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الشكر والتقدير

وأمـدني بالصـبر واإلرادة إلنجـاز  وفـت  لـي أبـواب العمـم، أول شكرنا هلل عز وجل الذي أنار لـي الـدرب

و إلى كل من يقتنـع بفكـرة فيـدع كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير، نىذا البحث فالحمد هلل رب العالمي

 إلييا ويعمل عمى تحقيقيا ال يبغي بيا إال وجو اهلل ومنفعة الناس في كل زمان ومكان.

جامعــة القــدس وأخــ  -الكــرام أعضــاء الييئــة التدريســية واإلداريــة فــي كميــة الحقــوق  األســاتذةإلــى 

الــذي أشــرف عمــى ىــذا البحــث فجــزاه اهلل عنــا كــل الخيــر عمــى  ريمــاويبالــذكر الــدكتور عبــد الممــك ال

  .جيياتو ونصحو السديدتو 

، أشـــرف االعـــور كمـــا أتقـــدم أيضـــا بجزيـــل الشـــكر والتقـــدير إلـــى أعضـــاء لجنـــة المناقشـــة: الـــدكتور

 لتفضميما بمناقشة ىذه الرسالة وعمى مالحظاتيما القيمة.  عبد اهلل ابو سميدانووالدكتور 

 واخــ  بالـذكر اصــدقائي، بعيـدوالشـكر واالمتنـان لكــل الـذين قــدموا لـي يــد المسـاعدة مـن قريــب أو  

دويك. عمر والمحامي محمد، الدرابيعالمستشار القانوني وليد 
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 الممخ 
وذلك من خالل أتباع المنيج ، الرقابة القضائية عمى القرارات االداريةتناولت الدراسة بالبحث موضوع 

إضافة ، ناظمة ليذا الموضوعبالنظر إلى التشريعات الفمسطينية اإلدارية ال، التحميمي الوصفي المقارن
وقد ، إلى التشريعات المقارنة واالجتيادات القضائية في عدة دول عمى رأسيا مجمس الدولة الفرنسي

 القرارت عمى القضائية الرقابة تتمثل بماذا التساؤل التالي: تمحورت إشكالية الدراسة في التطرق إلى
ااار وصواًل إلى وذلك  اإلدارية؟ القرارت عمى بةالرقا ليذه الفمسطيني المشرع نظر وكيف، االدارية

تطبيق كل من النظام القضائي الموحد او النظام القضائي المزدوج عمى الرقابة القضائية المخصصة 
وتبيان النظام القضائي المتبع في  عمى كافة األصعدة من قبل السمطة القضائية عمى القرارات االدارية

 فمسطين.

 عمى القضائية الرقابة اسسالدراسة إلى فصمين؛ حمل الفصل األول عنوان يم ىذه وقد قام الباحث بتقس
 مبدأ لسيادة القضائية الرقابةوقسم إلى مبحاين؛ تم التطرق في المبحث األول إلى ، االدارية القرارات

فقد تم القاء الضوء عمى مفيوم مبدأ المشروعية واسس الرقابة القضائية المتمامة في  المشروعية
واالساس غير التشريعي وىي العرف واحكام القضاء االساس التشريعي وىي الدستور والقانون 

القضائية  طرق تنظيم الرقابةأما المبحث الااني من ذات الفصل فقد عالج موضوع ، المبادىء العامةو 
وعيوب كال  تبيان مزاياونظام القضاء المزدوج ومع  نظام القضاء الموحدوشمل ، عمى القرارات االدارية

الى تفضيل تطبيق نظام القضاء المزدوج عمى نظام وقد أسست خالصة ىذا المبحث ، النظاميين
 بشكل افضل.وذلك لما لو من ايجابيات كايرة تكرس مبدأ المشروعية وتحقيق العدل القضاء الموحد 

وقد عالج ، داريةالقضائية عمى القرارات اال تجسيد الرقابةلباحث في الفصل الااني إلى تطرق ا وقد
، عدل العميا الفمسطينيةوسائل الرقابة القضائية امام محكمة الالمبحث األول من ذات الفصل موضوع 

وقد عالج ذلك المبحث دعوى االلغاء كأحد وسائل الرقابة القضائية عمى مشروعية القرارات االدارية 
في المطمب الااني فقد تناول اما ، وتم التطرق الى مفيوم ىذه الدعوى وخصائصيا في مطمب اول

الباحث الشروط التي يجب ان تتوافر لكي يستطيع الطاعن رفع ىذه الدعوى امام محمكة العدل العميا 
واما الشرط االخير فيو شروط ، وشروط تتعمق بالقرار المطعون فيو، فقد كانت شروط تتعمق بالطاعن

 تتعمق بميعاد رفع الدعوى. 

لية رقابة محكمة العدل العميا مدى فعامبحث الااني من الفصل الااني في الوقد تناولت الدارسة 
فمسطينية وذلك من خالل القاء الضوء عمى اختصاصات محكمة العدل العميا الفمسطينة وذلك ال



د 

تمك  عمى 33نصت المادة فقد ، 2001لسنو  5م النظامية رقم بالتطرق الى قانون تشكيل المحاك
محكمة التطرق ايضا الى االشكاليات العممية التي تواجو وكذلك ، االختصاصات عمى سبيل الحصر

واخيرا بينت الدراسة القرارات التي تخرج من نطاق اختصاص محكمة ، العدل العميا في االختصاص
فقد قسمت تمك القرارات الى ، ك عن طريق تناول كل قرار عمى حداالعدل العميا الفمسطينية وذل

، الفمسطيني اتجاه اعمال السيادة السيادة او الحكومة وايضاح موقف المشرع القرارات المتعمقة بأعمال
فقد عالج الباحث ، ار من رقابة القضاء االداريفقد توصل الباحث الى انو ال يجوز تحصين اي قر 

واخيرا فقد تم ، االلغاء امام القضاء اإلدارياعمال السمطة التشريعية كونيا اعمال تخرج من رقابة 
عمى اعمال السمطة القضائية التي ال تخضع لرقابة القضاء االداري وايضا البد من تناول الوقوف 

محكمة العدل  ال يطعن بيا بااللغاء اماموبالتالي تعتبر قرارات ادارية ال بعض تصرفات االدارة التي 
ياية توصل الباحث وفي الن، ر التفسيري واالجراءات التمييديةكالقرار التأكيدي والقراالعميا الفمسطينية 

 .ديد من النتائج والتوصيات اليامةالى الع
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Judicial supervision on administrative decision 

 

Prepared by: Ihab Mohammad Awwad Kalaylih 

Supervisor: Dr. Abdelmalek Al-Remawi 

Abstract 

 

The study dealt with the subject of judicial supervision on administrative 

decisions, using the comparative descriptive approach, viewing the 

Palestinian Administrative Legislation governing this subject with addition to 

comparative legislation and jurisprudence in several countries especially the 

French Council of State. The study focused on discussing means of judicial 

control over administrative decisions, and how the Palestinian legislature 

considered it leading to know the effects of implementing each of the unified 

judicial system and the dual one of the judicial supervision allocated by the 

judicial authority over administrative decisions at all levels and shows what 

judicial system in force in Palestine. 

The study is divided into two chapters; the first deals with the theme of 

principles of judicial supervision of administrative decisions, this theme is 

divided into two subjects, the first of which dealt the judicial supervision with 

accordance to Rule of principle of legality, highlighting the concept of 

legality and the foundation of judicial supervision which existed in legislation 

principles, namely in the constitution and laws and in the non-legality 

foundations which consists of customs, judicial rules, and general principles 

and realizing the concept of judicial supervision. The second subject of this 

chapter dealt with the methods that regulating judicial oversight on 

administrative decisions, including the unified dual judicial systems, 

demonstrating the advantages and disadvantages of the two regulations. The 

conclusion of this section leads to preferable of applying the dual system 

rather than the unified one for its advantages that devoted for principle of 

legality and better for achieving justice. 

In the second chapter, the researcher dealt with the subject of means for 

implementing the judicial oversight over administrative decisions; the first 

topic of this chapter dealt with the means of supervision before Palestinian 

High Court of Justice, and dealt with the revocation Case as one of the means 
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of the judicial supervision on the legality of administrative decisions, also 

discussed the concept of this Case and its characteristics at first, and secondly; 

the researcher addressed the conditions that should be available for the 

appellant in order to bring the lawsuit before the Supreme Court, the 

conditions that related to appellant and conditions related to the contested 

decision and condition of time for filing and submitting the lawsuit. 

The study dealt with the extent of effectiveness of Palestinian High Court of 

Justice’s supervision and shedding light on the competences of Palestinian 

High Court of Justice by referring to the Law of Formation of Formal Courts 

No. 5 of 2001, Article 33, that stipulates exclusively these terms of reference. 

The study also discussed practical Troubles that face the High Court of Justice 

in its competences. Finally, the study demonstrated those decisions that come 

out the jurisdiction of the High Court of Justice by discussing  each decision 

separately; those decisions were divided with accordance of reference 

concerning sovereignty or governmental acts, and clarifying the position of 

the Palestinian legislature toward  acts of sovereignty. The researcher 

concluded that no administrative decision can be immunized from judicial 

oversight, the researcher dealt with the authority as acts comes out of 

abolition control before the administrative jurisdiction. finally, The study 

highlighted the acts of the judicial authority which are not subjected to the 

supervision of the administrative judiciary. Also it is necessary to deal with 

some actions of the Administration which considered administrative decisions 

that are not challenged by cancellation before the Palestinian High Court; 

such as the confirmation decision, the explanatory decision and the 

preliminary procedures. lastly, the researcher reached many important 

conclusions and recommendations. 
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 المقدمة
 وتقسيم تمييد

واكارىا ضمانا لحقوق االفراد ة دارية من اىم صور الرقابعمى القرارات اال ةالقضائي ةتعتبر الرقاب

وما تتمتع بو احكام القضاء من قوه وحجية يمتزم الجميع ، م لما تتميز بو من استقالل وحيادوحرياتي

 .ةمخالف لممساءلعرض اليتواال  االدارةبتنفيذىا واحتراميا بما في ذلك 

ال توجد في انواع الرقابة افضل انواع الرقابة حيث تتوافر فييا مزايا وضمانات  ةالقضائي ةوتعتبر الرقاب

فقد يرفض ، الكافية لكي يطمئن االفراد الييا الخبرةاالدارية ال تتوافر فييا  الرقابةذلك ان ، االخرى

