار اإلداري هنا هو اإللغاء 

الذي يتم داخل األجل القانوين.

وإذا كانت اإلدارة تتمتع بامتياز سحب القرار اإلداري فمن باب أوىل أن يتقرر هلا امتياز إلغاء   
القرار اإلداري سواء أكانت فردية أم تنظيمية. ومما جيدر ذكره أن االجتهاد القضائي غالبا ما يقيض بحق 

اإلدارة يف السحب واإللغاء معا.

الفرع األول
إلغاء القرارات التنظيمية

من املسلم به فقها وقضاء وقانونا حق السلطة اإلدارية يف إلغاء وتعديل أنظمتها كلام اقتضت   
يتولد  وبالتايل ال  قواعد عامة وجمردة،  تتضمن  اللوائح  أو  األنظمة  العامة، وذلك ألن  املصلحة  ذلك 
عنها إال مراكز موضوعية عامة جيوز تعديلها أو إلغاؤها واستبدال غريها هبا يف أي وقت طبقا ملتطلبات 

املصلحة العامة ومتغريات الظروف وااللتزام باملرشوعية.

وفيام خيص إلغاء القرارات اإلدارية التنظيمية املعيبة فإن القاعدة املستقرة لدى الفقه والقضاء   
اإلداري أن القرارات التنظيمية غري املرشوعة تتحصن بمرور أجل الطعن باإللغاء وبالتايل ال جيوز إثارة 
عدم مرشوعيتها أمام القضاء، غري أنه جيوز الدفع بعدم مرشوعيتها عند تطبيقها عىل القرارات الفردية 

دون التصدي إللغائها.

يقيض  قرارا  املختصة  اإلدارية  السلطة  تصدر  بأن  رصحيا  التنظيمي  القرار  إلغاء  يكون  وقد   
بإلغاء الالئحة السابقة يرسي من تاريخ صدوره، وقد يكون ضمنيا بأن يصدر قانون جديد أو الئحة 
جديدة حتل حمل الالئحة السابقة التي تلغى ضمنا وفقا للقاعدة )إذا تعارض النظام القانوين اجلديد مع 
القرار  بالتبعية( وقد يشمل اإللغاء كل  أو  القديم ضمنا  القانوين  النظام  القديم فيلغى  القانوين  النظام 

التنظيمي أو بعض أحكامه.
وقد كان رأي جملس الدولة الفرنيس يلزم اإلدارة بالتدخل إللغاء لوائحها املعيبة خالل مدة   
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التي  التنظيمية  القرارات  أما  القانونية،  أو  الواقعية  الظروف  تغري  نتيجة  بعد ذلك  أو  القضائي  الطعن 
حتصنت بمرور املدة فال إلزام عليها للتدخل إللغائها، ولكنه عدل عن هذا الرأي منذ عام 1976 بأن 
منح اإلدارة سلطة تقديرية يف إلغاء القرارات التنظيمية املعيبة التي حتصنت بمرور مدة الطعن القضائي.

ومن شأن هذا الرأي أن يوازن بني احرتام مبدأ املرشوعية وحرية اإلدارة يف التدخل إللغاء   
لوائحها دون التقيد بآجال كلام رأت ذلك مالئام، وفيام إذا امتنعت اإلدارة عن اإللغاء فال تكون ترصفاهتا 

غري مرشوعة.
كام أن جملس الدولة الفرنيس منح لإلدارة حق إلغاء وتعديل القرار الالئحي وسلطتها تتقيد   
عند الرضورة باحلقوق التي تكون قد اكتسبت يف ظلها وتقرير حق التعويض عمن حلق به رضر من 

جراء إلغاء أو تعديل الالئحة املرشوعة.

كام قضت حمكمة القضاء اإلداري املرصية )من املسلم به أن من حق اإلدارة وضع القواعد   
التنظيمية لسري املرفق الذي تقوم عىل شؤونه، وأن هلا يف أي وقت تعديل هذه القواعد وإلغائها وفقا ملا 
تراه األحسن لضامن حسن سري املرفق وقرارها يف هذا الشأن من اإلطالقات التي تستقل هبا دون معقب 

ما دام خال من إساءة استعامل السلطة(.

الفرع الثاين
إلغاء القرارات اإلدارية الفردية

القاعدة أن القرارات الفردية السليمة تتحصن وتنتج أثرها القانوين بمجرد صدورها وترتب   
مركزا قانونيا لألفراد حتى ولو مل يتم إعالمهم هبا، وبالتايل فإن إلغاءها من اإلدارة غري جائز ألن ذلك 

يتعارض مع مبدأ استقرار املعامالت ومحاية احلقوق املكتسبة.
إذا  بقرارات مضادة  القرارات  إلغاء هذه  إذ حيق لإلدارة  القاعدة ليست مطلقة  أن هذه  غري   
جديدة  الئحة  أو  قانون  كصدور  والقانونية  الواقعية  الظروف  لتغري  بالنظر  العامة  املصلحة  اقتضت 
يتعارض القرار الفردي مع أحكامها، أو عدم التزام املرخص له برشوط الرخصة، أو برز تشويشا عىل 
النظام العام نتيجة البدء يف تنفيذ القرار أو كان من القرارات السليمة التي ال تولد حقوقا لألفراد وتتمتع 

اإلدارة بسلطة تقديرية يف إلغائها.

الفردية غري املرشوعة فهو جائز رشيطة أن يتم ذلك خالل أجل الطعن  القرارات  إلغاء  أما   
باإللغاء وإال حتصنت هذه القرارات فيمتنع عىل اإلدارة إلغاءها لعدم املرشوعية.

اإلدارة  املرشوعة وتكون  قراراهتا غري  بإلغاء  اإلدارة  مطالبة  لألفراد  أخرى  و حيق من جهة   
ملزمة بذلك أدبيا عىل األقل التقاء الطعن واإللغاء القضائي، ومادام األمر يتعلق بقرارات غري مرشوعة 
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فليس من شأهنا اإلرضار باحلقوق املكتسبة خاصة وأن اإلدارة هنا خمرية بني اإللغاء والسحب.غري أن 
حمكمة العدل العليا ال تقرر ذلك بالنسبة للقرارات املبنية عىل سلطة مقيدة فقضت)احلق املكتسب الذي 
فإذا كان  قانونية تربره وحتميه، وعليه  الذي تكونت عنارصه يف ظل أوضاع  به هو  يمكن االحتجاج 
القرار السابق بنقل املستدعي إىل وظيفة مساعد خمالفا لنظام اخلدمة املدنية وجلدول تشكيالت الوظائف 

فال يرتب مثل هذا القرار أي حق مكتسب()264(. 
اإلداري  )القرار  بقوهلا  للقانون  املخالف  القرار  إزاء  مكتسب  حق  ترتيب  بعدم  وقضت   

املخالف للقانون ال يكسب حقا للغري إذ ال يقاس عىل اخلطأ بخطأ آخر()265(. 

املطلب الثالث
القرار املضاد

القرار املضاد هو القرار اإلداري الذي تنهي اإلدارة بواسطته ترصفها السليم الذي أنشأ حقوقا   
مكتسبة لألفراد. ويعترب القرار املضاد قرارا مستقال عن القرار اإلداري األصيل، إذ يصدر وفقا للقواعد 
القانونية املتعلقة به إلهناء قرار إداري سليم، فال خيضع القرار املضاد لسلطة اإلدارة التقديرية بل البد 
من اختصاص حمدد قانوين إلصداره، كام قد خيتلف عن القرار األصيل من حيث حمله وإجراءاته وسببه 

وغايته.
فالقرار املضاد هو قرار إداري جديد حيل حمل قرار فردي سابق سليم بالنسبة للمستقبل، أو   
هو إجراء منصوص عليه يف القانون وحيل بمقتضاه حمل قرار سابق، ويمكن أن يصدر القرار املضاد 
من نفس السلطة املصدرة للقرار األول وبنفس اإلجراءات املتبعة يف إصداره، كام يمكن أن يصدر عن 
سلطة أخرى فيام إذا أسند االختصاص هلا كام هو الشأن بالنسبة لقرار تعيني النائب العام خيتص بإصداره 
رئيس السلطة الوطنية بينام قرار إحالته عىل التقاعد املبكر خيتص به جملس الوزراء. وقد ينتهي القرار 
اإلداري بعدة قرارات مضادة، فقرار تعيني املوظف يمكن إهناؤه بعزله أو فقده لوظيفته أو استقالته أو 

نقله أو إحالته عىل التقاعد املبكر.

تتحصن القرارات اإلدارية الفردية السليمة املؤثرة يف املراكز القانونية من السحب واإللغاء   
سبيل  ال  القضائي،وبالتايل  الطعن  أجل  بمرور  املرشوعة  غري  القرارات  وتتحصن  صدورها،  بمجرد 

إلهنائها إال بأسلوب القرار املضاد متى توافرت له أركانه ورشوط صحته.

والقرار املضاد هو قرار جديد ال عالقة له بالقرار األصيل وحيدث أثره بشكل فوري وال يمتد إىل املايض 
وحمله معاكس ملحل القرار األصيل، فهو يشبه اإللغاء من حيث رسيانه عىل املستقبل فقط وخيتلف عنه 
من حيث انعدام الصلة بالقرار األصيل وكونه يتعلق بإهناء القرارات الفردية السليمة والقرارات الفردية 

غري املرشوعة التي حتصنت من السحب واإللغاء لفوات األجل.
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وخيتلف السحب عن القرار املضاد يف نقاط عديدة أمهها:  
قرار . 1 بينام يصدر  واألنظمة  القوانني  املحددة يف  املضاد طبقا لإلجراءات واألحكام  القرار  يصدر 

السحب حمكوما باملبادئ التي أفصح عنها القضاء اإلداري.
يصدر القرار املضاد إللغاء أو تعديل قرار إداري صدر سليام ودخل حيز التنفيذ، بينام يصدر قرار . 2

بعض  واستثناء  تدليس،  أو  غش  عىل  واملبنية  واملنعدمة  املرشوعة  غري  القرارات  إلهناء  السحب 
القرارات اإلدارية السليمة.

تكون اإلدارة حمكومة بالنص القانوين فيام خيص القرار املضاد و إال كان قرارها غري مرشوع، بينام . 3
املالءمة  أو لعدم  لتجافيه مع املرشوعية  إما  بالقرار األصيل فتصدره اإلدارة  السحب  يرتبط قرار 

وملقتضيات الصالح العام.
ينرصف أثر القرار املضاد عىل املستقبل فقط، بينام يرسي قرار السحب بأثر رجعي..)264( . 4

Endnotes

قرار رقم 95 لعام 1984 - جملة نقابة املحامني - السنة 33 العدد 1،2 - ص52.. 1

حكم حمكمة القضاء اإلداري يف القضية رقم 934 للسنة السادسة القضائية بتاريخ 1954/1/6.. 2

قرارها رقم 52 لعام 1953 - جملة نقابة املحامني العدد 2 السنة 3 - ص 70.. 3

قرارها رقم 126 لعام 1995-جملة نقابة املحامني - ترشين أول 1997 -ص 4253. قرارها يف الدعوى 1997/48 بتاريخ . 4

2006/6/3.قرارها يف الدعوى رقم 2008/390 بتاريخ 2010/3/17م.

قرارها رقم 40 لعام 1962 - جملة نقابة املحامني العدد 10 - السنة 1962 - ص 841. قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم . 5

97/24 بتاريخ 1999/12/28.

د. عبد الغني بسيوين عبد اهلل - املصدر السابق - ص 454.. 6

د. ماجد راغب احللو - القانون اإلداري - دار املطبوعات اجلامعية- القاهرة 1994 -ص 460.  . 7

قرار حمكمة العدل العليا  رقم 138 لعام 1968 - جملة نقابة املحامني عدد 2 لعام 1967 - ص 136.. 8

قرارها رقم 2013/62 بتاريخ 2014/3/31.. 9

قرارها رقم 199 لعام 1996- جملة نقابة املحامني ترشين الثاين 1997 - ص4224. وقرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم . 10

99/19 بتاريخ 1999/6/16 - غري منشور

قرارها رقم 2012/103 بتاريخ 2012/10/10م.. 11

القرارات . 12 بنظر  االختصاص  أن  إىل  ونشري   .1999 لسنة  الفلسطيني  النظاميني  املحامني  قانون  من   34  ،33  ،11 املواد  نص 

النظامية لعام  بتعديل قانون تشكيل املحاكم  بقانون  بناء عىل تعديل بقرار  العام تقرر  النفع  الصادرة عن اجلامعات واحتادات 

2014، وأرى أن كان عىل املرشع التمييز بني اجلامعات احلكومية والعامة واخلاصة وعدم شمول احتادات النفع العام، واعتبار 

قرارات الغرفة التجارية والصناعية تقبل الطعن باإللغاء.

قرارها رقم 2013/159 بتاريخ 2014/10/29م.. 13



168

تعترب حمكمة العدل العليا السفارة األجنبية جزء من البلد املبعوث وتقرر عدم اختصاصها بالنظر يف منازعاهتا - قرارها رقم . 14

228 املنشور يف جملة نقابة املحامني عام 1974 -ص230.

د. سليامن الطاموي - النظرية العامة للقرارات اإلدارية - املصدر السابق - ص328.. 15

قرارها رقم  52 لعام 1953 - جملة نقابة املحامني عدد 2 لعام 1954 - ص70. . 16

قرار حمكمة العدل العليا رقم 105 لعام 1956 - جملة نقابة املحامني لعام 1956 - عدد 1 - ص1، وقرارها رقم 41لعام . 17

1963 -العدد 4 - السنة 1963 - ص272.

القانونية 2002-. 18 املبادئ  بتاريخ 2003/10/7 - جمموعة  الدعوى رقم 2003/34  اهلل يف  برام  العليا  العدل  قرار حمكمة 

2004- املصدر السابق- ص45.

 قرارها رقم 29 لعام 1953 - جملة نقابة املحامني العدد 7-  العام 1953- ص 355.. 19

 حكم حمكمة العدل العليا برام اهلل يف الدعوى رقم 2009/180 بتاريخ 2010/3/17- غري منشور، قرار حمكمة العدل العليا . 20

برام اهلل رقم 2006/9 الصادر بتاريخ 2006/2/19- غري منشور.

رقم . 21 الدعوى  يف  حكمها   .2009/12/29 بتاريخ   2009/617 رقم  الدعوى  يف  اهلل  برام  العليا  العدل  حمكمة  حكم   

2010/301 بتاريخ 2010/5/17 - غري منشور.

 قرارها رقم 11 لعام 1952 - جملة نقابة املحامني العدد 8 - العام 1953 - ص 387. قرارها رقم 388لعام 1995- جملة . 22

نقابة املحامني -نيسان أيار 1996-ص805.

 حكم حمكمة العدل العليا برام اهلل يف الدعوى رقم 2003/8 بتاريخ2004/10/12- املبادئ -ص127.. 23

 سليامن الطاموي - النظرية العامة للقرارات اإلدارية - مصدر سابق - ص 177.. 24

 د. طعيمة اجلرف - مبدأ املرشوعية - دار النهضة العربية - القاهرة 1976 - ص99. د. عمر الشوبكي - مصدر سابق - . 25

ص133.

 د.سليامن الطاموي - املرجع السابق ص186. د. حممود حافظ - القضاء اإلداري - ص331.. 26

 قرارها رقم 58 لعام 1963 - جملة نقابة املحامني عدد 8 - السنة 1964 - ص555.. 27

 قرارها رقم 7 لعام 1959 - جملة نقابة املحامني العدد 3- السنة 1959 - ص 89.. 28

 قرارها رقم 175 لعام 1995-جملة نقابة املحامني أيار 1996 - ص708، قرارها رقم 58 لعام 1963 - جملة نقابة املحامني . 29

العدد 8 لعام 1964 - ص555.

 قرارها برام اهلل رقم 9 لعام 1997 الصادر بتاريخ 1997/11/2 -ادوارد بطارسة ضد رئيس إجراء بيت حلم - غري منشور. . 30

أما القرارات القابلة لالستئناف الواردة يف املادة 1/5 من قانون اإلجراء فاعتربهتا قضائية أنظر قرارها رقم 10 لعام 1996  

الصادر بتاريخ 1996/4/24 - حممود احلايف ضد رئيس إجراء طولكرم - غري منشور.

 قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل يف الدعوى رقم 2010/139 بتاريخ 2010/4/26- غري منشور.. 31

 د. ماجد راغب احللو- القانون اإلداري - املصدر السابق - ص518.. 32

 د.جورج قنديل - القواعد الدستورية للقانون اإلداري - القاهرة 1954 - ص21.. 33

 د. حمسن خليل - القضاء اإلداري اللبناين - دار النهضة العربية - القاهرة 1982 - ص482.. 34

 قرار حمكمة العدل العليا رقم 12 لعام 1961 - جملة نقابة املحامني عدد 5 لعام 1961- ص195.. 35



169

قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم 96/6 الصادر بتاريخ 1996/11/26.. 36

قرارها رقم 12 لعام 1966 - جملة نقابة املحامني لعام 1966 - ص540، وقرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم 98/17 . 37

بتاريخ 1999/11/13.