ال يكون ليا اار فعال  السياسية الرقابةكما ان  ،لو صحيحةالنظر فيو وت اعادةمصدر القرار المعيب 

 ةاعمال االدار  ةعمى انيا ال تعني برقابة عالو ، صحيحةوالزاميا باصدار قراراتيا  االدارةفي حسن سير 

وانما ، التي ينتج عنيا اار عمى الفرد في حد ذاتو وال يمارس القضاء رقابتو عمى االعمال االدارة تمقائيا

 .الغاء العمل االداري المطعون فيويطمب منو الحكم ب منازعةبتو عند ما ترفع يمارس القضاء رقا

م من التحضر والتقدم لمقانون يعكس مستوى متقد ةالعام ةومما ال شك فيو ان خضوع االدار 

فيما لو  ةالعام االدارةمن تعسف واستبداد  االفراد ةفي حماي ةالعام ةاذ انو تجسد الرغب، والديمقراطية

فضال عن ضمان التنسيق ، مسبقا موضوعة قانونيةيا لقواعد تصرف وتعمل دون اخضاعتركت ت

ترك العاممون في  إذافال يمكن تحقيق التنسيق المطموب ، والتوافق بين مختمف اوجو النشاط االداري

م ائيم واجتياداتيحسب اىو  الماديةوينظرون الى االعمال  االداريةيتصرفون ويتخذون القرارات  االدارة

لتحقيق  جوىريةو  اساسية مسألةلمقانون بانو  العامة االدارةىكذا يظير خضوع ، البحتة الشخصية

 الجياز االداري. فعاليةو ، مقتضيات حريات االفراد
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فيو محرك لمنشاط االداري اذ انو ، محركا لمنشاط االداري وقيدا عميولمقانون  ةويعتبر خضوع االدار 

ويمنحيم التأىل القانوني ، بين مختمف الموظفين العموميين قانونيةليوزع االختصاصات والصالحيات ا

ويقيد ىذا النشاط ، فيااويحدد ليم االىداف والغايات التي يتعين عمييم استيد، االداريةلمقيام باالعمال 

 .مسبقا موضوعةال قانونيةبأنو يتم وفق القواعد ال

سواء  الدولةتيا في اعمى اختالف انواعيا ودرجدارية اإلعمى القرارات  ةالقضائي ةالرقابالمحاكم  ىتولوت

انطالقا من ، االداريةعمى القرارات  الرقابةاىم وافضل صور  الرقابةوتعد تمك ، ام ادارية عاديةكانت 

 التنفيذيةبذاتيا الى جانب السمطتين  قائمةدستوريا  مستقمة سمطةتعتبر  القضائية السمطةكون 

، تتمتع بالحياد المطمق الصفةفيي بيذه ، ك عمال بمبدأ الفصل بين السمطاتوذل، الدولةفي  التشريعيةو 

من قبل  الشخصيةاو  السياسيةوالخوف والتأار باالعتبارات  التبعيةوتكون في مأمن من كل مظاىر 

وىو االمر الذي يترك ، في اداء دورىا الرقابي المنوط بيا التنفيذية السمطةال سيما ، السمطات االخرى

فيما  القادرة الوحيدةباعتبارىا الجية ا، القضائية الرقابةفي  الاقةفوس االفراد انطباعا عاليا من في ن

عمى اشاعة االمان والشعور بالعدل واالطمئنان واالستقرار ، االداريةيتعمق بمنازعاتيم مع القرارات 

 .يملدي

عمي والحقيقي لالفراد في مواجية كل الضمان الف، تعتبر الرقابة القضائية بال منازع، واستنادا الى ذلك

وتجاوزا لحدود سمطاتيا  اداريةوقرارات  ماديةمن اعمال  االداريةما يصدر بحقيم من قبل القرارات 

 واحكام القانون. المشروعيةوخروجا عن قواعد مبدأ ، واختصاصاتيا
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 أىمية الدراسة
ىو المرتكز والمدخل  همشروعية باعتبار تكمن االىمية النظرية ليذه الدراسة في بيان مفيوم مبدأ ال

وايضا بيان طرق تنظيم الرقابة ، الحقيقي لمرقابة القضائية عمى القرارات االدارية وبيان مصادره

وبيان نشأة ىذه الوسائل وطبيعتيا القانونية وبيان مزاياىا وما ، القضائية عمى القرارات االدارية ووسائميا

وتعسفت وخرجت عن  االدارةذا ما تم احترام مبدأ المشروعية من قبل فا، يعتري ىذه الوسائل من عيوب

وىي في  االداريةفانو يكون القضاء االداري ممال بالمحكمة ، النطاق القانوني المحدد ليا وصالحياتيا

 عن طريق دعوى االلغاء. وذلك فمسطين )محكمة العدل العميا( ىو القائم بالرقابة القضائية 

ة العممية ليذه الدراسة في بيان انظمة الرقابة القضائية عمى القرارات االدارية بشكل تكمن االىميكما و 

وبيان وسائل الرقابة ، وبيان وتحديد نظام الرقابة القضائية المتبع في فمسطين بشكل خاص، عام

في  بيان ماىية دعوى االلغاء والشروط الواجب توافرىاو  مى القرارات االدارية في فمسطينالقضائية ع

والبحث في مدى امكانية تطبيقيا في فمسطين والشروط الواجب ، ىذه الدعاوى لتحريكيا بشكل عام

القضاء االداري في فمسطين وذلك امام محكمة العدل العميا باعتبارىا صاحبة  متوافرىا لتحريكيا اما

 الوالية واالختصاص في النظر في القضايا االدارية في فمسطين.

ة العممية ليذه الدراسة في بيان القرارات االدارية التي تخضع لمرقابة القضائية امام كما تتجسد االىمي

وبيان القرارات التي ال تخضع لمرقابة القضائية اماميا وبيان سبب تحصينيا من ، محكمة العدل العميا

د وحرياتيم انيا توفر الحماية والصيانة لحقوق االفراكما قابة القضاء االداري في فمسطين الخضوع لر 

من تعسف االدارة واستبدادىا وذلك عن طريق دعوى يقدميا صاحب الشأن امام محكمة العدل العميا 

، يفاء الشروط التي يجب ان تتوافر فييا لقبوليا امام القضاء وىي ما تعرف بدعوى االلغاءتبعد اس

 عية القرارات االدارية من عدميا.التي تمكن القضاء االداري من فحص مشرو و 
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 أىداف الدارسة
 تيدف الدراسة بشكل اساسي الى تحقيق االمور التالية:

 وتوضيح مفيوم الرقابة القضائية وأىدافيا وما تتمتع بو من خصائص ومزايا. بيان-1

سواء االساس التشريعي او مبدأ المشروعية  اسسمبدأ المشورعية ومدلولو وبيان وتحديد  تعريف-2

 غير التشريعي .

 سائل تنظيم الرقابة القضائية عمى القرارات االدارية عامة.بيان طرق وو -3

 .ا والعيوب التي تعتري ىذا النظاموالمزاي، وعتتعريف بنظام القضاء الموحد وطبيال-4

 .لعيوب التي حضي عمييا ىذا النظاموالمزايا وا، بيان ماىية النظام القضائي المزدوج وطبيعتو-5

 ى القرارات االدارية المتبعة في فمسطين.بيان وسائل الرقابة القضائية عم-6

التعريف بدعوى االلغاء وخصائصيا وبيان الشروط التي يجب ان تتوافر فييا من اجل قبوليا امام -7

 عميا الفمسطينية.محكمة العدل ال

لمشرع ومعرفة موقف ا، االلغاءالوقوف عمى معرفة القرارات االدارية التي تخرج من نطاق رقابة -8

 .ي من تمك القراراتالفمسطين

 بيان القرارات االدارية التي تخضع لمرقابة القضائية وشروطيا.-9

 حدود الدراسة
حيث استخدم في طرح ىذه الدراسة النظام ، تتحدد حدود ىذه الدراسة من خالل النظام الذي اتبع فييا

الرقابة القضائية  وذلك من خالل المقارنة بين االحكام المنظمة لنظام، في بعض الجزئيات المقارن
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المتبع في كل من فرنسا وبريطانيا ومصر ومقارنتيا مع االحكام المنظمة لنظام الرقابة القضائية في 

وكذلك المقارنة بين صالحيات القاضي االداري ااناء النظر في الطعون االدارية المتعمقة ، فمسطين

 ات القاضي االداري في فمسطين.بالرقابة القضائية في كل من فرنسا ومصر ومقارنتيا مع صالحي

ويعود السبب الى اختيار كل من االنظمة المتبعة في فرنسا ومصر وبريطانيا لمقارنتيا مع النظام 

ول في القانون االداري بشكل عام المتبع في فمسطين الى االىمية الكبيرة التي تتمتع بيا ىذه الد

رجع التاريخي الغمب التشريعات الناظمة حيث تشكل ىذه الدول الم، والقضاء االداري بشكل خاص

 وفي الدول العربية بشكل خاص.، لمقوانين االدارية والقضاء االداري في العالم ككل

 منيج الدراسة
الذي يقوم عمى جمع ، ن الباحث سوف يتبع المنيج الوصفيلتحقيق الغاية المنشودة من ىذه الدارسة فا

وجممة ، بحاث والدراسات التي تتعمق بذات الموضوعوتكوين المعمومات من الكتب والواائق واال

واالسترشاد باالحكام القضائية وخصوصا تمك الصادرة عن محكمة العدل ، المؤلفات واالبحاث القانونية

 وكذلك القيام بتحميل بعض النصوص القانونية المتعمقو بيذه الدراسة.، الفمسطينيةالعميا 

 اشكالية الدراسة
 اسة بالتساؤل التالي:تتمال اشكالية الدر 

عمى  ةوكيف نظر المشرع الفمسطيي ليذه الرقاب، اإلداريةتتمثل الرقابة القضائية عمى القرارت بماذا 

 :ةوينبع ايضا العديد من التساؤالت الاانوي ؟ةالقرارت االداري

 ما ىو النظام القضائي المطبق في فمسطين؟-1

 لحماية حقوق الناس؟ ةلكافيا ةىل الرقابة القضائية وحدىا تشكل الضمان-2
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 خطة الدراسة
في الفصل االول من ىذه الدراسة قام الباحث بالتطرق الى اساس الرقابة القضائية عمى القرارات 