عدل عليا فلسطينية رقم 2015/155 بتاريخ 2015/11/5.. 38

قرارها رقم 73 لعام 1956 - جملة نقابة املحامني العدد 9 لسنة1956.. 39

قرارها رقم 68 لعام 95 - جملة نقابة املحامني نيسان أيار 1996 - ص682، وقرارها رقم 1 لعام 96 شباط 1997 ص 584.. 40

قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل يف الدعوى رقم 2004/85 بتاريخ 2007/4/9- غري منشور.. 41

قرارها رقم 125لعام 1996- جملة نقابة املحامني آذار 1997 -ص1088.. 42

قرارها يف الطعن رقم 1295السنة القضائية )25( - جلسة 1982/12/25.. 43

قرارها يف القضية رقم 1365السنة الثانية عرشة القضائية جلسة 1969/11/29.. 44

قرارها رقم 98/85 بتاريخ 1999/11/7.. 45

قرارها يف الدعوى رقم 2008/244 بتاريخ 2009/10/19- غري منشور.. 46

عدل عليا فلسطينية رقم 2015/145م.. 47

قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم 98/51 بتاريخ 2000/7/1. غري منشور.. 48

د. سليامن الطاموي - النظرية العامة للقرارات اإلدارية - املصدر السابق - ص328.. 49

قرارها رقم 94 لعام 1996- جملة نقابة املحامني آذار 1997 - ص1087.. 50

عدل عليا فلسطينية رقم 2014/254م.. 51

قرارها رقم 116 لعام 1995-جملة نقابة املحامني-حزيران 1997 - ص2200. وقرارها رقم 353 لعام 1994- جملة نقابة . 52

رقم  وقرارها  ص987.   1997 آذار  املحامني  نقابة  جملة   -95/334 رقم  قرارها   ،669 ص   -  1996 أيار  نيسان  املحامني 

95/346 شباط 1997 -ص573.

قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم 99/17 بتاريخ 1999/9/23.غري منشور.. 53

قرارها يف الدعوى رقم 2000/8بتاريخ 2003/3/20- جمموعة املبادئ 2002-2004 -ص74.. 54

قرار حمكمة العدل العليا رقم 415يف الدعوى رقم 2006/31بتاريخ 2007/12/3م- غري منشور.. 55

قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل يف الدعوى رقم 2005/171 بتاريخ 2006/6/3- غري منشور.. 56

قرارها رقم 16 لعام 1997-جملة نقابة املحامني ترشين الثاين 1997 - ص4366.. 57

قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم 37 لعام 1997 والصادر بتاريخ 1999/10/21 - غري منشور.. 58

قرار حمكمة العدل العليا رقم 210يف الدعوى رقم 2005/91 بتاريخ 2006/3/27- غري منشور.. 59

قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل يف الدعوى رقم 2002/12 بتاريخ 2005/4/6. غري منشور.. 60

قرارها يف الدعوى رقم 2009/58 بتاريخ 2010/2/22- غري منشور.. 61

قرارها يف الدعوى رقم 2004/8 بتاريخ 2004/12/13- املبادئ- مصدر سابق- ص154.. 62

قرارها يف الدعوى رقم 2000/94 بتاريخ 2004/11/24- املبادئ مصدر سابق ص144.. 63

قرارها يف الدعوى رقم 1997/48 بتاريخ 2006/6/3- غري منشور.. 64



170

بتاريخ 1997/5/6- غري منشور.أيضا قرارها رقم 94/334 - جملة نقابة . 65 قرار حمكمة العدل لعليا برام اهلل رقم 97/20 

املحامني شباط 1997 - ص690. أيضا قرارها رقم 77 لعام 1964 - جملة نقابة املحامني عدد 2 لعام 1965 - ص 1997.

بتاريخ 2004/5/12. وقرارها يف الدعوى رقم 2004/8 . 66 العليا برام اهلل يف الدعوى رقم 2003/22  قرار حمكمة العدل 

بتاريخ 2004/12/13- املبادئ - مصدر سابق ص155.  

بتاريخ . 67  2013/102 رقم  قرارها  ص223.   -  1953 لسنة   5 العدد  املحامني-  نقابة  جملة   -  1953 لعام   11 رقم  قرارها 

.2014/2/3

قرارها رقم 34 لعام 1996- جملة نقابة املحامني آذار 1997 - ص1046.. 68

قرارها رقم 383 لعام 1995- جملة نقابة املحامني شباط 1997 - ص578.. 69

قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل يف الدعوى رقم 2008/178 بتاريخ 2009/4/20- غري منشور.. 70

عدل عليا رقم 2014/102م بتاريخ 2015/1/5.. 71

قرار حمكمة العدل العليا رقم 94/131 -بتاريخ 1994/6/21 - جملة نقابة املحامني لعام 1995 - ص152.. 72

قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم 2013/59 بتاريخ 2014/2/26م... 73

عدل عليا فلسطينية رقم2014/25.. 74

قرارها يف الدعوى رقم 2000/23بتاريخ 2004/11/23- املبادئ - مصدر سابق ص 140.. 75

قرارها رقم 40 لعام 1996-جملة نقابة املحامني ترشين الثاين 1997 - ص 4363، قرارها رقم 215 لعام 1996 - املصدر . 76

السابق  - ص1485.

قرارها رقم 350 لعام 1995-جملة نقابة املحامني آذار 1997 -ص1020.. 77

قرارها رقم 194 لعام 1996-جملة نقابة املحامني شباط 1997 -ص487.   . 78

قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم 2013/245 بتاريخ 29 !/2014م.. 79

عدل عليا رقم 2013/210م.. 80

قرارها رقم 211 لعام 1996 - جملة نقابة املحامني نيسان 1997 - ص1493.. 81

قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم 2012/5 بتاريخ 2012/7/4م. قرارها رقم 2012/16 بتاريخ 2012/10/6م.. 82

قرارها رقم 2008/233بتاريخ 2011/1/31م.. 83

قرارها يف الدعوى رقم 2008/390 بتاريخ 2010/3/17- غري منشور.. 84

قرارها رقم 2009/211م بتاريخ 2012/9/4م.. 85

قرارها رقم 372 لعام 1996 جملة نقابة املحامني شباط 1997 - ص566. وقرارها رقم 95/364- نفس املصدر ص682. . 86

وقرارها رقم 94/387- ترشين الثاين 1997- ص 4283.

القانونية 2002-2004- املصدر السابق ص . 87 املبادئ  قرارها يف الدعوى رقم 2003/18بتاريخ 2004/5/12- جمموعة 

75. وقرارها رقم 2000/8 بتاريخ 2004/4/7- املصدر السابق ص74.

قرارها رقم 69 لعام 1995- جملة نقابة املحامني آذار 1997 -ص974.. 88

قرارها رقم 2012/36 بتاريخ 2012/10/10م.. 89

 - قرارها رقم 2001/5 بتاريخ 2004/6/1- جمموعة املبادئ 2002-2004- املصدر السابق- ص89.. 90



171

قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل يف الدعوى رقم 98/39 بتاريخ 2004/3/31.. 91

للكتاب- . 92 العامة  املرصية  اهليئة   - األوىل  الطبعة   - اإلداري  القرار  يف  واألشكال  اإلجراءات   - الديداموين  مصطفى  أمحد  د. 

القاهرة 1993-ص28. 

د. حنا نده - القضاء اإلداري يف األردن - الطبعة األوىل- عامن 1973 - ص373.. 93

استقر االجتهاد القضائي يف فرنسا ومرص عىل ذلك نمثل بقرار حمكمة القضاء اإلداري رقم 3/391 بتاريخ 1950/12/13. . 94

وقرار املحكمة اإلدارية العليا املرصية بتاريخ 1965/12/18- طعن رقم 10/1369. 

حكم جملس الدولة الصادر بتاريخ 1951/4/12 - السنة اخلامسة - ص828.. 95

استقر االجتهاد القضائي يف فرنسا ومرص عىل ذلك فمحكمة القضاء اإلداري املرصية قضت األوامر اإلدارية ليس هلا أشكال . 96

وال أنواع حترصها قرار حمكمة القضاء اإلداري رقم 3/391 بتاريخ 1950/12/13. واملحكمة اإلدارية العليا املرصية يف 

قرارها بتاريخ 1965/12/18 طعن رقم 10/1369 قضت األصل أن جهة اإلدارة غري مقيدة بشكل معني لإلفصاح عن 

إرادهتا ما مل يلزمها القانون بذلك.

قرار حمكمة العدل العليا رقم 96/72 املنشور يف جملة نقابة املحامني- نيسان 1997 - ص1428.. 97

رقم . 98 القرار  يف  املوقف  نفس  وتكرر   .2003/6/11 بتاريخ  قلقيلية  حمافظ  ضد  نزال  أمحد  اهلل  برام  العليا  العدل  حمكمة  قرار 

بتاريخ 2004/10/18 حيث قضت بانعدام قرار حمافظ رام اهلل والبرية إزاء نزاع يتعلق بطريق خاص والذي   2003/13

يدخل االختصاص بشأنه للمحاكم النظامية.- املبادئ- مصدر سابق ص135.

عدل عليا فلسطينية رقم 2015/32 بتاريخ 2015/12/21.. 99

قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم 97/14 الصادر بتاريخ 1998/1/16 -بسام غانم ضد جملس بلدية يعبد - قرار غري . 100

منشور.

عدل عليا فلسطينية رقم 2015/130م. أيضا قرارالعدل العليا األردنية رقم 349 لعام 1996- جملة نقابة املحامني ترشين . 101

الثاين 1997- ص4351، قرارها رقم 95/143 جملة نقابة املحامني- آذار 1997 - ص979

قرارها يف الدعوى رقم 2010/148 بتاريخ 2010/2/10- غري منشور.. 102

قرارها يف الدعوى رقم 2000/36 الصادر بتاريخ 2006/12/27- غري منشور.. 103

قرار املحكمة اإلدارية العليا املرصية يف القضية رقم 447 السنة 13 القضائية- جلسة 1962/1/3.. 104

حكم حمكمة العدل العليا املرصية بتاريخ 1964/12/19 - السنة العارشة - ص245.. 105

قرارها رقم 124 لعام 1996-جملة نقابة املحامني نيسان 1997- ص 1448.. 106

عدل عليا فلسطينية رقم 2015/81 بتاريخ اكتوبر 2015.. 107

د.أمحد الديداموين - املصدر السابق - ص236.. 108

قرار حمكمة العدل العليا األردنية رقم 21 لعام 1986 - جملة نقابة املحامني لعام 1987 - ص 40، والذي اقتدت به حمكمة . 109

العدل العليا برام اهلل يف قرارها رقم 96/8 الصادر بتاريخ 1996/12/5-  قرار غري منشور.

قرارها برام اهلل رقم 8 لعام 1996 - غري منشور- مصدر سابق.. 110

111 . -1997 الثاين  ترشين   1994 لعام   387 رقم  قرارها  شباط1997ص518،  املحامني  نقابة  جملة   96/20 رقم  عليا  عدل 

ص4283.



172

قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم 97/5 الصادر بتاريخ 1998/9/8- قرار غري منشور.. 112

نشري إىل أن موقف القضاء اإلداري املرصي قد صادفه تطور هبذا الشأن فبعد أن اعترب ليس لصاحب الشأن التمسك بمخالفة . 113

الشكل بعد رضائه قرار حمكمة القضاء اإلداري بتاريخ 1949/5/31 عدل عن هذا املوقف. أما جملس الدولة الفرنيس فاعترب 

املصدر  الطاموي-  1929/2/11.د.سليامن  بتاريخ  حكم  أحيانا  موضوعا  الدعوى  رد  إىل  يؤدي  قد  بالقرار  املخاطب  رضا 

السابق- ص288.

قرارها يف الدعوى رقم )96/6( بتاريخ 1996/11/26- غري منشور. . 114

د. سليامن الطاموي - النظرية العامة للقرارات اإلدارية - املصدر السابق - ص376.. 115

قرار جملس الدولة الفرنيس يف قضية هالنكس بتاريخ 1954/1/11.. 116

حكم حمكمة القضاء اإلداري بتاريخ 1955/1/29 السنة 12-13 - ص74.. 117

118. Bonnard- Droit administrative- P138.

الوزراء . 119 جملس  بقرار  واخلاصة   2009/10/28 بتاريخ   2008/286 رقم  الدعوى  يف  اهلل  برام  العليا  العدل  حمكمة  قرار   

الفلسطيني إلغاء هيئة احلج والعمرة و إعادة تسكني موظفي هيئة احلج والعمرة عىل اهليكل التنظيمي لوزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية حيث قضت املحكمة برد الدعوى ألن جملس الوزراء استخدم سلطته التقديرية باستقاللية تامة دون التقيد بإرادة 

أخرى وفقا ألحكام املادة 69 من القانون األسايس املعدل- غري منشور.

 قرارها برام اهلل رقم 3 لعام 1992 - مصدر سابق - غري منشور.. 120

 قرارها رقم 47 لعام 1953 - جملة نقابة املحامني العدد 1 لعام 1954- ص7.. 121

 قرارها رقم 338 لعام 96- جملة نقابة املحامني ترشين الثاين 1997 - ص4307.. 122

 قرارها رقم 126 لعام 1988- جملة نقابة املحامني لسنة 1990- ص533.. 123

 قرارها رقم 12لعام 95- جملة نقابة املحامني - شباط 1997 - ص 534.. 124

نقابة . 125 أيار 1996 - ص685، قرارها رقم 42 لعام 1995 جملة  نيسان  نقابة املحامني   قرارها رقم 310 لعام 1994- جملة 

املحامني آذار 1997 ص967. قرارها رقم 61 لعام 1998 الصادر بتاريخ 1999/7/5 - غري منشور

 قرارها رقم 363 لعام 1995- جملة نقابة املحامني آذار 1997 - ص1004، وبنفس املعنى صدر حكم حمكمة العدل العليا . 126

برام اهلل رقم 99/50 بتاريخ 2003/4/28.

 قرارها بتاريخ 1964/10/30- جملة نقابة املحامني - السنة13 العدد األول - ص13، قرارها رقم 153 لعام 96 - جملة . 127

نقابة املحامني ترشين الثاين 1997 - ص4290. 

 قرارها برام اهلل رقم 3 لعام 92 الصادر بتاريخ 1994/3/24- قرار غري منشور.. 128

 قرارها رقم 89 لعام 1967 - جملة نقابة املحامني عدد1 لسنة 1968 - ص 25.. 129

 قرارها رقم 97/40 بتاريخ 1998/9/8 - غري منشور.. 130

 قرارها رقم 635 لعام 1954 - جملة جملس الدولة - السنة اخلامسة - يناير 1954 - ص 433.. 131

 قرارها رقم 2013/167 بتاريخ 2014/3/31. وقرار حمكمة العدل العليا رقم 62 لعام 1996 جملة نقابة املحامني - العدد . 132

3 سنة 1997- ص 1036.

 عدل عليا رقم  92/166  األعداد )1،2،3( لسنة 1993 ص 112.. 133



173

قرارها رقم 59 لعام 1967 -  جملة نقابة املحامني عدد 10-12 لعام 1967 - ص 1071.. 134

قرارها رقم 2002/14 بتاريخ 2003/12/16- جمموعة املبادئ القانونية 2002-2004- املرجع السابق- ص55.. 135

قرارها رقم 54لعام 96-جملة نقابة املحامني آذار 1997-ص 1078. . 136

د. حممد السعيد رشدي- التعسف يف استعامل احلق- دار النهضة العربية - القاهرة 1991-ص211 وما بعدها.. 137

حكم املحكمة اإلدارية العليا بتاريخ 1991/9/8 الرشكة املرصية لتجارة املعادن"سيجال" ضد وزير التموين.. 138

قرار حمكمة العدل العليا- جملة نقابة املحامني- السنة 16 عدد 4-6 ص 185. قرارها رقم 96/153- جملة نقابة املحامني- . 139

ترشين األول 1997-ص 4290.

غري . 140 2007/12/24م-  بتاريخ   -  2007/9  ،2007/74 رقم  الدعويني  يف   418 رقم  اهلل  برام  العليا  العدل  حمكمة  قرار 

منشور.

 قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم 2009/136 م بتاريخ 24 /2011/1.. 141

 قرارها رقم 2013/4 بتاريخ 2014/2/26.. 142

د. الطاموي - النظرية العامة للقرارات اإلدارية - مصدر سابق - ص194.. 143

144. Rivero Jone- Droit administrative - 11e ed - Dallos - Paris - 1986 p266.

 قرارها رقم 93 لعام 1995- جملة نقابة املحامني نيسان أيار 1996 - ص 629.. 145

نمثل عىل ذلك باجتهاد حمكمة العدل العليا يف قرارها رقم 96/117 خلو ملف املستدعي من تقرير طبي موحد صادر عن . 146

اللجنة املكلفة بإعداد ه عن حالة املستدعي إلثبات فيام إذا كان باستطاعته ممارسة املهنة أم ال، وحيث أن القرار اإلداري يعتمد 

عىل الرأي الذي تصدره اللجنة املسامة من املجلس وبالتايل يكون القرار الصادر عن املجلس بعدم املوافقة عىل طلب املستدعي 

إحالته عىل التقاعد ألسباب مرضية سابقا ألوانه ومستوجب اإللغاء. - جملة نقابة املحامني شباط 1997 - ص499. 

دعوى عدل عليا برام اهلل  رقم 2014/21م بتاريخ 2015/1/26.. 147

املبادئ . 148 نابلس - جمموعة  بلدية  بتاريخ 1971/11/29- معروف وآخرون ضد طبيب  الصادر  لعام 1971  قرارها رقم 5 

القانونية ملحكمة العدل العليا يف الضفة الغربية - ص17 وما بعدها.

قرارها رقم 58 لعام 1953 - جملة نقابة املحامني عدد 2 لعام 1953 - ص 74. وقرارها رقم 57 لعام 1953- عدد 3 لعام . 149

1954 - ص 139. وقرارها رقم 5 لعام 1954- عدد 6 لعام 1954 - ص 323.

قرارها رقم 7 لعام 1971 صادر بتاريخ 1972/7/16- جمموعة املبادئ القانونية ملحكمة العدل - ص 24. . 150

قرار حمكمة العدل العليا رقم 65/81 جملة نقابة املحامني عدد 12- السنة 13- ص1797. وقرارها برام اهلل رقم 99/35 . 151

بتاريخ 2001/3/3 - غري منشور . وقرارها رقم 2011/343 بتاريخ 2014/2/26م.