حيث تضمن المبحث االول الرقابة القضائية لسيادة مبدأ ، حيث قسم ىذا الفصل الى مبحاين، االدارية

وفي المطمب االول تم البحث في مفيوم الرقابة ، نوقد قسم ىذا المبحث الى مطمبي، المشروعية

الرقابة  مدلولفي الفرع االول تم بيان ، وقد قسم ىذا المطمب الى فرعين، القضائية ومبدأ المشروعية

اما المطمب الااني فقد ، اما الفرع الااني فقد تم تعريف مبدأ المشروعية ومدلولو، القضائية وخصائصيا

عالج الفرع االول منو ، وقد تم تقسيم ىذا المطمب الى فرعين، شروعيةمبدأ الم اسسحمل عنوان 

اما المبحث الااني من ، االساس غير التشريعياما الفرع الااني منو فقد عالج ، االساس التشريعي

وقد قسم ىذا ، الفصل االول فقد حمل عنوان طرق تنظيم الرقابة القضائية عمى القرارات االدارية

وقد تم تقسيم ىذا المطمب ، حمل المطمب االول منو عنوان نظام القضاء الموحد، ينالمبحث الى مطمب

اما الفرع الااني منو فقد عالج ، عالج الفرع االول منو نشأة نظام القضاء الموحد وطبيعتو، الى فرعين

يم ىذا اما المطمب الااني فقد حمل عنوان نظام القضاء المزدوج وقد تم تقس، مزايا وعيوب ىذا النظام

اما الفرع الااني منو ، عالج الفرع االول منو نشأة نظام القضاء المزدوج وطبيعتو، المطمب الى فرعين

 فقد عالج مزايا وعيوب ىذا النظام.

اما في الفصل الااني من ىذه الدراسة قام الباحث بالتطرق الى تجسيد الرقابة القضائية عمى القرارات 

حيث تضمن المبحث االول وسائل الرقابة القضائية امام ، الى مبحاينحيث قسم ىذا الفصل ، االدارية

وفي المطمب االول تم البحث في رقابة دعوى ، وقد قسم ىذا المبحث الى مطمبين، القضاء االداري

في الفرع االول تم بيان نشأة دعوى ، وقد قسم ىذا المطمب الى فرعين، االلغاء كوسيمة لمرقابة القضائية

اما المطمب الااني فقد حمل ، اما في الفرع الااني فقد تم بيان خصائص ىذه الدعوى، ريفياااللغاء وتع

عالج الفرع االول منو ، وقد تم تقسيم ىذا المطمب الى االاة فروع، عنوان شروط قبول دعوى االلغاء
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طعون فيو اما اما الفرع الااني منو فقد عالج الشروط المتعمقة بالقرار الم، الشروط المتعمقة بالطاعن

اما المبحث الااني من الفصل ، الفرع الاالث فقد عالج الشروط المتعمقة بميعاد تقديم دعوى االلغاء

وقد قسم ىذا المبحث الى ، الااني فقد حمل عنوان مدى فعالية رقابة محكمة العدل العميا الفمسطينية

العميا وقد تم تقسيم ىذا حمل المطمب االول منو عنوان حدود اختصاص محكمة العدل ، مطمبين

اما ، حيث عالج القرع االول منو اختصاصات محكممة العدل العميا الفمسطينية، المطمب الى فرعين

اما المطمب الااني فقد ، االشكالية العممية لمحكمة العدل العميا الفمسطينيةالفرع الااني منو فقد عالج 

كمة العدل العميا وقد قسم ىذا المطمب الي حمل عنوان القرارات التي تخرج من نطاق اختصاص مح

اما الفرع الااني منو فقد عالج ، عالج الفرع االول منو اعمال السيادة او اعمال الحكومة، االاة فروع

القضائية وبعض تصرفات اما الفرع الاالث واالخير فقد عالج اعمال السمطة ، اعمال السطمة التشريعية

  .االدارة
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 ولالفصل األ 
______________________________________________________ 

  اسس الرقابة القضائية عمى القرارات االدارية 

فراد من تعسف ي والفعمي لحماية حقوق وحريات األتعتبر ىي الضمان الحقيق ةن الرقابة القضائيا

، ةالمشروعي أا عن حدود مبدتشكل خروج ليا والتي ةالمخول ةوالصالحي ةستخداميا لمسمطإفي اإلدارة 

كار أدارية وذلك الن القضاء يعد إلىم صور الرقابة عمى القرارات اأفضل و أوايضا تعد ىذه الرقابة من 

توافرت  إذاالمشروعية وصيانة الحقوق والحريات الفردية وذلك  أقدرة عمى حماية وصيانة مبد االجيزة

ايضا لما يتوافر في القضاء كمل وجو و أوظيفتو عمى لو االستقالل والقيام ب لو الضمانات التي تكفل

 .ةوالشفافي ةوالنزاى ةالحيد

 : وذلك عمى النحو التالي، وسوف يقسم الباحث ىذا الفصل الى مبحاين

 الرقابة القضائية لسيادة مبدأ المشروعية.المبحث األول: 

 .المبحث الثاني: طرق تنظيم الرقابة القضائية عمى القرارات االدارية
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 ةمبدأ المشروعي القضائية لسيادةالمبحث األول: الرقابة 

 تمييد وتقسيم

 فالرقابة، االداريةيعتبر مبدأ المشروعية مدخال ىاما وضروريا لدراسة الرقابة القضائية عمى القرارت 

وان ، القرارات االدراية والتحقق من عدم خروجيا عن القانونتيدف الى رقابة مشروعية  القضائية

الرقابة عمى القرارات االدراية ىو خضوعيا شأنيا شأن االفراد وشأن جميع االجيزة الحكومية اساس 

فالضمانة الحقيقة واالساسية التي تحمي االفراد من تسعف االدارة وطغيانيا إنما ىي تتمركز ، لمقانون

ية الذي سوف لمشروعفي انصياعيا وخضوعيا لمقانون وىذه الضمانة تتحقق بفعل مبدأ ىام وىو مبدأ ا

 .نتناولو الحقا

 التالي:وذلك عمى النحو ، ولبيان ذلك سوف يقوم الباحث بتقسيم ىذا المبحث الى مطمبين

 فرعين:قسمو الى يوسوف  المطمب األول: ماىية الرقابة القضائية ومبدأ المشروعية

 الرقابة القضائية وأىدافيا وخصائصيا. مدلولالفرع األول: 

 مبدأ المشروعية ومدلولو. الفرع الااني: تعريف

 :وسوف يقسمو الى فرعين اسس مبدأ المشروعيةالمطمب الثاني: 

 .االساس التشريعيالفرع األول: 

 .االساس غير التشريعيرع الااني: الف
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 لرقابة القضائية ومبدأ المشروعيةا ماىيةل: ألوامطمب ال

متمامة في رقابة محكمة العدل العميا عمى يرتبط مبدأ المشروعية ارتباطا وايقا مع الرقابة القضائية ال

والرقابة القضائية تتم بالبحث عن مشروعية القرارات االدارية ومدى ، مشروعية القرارات االدارية

مطابقتيا وحكم القانون اي ان الرقابة القضائية تبسط وتفرض رقابتيا من اجل حماية حقوق وحريات 

ومن تحقيق مبدأ المشرعية من اجل المصمحة ، اتجاىيم االفراد من تعسف االدارة في بعض االحيان

 .العامة

، وخصائصيا في الفرع االولالرقابة القضائية  مدلول، ولبيان ما سبق سوف يقوم الباحث بتناول

 صص الباحث الفرع الااني الى تعريف مبدأ المشروعية ومدلولو.خوسوف ي

 وخصائصياالرقابة القضائية  مدلولالفرع األول: 

أنواع  أكاروتعد ، ة األخرى عمى القرارات اإلداريةصور الرقاب وأفضلر الرقابة القضائية من أىم تعتب

القضاء  وضمانا لحقوق االفراد وحرياتيم ولمبدأ المشروعية أيضا وذلك نظرا لما يتميز بو ةالرقابة حماي

تمزم الجميع بقبوليا  وحجيةاحكام القضاء من قوة تمتع بو توأيضا لما ، 1من استقالل وحياد ونزاىة

 .2اإلدارة او المؤسسات الحكومية نفسيا وا في الدولةواحتراميا وتنفيذىا سواء االفراد العاديين 

وىي ممامة بالمحاكم ، ولة لمقضاء فقط لمقيام بيافيذا النوع من الرقابة يباشره القضاء أي صالحية مخ

بيذا  يا السمطة القضائية التي تعتبرمجمم وىي تمال في، ا في الدولةاختالف أنواعيا ودرجاتي ىعم

                                                           
1
 .60، ص2004ماجد راغب الحمو: القضاء اإلداري، منشاة المعارف، اإلسكندرية،  
 .68، ص2010محمد إبراىيم الدسوقي عمي: الرقابة عمى اعمال اإلدارة، دار النيضة العربية، القاىرة،  2
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 وىي تختص بفحص، 1القانون االساسي الفمسطيني لنصعن االدارة وفقا  المدلول سمطة مستقمة

  .2صدار حكم القانون عمى ىذه المنازعاتاالدارة إلاو فيما بينيما وبين  ما بينيمافراد فياالمنازعات 

اكده  وىذا ما، لحماية مصمحة االفراد وحقوقيم وحرياتيم ةحقيقي ةوعميو تعد الرقابة القضائية ضمان

وأشار اليو الدكتور محمد كامل ليمة الذي ذىب بالقول الى ان " الرقابة القضائية تعد من اىم صور 

شروعية من االنتياك وعدم احترامو ولة والمؤىمة لحماية مبدأ المبة في الدولة وذلك الن الجية المخالرقا

 الحقيقيةالضمانات ما توافرت  إذاالقضاء بيذه الميمة ويقوم ، ىو القضاء فقطامو احكعن والخروج 

 .3التي تضمن وتكفل لو االستقالل في أداء وظيفتو وميمتو" الضروريةو 

  تعريف الرقابة القضائيةأوال: 

القضائية  اسناد الرقابة عمى القرارات اإلدارية الى القضاء ممامة بالسمطةىي  ة القضائية:بتعرف الرقا

حيث تقوم ىذه التنفيذية وفروعيا من الجيات اإلدارية  السمطة النيا تعتبر سمطة مستقمة دستوريا عن

ذابناء عمى طعن مقدم من ذوي الشأن المحاكم المختصة بفحص مشروعية القرارات االدارية  تبين  وا 