قرارها رقم 307 لعام1995-جملة نقابة املحامني- نيسان أيار 1996 -ص 757. وقرارها رقم 58 لعام 1953- عدد2 لعام . 152

1953- ص74.

قرارها رقم 96/125 - جملة نقابة املحامني آذار 1997 - ص1088.. 153

قرارها برام اهلل رقم 5لعام 1996 الصادر بتاريخ 1996/12/18- غري منشور.. 154

قرارها رقم 88/163 بتاريخ 1989/9/30 -جملة نقابة املحامني لعام 1991 - ص68.. 155

نقابة . 156 الثاين 1997 - ص4330. وقرارها رقم 95/255 جملة  املحامني ترشين  نقابة  لعام 1996- جملة  قرارها رقم 329   



174

املحامني آذار 1997 -ص 995، وقرارها رقم 96/62 -نفس املصدر -ص1036.

 قرارها رقم 88/240 بتاريخ 1989/5/29- جملة نقابة املحامني عام1989 -ص1597.. 157

 قرارها رقم 91/153 بتاريخ 1991/9/25 - جملة نقابة املحامني لعام 1992 -ص 74.. 158

 قرارها رقم 6 لعام 1959- جملة نقابة املحامني العدد 3 لعام 1959 - ص 85.. 159

  نذكر من الفقه األستاذ دولوبادير وبونار و د.فؤاد العطار ود.ماجد احللو ود.مصطفى أبو زيد فهمي ود.حمسن خليل. دعوى . 160

عدل عليا برام اهلل  رقم 2014/21م بتاريخ 2015/1/26.

 قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل يف الدعوى رقم 2005/77 بتاريخ 2006/4/12- غري منشور.. 161

 املحكمة اإلدارية العليا - جلسة 1956/4/28 السنة األوىل ص698، والطعن رقم 1/175ق بتاريخ 1956/2/11 - . 162

السنة األوىل ص191 أنظر أيضا جلسة 1962/11/17 - السنة الثامنة ص72.

 حمكمة القضاء اإلداري املرصية يف الدعوى رقم 8/1157ق بتاريخ 1955/3/1 - السنة السابعة ص338، أيضا املحكمة . 163

اإلدارية العليا جلسة 1/5 /1963 - السنة الثامنة ص411.

 حمكمة القضاء اإلداري يف الدعوى رقم 3/371ق بتاريخ 1950/2/7 - السنة الرابعة ص 338.. 164

 املحكمة اإلدارية العليا املرصية - طعن 2/161ق بتاريخ 1957/3/30 السنة الثانية - ص783.. 165

 قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل يف الدعوى رقم 2002/14 بتاريخ 2003/12/16- غري منشور.. 166

  عدل عليا فلسطينية رقم 2015/32 بتاريخ 2015/12/21.. 167

 قرارها رقم 36 لعام 1996- جملة نقابة املحامني- شباط 1997 - ص628.. 168

 قرارها رقم 93 لعام 1966 - جملة نقابة املحامني العدد 7 - السنة 1966 - ص 759 وال نوافق املحكمة يف اجتهادها بحكم . 169

أن وسيلة النرش يف اجلريدة الرسمية تتناسب مع القرارات التنظيمية بحكم أن اجلريدة الرسمية ال تصدر بشكل يومي يفرتض 

معها إطالع األفراد عىل القرارات اإلدارية الفردية املتعلقة هبم.

 قرارها رقم 84 لعام 1966 - جملة نقابة املحامني العدد 2 -  السنة 1967 - ص 119.. 170

 قررت حمكمة العدل العليا يف قرارها رقم 96/253 - إذا مل يتضمن ملف املستدعي ما يشري إىل تبليغه فيكون الطعن مقدما . 171

عىل العلم - املصدر السابق - ص 4408.و قرارها رقم 3 لعام 1957 - جملة نقابة املحامني- عدد 3 لعام 1957 - ص 323.

قرارها رقم 95/412. وقرارها رقم . 172 أيضا  املحامني شباط 1997 - ص612.  نقابة  لعام 1995- جملة  قرارها رقم 408   

95/416 نفس املصدر ص 617،623.

 نشري إىل أن املادة 114 من قانون اخلدمة املدنية الفلسطيني قد حددت أجل عرشين يوما للتظلم من تاريخ العلم وستني يوما . 173

جلواب اإلدارة وستني يوما بعد الرفض الرصيح أو الضمني للطعن أمام القضاء. أما يف القرارات السلبية فيطعن فيها بعد مرور 

30 يوما عىل تقديم الطلب.

 قرارها رقم 8 لعام 1997-  جملة نقابة املحامني -ترشين الثاين 1997 - ص4234.. 174

 قرارها رقم 96/6 بتاريخ 1996/11/26- غري منشور.. 175

 قرارها رقم 35 لعام 1968 - جملة نقابة املحامني عدد 7 لعام 1968 - ص544.. 176

 قرارها رقم 51 لعام 96 جملة نقابة املحامني آذار 1997- ص1043. . 177

 قرارها رقم 109 لعام 1995- جملة نقابة املحامني نيسان أيار 1996 - ص794. قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل يف الدعوى . 178



175

رقم 2005/61 بتاريخ 2006/4/29- غري منشور.

 قرارها رقم 406 لعام 1996- جملة نقابة املحامني- ترشين ثاين1997- ص 4239. قرارها رقم 96/50- ص4277.. 179

 قرارها رقم 114 لعام 1961 - جملة نقابة املحامني عدد 4 لسنة 1962- ص 216.. 180

 قرارها رقم 334 لعام 1995- جملة نقابة املحامني- آذار 1997- ص 987.. 181

 قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل يف الدعوى رقم 2004/32 الصادر بتاريخ 2006/6/7.. 182

 قرار حمكمة العدل العليا رقم 92/82 بتاريخ 1992/6/30- جملة نقابة املحامني لعام 1992 ص 2050.. 183

 قرارها رقم 77 لعام 1963 - جملة نقابة املحامني عدد 1 لعام 1964- ص71.. 184

 قرارها يف القضية رقم 1209 السنة القضائية 12- جلسة 1959/4/27.. 185

 د. سليامن الطاموي - النظرية العامة للقرارات اإلدارية - املصدر السابق -ص 538.. 186

 د.حممد مرغني- القانون اإلداري املغريب املصدر السابق - ص 334 ، د.ماجد احللو - القرار اإلداري - املصدر السابق - . 187

ص497.

 املادة 182 من قانون العقوبات لعام 1960 الساري املفعول يف الضفة الفلسطينية.. 188

 د. إعاد القييس - املصدر السابق - ص312. حكم حمكمة باريس بتاريخ 1948/5/27 - دالوز1948 -ص 413. حكم . 189

جملس الدولة الفرنيس بتاريخ 1913/5/30 يف قضية بريفي دولور - املجموعة - ص9.

 د. سليامن الطاموي - الوجيز  يف القانون اإلداري- املصدر السابق - ص575. حكم املحكمة اإلدارية العليا الصادر بتاريخ . 190

1962/2/14 جمموعة السنة الثامنة ص59. 

 د.مصطفى العجالين - املصدر السابق - ص303.. 191

 د. سليامن الطاموي - القرارات اإلدارية - املصدر السابق - ص619 وما بعدها.. 192

 القانون اإلداري - جمموعة من املؤلفني- مقرر جامعة القدس املفتوحة 1995 - ص 350.. 193

 د. ماجد راغب احللو - القانون اإلداري - املصدر السابق - ص573.. 194

 قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم 96/44 بتاريخ 1996/11/24- مؤسسة دينامو الين ضد وزير النقل- غري منشور.. 195

 د.ارحيم الكبييس-حرية اإلدارة يف سحب قراراهتا - أطروحة دكتوراه - جامعة القاهرة 1986 - ص3-1، 20-17.. 196

 اآلية رقم 71 من سورة غافر،واآلية رقم 12 من سورة السجدة عىل الرتتيب.. 197

 د. ارحيم الكبييس - املصدر السابق - ص22 وما بعدها.. 198

 د.حممد فؤاد مهنا - القانون اإلداري العريب يف ظل االحتاد االشرتاكي الديمقراطي التعاوين- القاهرة 1965-ص1004.. 199

 د.رمزي الشاعر- نظرية البطالن يف القرارات اإلدارية - جامعة القاهرة - القاهرة 1968 -ص348.. 200

 د.حممد مدين - مسؤولية اإلدارة عن أعامهلا املرشعة - رسالة ماجستري- القاهرة 1952 - ص174.. 201

 د.ثروت بدوي - تدرج القرارات اإلدارية ومبدأ املرشوعية - القاهرة 1968-1969 - ص117.. 202

 حكم حمكمة القضاء اإلداري بتاريخ 1949/5/4- جمموعة السنة الثانية ص715.. 203

 د.فالني- سحب القرار اإلداري - 1956 - ص566.. 204

 قرارها يف الدعوى رقم 2005/177 بتاريخ 2006/3/29- غري منشور.. 205

 د.عبد الرزاق السنهوري - النظرية العامة لاللتزامات -نظرية العقد -ص679.. 206



176

 قراره " Ville de Lisieu " - جمموعة سريي 1948 - ص83.. 207

قرارها رقم 334 لعام 1995- جملة نقابة املحامني آذار 1997 - ص987.. 208

 قرار حمكمة العدل العليا رقم 95/324- املصدر السابق - ص1000.. 209

 قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم 97/31 بتاريخ 1998/6/23 - غري منشور.. 210

 قرارها يف الدعوى رقم 98/3 بتاريخ 2004/6/16 جمموعة املبادئ القانونية ملحكمة العدل العليا 2002-2004- ص . 211

.94

 د. ليون دوجي - املطول يف القانون الدستوري - الطبعة الثالثة - ص788-722. . 212

 املستشار عبده حمرم - سحب القرارات اإلدارية - جملة جملس الدولة - السنة األوىل 1950- ص112.. 213

  قرارها رقم2013/53 بتاريخ 2014/6/30م.. 214

 د. عبد القادر خليل- نظرية سحب القرارات اإلدارية - القاهرة 1964 -ص47.. 215

 فالني - القانون اإلداري - 1970/1969 - ص386.. 216

 د. ثروت بدوي -القانون اإلداري - القاهرة 1974 - ص135، د. أرحيم الكبييس - املصدر السابق - ص105.. 217

 قرارها رقم 137 لعام 1979 - جملة نقابة املحامني لعام 1980 - ص1481.. 218

 قرارها رقم 162 لعام 1995- جملة نقابة املحامني - السنة الرابعة واألربعون - نيسان أيار 1996 - ص607. . 219

 قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل يف الدعوى 2005/177 بتاريخ 2006/3/29. . 220

 قرار جملس الدولة يف قضية غاسلني بتاريخ 1968/2/11- املجموعة ص113.. 221

 قرار جملس الدولة يف قضية جوريب بتاريخ 1945/6/29 - املجموعة ص144.. 222

 قرار جملس الدولة يف قضية منونيه بتاريخ 1949/5/4 - املجموعة ص196.. 223

 قرارها رقم 343 لعام 1995  - جملة نقابة املحامني نيسان أيار 1996 - ص800.. 224

 قرار جملس الدولة الفرنيس يف قضية مولية بتاريخ 1945/2/6.. 225

 قرار جملس الدولة الفرنيس يف قضية مارفييه بتاريخ 1961/4/6- املجموعة ص218.. 226

 د. ارحيم الكبييس - الصدر السابق -ص121 وما بعدها.. 227

 قرار جملس الدولة الفرنيس بتاريخ 1909/3/12 يف قضية ساكت- املجموعة ص493. أيضا حكم املحكمة اإلدارية املرصية . 228

يف القضية رقم 587 بتاريخ 1959/5/23- السنة الرابعة - ص1309.

 قرار جملس الدولة الفرنيس يف قضية مولية وسالفني بتاريخ 1948/2/6 - املجموعة ص62.. 229

 حكمها بتاريخ 1970/3/21- السنة اخلامسة عرشة - ص2333.. 230

 قرار جملس الدولة الفرنيس يف قضية أنجلد بتاريخ 1957/7/5.. 231

 قرار جملس الدولة يف قضية ماري كان بتاريخ 1948/11/5- ارحيم الكبييس- املصدر السابق ص179 -186.. 232

 فالني- املطول يف القانون اإلداري - 1963 -ص559. فيدل- القانون اإلداري -1976 - ص198. عبده حمرم - املصدر . 233

السابق- ص106. د.كامل ليلة - املصدر السابق - ص537. د.طعيمة اجلرف - املصدر السابق - ص511.

 قرار املحكمة اإلدارية العليا بتاريخ 1991/9/8- الرشكة املرصية لتجارة املعادن ضد وزير التموين والتجارة الداخلية.. 234

 قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل يف الدعوى رقم 2007/51 بتاريخ 2010/4/7- غري منشور.. 235



177

  عدل عليا فلسطينية رقم 2014/252 بتاريخ 2015/10/19.. 236

 قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل يف الدعوى رقم 2008/186 بتاريخ 2009/10/20- غري منشور.. 237

 قرار جملس الدولة يف قضية برود  1959/4/22 - املجموعة ص256.. 238

 قرار جملس الدولة يف قضية روض بتاريخ 1955/2/4 - املجموعة ص72.. 239

 قرار جملس الدولة بتاريخ 1967/3/3 يف قضية رشكة نورثهن - املجموعة ص105.. 240

 قرار جملس الدولة بتاريخ 1970/5/13 يف قضية مونرو الباريسية - املجموعة ص320.. 241

  قرارها رقم 2013/102 بتاريخ 2014/2/3م,. 242

املصدر . 243 نفس   96/138 رقم  عليا  وعدل  ص1084،   -1996 آذار  املحامني  نقابة  جملة   -1996 لعام   131 رقم  قرارها   

ص1092.

 قرارها رقم 161 لعام 1996 - جملة نقابة املحامني شباط 1997 - ص 500.. 244

 د.طعيمة اجلرف-  القانون اإلداري - 1973 - ص511. أ.عبده حمرم - املصدر السابق - ص124-106. . 245

 قرارات جملس الدولة الفرنيس فرو منت بتاريخ 1948/6/4 - املجموعة ص249. وكنتش بتاريخ 1954/11/2 ، والبن . 246

بتاريخ 1966/3/4 - املجموعة ص597.

 قرار جملس الدولة الفرنيس يف قضية تري فال بتاريخ 1964/4/29- املجموعة ص262.. 247

 قرارها رقم 2009/222م بتاريخ 2011/1/31.. 248

 املادة 12/ ج من قانون حمكمة العدل العليا األردنية لعام 1992.. 249

 قرارها رقم 59 لعام 1962 - جملة نقابة املحامني لعام 1962 - ص963. أيضا قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم 98/84 . 250

بتاريخ 1999/11/10 غري منشور، قرارها رقم 9 لعام 1962 - جملة نقابة املحامني العدد 11 - السنة 7 - ص 963.

الثاين حزيران 1952- . 251 العدد  القاهرة -كلية احلقوق -  القانون واالقتصاد -جامعة  للقانون - جملة   فيدل- خضوع اإلدارة 

ص180.

 فالني- القانون اإلداري- 1969-1970- ص325.. 252

 د. مصطفى وصفي- مقالته انعدام القرار اإلداري - جملة جملس الدولة - السنة السابعة 1956 - ص261.. 253

 د. عبد احلميد كامل حشيش - حرية اإلدارة يف سحب قراراهتا - جامعة القاهرة كلية احلقوق - ص 493.. 254

 سليامن الطاموي - مبدأ املرشوعية وضوابط خضوع الدولة للقانون - دار الفكر العريب - القاهرة 1974 - ص206.. 255

 لقد نص قانون حمكمة العدل العليا رقم 12 لعام 1992 عىل ذلك يف املادة 12، كام أن اجتهاد حمكمة العدل العليا قد استقر عىل . 256

ذلك-  قرارها رقم 95/309 بتاريخ 1995/5/13 - جملة نقابة املحامني - ترشين أول 1997- ص4256.

 د. عدنان عمرو- إبطال القرارات اإلدارية الضارة باألفراد واملوظفني- رام اهلل 2001- ص87 وما بعدها.. 257

 قرارها رقم 95 لعام 1995- جملة نقابة املحامني- حزيران 1997 -ص2215 . وقرارها رقم 96/91 جملة نقابة املحامني- . 258

املصدر نفسه ص2246، قرارها رقم 94/176 شباط 1997 - ص544.

 قرار املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 2312 السنة القضائية 27- جلسة 1984/4/14.. 259

  عدل عليا رقم )2011/59( .. 260

لعام . 261  102 رقم  قرارها  أيضا    -2006/12/27 بتاريخ  رقم2005/145  الدعوى  يف  اهلل  برام  العليا  العدل  حمكمة  قرار   



178

1964 صادر بتاريخ 1965/5/21 - جملة نقابة املحامني لعام 1965 - ص 922. قرارها رقم 95/116 جملة نقابة املحامني 

حزيران 1997 -ص2200. قرارها رقم 43 لعام 1953 - جملة نقابة املحامني العدد 11 لعام 1953 - ص 547. قرارها 

رقم 96/9 نفس املصدر ص2230. وقرارها رقم 96/16. وقرارها رقم 96/91. وقرارها رقم 96/103. نفس املصدر 

ص2243،2246، 2257. وقرارها رقم 357 لعام 1995- جملة نقابة املحامني شباط 1997 - ص509. قرارها رقم 228 

لعام 1995- جملة نقابة املحامني - املصدر السابق - ص4248. قرارها رقم 76 لعام 1995-جملة نقابة املحامني - ترشين 

الثاين 1997 -ص4241. قرارها رقم 228 لعام 1995- جملة نقابة املحامني - املصدر السابق - ص4248.

 قرارها رقم 2003/28بتاريخ 2004/6/16- جمموعة املبادئ 2002-2004- املصدر السابق ص98.. 262

 قرار جملس الدولة يف قضية كازيه بتاريخ 1961/4/14.. 263

 القرار رقم 95/80 املنشور يف جملة نقابة املحامني نيسان أيار 1996 - ص696.. 264

 قرارها رقم 292 لعام 1996- جملة نقابة املحامني ترشين الثاين 1997 - ص 4419.. 265

 د.ارحيم الكبييس - املصدر السابق - ص58-35.. 266



179

1 
 

 اإلنسانيالحماية الجنائية لمممتمكات الثقافية في مدينة القدس والقانون الدولي 
 

 د.محمد الشاللدة
 أستاذ القانون الدولي المشارك في جامعة القدس
 م4102

 المقدمة 
خاصة بعدما عانت البشرية وال زالت  ،حظيت قضية الحماية الجنائية لممتمكات الثقافية باىتمام دولي كبير

 تعاني من اعتداءات وانتياكات جسيمة ضد الممتمكات الثقافية والدينية.
فإن ضمان حمايتو الجنائية ال تقع عمى  ،ووفقا لما يمثمو التراث العالمي الثقافي والطبيعي من أىمية تاريخية
ية الجنائية الدولية ليذا التراث استنادًا عاتق التشريعات الوطنية فحسب وانما ال بد من كفالة الحما

 لمتشريعات والمواثيق الدولية وذلك ألنو ممك لمبشرية جمعاء.
وحيث ان فمسفة التجريم والعقاب لمحماية الجنائية لممتمكات الثقافية انطمقت لتحقيق ابعاد لمدفاع االجتماعي 

 بية والثقافية الالزمة لصيانة كيان المجتمع.تعبيرا عن فمسفة جديدة توجو الى حماية القيم المادية واالد
 اوال4 اهمية البحث4 

تكمن اىمية ىذا البحث في ابراز موقف االتفاقيات الدولية بشأن الحماية الجنائية لألثار بشكل عام وفي 
وتبرز اىمية ىذه الدراسة في توضيح موقف اتفاقية الىاي لعام  ،مدينة القدس تحت االحتالل بشكل خاص

المعززة وكذلك تكمن األىميو في الزام الدول األطراف باتخاذ  ،الخاصة ،حول صور الحماية العامو 1954
االجراءات الضرورية التي تكفل محاكمة األشخاص الذين يخالفون احكام ىذه األتفاقية وذلك بايقاع عمييم 

 .جزاءات جنائية او تأديبية
 ثانيا4 موضوع الدراسة4

تكمن في تحديد اسس ومعايير الحماية الجنائيو لألثار في القدس وفقا ان موضوع ىذه الدراسة -1
لمتشريعات الوطنية السائدة في االراضي الفمسطينية المحتمة واألتفاقيات الدولية ذات الصمو بالحماية 

 الجنائية لألثار في مدينة القدس.
تزام اسرائيل كدولة محتمة بالحماية توضيح االعتداءات األسرائيمية عمى األثار في مدينة القدس وبيان ال-2

 الجنائية لألثار.
 

الحماية الجنائية للممتلكات الثقافية في مدينة القدس 
والقانون الدولي االنساني 

د. محمد الشاللدة 
أستاذ القانون الدولي المشارك في جامعة القدس 2014
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 اهداف الدراسة4
تيدف ىذه الدراسة الى معرفو األثار الفمسطينية في مدينة القدس واألحكام العامة لمحماية الجنائية  -1

 لألثار وفقا لألتفاقيات الدولية ذات الصمو.
لحماية األثار في مدينة القدس استنادا لألتفاقيات  تيدف ىذه الدراسة الى الوقوف عمى األبعاد الجنائية -2

 الدولية.
 ثالثا4 منهجية البحث4

تعتد ىذه الدراسة عمى تحميل نصوص األتفاقيات الدولية ذات الصمة بالحماية الجنائية لألثار اثناء فترة 
عن لقرارات الصادرة وبيان ا ،االحتالل وبيان مسؤولية اسرائيل من جراء انتياكاتيا ألحكام ىذه األتفاقيات

 المؤتمرات الدولية ذات الصمة.
 خطة البحث4

 4تقوم دراسة ىذا الموضوع وفق الخطة التالية
 الفصل االول: المركز القانوني لمدينة القدس والقانون الدولي االنساني

 الفصل الثاني: نطاق تطبيق احكام الحماية المقررة لمممتمكات الثقافية في مدينة القدس.
الثالث: المسؤولية الدولية الجنائية عمى اسرائيل عن الجرائم المرتكبة ضد الممتمكات الثقافية والدينية الفصل 

 واالثرية في فمسطين.
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 4المركز القانوني لمدينة القدس والقانون الدولي االنساني4 األولالفصل 
 لمبمد التي تخصو وكذلك لإلنسانيةافي الممتمكات الثقافية باعتبارىا جزء من التراث الثق أىميةبناًء عمى 

 أىمالسمم والحرب. ومن  أوقاتفقد استقرت قواعد القانون الدولي عمى ضرورة حمايتيا في  ،جمعاء
وكذلك  1999وممحقييا لعام  1954 ،1907و 1899اتفاقية الىاي لعام  ،االتفاقيات الدولية ذات العالقة

 .(1)الثقافية األعيانلحماية  1977ام وممحقييا لع 1949لعام  األربعةاتفاقيات جنيف 
 إقميماالحتالل الحربي ىو تمكن دولة محاربة من دخول  أنالوضع القانوني لمدينة القدس يتضح من خالل 

من الالئحة المتعمقة بقوانين  42واستنادًا لنص المادة  2بعضو بصفة فعمية.  أوالعدو والسيطرة عميو كمو 
"تعتبر ارض الدولة محتمة فانو تم تعريف االحتالل الحربي كما يمي:  ،1907الحرب البرية لعام  وأعراف

تمارس فييا  أنوال يشمل االحتالل سوى األراضي التي يمكن  ،حين تكون تحت السمطة الفعمية لجيش العدو
 ىذه السمطة بعد قياميا". 

 أومحتاًل حينما يوضع تحت سمة الجيش المعادي يعتبر  اإلقميموتقضي الئحة الىاي لمحرب البرية بان 
وعمى  ،عمى ارض الواقع إليومن الناحية الفعمية. وان سمطة الحكم قد انتقمت  األخيرالقيادة العسكرية ليذا 

الممكنة الستعادة وضمان السالمة والنظام العام مع ضرورة احترام  اإلجراءاتالدولة المحتمة اتخاذ كافة 
 .(3)ي البمد عشية االحتاللالقانون الساري ف

 اإلقميمانو ال ينتج عنو نقل حقوق السيادة عمى  أساسياوقواعد قانونية  أسسويقوم االحتالل الحربي عمى 
تبقى وان كانت قد توقفت طوال مدة  األولىالدولة المحتمة. فسيادة الدولة  إلى اإلقميممن الدولة صاحبة 

تحول ىذا الوضع الفعمي الناتج  أنوال يجوز لمدولة المحتمة  المحتمة.االحتالل وتباشرىا بداًل عنيا الدولة 
 .(4)إلييا اإلقميموضع قانوني عن طريق ضم  إلىعن االحتالل 

واحتالل القدس الشرقية من قبل قوات االحتالل  1967بعد ىزيمة الدول العربية في حرب حزيران 
وبسط سيطرتيا القائمة عمى  ،إسرائيللدولة  أبديةوبيدف توحيد القدس واعتبارىا عاصمة  ،اإلسرائيمي

وذلك لمنع اتخاذ المدينة  ،1948عمى ما تبقى منيا بعد احتالليا عام  ،الغير بالقوة أراضياالستيالء عمى 
)الكنيست( في سياسة تكريس ضم  اإلسرائيميفقد ساىم البرلمان  (5)المقدسة عاصمة لمدولة الفمسطينية.

بل من خالل قرارات اتخذىا في  ،فقط أصدرىاوتثبيتو ليس من خالل تشريعات  سرائيلإ إلىالقدس الشرقية 
  .(6)أيضامن مناسبة  أكثر

المدنيين في وقت الحرب لعام  األشخاص( من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية 47ووفقًا لنص المادة )
تنص ىذه المادة عمى ما يمي: "ال يحرم  تشكل احد التعميمات الميمة في سياق حاالت الضم و 1949
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 ،االتفاقيةكيفية من االنتفاع بيذه  بأيةحال وال  بأيمحتل  إقميم أيالذين يوجدون في  المحميون األشخاص
بسبب  أو ،حكومتو أوالمذكور  اإلقميمعمى مؤسسات  األراضيتغيير يطرأ نتيجة الحتالل  أيسواء بسبب 

كذلك بسبب قيام ىذه الدولة بضم كل أو  أو ،المحتل ودولة االحتالل اإلقميمأي اتفاق يعقد بين سمطات 
 جزء من األراضي المحتمة".

ىو"أي شكل من أشكال الضم... لكل األراضي المحتمة أم ( 47أحد ىذه التغييرات التي حددتيا المادة )
 لجزء منيا " من قبل قوة االحتالل.

( ال يمكن اعتباره اعترافًا ضمنيًا بأن 47ن الضم في المادة )أن الحديث ع إلىىنا  اإلشارةمن الميم 
 .7))اكتساب السيادة من خالل الضم ىو أمر قانوني

يؤكد القانون الدولي المعاصر أثناء النزاعات المسمحة واالحتالل الحربي بوجوب تطبيق أحكام القانون 
عمى  اإلنسانيالقانون الدولي  أحكاممما يعني لزوم سريان  ،بشقييا العرفي والتعاقدي اإلنسانيالدولي 
 .(8)بما فييا القدس الشرقية 1967الفمسطينية المحتمة عام  األرض

القانونية  اآلثاربخصوص  2004وىذا ما أكده الرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 
بالقوة  األراضية والذي أكد عمى عدم جواز اكتساب الفمسطينية المحتم األراضيالناشئة عن بناء جدار في 

التفاقيات جنيف عمى  اإلضافي األولويؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك البروتوكول 
 .(9) بما فييا القدس الشرقية ،الفمسطينية المحتمة األرض

القائمة باالحتالل، لتغيير وضع القدس السمطة  ،إسرائيلالتي تقوم بيا  األعمال أنوأكد الرأي االستشاري 
 (.10)وباطمة الغيوال تتمتع بالصالحية القانونية وىي  ،الشريفة المحتمة وتركيبتيا السكانية

عددًا من التدابير  إسرائيلاتخذت  ،أالنحتى  1967محكمة العدل الدولية عمى انو منذ عام  أكدتكذلك 
في عدد من المناسبات  األمنمجمس  أشارقدس. وبعد أن تستيدف تغيير وضع مدينة ال األراضيفي ىذه 

لعام  298مك التدابير، وبموجب القرار ت أدانبالقوة المسمحة(،  األرض اكتساب)مبدأ عدم جواز  إلى
لتغيير  إسرائيلالتي اتخذتيا  واإلداريةالتشريعية  اإلجراءات:"جميع أنعبارة ممكنة  بأوضح أكد 1971

والممتمكات، ونقل السكان، والتشريعات التي تستيدف  األراضيوضع مدينة القدس بما فييا ذلك مصادرة 
 .(11)تغير ذلك الوضع" أنوال يمكن  إجماالىي غير صحيحة  ،ضم الجزء المحتل

وىذا  ،قواعد قانون الحرب إحدىالمحتمة نتيجة لعمميات عسكرية ىي  األراضيقاعدة منع ضم  أننالحظ 
يمنع قيام  أيضابعد توقيع اتفاق اليدنة ىو احتالل عسكري  األخرالطرف  أراضياحتالل جزء من  أنيؤكد 
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ترتيب  أومن االعتراف بيذا الضم  األخرىالمحتمة كما يمنع الدول  األقاليمالدولة التي قامت بذلك من ضم 
 (12). القانونية الالزمة عميو اآلثار

في اتفاقية جنيف الرابعة وافقت عمى  األطرافالدول  أنوعالوة عمى ذلك تالحظ محكمة العدل الدولية 
بتكرار سريان اتفاقية جنيف الرابعة عمى ". وأصدرت بيانًا قامت فيو 1999تموز  15تفسير اتفاقيتيا في 

 ".بما فييا القدس الشرقية ،الفمسطينية المحتمة األراضي
المحتمة في  األراضياتفاقية جنيف الرابعة تسري عمى  أنترى محكمة العدل الدولية وفي ضوء ما تقدم 

طرفين  واألردن إسرائيلالمتعاقدة السامية. وكانت  األطرافمن  أكثر أوحالة نشوب صراع مسمح بين اثنين 
 األراضيمى االتفاقية تسري ع أنترى المحكمة  ،وبالتالي 1967في تمك االتفاقية عندما نشب الصراع عام 

 أثناء إسرائيلوالتي احتمتيا  ،قبل نشوب الصراع األخضرالشرق من الخط  إلىالفمسطينية التي كانت تقع 
 (13).األراضيداع لمبحث في الوضع السابق الدقيق لتمك  أيالصراع حيث انو ليس ىناك 

 األمنوالقرارات الصادرة عن مجمس  اإلنسانيمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي  إلىوبيذا واستنادًا 
المتحدة وكذلك بناًء عمى الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل  لألمموالجمعية العامة 
محتمة  أراضيبما فييا القدس الشرقية تعتبر  1967الفمسطينية المحتمة منذ عام  األراضيالعنصري فان 

 .1949وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام  نسانياإلوينطبق عمييا القانون الدولي 
وما  اإلنسانيبضم مدينة القدس يعتبر باطاًل ومخالفًا لمقانون الدولي والقانون الدولي  إسرائيلوان تصرف 

 يترتب عن ىذا الضم يعتبر باطاًل.
ال تنتقل السيادة  1967الفمسطينية المحتمة منذ عام  األراضيمن  يتجزأالقدس باعتبارىا جزء ال  أنكما 

دولة  إلى األصلبمجرد احتالليا فاالحتالل ال يترتب عميو نقل السيادة من دولة  إسرائيل إلىعمييا 
  (14 )االحتالل.

من خالل ما تقدم يسري عمى الحماية الجنائية لمممتمكات الثقافية في مدينة القدس مبادئ وقواعد القانون 
 .حتمةوىذا يرتب حماية الممتمكات الثقافية في مدينة القدس الم اإلنسانيالدولي 

عيم احتالليا بشأن من اجل تد إسرائيلوبالتالي فان معظم التشريعات والقوانين والموائح الداخمية التي سنتيا 
 1949انتياك اتفاقية جنيف الرابعة لعام  إلىغيره من التشريعات التي تنصرف  أو 1980القدس عام 

 ألثارىاالمدنية تعتبر باطمة وغير منتجة  واألعيانوكافة المعاىدات الدولية ذات الصمة لحماية المدنيين 
الن ىذه التشريعات مخالفة اللتزامات وواجبات  ،اإلنسانيالقانونية في القانون الدولي والقانون الدولي 

وال يمكنيا التذرع بقوانينيا  1949لعام  األربعةكدولة محتمة وكطرف مصادق عمى اتفاقيات جنيف  إسرائيل
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 واألعيانالمحتمة بارتكابيا االنتياكات الجسيمة ضد السكان المدنيين  األرضىذه من اجل تبرير بقائيا في 
 األراضيممزمة باحترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة عمى كافة  فإسرائيلي فمسطين وبالتالي المدنية ف

 (15)الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس الشرقية وكذلك كافة االتفاقيات والمعاىدات الدولية ذات الصمة.
المتحدة يرتب اثارًا ان حصول فمسطين عمى مركز قانوني في القانون الدولي كدولة غير عضو في االمم 

قانونية لصالح دولة فمسطين ويرفع من مكانتيا القانونية كشخص من اشخاص القانون الدولي كحركة تحرر 
 وطني تحت االحتالل الى شخص من اشخاص القانون الدولي كدولة مراقب تحت االحتالل.

عة من االتفاقيات الدولية وبشكل وىذا المركز القانوني يرتب اثارًا قانونية لفمسطين بانضماميا الى مجمو 
واتفاقيات الىاي  1977والبروتوكول االول االضافي لعام  1949خاص اتفاقيات جنيف االربعة لعام 

باالضافة  ،والالئحة المتعمقة بقوانين واعراف الحرب البرية ،المتعمقة باحترام قوانين واعراف الحرب البرية
  مة.لمعديد من االتفاقيات الدولية ذات الص

ان ىذا المركز القانوني لدولة فمسطين سيعزز ويطور المكانة القانونية لفمسطين ويفرض التزامات عمى 
الدولة المحتمة باحترام وتطبيق كافة االتفاقيات الدولية ذات الصمة بحماية السكان المدنيين واالعيان المدنية 

 الفمسطينية المحتمة بشكل عام وفي القدس بشكل خاص .ومنيا الممتمكات الثقافية والدينية في االراضي 
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 الفصل الثاني4 نطاق تطبيق احكام الحماية المقررة لمممتمكات الثقافية في مدينة القدس.
 