الى  باإلضافة تعديمو ناوأحيا ئوحكما بالغافيي تصدر ، لممحكمة مخالفة القرار اإلداري لمقانون

 .4الشخص الذي صدر ضده القرار في بعض الدولالتعويض عن الضرر الذي لحق 

  

                                                           
1
 .2113" من القانون االساسً الفسطٌنً المعدل لسنة 2المادة" 
، سامي جمال 506، ص2006 النسر الذىبي لمطباعة،القاىرة،د: تخاصم اىل السمطة بشأن القرار اإلداري، د.ن،محمد عبد الحميد أبو زي 2

 .224، ص1981الدين: القضاء اإلداري والرقابة عمى اعمال اإلدارة، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 

3
، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت في فرض الجزاءات عمى المتعاقد معيا، رشا محمد جعفر الياشمي: الرقابة القضائية عمى سمطة اإلدارة 

 .127ص
4
 .95، ص2007الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، محمد رفعت عبد الوىاب: القضاء اإلداري، دار الجامعة  
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 ثانيا: اىداف الرقابة القضائية 

القضائية  وتتمال اىداف الرقابة، الى أىدافيا لتطرققبل الحديث عن خصائص الرقابة القضائية يجب ا

 وىما: في ىدفين رئيسين 

صون  في توفير حماية لممواطنين وتتمال ىذه الحماية في، ي تمارسيا المحكمةتتجمى الرقابة الت-1

 حقوق االفراد وحرياتيم. وحماية

المشروعية وعدم تعسف اإلدارة في اصدار قرارتيا بان تكون مخالفة  أاحترام اإلدارة لمبد ضمان-2

 .1لمقانون

 ثالثا: خصائ  الرقابة القضائية:

البد ان يحركيا ذوي ف، ن تمقاء نفسيا كالرقابة السياسية واإلداريةالرقابة القضائية التتحرك م .1

بناء عمى يتمكن القضاء من القيام بميامو المصمحة عن طريق رفع دعوى امام القضاء المختص ل

 .2امامو وعوالدعوى المرف

ة لقانونيأي مدى موافقتو او مخالفتو لمقواعد اتصر عمى مشروعية القرار اإلداري الرقابة القضائية تق .2

رقابة المالئمة كقاعدة عامة وىذا بخالف الرقابة القضائية  نطاقالمشروعية( دون ان يدخل  أ)مبد

 . 3رقابة المالئمةيدخل ضمن نطاقيا  الرقابة اإلدارية التي

  

                                                           
1
 .127، مرجع سابق، صرشا محمد جعفر الياشمي 
2
 .127، ص1998، جامعة االزىر، 2، ط.3اع غزة، ج.محمد عمي أبو عمارة: القضاء اإلداري في فمسطين وقط 
3
 .507، مرجع سابق، صمحمد عبد الحميد أبو زيد 
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لغاء القرار غير المشروع او التعويض عنو اذا كان ىناك مقتضى سمطتو عمى اتقتصر  القاضي .3

 العمل عمى تعديل قرار صدر عناو قاضي الحمول محل اإلدارة في اتخاذ قرار ال يستطيع اللذلك و 

 .1لإلدارة وامراليجوز لو اصدار ا نودارة وكما ااال

الرقابة القضائية تتطمب احترام مواعيد معينة ومحددة لمطعن ويجب عدم تجاوز ىذه المواعيد وذلك  .4

ف الرقابة القضائية المختصة بذلك عمى خال ةالن الرقابة القضائية تتم في شكل طعن مقدم الى الجي

 .2يجب عمى الطاعن ان يتبع إجراءات وشكميات محددةاإلدارية وباإلضافة الى ذلك 

الخالفات والمنازعات نيائيا  الشئ المقضي فيو بحيث تقوم بإنياء ى االحكام القضائية بحجيةظحت .5

 م نيائيا ان يكون محال لمنازعة ماح الحكيمكن بعد ان يصب وىو التعبير الصحيح عن حكم القانون وال

 .3جيةوذلك عمى عكس القرارات التي التتمتع بيذه الح القتضاءا عندبل يجوز تنفيذه بالقوة 

  ومدلولو ةمبدا المشروعي ةأنشالفرع الثاني: 

 المشروعيةتعريف مبدأ أوال: 

ن احترام حقوق االفراد أساسية في حماية وصيانة المشروعية وضما يمال القضاء اإلداري ركيزه

، وحرياتيم من تجاوز السمطات العامة الحدود والصالحيات الموكمة ليا وأيضا خوفا من تعسف اإلدارة

ات الدولة بماابة األساس القانوني الذي تنيض عميو الدولة وبقية سمط المشروعية أأي انو يعتبر مبد

                                                           
 .59ص،1982جامعة القاىرة،  ،رسالة دكتوراة العطا بن عوف العطا: الرقابة القضائية عمى اعمال اإلدارة في السودان،  1

2
 .82، مرجع سابق، صمحمد رفعت عبد الوىاب 
3
 .225مرجع سابق، صالقضاء اإلداري والرقابة عمى اعمال اإلدارة،  ،سامي جمال الدين 
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حقوق وحريات االفراد وانما لمشروعية تشريعية فيو ميم ليس فقط لحماية سواء سمطة قضائية او 

 .1السمطة نفسيا

 أأساسي تقوم وتبنى عميو دولة القانون وىو المبدو  جوىري أممارسة الوظيفة التنفيذية لمبدحيث تخضع 

او مصطمح يطمق عمى كل ماىو  وىي صفة المشروعيةاال وىو مبدا الذي اخذ عن مبدا سيادة القانون 

 القانون. متفق ومطابق لقواعد واحكام

االفراد في الدولة الى و دارة اإلسيادة القانون في الدولة أي ضرورة انصياع  ويعني مبدأ المشروعية

يجب ان ينظم فالقانون  ،كل من الحاكم والمحكومو عمى أي احترام احكامو وسريان احكامو وقواعده

يجب ان ينظم عالقاتيم  االفراد داخل المجتمع ليس فقط في عالقاتيم مع بعضيم البعض وانما سموك

  .2يات الحكم في الدولةجمع ىيئات و 

أي دولة يتطمب ان يكون ىناك سمطة عميا تفرض رقابتيا عن طريق القضاء في فالخضوع لمقانون 

، تتعسف اإلدارة في استخدام صالحياتيا ضد االفراد منياان  ى ما يصدر من قبل اإلدارة خوفا منعم

ساواة دون ان يكون تمييز عون لقواعد القانون واحكامو عمى قدم الملة يخضاالفراد المحكومين في الدو ف

وىذا ما ، 3العرق او العقيدة او الوضع االجتماعي او االقتصادي او الموناو سبب الجنس بينيما ب

حيث نصت عمى: ، 2003لسنة  المعدل ساسي الفمسطينين األو " من القان9المادة " ميواكدت ع

نس  او المون او يز بينيما بسبب العرق او الجي تمالقانون والقضاء سواء الالفمسطينيون امام "

 ."اإلعاقة والدين او الراي السياسي ا

                                                           
1
 .5، مرجع سابق، صمحمد إبراىيم الدسوقي عمي 
2
 .15، مرجع سابق، صماجد راغب الحمو 
 .40، ص2009افة لمنشر والتوزيع، عّمان، سالم بن راشد العموي: القضاء اإلداري، دار الاق 3
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الخضوع أ ىو سيادة حكم القانون او مبد :كييراه الدكتور عمر الشوب وفق ما مشروعيةال أويقصد بمبد

 .1والمحكومين في الدولة لمقانون الحكام خضوع كلاالنصياع الحكام وقواعد القانون أي يعني بذلك و 

خضوع االعمال ىو : المشروعيةفيرى أن مبدأ  وحسب ما أشار اليو أيضا الدكتور عبد الغني بسيوني

أي خضوع  من تشريعات وقوانين التشريعيةالصادرة عن السمطة التنفيذية لما تصدره وتسنو السمطة 

 .2اإلدارة الحكام القانون

نصياع الحكام وقواعد القانون النافذة ىو الخضوع واال: بأنو المشروعيةأ يمكن تعريف مبد وبالتالي

عد واحكام القانون بمفيوميا العام حكاما او محكومين بمعنى خضوع الدولة بييئاتيا وافرادىا جميعا لقوا

 .3واحكام القانونغير متفق  أصبحواال حدوده وتجاوز احكامو  وعدم الخروج عن

  عيةو ر شمال مبدأ مدلول-ثانيا

لحماية  ساسيةواال الحقيقية الضمانةيشكل واحترامو  أااللتزام بيذا المبد اعتبار انال يوجد خالف عمى 

 الحمايةو  الطمأنينةوضع وخمق من اجل توفير  أمبدحقوق وحريات االفراد داخل الدولة وذلك الن ىذا ال

 .الحاكمةلالفراد وأيضا لإلدارة 

حيث اتجو فريق منيم الى  ،المشروعية في تحديد وتعيين مدلول مبدأ ن العاماختمف فقياء القانو وقد 

بغض النظر عن مصدرىا  الدولةب ممزمةال قانونيةي ذلك جميع القواعد الويعن ،االخذ بالمفيوم الواسع

                                                           
1
 .17، ص2011، دار الاقافة لمنشر والتوزيع، عّمان، 4ري، ط.عمر محمد الشوبكي: القضاء اإلدا 
2
 .11، ص2006، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 3عبد الغني بسيوني عبد اهلل: القضاء اإلداري، ط. 
3
، 2000،ليرموكجامعة اماجستير،  رسالةعمم االدارة والقانون اإلداري،  بين محمد حسين: الرقابة اإلدارية عمى الجياز اإلداري لمدولة  
، 1957، دار الفكر العربي، النظرية العامة لمقرارات اإلدارية طماوي:السميمان ، 7، مرجع سابق، صمحمد إبراىيم الدسوقي عمي، 87ص
 .15-14ص
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 بعين االعتبار التدرج في قوتيا عمى الترتيب اآلتي:سواء كانت مكتوبة او غير مكتوبة مع االخذ 

 . 1العامةوصوال الى قواعد العرف والمبادئ  الئحةلون األساسي( فالقانون العادي فانالقاالدستور )

كافة سمطاتيا الحكام وقواعد ب الدولةالمشروعية في ىذا المفيوم الواسع أي خضوع  أوالمقصود بمبد