وبروتوكولييا االول والثاني والتي تضمنت الحكام خاصة لحماية  1954استنادا الى اتفاقية الىاي لعام 
نصًا بحماية  1977رة االحتالل وكذلك تضمن البروتوكول االضافي االول لعام الممتمكات الثقافية اثناء فت

 (16االعيان الثقافية واماكن العبادة. )
فان دولة االحتالل ال  1907من الالئحة المتعمقة بقوانين واعراف الحرب البرية لعام  55ووفقا لنص المادة 

من  56ى مسؤول اداري واستنادا الى نص المادة تتمتع بالسيادة عمى االموال العامة العقارية فيي سو 
لدولة االحتالل المساس ببعض الممتمكات  نو ال يجوزأة بقوانين واعراف الحرب البرية فالالئحة المتعمق

والعموم فانو يجب معاممتيا معاممة الممتمكات  ،والكنائس والتعميم والفنون ،والعقارات مثل اماكن العبادة
 فال يجوز سمبيا او تدميرىا او احداث اضرار متعمدة بيا. ،العامة

االشارة الى مفيوم "الممتمكات الثقافية" في ضوء المفاىيم  1954ان اىم ما اتت بو اتفاقية الىاي لعام 
تقدم تعريفا عاما لمفيوم الممتمكات  1954العامة لمقانون الدولي فالمادة االولى من اتفاقية الىاي لعام 

وتحدد فيو ثالثة اصناف من الممتمكات والمعايير التي استخدمت لتحديدىا ىي "االىمية" بالنسبة  ،الثقافية
واستنادا الى اتفاقية  ،لمتراث الثقافي لمشعوب اي االىمية الفنية والتاريخية واالثرية وليس "القيمة" لممتمكات

  -(:17ريف الممتمكات الثقافية)تنص المادة االولى حول تع 1954الىاي لحماية الممتمكات الثقافية 
الممتمكات المنقولة او الثابتة ذات االىمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية او الفنية  -1

واالماكن االثرية ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعيا قيمة  ،الديني منيا او الدنيوي ،منيا او التاريخية
 ،الفنية والمخطوطات والكتب واالشياء االخرى ذات القيمة الفنية التاريخية واالثرية والتحف ،تاريخية او فنية

 .وكذلك المجموعات العممية ومجموعات الكتب اليامة والمحفوظات ومنسوخات الممتمكات  السابق ذكرىا
في الفقرة"  المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعمية لحماية وعرض الممتمكات الثقافية المنقولة المبينة -2
كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابىء المعدة لوقاية الممتمكات الثقافية  ،أ"

 المنقولة المبينة في الفقرة "أ" في حالة نزاع مسمح.
المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتمكات الثقافية المبينة في الفقرتين "أ" و"ب" والتي يطمق  -3
 مييا اسم " مراكز االبنية التذكارية".ع
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من اتفاقية الىاي لعام  5يتضح من خالل ىذا التعريف لممتمكات الثقافية وكذلك استنادا لنص المادة 
 ،يشمل كذلك فترات االحتالل 1954ان نطاق الحماية الوارد في اتفاقية الىاي وبروتوكولييا لعام  1954

 (18وحتى وان لم تواجو قوات االحتالل باعمال المقاومة.) ،سواء كان احتالاًل كميًا او جزئياً 
( عمى التزام االطراف السامية التي تحتل كاًل او 19)1954نصت المادة الخامسة من اتفاقية الىاي لعام 

جزءًا من اراضي احد االطراف السامية المتعاقدة االخرى بتعضيد جيود السمطات الوطنية المختصة في 
كما  ،تحت االحتالل بقدر استطاعتيا لتمكينيا من وقاية ممتمكاتيا الثقافية والمحافظة عمييا المناطق الواقعة

نصت نفس المادة في فقرتيا الثانية عمى التزام الدولة المحتمة بأن تتخذ قدر المستطاع االجراءات الوقائية 
اضرار نتيجة لعمميات حربية السريعة وذلك بالتعاون مع السمطات الوطنية لالقميم المحتل حال اصابتيا ب

 ويصعب عمى السمطات الوطنية اتخاذ مثل ىذه االجراءات.
حجز او  1907من الالئحة المتعمقة بقوانين واعراف الحرب البرية في الىاي لعام  56كما حظرت الماد 

 ،ة والعمميةوالمؤسسات الفني ،تدمير او اتالف عمدي لممؤسسات الخاصة لمعبادة واالعمال الخيرية والتربوية
 (20كممتمكات خاصة. )

عمى حظر االعمال العدائية الموجية  1949كما تضمن البروتوكول االول االضافي التفاقيات جنيف لعام 
ضد االثار التاريخية او االعمال الفنية او اماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي او الروحي 

 ( 21لمشعوب.)
كدولة محتمة لالرض الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس الشرقية وىي دولة استنادا لما تقدم فان اسرائيل 

يقع عمييا التزامات قانونية  1954واتفاقية الىاي لعام  1949مصادقة عمى اتفاقيات جنيف االربعة لعام 
اتخاذ فيما يتعمق بالحماية القانونية لممتمكات الثقافية في القدس الشريف بغض النظر  عن قيام اسرائيل ب

مجموعة من القرارات والتشريعات الباطمة حول ضم مدينة القدس ليا والتي تعتبر في مجمميا خرقا فاحشًا 
 لمبادىء وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي االنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان.

 
التفاقيات الدولية وخاصة ان قبول فمسطين كدولة غير عضو في االمم المتحدة وانضماميا لمجموعة من ا

وكذلك عضويتيا الكاممة في منظمة اليونسكو يرتب ليا اثارا  1954اتفاقيات جنيف واتفاقية الىاي لعام 
قانونية اتجاه اسرائيل كدولة محتمة بمسائمتيا عما تقوم بو من انتياكات جسيمة في مدينة القدس اتجاه 

وبروتوكولييا  1954والتي تدخل ضمن مجال اتفاقية الىاي لعام الممتمكات الثقافية واالثرية واماكن العبادة 
والتي تحاول  ،وفقا لنص المادة االولى من االتفاقية والمادة الثالثة الفقرة االولى من البروتوكول الثاني
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اسرائيل كدولة محتمة تدميرىا وطمسيا وتخريبيا وتجريفيا بل وسرقتيا وكذلك ما تقوم بو اسرائيل من الحفر 
 الثري المنظم.ا

ان المركز القانوني لدولة فمسطين كشخص من اشخاص القانون الدولي تحت االحتالل وانضماميا التفاقية 
الىاي وغيرىا من االتفاقيات الدولية ذات الصمة لحماية الممتمكات الثقافية ووفقا لمقانون الدولي  الذي يؤكد 

عمى االراضي الفمسطينية المحتمة بما فييا مدينة القدس  عمى انطباق اتفاقية الىاي واتفاقيات جنيف االربع
 والتي تضم مختمف الممتمكات الثقافية واالثرية واماكن العبادة.

لقد تناولت اتفاقية الىاي وبروتوكولييا االول والثاني قواعد خاصة لحماية الممتمكات الثقافية اثناء االحتالل 
والتي الزمت االطراف  ،الرابعة حول احترام الممتمكات الثقافيةوىذا ما عالجتو اتفاقية الىاي في مادتيا 

السامية المتعاقدة باحترام الممتمكات الثقافية وطالبتيم باالمتناع عن استعمال ىذه الممتمكات او الوسائل 
المخصصة لحمايتيا او االماكن المجاورة ليا مباشرة ألغراض قد تعرضيا لمتدمير او التمف في حالة نزاع 

 (22مح وبامتناعيا عن اي عمل عدائي اتجاىيا. )مس
كما الزمت االتفاقية جميع االطراف السامية المتعاقدة اي سرقة او نيب او تبديد بالممتمكات الثقافية 

وتمتزم كذلك بعدم االستيالء  ،وتحريم اي عمل تخريبي موجو ضد ىذه الممتمكات ،ووقايتيا من ىذه االعمال
 (23قولة كائنة في اراضي اي طرف سام متعاقد اخر. )عمى ممتمكات ثقافية من

يؤكد البروتوكول الثاني لعام  ،انطالقا من القيمة القانونية لحماية الممتمكات الثقافية في االراضي المحتمة
حيث نصت المادة التاسعة عمى عدم احكاميا  ،الى حماية الممتمكات الثقافية في االراضي المحتمة 1999

 .1954بقواعد الحماية المقررة وفقا لممادتين الرابعة والخامسة من اتفاقية الىاي لعام 
واضحت المادة التاسعة باحكام تكميمية بما يضمن ويكفل الحماية المناسبة ليذه الممتمكات اثناء 

 (24االحتالل.)
دة التاسعة الدول االطراف التي تحتل اراضي او جزءًا من اراضي طرف وقد الزمت الفقرة االولى من الما

بالحرمان والمنع الي تصدير غير مشروع لممتمكات ثقافية الى خارج االراضي المحتمة او نقل  ،اخر
كذلك الزمت المادة التاسعة الطرف المحتل بعدم اي اعمال تنقيب عمى االثار باستثناء الحاالت  ،ممكيتيا

كذلك الزمت االتفاقية اجراء اي  ،فييا ذلك صون الممتمكات الثقافية او تسجيميا او الحفاظ عمييا التي يتم
تغيير في الممتمكات الثقافية او اوجو استخداميا عمى نحو يقصد بو اخفاء او تدمير اي شواىد ثقافية او 

 (25تاريخية او عممية. )
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بشأن  حماية الممتمكات الثقافية في االراضي المحتمة  1999بناء عمى ما تقدم فإن البروتوكول الثاني لعام 
الزم دولة االحتالل بأن تمتنع عن القيام بحفريات اثرية في االراضي المحتمة وانو في حالة العثور عمى اثار 
مصادفة او اثناء عمميات حربية يجب عمى السمطات المحتمة اتخاذ كافة االجراءات الممكنة لحماية ىذه 

وان تسمميا بعد الحرب مع كل ما لدييا من سجالت ومعمومات خاصة الى الجيات المختصة في  ،االثار
 (26البمد السابق احتاللو.)

 ،وبالتالي فأن ما تقوم بو اسرائيل من اجراء تنقيبات منظمة في القدس الشرقية يعتبر مخالفا لمقانون الدولي
كافة االجراءات من اجل حمايتيا وتسميميا الى  اما االكتشافات العرضية فعمى دولة االحتالل اتخاذ

السمطات المختصة عند انتياء االحتالل. وبالرغم من الحظر المنصوص عميو في المعاىدات الدولية ذات 
 الصمة فإن االحتالل االسرائيمي يقوم بالتنقيب في مئات المواقع االثرية في مدينة القدس.

بل منظمة اليونسكو عمى قائمة التراث العالمي الميدد بالخطر وقد ادرجت القدس الشريف واسوارىا من ق
وبناء عميو تخضع االثار في مدينة القدس كمدينة محتمة لمحماية القانونية التي تؤطرىا اتفاقية  1982عام 

 الىاي وبروتوكولييا.
دينة القدس اال ان وبالرغم من العديد من القرارات الدولية التي تؤكد عمى حماية الممتمكات الثقافية في م

ىناك العديد من انتياكات االحتالل االسرائيمي في تدمير الممتمكات الثقافية في القدس الشريف منذ 
وقد تم نقل  ،حيث قامت اسرائيل بحفريات مكثفة في المدينة ،1967االحتالل االسرائيمي لمقدس عام 

صدرىا السمطات االسرائيمية لالفراد او عن طريق سمطات االحتالل او بموجب تراخيص تالعاديات والمقى 
 ( 27او من خالل مدنيين يتاجرون باالثار. ) ،عن طريق الجنود االسرائيميين

 4100واستنادا الى التقرير الفني الموثق الصادر عن لجنة خبراء االسيسكو االثارين في االردن عام 
 (42لتالية4 )قامت او سمحت باقامة النشاطات ا 0391فان اسرائيل منذ العام 

قيام الحكومة االسرائيمية بدعم اجراء الحفريات االثرية في مناطق مختمفة من القدس وبشكل خاص في  -
 ومحيط الحرم الشريف وتحتو. ،البمدة القديمة ومحيطيا

قيام اسرائيل بنقل العاديات من المواقع االثرية والمتاحف في القدس المحتمة الى داخل اسرائيل ونقمت  -
 الواقعة مباشرة الى الجنوب من المسجد االقصى. ،حجارة دار االمارة االموية بعض

 قيام اسرائيل ببيع الكثير من المقى االثرية وذلك في سوق العاديات. -
 قيام اسرائيل بتدمير العديد من المواقع االثرية بسبب اعمال البناء غير القانونية. -
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بكل ما تحتويو عمى تراث ثقافي يعود الى ثمانية قرون واالستيالء عمى قيام اسرائيل بتدمير حارة المغاربة  -
 مباني تاريخية ليا مكانة ثقافية في البمدة القديمة.

قيام اسرائيل بمزيد من الحفريات في مناطق مختمفة من البمدة القديمة وخاصة في االنفاق وىذا يتناقض  -
 لعالمي.مع كون القدس مسجمة عمى قائمة التراث الثقافي ا

بناء عمى ما تقدم فان ما تقوم بو اسرائيل من انتياكات لممتمكات الثقافية والدينية في القدس وبشكل خاص 
بجوار المسجد االقصى الشريف وما يتعرض لو من اعمال تخريبية ومحاوالت تدميرية فإن اسرائيل يقع 

النساني نحو حماية السكان المدنيين واالعيان عمييا التزامات وفقًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي ا
المدنية والثقافية. وبالتالي فإن موقف اليونسكو اتجاه االنتياكات االسرائيمية لو العديد من القرارات اتجاه 

 حماية وصون الممتمكات الثقافية والدينية في القدس. 
 ،بالتصويت 2010اكتوبر  19تاريخ المنعقد ب 185حيث اقر المجمس التننفيذي لميونسكو في جمستو رقم 

ومنيا قرارُا يتعمق بباب  ،لخمسة قرارات ىامة يدين فييا اسرائيل فيما يتعمق بممارستيا بالتراث الثقافي
المغاربة واستمرار اسرائيل تجاىل قرارات اليونسكو ذات الصمة ومن ضمنيا وقف كافة اعمال الحفر وتغيير 

مل لجنة اليونسكو الخاصة بالموضوع. كما طالبت اسرائيل بتمكين دائرة وايدانتيا بسبب تعطيل ع ،المعالم
وفي قرار اخر تم دعوة االمين العام لميونسكو بارسال خبراء دائمين  ،االوقاف واالردن الوصول الى الموقع

ة والثقافة لالقامة في القدس لتقديم التقارير الدائمة والدورية الى االمين العام فيما يتعمق باالثار والعمار 
 والتربية والتعميم.

ومسجد بالل ابن رباح في  وكذلك ادانت المجنة في قرار اخر قيام اسرائيل بتسجيل كل من الحرم االبراىيمي
وذلك عمى اعتبار أن الموقعين مناطق فمسطينية  ،عمى الئحة التراث الوطني االسرائيمي بيت لحم

 (29).محتمة
ك قرارا بارسال بعثة الى القدس المحتمة لمتحقيق في االجراءات اتخذت اليونسكو كذل 2013وفي عام 

االسرائيمية التيويدية في المدينة كجزء من صفقة تسمح بموجبيا اسرائيل بتنظيم جولة لموفد في البمدة القديمة 
حيث قامت اسرائيل بمنع  ،مقابل ان يؤجل الفمسطينيون خمسة قرارات مرفوعة ضد االحتالل في المنظمة

 ،لنفقد عدد من المنشات المسجمة لدى المنظمة ،المجنة من زيارة البمدة القديمة في مدينة القدس المحتمة تمك
وقامت السمطة الوطنية الفمسطينية بتوقيع اتفاق مع اليونسكو يقوم بموجبو وفد من  ،باعتبارىا )تراث انساني(

 (30) منظمة اليونسكو بتفقد اعمال ترميم البمدة القديمة في القدس.
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الفصل الثالث4 المسؤولية الدولية الجنائية عمى اسرائيل عن الجرائم المرتكبة ضد الممتمكات الثقافية 
 والدينية واالثرية في فمسطين.

تتحمل اسرائيل كدولة محتمة لمقدس المسؤولية الدولية الكاممة عن انتياكات حقوق االنسان ضد السكان 
او من جانب االشخاص الذين يشكمون جزءا من  ،ان االنتياك من طرفياسواء ك ،المدنيين واالعيان المدنية

او من المستوطنين وتمتزم اسرائيل بالتعويض عن الضرر الذي يترتب عمى ىذه  ،قواتيا المسمحة
والتي تنص عمى "يكون الطرف المتحارب  1907( من اتفاقية الىاي الرابعة لعام 3وفقا لممادة) ،االنتياكات

كما يكون مسؤواًل عن جميع االعمال  ،كام الالئحة المذكورة ممزما بالتعويض اذا دعت الحاجةالذي يخل باح
. ويمكن لمدولة 1977( من بروتوكول االول لعام 91والمادة ) ،التي يرتكبيا اشخاص الى قواتو المسمحة"

 (31.)ان تتخمص من المسؤولية الدولية اذا عاقبت االشخاص الذين ارتكبوا ىذا الفعل الضار
وبالتالي فإن اسرائيل كدولة محتمة لألراضي الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس الشرقية تتحمل المسؤولية 

وبسبب انتياكاتيا لمقانون الدولي االنساني واتفاقية الىاي  ،الجنائية جراء مخالفتيا قوانين وأعراف الحرب
 ات: وبروتوكولييا فإنيا تتعرض لنوعين من الجزاء 1954لعام 

جزاءات عامة توقع عمى اسرائيل كدولة محتمة تنتيك االتفاقيات الدولية والقواعد العرفية وكذلك تتعرض الى 
جزاءات شخصية تطبق عمى افرادىا المسؤولين عن االضرار او الجرائم التي تقع نتيجة االخالل بقواعد 

 (32القانون الدولي االنساني.)
عالجة مسؤولية اسرائيل عن انتياكاتيا لممتمكات الثقافية والدينية واالثرية في واستنادًا الى ما تقدم سوف يتم م

وبروتوكولييا حول االجراءات المتعمقة بخرق التزامات  1954مدينة القدس استنادا الى اتفاقية الىاي لعام 
االساسي لممحكمة  اسرائيل لمحماية واالحترام لممتمكات الثقافية. وىذا ما تم التأكيد عميو كذلك في النظام

والذي أكد عمى انتياك الحماية واالحترام لممتمكات يعد جريمة من جرائم  1998الجنائية الدولية لعام 
 (33الحرب. )

 وسوف يتم معالجة مسؤولية اسرائيل عن انتياكيا قواعد واحكام حماية الممتمكات الثقافية في مدينة القدس.
ان تقوم بالتعويض عن الخسائر المادية التي تعرضت ليا  ،لمقدسويترتب عمى اسرائيل كدولة محتمة 

الممتمكات الثقافية والدينية واالثرية من جراء اعتداءاتيا المتكررة عمى االعيان الثقافية والدينية وىذا يمزم 
ق اما عن طري ،اسرائيل باعادة كل المنقوالت واالموال المادية التي استولت عمييا خالل فترة االحتالل

 (34التعويض المالي الذي يساوي الضرر الذي وقع جراء احتالليا. )
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عمى "ان يسأل طرف النزاع الذي  1949وىذا ما تبناه المحق "البروتوكول" االول التفاقيات جنيف لعام 
ويكون مسؤوال  ،ينتيك احكام االتفاقيات او ىذا المحق "البروتوكول" عن دفع تعويض اذا اقتضت الحال ذلك

 (35افة االعمال التي يقترفيا االشخاص الذين يشكمون جزءا من قواتو المسمحة")عن ك
الى مسؤولية الدول كما اشارت الى مسؤولية االفراد الجنائية. الى ان  1949لم تشر اتفاقية الىاي لعام 

ىيم العامة حيث ان من المفا ،المسؤولية الدولية لمدول ليست مستبعدة استنادا الى مبادىء القانون الدولي
بروتوكول االول لعام في القانون ان اي انتياك اللتزام يستتبع التزامًا إلصالحو وىذا ما نص عميو ال

 (36من البروتوكول االول.) 55 ،54 ،53وذلك وفقا لنص المادتين  ،1977
لدول وذلك يشير بشكل مباشر الى مسؤولية ا 1954اال ان البروتوكول الثاني الممحق باتفاقية الىاي لعام 

( التي تؤكد ان:"ال يؤثر أي حكم في ىذا البروتوكول يتعمق بالمسؤولية الجنائية الفردية في 38في المادة )
 ( 37بما في ذلك واجب تقديم تعويضات" ) ،مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي

ل خرقيم احكام االتفاقية وبروتوكوالىا االضافيان الدول االطراف حا 1954لذلك الزمت اتفاقية الىاي لعام 
برد الممتمكات الثقافية في حالة نيبيا او االستيالء عمييا في او دفع التعويضات الالزمة في حالة 

 (38).تدميرىا
وبناء عميو يقع عمى عاتق اسرائيل كدولة محتمة ومخالفة ألحكام اتفاقية الىاي وبروتوكوالىا االضافيان 

وبالتالي يقع عمى اسرائيل التعويض العيني في حال ثبوت  ،لتي تم سمبيابإعادة ورد الممتمكات الثقافية ا
ثبات المسؤولية بمسائمة اسرائيل حول خرق اتفاقية الىاي واالتفاقيات االخرى ذات الصمة يقع  المسؤولية. وا 
عمى عاتق دولة فمسطين كدولة غير عضو في االمم المتحدة وطرف اساسي في معظم االتفاقات الدولية 

 (39ت الصمة بحماية الممتمكات الثقافية.)ذا
والقواعد الخاصة بحمايتيا  ،وقد تمت معالجة قضية تصدير الممتمكات الثقافية من االراضي المحتمة

 (40.)1954واعادتيا الى دوليا االصمية وفقا لنص المادة التاسعة من البروتوكول االول لعام 
المسؤولية القانونية الدولية في استرجاع المواد واالشياء االخرى ان اسرائيل كدولة محتمة لمقدس تتحمل 

وترميم االضرار التي  ،كذلك المحافظة عمى المواقع االخرى ومنع اصابتيا بأية اضرار ،الثقافية المسروقة
مع  اصابت ىذه االماكن وتسميم الممتمكات الثقافية الى دولة فمسطين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وانسجاما

 (41مبادىء وقواعد القانون الدولي.)
وكذلك تتحمل اسرائيل المسؤولية القانونية الدولية بدفع التعويضات جراء ما لحق بالممتمكات الثقافية من 

 (42ىدم وتدمير اثناء االحتالل االسرائيمي.)



192

14 
 

نتياكيم قواعد واحكام المسؤولية الجنائية الفردية لالسرائيمين عن اكذلك فإن اسرائيل كدولة محتمة تتحمل 
 حماية الممتمكات الثقافية اثناء االحتالل في القدس.

وبالتالي تم اعتماد مبدأ المسؤولية  ،ان مبدأ المسؤولية الجنائية لمدول لم يستقر بعد في القانون الدولي
نون الدولي االنساني الجنائية الفردية والتي يعاقب بمقتضاىا االفراد الذين ينتيكون احكام القانون الدولي والقا

 (43في مجال الجرائم ضد الممتمكات الثقافية.)
مقررًا المسؤولية الجنائية الفردية في حالة انتياك قواعد حماية  1999وقد جاء البورتوكول الثاني لعام 

 وبروتوكولييا االضافيين.  1954الممتمكات الثقافية المقررة وفقا التفاقية الىاي لعام 
نوية انو طالما اعتبرت ىذه االنتياكات في عداد جرائم الحرب فانيا تخضع بالتالي لمقواعد وىنا ال بد لمت

يقاع  الخاصة بجرائم الحرب. وبالتالي فإن ىذه الجرائم ال تتقادم بمرور الزمن ويمكن مسائمة مرتكبييا وا 
 (44العقوبة بيم بغض النظر عن وقت ارتكاب الجرائم.)

جيا البروتوكول الثاني ىي التي تتعمق بمسألة تجريم بعض المسالك الموسومة من الجوانب الميمة التي عال
حيث استكمل الفصل الرابع من البروتوكول  ،ب "االنتياكات الخطيرة" ووضع نظام لقمع تمك االنتياكات

 بنصو عمى التمييز بين 1954الثاني والذي حمل عنوان "المسؤوليات والوالية" مواد اتفاقية الىاي لعام 
 (45.)21وانتياكات اخرى مادة  ،15نوعين من االنتياكات " انتياكات خطيرة" مادة 

لتدمير ونيب الممتمكات الثقافية  ،لم توني قضية المسؤولية اال مكانة متواضعة 1954فاتفاقية الىاي لعام 
الممتمكات  واالعتداء والسرقة وكذلك كل أشكال التيديد اآلخرى الموجية ضد االشخاص المعينين لحماية

فوفقا ليذه المادة "  ،من االتفاقية( 28) مادة  ،الثقافية تستحق العقوبات في اطار المسؤولية الجنائية الفردية
تتعيد االطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ في نطاق تشريعاتيا الجنائية كافة االجراءات التي تكفل محاكمة 

وتوقيع جزاءات جنائية او  ،ة او الذين يأمرون بما يخالفيااالشخاص الذين يخالفون أحكام ىذه االتفاقي
 تأديبية عمييم ميما كانت جنسياتيم".

من البروتوكول الثاني عرفت النوع االول من االنتياكات اي ) الخطيرة( مستندة في ذلك  15اال ان المادة 
 (46).الى النظام االساسي لممحكمة الجنائية الدولية

عندما يتم ارتكابيا دوليا وىي تشكل انتياكا التفاقية الىاي لعام  ،تعتبر خطيرةوىناك خمسة انتياكات 
 والبروتوكول الثاني وىي: 1954

 استيداف ممتمكات ثقافية مشمولة بحماية معززة باليجوم. -1
 في دعم العمل العسكري ،او استخدام جوارىا المباشر ،استخدام ممتمكات ثقافية مشمولة بحماية معززة -2
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او االستيالء  ،الحاق دمار واسع النطاق بممتمكات ثقافية محمية بموجب االتفاقية وىذا البروتوكول -3
 عمييا.

 باليجوم. ،استيداف ممتمكات ثقافية محمية بموجب االتفاقية وىذا البروتوكول -4
 ارتكاب سرقة او نيب او اختالس او تخريب لممتمكات ثقافية محمية بموجب االتفاقية. -5

ى الدول االطرف االلتزام باتخاذ كافة التدابير الالزمة من أجل إدراج تمك االنتياكات الخمسة في وعم
 (47قوانينيا الداخمية بوصفيا انتياكات جنائية) تجريم االنتياكات ومن أجل قمعيا بعقوبات مناسبة( )

 ،ئج المترتبة عمييافي ىذا االطار يجب التميز بين نوعين من االنتياكات الخطيرة بناء عمى النتا
والبروتوكول  1949فاالنتياكات الثالثة االولى تدرج تحت )االنتياكات الخطيرة( التفاقيات جنيف لعام 

والتي يمكن وصفيا باالنتياكات الجسيمة ألنيا تستتبع التزامات الدول االطراف  ،االول االضافي ليا
لمتيمين باقترافيا تطبيقا لمبدأ الوالية بمالحقة او تسميم )اما تسميم او محاكمة( كل االشخاص ا

ليس  ،ان تحاول عمى نحو ما ان تمارس واليتيا ،امام تمك االنتياكات ،العالمية.حيث انو يتعين عمى الدول
ولكن ايضا  ،فقط عندما يقع االنتياك عمى اراضييا او عندما يكون من يعتقد انو مرتكبيا من مواطنييا

راضييا وبواسطة مواطن من دولة اخرى. فمبجرد تواجد المتيم بارتكاب عندما يرتكب االنتياك خارج ا
 (48االنتياك عمى اراضييا عمييا ان تمارس  واليتيا بمحاكمتو او تسميمو. )

فيميا يرقيان الى مستوى جريمة الحرب في النظام االساسي لممحكمة  ،نتياكين الخطيريناما بالنسبة لال
بحيث ان عمى  ،لكن ال تترتب عمييا نفس النتائج المترتبة عمى االنتياكات الثالث االولى ،الجنائية الدولية

الدول االطراف فقط ان ترتب عمييا عقوبات جنائية اذا تم الفعل عمى أراضييا او كان المتيم الفاعل من 
في ىذا االطار يطبق ف ،اما اذا ارتكب فعل االنتياك في الخارج وكان مرتكبو ينتمي لدولة اخرى ،مواطنييا

مبدأ الوالية العالمية االختيارية. أي ألي دولة اىمية المحاكمة عمى تمك االنتياكات بدون اي الزام ليا. 
اضافة الى جانب ىذه االنتياكات الخطيرة والجسيمة ىناك االنتياكات االخرى التي ال توجب بالضرورة 

 (49مسؤولية جنائية. )
ي وبروتوكولييا قد اقرت مجموعة من القواعد القانونية الدولية الخاصة بحماية وبيذا نجد ان اتفاقية الىا

اضافة الى قواعد القانون الدولي والقانون الدولي االنساني بشكل عام ومنيا الممتمكات  ،الممتمكات الثقافية
ات ثقافية ومن الثقافية في القدس الشريف وأقرتا مسؤولية جنائية عمى االفراد والدول التي تنتيك ممتمك

 ضمنيا دولة االحتالل االسرائيمي وافرادىا.
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 4الخاتمة
انتيينا فيما تقدم من بحث الحماية الجنائية لممتمكات الثقافية في مدينة القدس وسنختم ىذه الدراسة ببيان 

  :النتائح والمقترحات التي توصمنا الييا من خالليا
 النتائج4

االحتالل الحربي لالراضي الفمسطينية المحتمة ومن ضمنيا مدينة اوضحت الدراسة عدم مشروعية  -1
القدس وقرار الضم لمدينة القدس من قبل اسرائيل كدولة محتمة باطل وما يترتب عميو من اثار قانونية 

وبروتوكولييا االول  1954واتفاقية الىاي لعام  1949تعتبر باطمة وفقا التفاقية جنيف الرابعة لعام 
 والثاني.

ارتكبت اسرائيل العديد من االنتياكات الجسيمة لممتمكات الثقافية في مدينة القدس والتي تعتبر خرقًا  -2
 وبروتوكولييا. 1954فاحشًا لمقانون الدولي االنساني واتفاقية الىاي لعام 

مة لممتمكات عالجت الدراسة االليات القانونية الجنائية لمقاضاة اسرائيل وأفرادىا بسبب انتياكاتيم الجسي -3
 الثقافية في مدينة القدس.

لقد جرمت انتياكات الممتمكات الثقافية وفقا لمتشريعات الوطنية واالقميمية والدولية والتي نصت عمى  -4
 معاقبة من يقترف ىذه الجرائم.

 المقترحات4
زام اسرائيل الى عقد اجتماع الل 1949دعوة الدول االطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لعام  -1

 باحتراميا وتطبيقيا التفاقية جنيف الرابعة عمى االراضي الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس الشرقية.
دعوة دولة فمسطين الى التصديق عمى النظام االساسي لممحكمة الجنائية الدولية لضمان تطبيق واحترام  -2

 الحماية الجنائية لمممتمكات الثقافية في مدينة القدس.
العمل عمى توثيق كافة االنتياكات الجسيمة لمممتمكات الثقافية في مدينة القدس وجمع كافة االدلة التي  -3

متمكات الثقافية لغايات محاكمة مرتكبي ىذه الجرائم ملم في انتياكاتيم تثبت مخالفة اسرائيل وافرادىا
 .ومسائمتيم امام كافة المحاكم المحمية واالقميمية والدولية

ضد انتياكات اسرائيل في مدينة القدس لممتمكات الثقافية عمل عمى تفعيل االليات القانونية والقضائية ال -4
 وبروتوكولييا. 1954وفقا لمقانون الدولي االنساني واتفاقية الىاي لعام 
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2016/3

تعليق املحامي حممد النجار

نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا املرصية/ مرص

مقدمة 
طلب السيد وزير العدل الفلسطيني تفسري نصوص املواد أرقام )47، و47 مكرر، 51 والفقرة 

األوىل من املادة 53( من القانون األسايس الفلسطيني، ويري نصها عىل أن:
)مادة 47) -1 املجلس الترشيعي الفلســطيني هو الســلطة الترشيعية املنتخبة، -2 بام ال   -
يتعارض مع أحكام هـذا القانون يتوىل املجلس الترشيعي مهامه الترشيعية والرقابية عىل 
الوجه املبني يف نظامه الداخيل، -3مدة املجلس الترشيعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه 

وجتري االنتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.
)مادة 47 مكرر( تنتهي مدة والية املجلس الترشيعي القائم عند أداء أعضاء املجلس اجلديد   -

املنتخب اليمني الدستورية.
)مادة 51( يقبل املجلس استقالة أعضائه، ويضع نظامه الداخيل وقواعد مساءلة أعضائه،   -
بام ال يتعارض مع أحكام هذا القانون األســايس واملبادئ الدســتورية العامة، وله وحده 
املحافظة عىل النظام واألمن أثناء جلساته أو أعامل جلانه، وليس لرجال األمن التواجد يف 

أرجائه إال بناء عىل طلب رئيس املجلس أو رئيس اللجنة عىل حسب األحوال.
)مادة 53) -1 ال جتوز مســاءلة أعضاء املجلس الترشيعي جزائيًا أو مدنيًا بســبب اآلراء   -
التي يبدوهنا، أو الوقائع التي يوردوهنا، أو لتصويتهم عىل نحو معني يف جلســات املجلس 
الترشيعــي أو يف أعامل اللجان، أو ألي عمل يقومون به خارج املجلس الترشيعي من أجل 

متكينهم من أداء مهامهم النيابية.

وقد حدد الطلب مسألتني أساسيتني:
أوهلام: حتديد والية املجلس الترشيعي طبًقا لنص املادتني )47، و47 مكرًرا من القانون األسايس(.  -

تعليق المحامي محمد النجار 
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية
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ثانيهام: حتديد ســلطة املجلس الترشيعي يف مســاءلة أعضائه وفقًا لنص الفقرة األوىل من   -
املادة )53( من القانون األسايس الفلسطيني.

وقد خلصت املحكمة يف أسباب قرارها إىل اآليت:
أواًل: أنه ولئن كانت مدة املجلس الترشيعي حســب نص املادة )47( هي أربع ســنوات   -
مــن تاريخ انتخابة، إال أن مؤدى نص املادة )47( مكررًا أن متتد هذه املدة إىل حني حلف 

املجلس اجلديد اليمني الدستورية للحيلولة دون الوقوع يف فراغ ترشيعي.
ثانيًا: اختصاص رئيس الســلطة الفلسطينية طبقا لنص املادة )43( بإصدار قرارات   -
هلا قوة القانون حال عدم انعقاد املجلس استناًدا إىل حالة الرضورة رشيطة أن يعرض 
القرارات عىل املجلس الترشيعي يف أول جلسة ينعقد فيها، وأن املجلس مل ينعقد منذ 

 .2007/7/11
ثالثًا: خلص قرار املحكمة يف اســبابه بصدد تفسري نص الفقرة األوىل من املادة )53( من   -
القانون األســايس، املتعلقة بمساءلة أعضاء املجلس الترشيعي، إال أن احلصانة ال تشمل 
ما يصدر عــن العضو دون أن يكون الزمًا حتاًم ألداء وظيفته، هي بحســب األصل من 
اختصاص املجلس وحده يف الظروف العادية، هبدف احليلولة دون عقاب عضو املجلس 
عــام يبديه من آراء، أثناء أدائه لوظيفته، »أما يف الفرتات التي ال يؤدي العضو فيها وظيفته 
النيابية أو فرتات حل املجلس الترشيعي أو عندما ينفض دور االنعقاد أو بعد انتهاء دورته 
العادية الســنوية، فإنه يترصف كأي فرد عادي، وتطبق عليه كافة القواعد القانونية التي 

حتكم سلوك األفراد«.
رابعًا: خلصت املحكمة من تفســريها هلذه النصوص الدستورية كنتيجة هلذه األسباب،   -
إىل أن رئيس الســلطة الفلسطينية مل ياوز سلطته يف إصدار القرار بالقانون لرفع احلصانة 
عن أي من أعضاء املجلس الترشيعي يف غري أدوار انعقاد جلســات املجلس الترشيعي، 
منتهية إىل لصحة القرار بالقانون رقم 4 لسنة 2012، الصادر بتاريخ 2012/1/3، برفع 
احلصانة عن عضو املجلس الترشيعي السيد حممد يوسف شاكر دحالن املطعون ضده يف 

القضية اجلزائية رقم )236 لسنة 2015( نقض.
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ويمكننا أن نوجز تعليقنا عىل هذا القرار التفسريي يف النقاط اآلتية:

أوال: طبيعة املشكلة القانونية التي يطرحها قرار التفسري
خلصت  املحكمة يف تفسريها لنصوص املواد )47 و47 مكررًا( إىل أن انعقاد املجلس الترشيعي   
امتداًدا طاملا مل يؤد أعضاء املجلس الترشيعي اجلديد املنتخبني اليمني الدستورية، وهو حكم متتد 
به والية املجلس القائم الذي مل ينعقد منذ 2007/7/11، وال شك أن البواعث الوطنية التي 
تربر التمسك هبذا التفسري ال ختفي عىل ذي نظر، فإذا كان دوام مؤسسات الدولة الوليدة ومحايتها 
أحد أهم مقومات وجودها، وإذا كانت ظروف االحتالل تعرض أبناء الوطن الواحد لضغوط 
يصعب معها اجراء االنتخابات بانتظام عىل نحو دوري، فإن ما تبدى من انقسام سيايس ينذر 
بتهديد وحدة الوطن يوجب من غري شك املحافظة عىل ما تم تشكيله من مؤسسات ودعمها 

بكل وسائل الدعم توطيدًا لوحدة الوطن إىل حني جتاوز هذه األزمات.