رام عية ممزمة باحتيشر تال السمطةف، القانون وىذا يعني خضوع جميع السمطات العامة الحكام القانون

قواعد واحكام الدستور والقواعد القانونية العامة وأيضا السمطة القضائية مطالبة باحترام كافة القواعد 

وأخيرا ، واالحكام القانونية وتطبيقيا واستخداميا لمفصل في  المنازعات والخالفات المرفوعة اماميا

، 2تجاوز احكاموو  دم اختراقواعده وعقو حكام القانون و اليجب عمييا الخضوع وااللتزام  التنفيذيةالسمطة 

 .3ة يخالف قاعدة قانونيتجاه يجب االيعتبر القرار اإلداري عمل مشروع في ىذا اال حتىوأيضا 

ا يقتصر عمى القواعد ذوى، قانونى االخذ بالمفيوم الضيق لمالاما الفريق اآلخر من الفقياء فقد اتجو 

المشروعية بيذا المعنى ان تكون االعمال  بمبدأا المقصود وىن ،القانونية التي سنتيا السمطة التشريعية

أخص بالذكر القرار وعميو فان العمل اإلداري و ، ذ لقواعد قانونية سبق وضعيااإلدارية مجرد تنفي

فالمقصود ىنا في ىذا ، تطبيقا لقاعدة قانونية سبق ذكرىاذا و ن غير مشروع اذا لم يكن تنفييكو اإلداري 

يد حركتيا وال تصدر من القرارات اال ما يكون مجرد تنفيذ بحيث تقرة لمقانون االتجاه خضوع اإلدا

 .4لتنفيذ القانون اداةىنا مجرد  االدارةمسبقا ويجعل  قائمةوتطبيق لقاعدة قانونية عامة 

أ بدالباحث انو مع االخذ بما اتجو اليو الفريق األول وىو المفيوم الواسع لمقانون إلحترام م ويرى

تيا وسمطاتيا الحكام وقواعد القانون بكافة ىيئا الدولةخضوع وانصياع  والذي يقصد بو ةالمشروعي

 االدارةوالميم ىنا ىو عدم مخالفة ، مكتوبةام غير  مكتوبةبغض النظر عن مصدرىا سواء كانت 
                                                           

1
 وما بعدىا. 21،ص1966،فؤاد العطار،القضاء االداري،12،سميمان الطماوي،مرجع سابق،ص88، مرجع سابق، صمحمد حسين 
2
 .41، مرجع سابق، صاشد العمويسالم بن ر  
3
 .37، ص2011، دار الاقافة لمنشر والتوزيع، عّمان، 3طاوي: موسوعة القضاء اإلداري، ط.نعمي خطار ش 
4
 .88، مرجع سابق، صمحمد حسين، 26، مرجع سابق، صطاوينعمي خطار ش 



 
 

17 
 

ريو ح االدارةال تكون غير مشروعو وذلك الن المفيوم الواسع يعطي وا   الدولةفي  سارية قانونية لقاعدة

 اداةل حركتيا ويمزميا بان تكون ويش االدارةق الذي يقيد صالحيات وصالحيو اكار من المفيوم الضي

مبادئ وقيم ال  لمقانون المشتمل عمىتخضع  الدولةوجميع السمطات في ، قانونية قاعدةلتنفيذ وتطبيق 

 .المساس بيا الدولةفي  سمطةيجوز الي 

أي خضوع الدولة ليو الفريق األول من الفقو وىو المفيوم الواسع بما ذىب اقد اخذ المشرع الفمسطيني و 

، بكافة سمطاتيا الحكام وقواعد القانون وىذا يعني خضوع جميع السمطات العامة الحكام القانون

، اسي الفمسطيني عدة مبادئ لتحقيقوفقد ورد في القانون األس، الواسع لتحقيق مبدأ المشروعية بمعناهو 

 :1وىي

والييئات  ضع لمقانون جميع السمطات واالجيزةخالقانون أساس الحكم في فمسطين وت ةسياد مبدأ .1

 والمؤسسات واألشخاص.

 .الى قاضيو الطبيعي ولكل فمسطيني حق اإللتجاء كافةالتقاضي حق مكفول ومضمون لمناس  .2

 اداري من رقابة القضاء.أي قرار او عمل وانين عمى تحصين في الق ر النصظيح .3

 مبدأ المشروعية اسسني: مب الثاالمط

في ىرم يكون تحديد تمك المصادر ومرتبتيا و ، ىي نفسيا مصادر القانون المشروعيةمبدا  اسستعتبر 

حترام القواعد التي ىي اعمى منيا مرتبو وتمتزم القواعد بإ قانونيةفتمتزم القواعد ال قانونيةتدرج القواعد ال

                                                           
1
 .2113من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة  6المادة  
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 لقاعدةوجوب خضوع ا قانونيةتسمسل القواعد الو درج يترتب عمى ت لذا، 1األدنى منيا وتفرض عمييا

 .من حيث الشكل والموضوع األعمى واألسمى قانونيةال مقاعدةاألدنى ل القانونية

الى معيارين متفاوتين يأخذ  باالستناد قانونيةال من حيث القيمة قانونيةالقواعد ال تدرجتتفاوت و حيث ت

بشكل  ىذان المعيارانويمكن النظر الى  ،في الدولة نونيةقايب وبناء ىرم القواعد البيما من اجل ترت

 ، وىما:بسيط من حيث تعريفيا

 قانونيةال لقاعدةالتي أصدرت ا السمطةالمعيار الشكمي: يقوم ىذا المعيار عمى موقع ومكانة -1

 . 2في إصدارىا السمطةواتبعتيا ىذه  واإلجراءات التي اتخذتيا

نما يعتمد عمى مادة  السمطةال يعتمد عمى مكانة  المعيار الموضوعي: ىذا المعيار-2 او موقعيا وا 

ات أي بناء عمى بغض النظر عن الشكميات واالجراء قانونيةلتحديد قيمة القواعد ال قانونيةالقواعد ال

 .3قانونيةال لقاعدةعمومية وتجديد اتبعا لمدى  قانونيةال لقاعدةمون امض

من حيث الشكل  قانونيةروري ترتيب وتقسيم القواعد المن الميم والض أصبح ويستنتج الباحث انو

وىي نفس مصادر  قانونيةال لقاعدةفي ىذا الصدد تقسم مصادر او ، التي أصدرتو السمطةوالنظر الى 

سنتناوليا في  مكتوبةغير  سنتناوليا في الفرع االول ومصادر مكتوبةمصادر الى ة المشروعي أمبد

 الفرع الااني. 

                                                           
1
 .43، مرجع سابق، صالعمويسالم بن راشد  
 .24،مرجع سابق،صعمر محمد الشوبكي .2
3
 .35، مرجع سابق، صطاوينعمي خطار ش 
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 ساس التشريعياالالفرع األول: 

صد بالمصادر قوي ،االساس التشريعي لمبدأ المشروعية يرادفو المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية

 مختمفة قانونيةتتضمن قواعد  مدونةاو  مكتوبةعن مجموعات  عبارةىي  :لممشروعية مكتوبةال

ليا صالحية  رسميةعن سمطات  وتصدر، منيا الصادرةحسب الجية  قانونيةفي قوتيا ال متفاوتةو 

 .1التشريع في الدولة

والتشريع العادي الذي ، باصداره ةيالتأسيس السمطةص تتخف، الى الدستور مكتوبةوتنقسم القواعد ال

 السمطةالتي تختص بيا  االنظمةوأخيرا التشريع الفرعي وىي الموائح و ، يصدره المجمس التشريعي

 .التنفيذية

 الدستورأوال: 

نظم السياسات العامة داخل التي ترسم وت عن مجموعة من القواعد القانونية ةعبار قصد بالدستور: ىو ي

فيما  العالقةصاصاتيا وصالحياتيا و تواخ وتشكيل السمطات العامة، الحكم فيياوتحدد نظام الدولة 

م وتقرر وحقوق وحريات المواطنين وواجباتي، بينيا وتحدد عالقة السمطات العامة باالفراد داخل الدولة

 .2لمدولة سس واالىداف السياسية واالقتصادية واالجتماعيةاأل

ين بالقانون األساسي ا في الدستور والذي يتمال في فمسطالمنصوص عميي قانونيةوتعتبر القواعد ال

في  الوضعية قانونيةاعمى القواعد الو  أسميوكما انو  المشروعية أمسطيني ىي اول مصادر مبدالف

                                                           
1
 ومابعد. 44، ص2007فة لمنشر والتوزيع، عّمان، ، دار الاقا1نواف كنعان: القانون اإلداري، ط. 
2
 .19صمرجع سابق، القضاء اإلداري والرقابة عمى اعمال اإلدارة، ، سامي جمال الدين 
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تراميا والتصرف ضمن حدودىا اح الدولةداخل  العامةالسمطات  والتي يجب عمى جميع، الدولة

ال كان تصرفيا غير ونطاقيا  .1رستوري وغير متوافق مع نصوص وقواعد الدستو د وعدم تجاوزىا وا 

ىي التي تحدد و  الدولةجميعيا داخل  العامةوتنظم السمطات  تنشأىي التي  الدستوريةوبما ان القواعد 

منيا عمى حدا وكيفية ممارسة واستخدام ىذا االختصاص فانو يترتب  ةسمطصالحيات واختصاص كل 

وبالتالي  لمدولةم القانوني لتنظيىي تحتل المركز األول في قيمة ا الدستوريةوينتج عن ذلك ان القواعد 

ا عمى ذلك وبناء، مى واعمى من القواعد األخرىوتصبح جميع قواعده اس، عمى ىرم ذلك التنظيمتتربع 

ال و وذلك حسب التدرج القانوني ، النيا ارفع واسمى منيا، يع السمطات باحترام ىذه القواعدزم جمتتم

 . 2مخالفة ما ورد بو الئحةي يجوز لمقانون وال أل

التي يستدل بيا  قانونيةالعديد من النصوص ال 2003سنة لوقد تضمن القانون األساسي الفمسطيني 

ز بينيم في ييضا ان الفمسطينيين امام القانون سواء ال تميوقرر أ المساواةأ فينص عمى مبد، ذلكعمى 

 . 3الحقوق والواجبات

انو قد تاتي  باسم الدستور اال المعروفة قانونيةال الوايقةفي  الدستوريةاألصل ان ترد وتظير القواعد و 

قوق تير واعالنات الحالى جانب الدستور في واائق أخرى مال مقدمة الدسا الدستوريةبعض القواعد 

 ذلك. ما يتوجب عمينا بيانوالمواايق م

 القيمةمع بيان  سالفا عمى حدا المذكورة من القواعد قاعدةكل  نتطرق الى تعريف يجب ان البدايةفي 

المبادئ الوارده  وأيضا مدى إلزامية المشروعية أبدليما ومدى اعتبارىا مصدرا من مصادر م قانونيةال

 فييا.