ولقد كان نص املادة )47( مكررًا من القانون االســايس ســندًا ترشيعيًا لفكرة امتداد والية   
املجلــس الترشيعي حلــني انعقاد املجلس الــذي يليه، وتوكيدًا لرضورة دوام هذه الســلطة 
بانتظام واضطراد، إال أن املشــكلة ازدادت تعقيدًا يف ظل عدم انعقاد املجلس الترشيعي منذ 
11 /2007/7، وحتــى اآلن، إذ ما زالت صفة عضو املجلس تالزم اعضاءه املنتخبني رغم 
انعــدام فعالياته لفرتة زمنية جتاوزت ضعف مدة واليته، ومن ثم كان من املتعني التصدي إىل 

تنظيم األحكام اخلاصة به يف ظل االقرار بوجوده حال انعدام ممارسته لواجباته. 

ولقد تبدت هذه املشــكلة واضحة، عند النظر يف حصانه أعضاء املجلس، ذلك أن األصل يف   
سائر النظم الديمقراطية مبدأ املساءلة القانونية، فال يوجد من يعلو عىل هذه املساءلة، وإذا كانت 
نصوص احلصانة الربملانية ألعضاء املجالس الترشيعية توجب عدم مســاءلة العضو عام يعد 
جريمــة قولية أثناء مبارشته عمله الربملاين قصد متكينة من أداء واجباته الربملانية، فإن احلصانة 
عن جرائم القانون العام األخرى تتخذ صورة العائق اإلجرائي بقصد حتقق املجلس من صحة 
ارتكاب عضوه جلريمة توجب مساءلته، وانتفاء أي تعسف من قبل السلطات األخرى حياله، 
وخالصة القول، فإن مقصود احلصانة ال ينرصف إىل احليلولة دون املساءلة، وإنام التحقق من 
جديتها ومصداقيتها، وبداهة، فإن ابقاء احلصانة حال عدم انعقاد جلسات املجلس الترشيعي 
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يعني ان تستحيل احلصانة إىل مانع دائم من املسئولية اجلنائية واملدنية، وهي نتيجة ابعد ما تكون 
عن مقصود رشعتها، وعن نصوص القانون األســايس الذي رشعها، وسنرى يف تعليقنا عىل 
قرار املحكمة الدستورية العليا كيف تصدت املحكمة هلذه املشكلة القانونية، وكيف عاجلتها 

من خالل اختصاصها بتفسري نصوص القانون األسايس.

ثانيًا: طبيعة االختصاص بتفسري النصوص القانونية وال سيام الدستورية منها:
يتميز النظام القضائي لدولة فلسطني باسناد االختصاص بتفسري نصوص القانون والدستور   
إىل املحكمة الدســتورية العليا، فقد نصت املادة )103( من قانوهنا األسايس عىل اسناد هذه 
املهمة إليها، بحسباهنا السلطة القائمة عىل حفظ النظام الدستوري وسالمة تطبيقه، ويقوم هذا 
االختصاص للمحكمة أصالة، وعىل نحو مواز الختصاصها بالرقابة عىل دســتورية القوانني 
واللوائح، عىل الرغم من أن هذه الصورة من الرقابة الدستورية تعد بمثابة تفسري قضائي غري 
املبارش ألحكام الدســتور، إذ تقترص سلطة الرقابة عىل دســتورية القوانني واللوائح، بإنزال 
أحكام الدستور عىل الترشيع املعروض لتحديد مدى رشعيته الدستورية، إال أن االختصاص 
األصيل بالتفســري القضائي للنصوص الدستورية يتسع للكشف املبارش عن مدلول نصوصه 
رصاحة، واستنباط دالالته عىل نحو رصيح وقاطع ليحسم داللة النص الدستوري عىل نحو 

ملزم يف ضوء ما فرست املحكمة به مضمونه. 

ويبدو الفارق واضحًا بني كال االختصاصني، فاالختصاص بالقضاء يف دســتورية النص القانوين   
يكون بصدد نزاع قضائي بني طرفني عىل دستورية نص قانوين أو الئحي، يتوىل كل منهام الدفاع عن 
وجهة نظره يف مسألة بعينها، هبدف الوصول إىل حكم ينطبق عىل نص بعينه ليحدد مدى اتفاقه مع 
أحكام الدستور، وبدهيي فإن القضاء يف دستورية هذا النص يكون كاشفًا ضمنًا عن حكم الدستور 
الذي عىل اساسه تقرر دستورية النص الترشيعي من عدمه، وعىل نقيض ذلك،  فإن تفسري نصوص 
الدستور من قبل القضاء يعمل بصورة جمردة، وبمعزل عن آلية اخلصومة القضائية، لينتهي إىل تعيني 
املعنى الذي تنبؤ عنه نصوص الدستور املعروضة للتفسري ليجري بعد ذلك تفعيلها من قبل سلطات 
الدولة، استنادًا إىل هذا التفسري امللزم، أي أن قضاء التفسري-بحسب األصل- ال يكون نافذًا بذاته، 
وإنام ينفذ أثره استنادًا إىل تفعيل أدوات إنفاذ أمر القانون -سواء منها القضائية أو التنفيذية- حلجية 
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قرار التفســري، ذلك أن التفسري القضائي للنصوص هيدف إىل حتديد داللة النص الترشيعي، ومن 
ثم ينضم بام كشــف عنه من داللة إىل النص الترشيعي، ويتسم تبعًا لذلك، بام يتسم به الترشيع من 
خصائص العمومية والتجريد، وخالصة القول، فإن قرار التفسري الترشيعي ييب عن سؤال حمدد، 
ما هي داللة النص حمل التفسري، عىل حني أن القضاء يف دستورية النص ييب عن تساؤل حاصلة 
ما هي الرشعية الدستورية للنص املعروض عىل املحكمة، ولكل حالة من هاتني احلالتني إجراءاته، 

ووسائله املختلفة التي ينبغي أن تنفصل عن األخرى.

ولقد أشــارت املحكمة الدســتورية العليا يف مرص إىل هذه املفارقة إمجاال عند تصدهيا للتعريف   
باالختصاص بالتفســري بقوهلا1: »إن مضمون هذا الطلب، واألغراض التي يتوخاها، ينحرص يف 
جمرد اســتخالص إرادة املرشع التي أقام عىل ضوئها النصوص القانونية حمل التفسري، ابتغاء محل 
هــذه النصوص عىل تلك اإلرادة، فال تناقضهــا، ليتحدد مضموهنا بالرجوع إليها، وتقيدًا هبا ... 
فال يثري نزاعًا من نوع اخلصومة القضائية، وال يندرج حتت مفهومها، بل ينفصل متامًا عن مقوماهتا 
ويســتقل عنها، ذلك أن اخلصومة القضائية، تعكس بذاهتا حــدة التناقض بني مصالح أطرافها، 
وال يتــم الفصل فيها إال عىل ضوء ضامناهتا، وعن طريق القضاء انفرادًا، وباعتبارها -يف صورهتا 
األعم- اداة لتقرير احلق املوضوعي حمل احلامية القضائية من خالل األعامل التي تكوهنا، كذلك ال 
تقوم اخلصومة القضائية لتأمني مصالح جمردة، بل توجهها املصلحة الشخصية املبارشة باعتبار أن 
غايتهــا اجتناء تلك املنفعة التى يقرها القانون، والتي متثل الرتضية القضائية التي طلبها املدعي أو 
يتوقعها، واألمر عىل نقيض ذلك يف التفسري... فإن إرادة املرشع التي شكل عىل ضوئها النصوص 
القانونية حمل التفسري، هي مدار واليتها، ذلك أن عملها ينحرص يف استكناهها، وال يكون حترهيا 
إال عماًل جمردًا يتم وفق ضوابط موضوعية مردها إىل عبارة النص وداللتها، واألغراض املقصودة 
منها، ودون إخالل باألوضاع التي البستها، وبمراعاة موضعها من سياق النصوص التي تتكامل 
معها حمددة معناها ومرماها، ليخرج التفسري بذلك عن معنى اخلصومة القضائية التي تثري بالرضورة 

-وبطبيعتها- نزاعًا بني أخصام تتعارض مصاحلهم، وتتنافر توجهاهتم.«2

كان هذا القضاء بمناسبة تفسري نص قانوين، إال أن املعنى ينسحب كذلك عىل تفسري النصوص الدستورية.  1
قرار املحكمة الدستورية العليا  الصادر يف طلب التفسري رقم 2 لسنة 17  قضائية بجلسة 21 أكتوبر   2

سنة 1995.
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ملا كان ذلــك، وكانت املحكمة - يف طلب التفســري حمل التعليق- بعد أن تصدت لتفســري   
النصوص الدســتورية املعروضة عليها من قبل وزير العدل، وفقًا لإلجراءات املتعلقة بتفسري 
أحكام الدستور وكشفت عن مكنون احكامها، عرضت إىل القرار بقانون رقم 4 لسنة 2012، 
الصادر من رئيس السلطة الفلسطينية، منتهية إىل صدوره وفقًا لألصول والصالحيات املخولة له 
بموجب القانون األسايس، فإهنا تكون قد فارقت اختصاصها بتفسري نصوص القانون األسايس 
واســتطالت إىل حسم صالحية قرار بقانون بعينه صدر من رئيس السلطة الفلسطينية، منتهية 
إىل موافقته أحكام الدســتور، من غري خصومة دستورية تتعلق به، إذ يعد هذا التقرير القانوين 

بمثابة اسباغ الرشعية عليه، بام حيول دون إعادة النظر يف دستوريته مرة أخرى.

 ملا كان ذلك، وكان هذا القرار بالقانون قد تعلق بمحاكمة متهم أمام حمكمة اجلنايات، وقد اعتصم يف 
دفاعه بحصانته الربملانية، وقد فصلت املحكمة هذا القرار بالقانون دون أن ختتصمه حتى يتمكن 
من إبداء دفاعه فيه، فإن هذا القضاء، فضال عن انه صدر دون اتباع اإلجراءات القانونية الالزمة 
الستصداره، فإنه ينال من حق من صدر بشأنه يف الدفاع، وهو أحد احلقوق الدستورية اجلوهرية.

ثالثًا: يف وضعية احلصانة الربملانية يف غري أدوار االنعقاد:
قلنا إن أساس املشــكلة القانونية، أنه ال يمكن التسليم اطالقًا بتحول احلصانة الربملانية حال   
تعطل وظيفة املجلس الترشيعي بصورة شبه دائمة، إىل عائق قانوين حيول دون مساءلة أعضاء 
املجلــس الترشيعي عن جرائم القانون العام بصورة مطلقة ليس فحســب، ألن ذلك ياوز 
مقصود احلصانة، ويناقض نصوص القانون األسايس، وإنام كذلك ألنه خيلق وضعًا استثنائيًا 
يضفــي بمقتضاه عىل املجلس املنتهية واليته -الذي ال ينعقد- حصانة تفوق حصانة املجلس 
صاحب الوالية الذي يبارش صالحياته، ويعقد جلســاته، فاألول ال يســأل مطلقًا، أما الثاين 
فيعــرض أمره عىل املجلس ليقرر رفع احلصانة من عدمه، يف ضوء جدية األدلة املقدمة ضده، 
ومن ثم فكان لزام األمر إما اســقاط احلصانة بنهاية والية املجلس ما مل يعقد جلســاته فعال، 

وإما تقرير استدامة احلصانة واسناد أمر رفعها إىل سلطة أخرى.  

ولقد خلصت املحكمة يف اســباب قرارها إىل أن احلصانة ال ترسي يف الفرتات التي ال يؤدي   
فيهــا العضو وظيفته النيابية حال حل املجلس الترشيعي، أو أثناء فض دور االنعقاد ، أو بعد 
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انتهاء دورته العادية السنوية. إال أهنا انتهت يف قرارها إىل اسناد والية رفع احلصانة إىل رئيس 
السلطة قياًسا عىل سلطته يف إصدار قرارات هلا قوة القانون حال عدم انععقاد املجلس الترشيعي 

يف أحوال الرضورة .

وأيا كان الرأي فيام ذهبت إليه املحكمة من تفسري، فإن اجلمع بني أحوال حل املجلس الذي تنتهي فيه   
العضوية ويزول أثرها متامًا، بحيث يتعذر تطبيق احلصانة فيها مطلقًا لزوال سلطة املجلس، وبني حالة 
فض دوره االنعقاد ســواء بانتهاء الدورة العادية، أو قيام موانع حتول دون انعقاد جلسات املجلس، 
واعطاء ذلك مجيعه حكم واحد بشأن احلصانة الربملانية رغم تباين أحكامها هلو موضع نظر من جانبنًا، 
ذلك أن مناط رسيان احلصانة يف غري أدوار االنعقاد، هو احلول دون تأثري السلطات عىل عضو املجلس 
أو عقابه عىل ما أبداه من آراء، وهو اعتبار وإن كان يتجىل حال انعقاد جلسات املجلس، فإنه يتحقق 
كذلك بني دورات االنعقاد العادية، للحيلولة دون املســاس باستقاللة طوال مدة العضوية، ومن ثم 
يكــون اقرار احلصانة بني أدوار االنعقاد العادية للمجلس القائم هو جزء متمم للحصانة، ال ينفصل 
عنها، والزم لتحقيق مقتضاها، وإذا تأملنا نص املادة )53( من القانون األسايس نجدها تتخذ معيار 
عضوية املجلس وليس دور االنعقاد، وهو وصف يصدق عىل سائر أعضائه سواء اثناء انعقاد دوراته 

أو بني دورات االنعقاد، إذ تظل هذه الصفة مذايلة له طوال مدة العضوية. 

ومن جهة أخرى، فإن التســليم بسلطة رئيس السلطة التنفيذية يف رفع احلصانة عن أعضاء السلطة   
الترشيعية هو اجتهاد ال نرى له سند يؤيده يف الدستور، فقرار املجلس برفع احلصانة هو قرار برملاين 
وليس بقانون، ومن ثم فال يتصور أن يصدر بقرار بقانون لرئيس الســلطة الوطنية، فضال عن أن 
التسليم هبذه املكنة يقوم عىل مناقضة اهلدف الذي من أجله تقررت احلصانة، إذ ينتهي لتبعية السلطة 

الترشيعية للسلطة التنفيذية، وافقادها استقالليتها، وهو أمر ال يمكننا التسليم به.

رابعًا: مؤدى تفســري النصوص الدستورية عىل نحو يوقف احلصانة الدستورية يف غري دورات 
االنعقاد، انعقاد االختصاص للنائب العام:

ينص البند )2( من املادة )107( من القانون األسايس الفلسطيني عىل أن: »يتوىل النائب العام   
الدعوى العمومية باسم الشعب العريب الفلسطيني وحيدد القانون اختصاصات النائب العام 
وواجباته«، وكان مؤدى ذلك أن األصل أن مبارشة النائب العام للدعوى العمومية هو صميم 
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اختصاصه وهو يبارشة أصالة من الدســتور، وإذ كان الدستور قد استثنى بموجب نص املادة 
(53( منه أعضاء املجلس الترشيعي إذ جعل هلم حصانة تقيهم من املســاءلة املدنية واجلنائية 
أثناء فرتة العضوية، بام حيول دون مبارشة النائب العام الختصاصاته، فإن مؤدى تفسري نصوص 
الدســتور عىل نحو يقرص هذه احلصانة عىل فرتة انعقاد دورات الربملان-كام جاء باسباب هذا 
القرار-، دون فرتات فضها، أن يسرتد النائب العام اختصاصه األصيل دون ما حاجة إىل إصدار 
قــرار بقانون برفع احلصانة عن أعضاء املجلس الترشيعي، إذ الفرض أن هذا القرار بالقانون 
قد أقر بتمتع سائر أعضاء املجلس الترشيعي أعضاء املجلس الترشيعيباحلصانة، واستثنى من 
ذلك من رفعت احلصانة عنه، وإذ كان ذلك، وكانت املحكمة بعد أن خلصت يف اســباهبا إىل 
هذه النتيجة ثم انتهت يف البند )3( من قرارها إىل اختصاص رئيس السلطة بمكنة رفع احلصانة 
املقررة ألعضاء املجلس الترشيعي نيابة عن املجلس اثناء عدم انعقاده، بام يستتيعه من اقرار متتع 
سائر األعضاء باحلصانة ما مل يرفعها رئيس السلطة بقرار بقانون استنادًا إىل سلطته االستثنائية 
يف الترشيــع حال الرضورة، فإن ذلك يوحي بتناقض النتيجة التي خلصت إليها املحكمة مع 
األســباب التي قدمتها حلمل هذه النتيجة، إذ تبدو النتيجة التي خلصت إليها ملحكمة يف البند 
ثالثًا من صحة قرار رئيس الســلطة بقانون برفع احلصانة عــن أحد أعضاء املجلس، وإقرار 
ســلطته يف تقدير مالءمة رفع احلصانة نيابة عن املجلس الذي مل يعد ينعقد قياســاً عىل سلطته 
االســتثنائية يف إصدار قرارات هلا قوة القانون يف أحوال الرضورة، والتسليم له بسلطة تقدير 
عنارص املالءمة لذلك -ايًا كان الرأي يف صحتها- قد جاءت كنتيجة منتزعة من اسباهبا، بعد 

أن خلص القرار إىل زوال احلصانة عند عدم انعقاد املجلس.

خامسًا: رأينا يف املسألة املطروحة:
نعتقد أن احلصانة الربملانية هي وسيلة قانونية حلامية حرية أعضاء املجلس الترشيعي اثناء أدائهم   
لعملهم، وبداهة فإن مناط اســتدامة هذه احلصانة بقاء املجلس الترشيعي قائاًم بأعامله، وهو 
يكون كذلك طوال مدة انتخابه، سواء كان ذلك أثناء انعقاد دوراته العادية أو االستثنائية، أم 
كان ذلــك بني أدوار االنعقاد، كذلك فإن مــؤدى نص املادة )47( مكررًا هو امتداد احلصانة 
ألعضاء املجلس املنهية واليته إىل ما قبل حلف األعضاء اجلدد لليمني الدستورية التي يبارشون 
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بمقتضاها سلطتهم، إال أن احلصانة هنا تكون بصفة استثنائية، فال تقوم إال حال أدوار االنعقاد 
العادية أو االستثنائية فقط، فإذا كان املجلس املنتهية واليته يف غري أدوار االنعقاد، فإن حصانة 
أعضائــه تزول وال ترفع، حتى وإن تراخى انتخاب املجلس الذي يليه، أو تأخر حلفه اليمني 
الدستورية، ذلك أن مناط رسيان العضوية يف الوالية املمتدة لظروف استثنائية هو مبارشة هذه 
الوالية فعاًل، ال حكاًم، فال يســوغ التسليم باستدامة احلصانة عند انتهاء مدة والية املجلس ما 
مل يكن منعقًدا ســواء يف دورة عادية أو استثنائية، األمر الذي نرى معه -من وجهة نظرنا- أن 
قرار رئيس الســلطة بالقانون رقم 4 لســنة 2012، الصادر بتاريخ 3 يناير سنة 2012، برفع 
احلصانة عىل السيد حممد يوسف شاكر دحالن قد انصب عىل غري حمل، إذ رفع احلصانة عمن 

ال يتمتع هبا أصاًل، النتهاء والية املجلس الذي اننتخب فيه، وفض جلساته. 
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2016/3

تعليق األستاذة آمنة اليحياوي

حمامية أمام النقض/ تونس

تعد التجربة الفلسطينية من خالل تطبيق مبدأ الفصل بني السلطات ذات خصوصية، بالرجوع 
اىل الظروف السياسية التي تعيشها فلسطني، واىل وضعية املجلس الترشيعي منذ سنة 2007، وقد 
نصت املادة 2 من القانون األسايس املعدل عىل  أن: »الشعب مصدر السلطات ويامرسها عن طريق 
السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية عىل أساس مبدأ الفصل بني السلطات عىل الوجه املبني 
يف هذا القانون األســايس«، ويف  هذا االطار يتنزل تعليقنا لقرار التفسري رقم 03 /2016 الصادر 

عن املحكمة الدستورية العليا املنعقدة برام اهلل واملؤرخ يف 2016/11/13. 
 تعهــدت املحكمــة الدســتورية بموجب طلب الســيد وزير العــدل  رقــم 359 بتاريخ 
2016/10/09، لتفسري مجلة من القوانني التي مثلت مضمون طلب السيد رئيس املحكمة العليا 

ورئيس جملس القضاء األعىل.
تعلق طلب التفسري املرفوع اىل املحكمة الدستورية بمناط تطبيق املواد التالية الذكر: 

املادتني 47 و47 مكرر من القانون األسايس املعدل واملتعلق بوالية املجلس الترشيعي.  -
املادة 51 من القانون األسايس املعدل املتعلقة باألهلية الوظيفية للمجلس الترشيعي.  -

املادة 96 من النظام الداخيل يف ترابط باملادة 1/53 من القانون األسايس املعدل واملتعلقة   -
باحلصانة الترشيعية.

 تولت املحكمة الدستورية تناول حماور التفسري بالتفصيل والتحليل، لتفرغ يف النهاية اىل اعتبار 
ان الوالية الزمنية للمجلس الترشيعي متتد اىل أربع سنوات من تاريخ انتخابه، يف حني تتواصل والية 
أعضــاء املجلس الترشيعي املنتهية واليته الزمنيــة مؤقتا اىل أن يتم  أداء أعضاء املجلس الترشيعي 
اجلديد اليمني الدســتوري، ثم ختاما اقرت املحكمة الدســتورية  قانونية اختاذ قرار رفع احلصانة 

املشار اليه بقرار التفسري من طرف السيد رئيس السلطة الفلسطينية.

تعليق األستاذة آمنة اليحياوي 
محامية أمام النقض/ تونس
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  وبناء عىل ما ســبق، ســيتم التعليق عىل املحاور الثالث  تباعا  لقرار التفسري، لتحديد املنطق 
القانوين املعتمد يف  ذلك، ومدى وجاهته بشــأن املواد موضوع نظره، وبدراسة قرار التفسري تبني 

انه يطرح اشكاال وحيدا رغم تعلقه بثالث حماور من املواد القانونية ويتمثل فيام ييل: 

ما مدى رشعية ممارسة رئيس السلطة الفلسطينية لصالحيات ترشيعيه بخصوص احلصانة الربملانية  
يف غياب انعقاد املجلس الترشيعي؟

لإلجابة عىل االشــكال املطروح ضمن حيثيات قرار التفسري الصادر عن املحكمة الدستورية، 
سنتوىل حتديد حموران أساسيان: يتمثل االول يف حتديد مناط تطبيق مبدأ الفصل بني السلطات من 
خالل املواد حمل التفسري من املحكمة الدستورية، مع اعتبار خصوصية املشهد القانوين والسيايس 

بفلسطني، ثم التطرق اىل االستثناءات القانونية وحدود انطباقها.

املحور األول: مناط تطبيق مبدأ الفصل بني السلطات من خالل املواد 47 و47 مكرر و3/47 من 
القانون األسايس املعدل

 تولت املحكمة الدستورية يف مستهل قرارها التطرق اىل أحكام الفصل 47 من القانون 
األســايس، معتربة ان ســن القوانني من صالحيات الســلطة الترشيعية املمثلة يف املجلس 
الترشيعي، وبالرجوع اىل منطوق املادة 47 نتبني ان للمجلس الترشيعي صالحيتان أساسيتان 
أصليتان، تتمثل األوىل يف الصالحية الترشيعية، أما الثانية فهي رقابية مع وجود صالحيات 
أخرى فرعية تم تعدادها باملادة آنفة الذكر، ويعد هذا التوضيح تكريسا من املحكمة الدستورية 
لروح مبدأ الفصل بني الســلطات واحرتاما للامدة 2 من القانون األسايس، ويف ذات االطار 
أكدت يف تفســريها للمواد 47 مكرر و3/47 ان الوالية الزمنية للمجلس الترشيعي حمددة 
بأربع ســنوات، عىل أســاس القاعدة الفقهية املرشوعية الديمقراطية،  وتكريسا للتجديد 
الدوري  للمجلس الترشيعي عن طريق االنتخابات، كام نزلت املحكمة الدســتورية املواد 
املذكورة سلفا ضمن سياقها الواقعي، واملتمثل يف الظروف التي تعيشها البالد والتحديات 
الكربى التي تواجهها عىل واجهتني، االوىل وتتمثل يف حقيقة االحتالل، والثانية يف اخلالف 

احلاصل بني االطياف السياسية بالبالد. 
تولت املحكمة الدســتورية حتليل املواد القانونية موضوع طلب التفسري بعضها ببعض، وهو 
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مــا جعلها تقر برشعية املجلس الترشيعي املنتهية واليتــه اىل حني آداء أعضاء املجلس الترشيعي 
اجلديد لليمني الدســتورية، وهو ما يضفي نوعا من املرونة اعتبــارا خلصوصية الوضع القانوين 
للمجلس الترشيعي الفلســطيني،ـ ال ســيام وانه اضافة ملا تقدم فقد تعذر عليه االنعقاد منذ سنة 

2007 لألسباب سالفة الذكر .
 لقد اعتمدت املحكمة الدستورية، يف اقرار مبدأ متديد والية املجلس الترشيعي ألكثر من 
أربع ســنوات اىل جانب املنهج التأليفي لتفسري املواد القانونية ذات الصلة، فإهنا أصلت هذه 
االستمرارية للمجلس الترشيعي املنتهية واليته بسابقية حصول ذلك بموجب املرسوم الرئايس 
لســنة 2002، حني تعذر القيام باالنتخابات الترشيعيــة نتيجة مضايقات االحتالل وغياب 
الظروف الرضورية واملالئمة إلجراء االنتخابات، وبناء عىل ما تقدم فإن املحكمة الدستورية 
قد تولت تفسريها املواد املعروضة عىل أنظارها من خالل متيش قانوين وواقعي جتنيبا للبالد من 
مأزق الفراغ عىل مستوى أحد أهم السلط وحسن دراية بخصوصية املشهد السيايس واألمني 
للبالد، مما جعله تفسريا مالئام لروح املرشع ومنسجام مع السياق الواقعي والسيايس لفلسطني، 
وعليه فإن املحكمة الدستورية كانت حمقة حني انتهت اىل اعتبار ان الوالية الزمنية  للمجلس 
حمددة بأربع سنوات من تاريخ انتخابه، وان هذه الوالية تستمر رضورة اىل حني آداء األعضاء 

اجلدد لليمن الدستورية.
تطرقت املحكمة اىل تفســري ما تبقى من املواد ضمن املحور الثاين من هذا العمل، واملتمثل يف 

تناول االستثناءات واملتعلقة أساسا بمامرسة رئيس السلطة الفلسطينية لصالحيات ترشيعية.

املحور الثاين: االستثناءات القانونية، ماهيتها وحدودها، املادة 96 من النظام الداخيل يف ترابط باملادة 
1/53 من القانون األسايس املعدل واملتعلقة باحلصانة الترشيعية

أقر القانون األســايس املعدل اســتثناء يتمثــل يف متكني رئيس الســلطة التنفيذية من 
صالحيات ترشيعية اســتثنائية يف حاالت الرضورة، ويف غــري انعقاد املجلس الترشيعي، 
ومتارس وفق صيغ حمددة، ويف هذا االطار اعتربت املحكمة الدستورية ان حالة الرضورة 
هي علة اختصاص السلطة التنفيذية ملواجهة أوضاع طارئة، وهو ما يرنا لتفحص الرشوط 
واجبة التوفر حلسن دراســة املنحى الذي انتهجته املحكمة الدستورية يف تفسريها للمواد 

ذات الصلة باملحور الثاين.
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لقد اشرتطت املادة 43 من القانون األسايس لرشعية ممارسة رئيس السلطة التنفيذية صالحيات 
ترشيعية ما ييل:

توفر حالة رضورة ال حتتمل التأخري.  -
اصدار قرار بقانون يف غري انعقاد للمجلس الترشيعي.  -

عرض القرار بقانون عىل املجلس الترشيعي يف أول جلسة يعقدها بعد اصداره.  -
يف هــذا االطــار وجب التأكيد عىل انــه منذ تعطل انعقــاد املجلس الترشيعــي، توىل رئيس 
الســلطة التنفيذية اصدار قرارات بقوانني، من ذلك قرار بقانون رقم 2 لســنة 2008  املؤرخ يف 
2008/03/18، واملتعلق بتعديل قانون رضيبة الدخل رقم 17 لسنة 2005، والقرار بقانون عدد 
12 لسنة 2007 واملؤرخ يف 2007/10/06، واملتعلق باملصادقة عىل اهليكل التنظيمي وجدول 
تشكيالت الوظائف لديوان الرقابة املالية واإلدارية، وهو ما يساعد عىل فهم االطار القانوين العام، 

وعليه فهم األساس املعتمد من املحكمة الدستورية العليا يف اجتهادها.
لقد تعهدت املحكمة الدســتورية بالتفسري للامدة 96 من النظام الداخيل يف ترابط باملادة 1/53 من 
القانون األسايس املعدل، واملتعلقة باحلصانة الترشيعية، والتي مثلت جمال تدخل رئيس السلطة الفلسطينية 
الختاذ قرار بقانون لرفــع احلصانة عىل أحد أعضاء املجلس الترشيعي، ويف هذا االطار تولت املحكمة 
الدستورية كام سبق وتم بيانه تأصيل العمل الترشيعي، واعتباره من صالحيات املجلس الترشيعي، يف 
حني يتوىل رئيس السلطة ممارســتها استثنائيا، معتربة ان حالة الرضورة متوفرة يف صورة احلال دون أن 
ختوض يف حتليلها والتعمق فيها، وهو أمر طبيعي ألن مناط قرارها تفسرييا فحسب يشمل القانون دون 

النقاش يف األصل واملوضوع، كام أتت يف صياغة قرارها عىل توفر رشط عدم انعقاد املجلس.
تولت املحكمة كام سلف بيانه  باملحور األول، التأكيد عىل أن والية املجلس الترشيعي ممتدة اىل 
حني متكن أعضاء املجلس اجلديد من آداء اليمني الدستورية، واعتبار ذلك رشطا رضوريا ملامرسة 
النشاط الربملاين، وبام انه قد تعذر انعقاد املجلس لألسباب السالفة الذكر، فإن تدخل رئيس السلطة 

التنفيذية يف طريقه بإصدار قرار بقانون يقيض برفع احلصانة بشأن عضو املجلس الترشيعي.
وبالتمعن يف التميش القانوين املتبع من املحكمة الدستورية العليا فيام انتهت اليه من اجتهاد، فإنه ُيالحظ 
اعتامد منهــج يزاوج بني الواقع والقانون، وذلك ما يؤكد عىل خصوصية التجربة الفلســطينية، من حيث 
ظروف البالد وحتدياهتا واملخاطر التي حتيط هبا، وهو ما يعل قرارها يف طريقه من حيث الواقع والقانون.
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ثمن النسخة:
األردن: 4 دينار – اإلمارات: 4 درهم – البجرين: 4 دينار – تونس: 4 دينار – الجزائر: 250 دينار

جيبوتي: 350 فرنك – السعودية: 40 لاير – السودان: 5 جنيه – سوريا: 225 ليرة
الصومال: 19000 شلن – العراق: 1850 دينار – عمان: 4 لاير – فلسطين: 2.5 دينار – قطر: 40 لاير

الكويت: 3.5 دينار  لبنان: 6250 ليرة  – ليبيا: 4 دينار – مصر: 10 جنيه – المغرب: 40 درهم
موريتانيا: 30 أوقية  – اليمن: 500 لاير – لندن: 9 جنيه إسترليني – في سائر دول العالم 12 دوالر أمريكي

االشتراكات:
الدول العربية: األفراد: 40 دوالر -  المؤسسات: 60 دوالر

جمهورية مصر العربية: األفراد: 50 جنيها 
           المؤسسات: 60 جنيها

سائر دول العالم: األفراد: 60 دوالر -  المؤسسات: 100 دوالر

http://jolps.alquds.edu/index.php/jolps     

علمية  مجلة  هي  والسياسية  القانونية  للعلوم  القدس  مجلة 
محكمة تصدر عن جامعة القدس كلية الحقوق وهي تأتي في 
إطار  وفي  الجامعة  في  األكاديمية  المعرفية  المنظومة  سياق 
الفلسطيني  بالواقع  للرقي  والبحثي  األكاديمي  العمل  تطوير 
مواكبة التطورات العلمية والبحثية في القضايا المتعلقة بالقانون 
والسياسة وتعميق العمل البحثي القانوني والسياسي وترسيخه 
في إطار مجلة علمية تخضع لقواعد التحكيم العلمي المتبع في 

النظم العلمية والبحثية.
إن عمادة كلية الحقوق بجامعة القدس وهي تسعى إلى تطوير 
من  والباحثين  األساتذة  قدرات  وتطوير  وتوثيقه  العلمي  البحث 
الباحثين  نتاج  ستحمل  التي  األولى  مجلتها  تطلق  منتسبيها 
واألساتذة والقانونيين والسياسيين من الجامعات والنخب السياسية 
واألكاديمية الفلسطينية لتكون مرجعا مهما يضاف إلى المكتبة 

العربية عامة والفلسطينية خاصة.
القانونية  والمقاالت  العمل  وأوراق  األبحاث  بكافة  تعني  وهي 
االنجليزية  أو  العربية  باللغة  سواء  والحديثة  الجديدة  والسياسية 
القضية  بشأن  الباحثين  كافة  من  والنشر  للتحكيم  الخضاعها 

الفلسطينية بصورة عامة.