                                                           
1
 .34، ص2010، د.ن، 3عدنان عمرو: مبادئ القانون اإلداري، ط. 
2
 .9ص ، مرجع سابق،محمد إبراىيم الدسوقي عمي ،40، مرجع سابق، صمحمد عمي أبو عمارة 
3
 .2113من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة  25المادة  
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 لدساتير:امقدمة  . أ

وىي تتضمن المبادئ ، مختمفةتحتل صدر الدستور وتكون في بدايتو قبل سرد نصوصو الوىي التي 

الذي و م 1922مال مقدمة دستور فمسطين سنة  الفمسفيةو  االصوليةواألفكار والتوجييات والقواعد 

 .1صدر في عيد االنتداب البريطاني في فمسطين

 إعالنات الحقوق: . ب

احتراميا والتقيد بيا  الدولةداخل  العامةجب عمى السمطات يتو  بديييةو  اساسيةعن مبادئ  عبارةىي 

سس أمبادئ و  اورجال القانون باعتبارى الفالسفةاو عمى األقل االىتداء بيا وىذه المبادئ استنبطيا 

ا واضحا لفمسفة القرن الاامن عشر والحركو وىي تجسيدا وتكريس، لمتنظيم السياسي مناسبةو  عادلة

 .2م1988عالن قيام دولة فمسطين عام وماال عمى ذلك ا، ةك الفمسفالتي رافقت تم الفكرية

 ج. المواايق: 

من المبادئ  مجموعةتضمن تعن الدستور  منفصمةتكون  مكتوبة سياسيةعن واائق  عبارةي ى

 الدولةالتي يتوجب عمى  ةالحقوق والحريات الفردي ينالتي تنظم المجتمع وتب العامةوالمرتكزات 

وطني ختراقيا ومن االمامو عمى المواايق الميااق القومي الفمسطيني ام الميااق الاحتراميا وعدم ا

 .3الفمسطيني

ونقاشا حول مدى اعتبار ىذه الواائق مصدرا من مصادر مبدا  وبناء عمى ما تقدم قد اار جدال

 ؟ام ال الزامية قانونية قيمة؟ وىل ليا المشروعية

                                                           
1
 .41، مرجع سابق، صمحمد عمي أبو عمارة 
2
 .36، مرجع سابق، صطاوينعمي خطار ش 
3
 .20مرجع سابق، صالقضاء اإلداري والرقابة عمى اعمال اإلدارة، ، سامي جمال الدين 
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التي تكممت عن ىذا الموضوع  ةمن التطرق الى اآلراء الفقيي بد لين السابقين الو لالجابو عمى التساؤ 

 عمى النحو التالي: االاة اتجاىاتوىي تتمحور في 

في  ةلممبادىء الوارد ةزامياإلل قانونيةال القيمةالى انكار : يذىب أصحاب ىذا االتجاه االتجاه األول

تعبيرا عن  ةوسياسي ةمبادئ فمسفيجرد عمى اعتبار انيا م، إعالنات الحقوق ومقدمة الدساتير والمواايق

عمى انكاره  اا االتجاه بناءان ىذ اذ، أدبية ةوبالتالي ال يكون ليا سوى قيم، ةسيسيالتأ السمطةآمال 

مصدرا من  عن الدستور يمكن اعتبار ىذه الواائق المفصولةليذه الواائق يعني انو ال  ةالقانوني القيمة

 .1المشروعيةمصادر مبدا 

الى ان القواعد والمبادئ التي ترد في مقدمة الدساتير  ا: اغمبية رجال الفقو الفرنسي ذىبو الثانياالتجاه 

يتوجب عمى  ةممزم قانونيةفيي قواعد  ة،زامياإلل قانونيةال القيمةق تتمتع بواعالنات الحقوق والموااي

 قانونيةفيي ىنا تعد قواعد  ،داخل الدولة احتراميا وعدم الخروج عنيا والتقيد بيا العامةجميع السمطات 

 .2حكام وقواعد القانون الوضعيألمجميع ك ةممزم

بين نوعين من االحكام  ةاب ىذا االتجاه انو يتوجب التفرق: يرى أصحاالتجاه الثالث واألخير

ة مجرد ةعام قانونيةاألولى االحكام التي تحتوي عمى قواعد ، والنصوص التي تتضمنيا تمك الواائق

فيي  ةاما الااني، ةممزم قانونية ةفيذه االحكام يكون ليا قيم ةواضحو  ةمحدد قانونيةراكز أي منشأه لم

التي تعتنقيا  الفمسفيةورات والعقائد عات واالىداف واالمال والتصتطمعمى ال االحكام التي تقتصر

 . 3وقيمة فمسفية ة سياسيةىميوأ ةادبي ةيمق النوع من االحكام ال يكون ليا اال فيذا، التي اقرتيا السمطة

                                                           
1
 .27، مرجع سابق، صماجد راغب الحمو 
2
 .37، مرجع سابق، صطاوينعمي خطار ش 
3
 .21، مرجع سابق، صسامي جمال الدين 
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وق قفي مقدمة الدستور واعالنات الح ةالمتمام ةالواائق الاالا ىل :التساؤل التالي الباحث ويطرح

 بمعنى ىل ىذه الواائق تعتبر مصدرا ؟قانونية قيمةام ال يوجد ليا ة زاميإل قانونية قيمةوالمواايق ليا 

 ؟عتبرام ال ت المشروعيةمن مصادر مبدا 

وطابع قانوني ممزم يتوجب  قانونية قيمةب بالتأكيدتتمتع ائق الاالث سالفة الذكر الواويرى الباحث ان 

 ةالعام ةعن االراد وذلك النيا تعبير، احتراميا والتقيد بياة داخل الدول ةعمى جميع السمطات العام

التي االنسان وعدم انتياك حقوقو  وىي نادت باحترام حقوق، ةوالمساوا ةفي الحريو والوحد ةلالم

في  ةلممبادىء المستقره والاابت ةصانتيا وحمتيا المواايق واالعالنات الدوليو وىي أيضا تجسيد وترجم

ومن ، ةلزاميإ ةقانوني ةتتمتع بقيم ال  يمكن ان تتصور ىذه الواائقوبالتالي ال ةالضمير القانوني لالم

بية رجال الفقو في فرنسا بان ىذه االتجاه الااني وىو ما ذىب اليو اغم مق يتفق الباحث معىذا المنط

 .يتوجب عمى الجميع احتراميا وعدم الخروج عنيا ةالزامي يةقانون قيمة ائق لياالوا

 ثانيا: التشريع العادي:

من القواعد  مجموعةعن  عبارةوىو  المشروعية ألمبد مكتوبةالمصدر الااني من المصادر ال ىو

الدستور من اختصاص عام  وما يخولو ويعطيل، تشريعيالذي يختص في إصدارىا المجمس ال ةالقانوني

 .1عمييا دولة فمسطينصدر بعد مصادقة رئيس تو ، او محدود في مجال سن القوانين وتشريعيا

، يةدستور المقواعد ل اسم )القوانين( وبالتالي تأتي في مرتبة ومنزلة تاليةالتشريع العادي ويطمق عمى 

 ةاالصمي ةسيسيأالت السمطةر عن ادوذلك الن الدستور ىو ص ةقانونيوذلك من حيث تدرج القواعد ال

واالفراد أيضا  ةفي داخل الدول العامةوبالتالي عمى كافة الييئات  ،اعمى منيا ةي ال يوجد سمطتال

                                                           
1
 .37، مرجع سابق، صعدنان عمرو: مبادئ القانون اإلداري 
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ن ممال الشعب وىو ما يعرف عدم مخالفتيا وذلك نظرا لصدورىا عاحترام احكام ىذا القانون و 

 .1وعمو احكامو ونصوصويؤدي الى سمو بالبرلمان مما 

ان تخضع الحكام  ةالتنفيذي ةبالسمط ةمامم ةل بين السمطات يجب عمى االدار الفص أفقا لمبدو و 

 التنفيذية السمطةتتولى ، ةتتولى وضع وسن قواعد عام ةونصوص القانون وذلك الن السمطة التشريعي

ال شك فيو ان ما يقوم بتنفيذ  ومما، ةالتشريعي ةتنفيذ ىذه االحكام والنصوص التي صدرت عن السمط

، منطقيا ال يجوز لو مخالفة ما يقوم بتنفيذه وأيضا الن القانون يصدر عن الشعب او مماميو، االحكام

رادة الشعب ىي التي يجب ان تسود لحكم ىذا الشعب وىذ ما جاء في القانون األساسي الفمسطيني ، 2وا 

 ةعيالتشري ةات ويمارسيا عن طريق السمطسمطالالشعب مصدر " والتي نصت عمى: 2في الماده 

 ةلطبيعة اختصا  السمط خضوع وظيفي اي التشريعية ةلمسمط ةالتنفيذي السمطةوىنا خضوع 

 ."التنفيذية السمطةا من وليس انتقاص ةالتشريعي

او القوانين التي يصدرىا البرلمان  ةانو يمكن القول ان التشريعات العاديويستنتج الباحث مما سبق 

لقضاء الحكم بغير ويجب عمى ا ةان ال تخالف احكام الدستور واال أصبحت غير دستوري يجب

 نع عن تطبيقيا.دستوريتيا او يمت

 وائ :مثالثا: القوانين المؤقتو وال

 ةالسمط التي تختص ةىي مجموعة القواعد القانوني ة: يقصد بالقوانين المؤقتةقوانين المؤقتال . أ

ية االزمات واالخطار والمصائب عطيل البرلمان او غيابو وذلك لمواجباصدارىا في حالة تة التنفيذي

                                                           
1
 .27مرجع سابق، ص اري والرقابة عمى اعمال اإلدارة،القضاء اإلد، سامي جمال الدين 
2
 .28، مرجع سابق، صماجد راغب الحمو 
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في فمسطين بإصدار قانون وىو ما يعرف  وال يمكن تفاوتيا او صدىا اال الدولةب التي تمحقة يمسالج

 . 1قانونبالقرار ب

 ةالوطني السمطةفي إصدارىا فقط لرئيس  ةوتكون الصالحي رةوىذه القوانين تعرف بموائح الضرو 

والتي نصت عمى:  43وىذا ما استدل عميو من القانون األساسي الفمسطيني بنص الماده  ةلفمسطينيا

مل التاخير في غير أدوار انعقاد تتحالتي ال  الضرورةفي حاالت  الفمسطينية الوطنية السمطة لرئيس"

بإصدار لمرئيس  ةوىذا النص اعطى صالحي، 2"المجمس التشريعي اصدار قرارات ليا قوة القانون

 كن حددىا بمعايير وشروط نذكرىا.ولقرارات بقانون 

 :قبل الرئيس وىي عمى النحو التاليمن  ةقيود عمى اصدار القوانين المؤقت االاةويوجد 

 القيد الزمني .1

جمس التشريعي غير منعقد عندما يكون الم ةالتي يمكن فييا اصدار قوانين مؤقت ةأي ان الفتره الزمني

في أوقات انعقاد بالرئيس في اصدار قرار بقانون  مامةالم ةالتنفيذي السمطةي ال تممك لوبالتا، او منحال

ذاالمجمس التشريعي قامت بذلك وأصدرت قانون مؤقت في تمك الفتره فانو يكون غير دستوري  ، وا 

  .3ةالتشريعي ةعمى السمط ةالتنفيذي السمطةويكون ذلك اعتداء 

 :الضرورةقيد  .2

"لرئيس والتي نصت عمى:  الفمسطيني من القانون األساسي 43نص الماده جاء ب بما اً وفق وذلك

السمطة الوطنية في حاالت الضرورة التي ال تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجمس التشريعي 

                                                           
1
 .30، ص2011 ،جامعة النجاح الوطنية ،ررسالة ماجستي، مبدأ المشروعية في القانون االداري وضمانات تحقيقو فادي عالونة: 
2
 .2113لفلسطٌنً المعدل لسنة من القانون األساسً ا 43المادة  
3
 .30، مرجع سابق، صعمر محمد الشوبكي 
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اصدار قرارات ليا قوة القانون، ويجب عرضيا عمى المجمس التشريعي في اول جمسة يعقدىا بعد 

واال زال ما كان ليا من قوة القانون، اما إذا عرضت عمى المجمس التشريعي صدور ىذه القرارات 

 عمى النحو السابق ولم يقرىا زال ما يكون ليا من قوة القانون".

بقانون يجب ان يكون صدار قانون مؤقت او ما يعرف بقرار اليتضح اشتراط المادة السابقة  ،وعميو 

صدر قرار بقانون  إذااو حرب وبالتالي  ةييدد الدول جسيم او خطر ازمةفي  متمامةضرورة  حالةىناك 

 .1مدستورخير فانو يكون مخالف لتستدعي وتستوجب التأ حالةكن ىناك ولم ي

 المجمس التشريعي:عمى قيد عرض القوانين المؤقتو  .3

عرض لو النو اذا لم ت جمسةوحيث انو يتوجب عرض القرارات بقانون عمى المجمس التشريعي في اول 

لتالي يغدو عرض ىذه ر رجعي وباوال ما كان ليا من قوة القانون بأايترتب ز  المجمس التشريعي عمى

  .2وجود القرار بقانونالقرارات مكونا أساسيا ل

 :الموائ -ب

ىي صاحبة الواليو واالختصاص في إصدارىا وىي  ةالتنفيذي ةتكون السمط ةعن قرارات اداري عبارةىي 

 .3تسري عمى الجميع دةمجر تحتوي عمى قواعد عامو 

القانون يقوم باصداره  ى مع القانون من الناحية الشكمية وذلك ألنويجدر بنا الذكر ان الموائح ال تتساو 

إصدارىا لذا فان القانون اعال واسمى من  التنفيذيةالمجمس التشريعي اما الموائح فتتولى السمطة 

                                                           
1
 .2113من القانون األساسً المعدل لسنة  43المادة  
2
 ير،ستجرسالة ما ،الصادرة عن رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية واالاار القانونية المترتبة عمييا بقوانينرارات الق: محمد زياد عمي المحام 

 .46، ص2015غزة،  المية،اإلسة الجامع
3
 .25، مرجع سابق، صمحمد عمي أبو عمارة 
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القانون من الناحية الموضوعية ألن القانون  مع ةالتدرج القانوني ويمكن ان تتفق الالئحفي  ةالالئح

 .1مجردةعامة  قانونيةيتضمن قواعد كالىما  ةالالئحو 

 ىا:الى عدة أنواع نذكر  الئحةقسم الويمكن ان ن

 : ةالتنفيذي ةئحالال  .1

ىي تمك الموائح التي تصدرىا السمطة التنفيذية وتتضمن االحكام والقواعد التفصيمية او التكميمية 

اال يكون من  ةالتنفيذي ةالالئحولمشروعية ، وايضاح ما يكتنفيا من لبس وغموضتنفيذ القوانين لتسييل 

 .2ديل او تعطيل القانون او مخالفتونيا تعشأ

الى مجمس الوزراء حيث انو   التنفيذيةوحيث ان المشروع الفمسطيني اسند االختصاص بإصدار الموائح 

لمجمس "والتي نصت عمى:  2003سي الفمسطيني لسنة من القانون األسا 70جاء في نص المادة 

صدار الموائ  واتخاذ في التقدم الى المجمس التشريعي ب الوزراء الحق مشروعات القوانين وا 

  .3"اإلجراءات لتنفيذ القانون

 : ئحة التنظيميةال ال .2

نظيم وانشاء في إصدارىا وىي لت فييا صاحبة االختصاص التنفيذيةىي تمك الموائح التي تكون السمطة 

ات والجامعات والمؤسسات مال الوزار  العامة الحكوميةاإلدارات في العمل وتنسيق سير  العامةالمرافق 

النظام المالي لموزارات  بشأن 2005لسنة  43جمس الوزراء رقم ال عمييا بقرار مونم العامة

 . 4 2006 لسنة 26والمؤسسات العامة والمعدل بقرار رقم 

 

                                                           
1
 .18، مرجع سابق، صعبد الغني بسيوني عبد اهلل 
2
 .51،ص2111نواف كنعان،القانون االداري،الكتاب االول،دار الثقافة للنشر والتوزٌع،عمان، 
3
 .2113من القانون األساسً المعدل لسنة  71المادة  
4
 .40، ص1996منشأة المعارف، اإلسكندرية، ي عبد اهلل: القضاء اإلداري، عبد الغني بسيون 
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 : لوائ  الضبط .3

يكون اليدف منيا المحافظو عمى النظام العام  التنفيذية السمطةصدرىا ي مجموعة الموائح التي تى

بواسطة ىذه الموائح و  العامةمن العام والصحو والسكينة المتمامة باأل مختمفةة بعناصره الداخل الدول

ء وبذلك ىذه تضع الحكومة او السمطة اإلدارية قواعد عامة مجردة تسري عمى الجميع دون استانا

  .1الموائح تتضمن أوامر ونواىي ويوقع عمى من يقوم بمخالفتيا عقوبات

 رابعا: المعاىدات:

في الدولة وذلك عندما يتم اتباع اإلجراءات  المشروعيةتعد المعاىدات مصدارا من مصادر مبدا 

وبعد ذلك تصبح صاحبو االختصاص  السمطةبعد إقرارىا والمصادقة عمييا من قبل  صحيحةال قانونيةال

بعد اإلقرار والتصديق عمييا جزءا من القانون الداخمي لمدولة ومن ام عمى جميع االفراد والسمطات 

 2.ؤسسات باحتراميا واالنصياع اليياوالم العامة

وىذا ما اشار اليو  عاديةوحيث ان المعاىدات في فرنسا تعتبر اعمى واسمى منزلو من القوانين ال

ان المعاىدات واالتفاقيات المصادق عمييا وفقا  55في الماده 1958ذي صدر سنوالدستور الفرنسي ال

ه في القانون وىذه أيضا الحالة موجود قوة اعمى من قوةلمقانون تكون ليا اعتبارا من وقت نشرىا 

 .3االمريكية المتحدةالواليات 

فانو  ةوالدولي ةات المحميياما ما جاء في القانون االساسي الفمسطيني فيما يخص المعاىدات واالتفاق

 الوطنية السمطةتعمل عمى: " 2حيث نصت ىذه الماده في الفقره  10اشار الى ذلك في نص الماده 

                                                           
1
 .54مرجع سابق ، صمحمد عمي أبو عمارة: القضاء اإلداري في فمسطين وقطاع غزة، 
2
 .2013،الجزائر ،جامعة الواديرسالة ماجستير، ،الرقابة القضائية عمى مشروعية القرارات االدارية في التشريع الجزائريرزايقية عبد المطيف: .
3
  .25-24، ص1972عّمان،  ،جمعية عمال المطابع التعاونية، بدون طبعةنده: القضاء اإلداري في األردن،  حنا 
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 الدوليو التي تحمي حقوقدون ابطاء الى االنضمام الى االعالنات والمواثيق االقميميو و  الفمسطينية

 .1االنسان"

ج المعاىدات ج انو لم يوجد بو نص صريح وواضح يعالالقانون االساسي نستنت ما جاء بو وعطفا عمى

دون تحديد وانما أشار الى أنو يجوز االنضمام واإللتحاق بالمعاىدات واالتفاقيات الدولية واالتفاقيات 

 .قيمتيا ومنزلتيا

ي تم عرضيا سابقا ال بد من التو المشروعية  لمبدأ مكتوبةلحديث عن المصادر الوبعد االنتياء من ا

 .في الفرع الاانيالغير مكتوبة الى المصادر  التطرق

 االساس غير التشريعي  الثاني:الفرع 

بجانب و  ،االساس غير التشريعي لمبدأ المشروعية ىو نفسو المصادر غير المكتوبو لذلك المبدأ 

في العرف واحكام  وىي تتمال مكتوبةيوجد مصادر اخرى غير ،عية و شر ماللمبدأ  مكتوبةالمصادر ال

  مصدر من ىذه المصادر عمى حدا. العامة لمقانون وسوف نقوم بتناول كل ء والمبادئالقضا

القيام ت االدارة عمى اتخاذىا واتباعيا في ويقصد بالعرف ىو مجموعة القواعد التي اطرد :العرف اوال:

ليا وتعد مخالفتيا مخالفة  ممزمةتصبح ال محدد ومعين من نشاطيا وتستمر فبوظيفتيا في مج

 .2اطرق المقررة قانونروعية تؤدي الى ابطال ىذه التصرفات باستخدام اللممش

وحيث انو كان يعتبر العرف المصدر االول لمقانون في المجتمعات القديمة الى حين انشاء وظيور 

بالرغم من ظيور االخير اال ان العرف ال يزال يعتبر و التشريع الذي يتميز بالدقة والوضوح والتحديد 
                                                           

1
 .2113من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة  15/2المادة  
، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، لعراق"دراسة ألسس ومبادىء القضاء االداري في امازن ليو راضي: الوجيز في القضاء اإلداري2

 .16،ص2003
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لك فان العرف يتكون من بس والغموض ويكمل ما ىو ناقص وبذيقوم بتفسير المميا مصدرا تكمي

 .1ا العنصر المادي والعنصر المعنويعنصرين ميمين وىم

 العنصر المادي  -1

ت الموجودة داخل الدولة وتكرار نيج معين من جانب احدى السمطاويقصد بو االعتياد والسير عمى 

النيج  ذلكلة ما بما يحقق السير واالعتياد عمى عمل بمسأوواضحة بشأن ال اابتةذلك بصفة 

 .2واألسموب

 : وحتى يقوم الركن المادي في العرف يجب ان يتوافر عدة شروط معينة وىي

فيجب عمى االدارة ان تتبع المر ا مكل من يعنيي سير عمى مقتضاهي ان يكون االعتياد عاما اي (1

  .3والمماامة ليا شابيةسموب عمى جميع الحاالت المتنيج واالنفس ال

ج ذاتو بشكل قديم نسبيا بمعنى ان يكون قد يأي انو يجب عمى االداراة اتباع المسمك والن القدم: (2

 .4مضى عميو مدة معينو من الزمن

 مكتوب ىون العرف غير لك ألخالفا لنص قانوني قائم وذوعا اي ان ال يكون مان يكون اابتا ومشر  (3

 .5قانونيةتدرج القواعد المن حيث  مكتوبة قانونيةاعدة ي قفي منزلو ومرتبو تاليو ال

والجيالو  بسمن الوضوح والتحديد بما ينفي المواخيرا ان يكون االعتياد المكون لمعرف عمى قدر  (4

 .6نيا ويمنع من الخمط والقمق في تفسير مضمونيافي شأ

                                                           
1
 .47، مرجع سابق، صسالم بن راشد العموي 
2
 .29، مرجع سابق، صعبد الغني بسيوني عبد اهلل 
3
 .50، مرجع سابق، صعمر محمد الشوبكي 
4
 .48، مرجع سابق، صطاوينعمي خطار ش 
5
 .50ص، مرجع سابق، مبادئ القانون اإلداري، عدنان عمرو 
6
 .51، مرجع سابق، صعمر محمد الشوبكي 
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 العنصر المعنوي-2

لزامية القاعدة التي ونية بإتنظميا القاعدة القانالعالقة التي  أطرافوىو شعور االفراد واالدارة أي 

  .1شعور بان القاعدة ممزمةالسمكتيا ووجوب سريانيا أي 

فيي تعد من مصادر مبدا المشروعية  مكتوبةوال بد من التنويو الى ان القواعد العرفية وان كانت غير 

 .ابقااليو س أشرنااو العرف االداري الذي  يسواء كان مصدره العرف الدستور 

وىوعبارة عن عادة تجري الييئة الدستورية الحاكمة عمى اتباعيا وتكون في  ياما العرف الدستور 

 .2ممزمةصبح ىذه العادة قاعدة عامو توع من موضوعات القانون الدستوري فموض

 انواع العرف االداري

يعي او مفسرا لو معرف االداري فقد يتخذ العرف شكال مكمال لمنص التشر ليوجد االث انواع او صور 

 .او معدال لو

  :العرف االداري المكمل - أ

اتباع  الى لتنظيم موضوع معين فتمجأ االدارة في ىذه الحالةالة عدم كفاية النصوص التشريعية في ح

اتباعيا فالعرف  الزاميةيولد الشعور لالفراد ب منتظمةوبصورة  دائمة بصفةمنيج ومسمك معين يكون 

 .3قانونيةن نقص وقصور في النصوص الدما يكو االداري المكمل يتحقق عن

 العرف االداري المفسر: - ب

                                                           
1
 .48، ص2005عنابة، محمد الصغير بعمي: الوجيز في المنازعات اإلدارية، دار العموم لمنشر والتوزيع،  
2
 .29-28، مرجع سابق، صعبد الغني بسيوني عبد اهلل 
3
 .50، مرجع سابق، صعمي خطار شمطاوي 
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الذي ييدف الى تفسير النص المكتوب وتبيان المبس والغموض فيو وتوضيح المعنى ىو العرف  

 المرتبةنفس  الحقيقي لو فيعتبر العرف المفسر جزءا من النص المكتوب الذي قام بتفسيره فيصبح لو

 .1عمى التفسير فقط أارهلعرف يقتصر بيا ذلك النص فيذا ا التي يتمتع قانونيةال

 المعدل: العرف-ج

ما سبق تنظيميا او ان يكون معدال  مسألةوىو اما ان يكون معدال باالضافو أي باضافة حكم معين ل

 .2فيؤدي الى سقوطو لعدم االستخدام المشرعره قبالحذف باىمال تطبيق حكم ا

فال بد من  مكتوبةغير ال المشروعيةمصدر االول من مصادر مبدا وبعد االنتياء من الحديث عن ال

 .لمقانون العامةالتطرق لممصدر الااني اال وىو المبادئ 

  :العامة لمقانون المبادئ-اانيا

او  او يقررىاالتي ينشؤىا  مكتوبةغير ال القانونيةلمقانون ىي مجموعة القواعد  العامةيقصد بالمبادئ 

 عمى يتوجبو  لزاميةى عمى القوة االظء وينشرىا ويعمنيا في احكامو فتحالقضايكشفيا او يستخمصيا 

احتراميا وعدم تجاوزىا والخروج عن نطاقيا فاذا شرعت االدارة بمخالفة تمك المبادئ فيكون  االدارة

 القاضيتالي يتوجب عمى التصرفيا غير مشروع وب المشروعية ويكون أا واختراقا لمبدعمميا انتياك

 .3لعاماالقانون  أمخالف لممبد كل ما ىوي الغاء االدار 

                                                           
1
 .65مرجع سابق، صرقابة عمى اعمال اإلدارة، القضاء اإلداري وال، سامي جمال الدين 
2
 .63، مرجع سابق، صمحمد عمي أبو عمارة 
3
 .54، مرجع سابق، صعمر محمد الشوبكي 
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مبادئ غير مشروعة سامي جمال الدين بانيا: "لمقانون حسب ما يراه الدكتور  العامةويقصد بالمبادئ 

ويقررىا في  الدولةلممجتمع وقواعد التنظيم القانوني في  ساسيةيستنبطيا القضاء من المقومات اال

 .1"ممزمة ةقانونيو باعتبارىا قواعد احكام

 .لمقانون العامةمبادئ مل ةقوة الممزمالمصدر و اساس  -

المبادئ  بأن أىمن ر  مفمني -:اختمف الفقو االداري في تحديد اساس ومصدر المبادئ العامة لمقانون

حقوق االنسان ومقدمة الدساتير  ناعالفي من ورودىا  لزاميةلمقانون تاخذ وتكتسب قوتيا اال العامة

في اعالن حقوق اار ليا ام قضائية تتضمن وجود العديد من المبادئ التي ال يوجد ولكن ىناك احك

 .2الفرنسي ضاءومقدمة الدساتير وىذا في احكام الق االنسان

ان ىذا  لمقانون اال ةلممبادئ العام ةلمقوة الممزم امن اتجو الى ان القانون الطبيعي ىو مصدر  مومني

لك الن االخير اتجو الى تغميب القوانين التي وذ ،الفرنسيالمصدر قوبل بالرفض من قبل القضاء 

 .3اميسنيا البرلمان عمى تمك المبادئ في تعارضي

 ذلكليذه المبادئ و  لزاميةاما الراي االخير فذىب اصحابو الى اعتبار القضاء وىو مصدر القوة اال

 لزاميةعمييا القوة اال ضفييلنشر القضاء ىو الذي يقوم باستنباضيا واستخالصيا واكتشافيا وبالتالي 

معالجتيا وتنظيميا لحل القاضي  لممشرعانو في المسائل التي لم يسبق  ذلكومعنى ، في احكاميا

 .4الفقو الفرنسي خذ بوكان يحق لممشرع ان  يفعمو وىذا ما  بمافيقوم  المشرعاالداري محل 

                                                           
1
 .74مرجع سابق، صالقضاء اإلداري والرقابة عمى اعمال اإلدارة، سامً جمال الدٌن،  
2
 .55لمرجع السابق، صاالقضاء اإلداري والرقابة عمى اعمال اإلدارة، سامً جمال الدٌن،  
3
 وما بعدىا. 33، ص1970.االدارة ألعمالرقابة القضاء االداري : طعمية الجرف 
4
سامي جمال الدين: الدعوى اإلدارية واإلجراءات اما القضاء اإلداري، منشاة المعارف، ، 7، مرجع سابق، صعمي خطار شمطاوي 

 .56، ص1990 اإلسكندرية،
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ا عمى الدراسة المعمقة في ءانو بناون الممزمة لممبادئ العامة لمقانمصدر القوة تحديد في  ويرى الباحث

الراي االخير وىو ما ذىب الى ان القضاء ىو مصدر  الباحث يتفق مع فان فةاالراء الفقيية المختم

قواعد يا النو عند الرجوع الى ما ىو المقصود بيذه المبادئ فنجد ان وذلكلممبادئ العامة  لزاميةالقوة اال

لى يقوم أي ان القضاء وىو بالدرجة االو  ،و يستخمصيا القضاءايا ررىا ويكتشفقانونية غير مكتوبة يق

مشرع ومن ام يقوم بوضع ىذه المبادئ باعتبارىا مصدرا لم ةمنية او المفترضضباكتشافيا من االرادة ال

المبادئ الستاذ دي لوبادير "ما ذىب اليو ا ليذا الرأي اوتأكيد، المشروعية لو قوة قانونية ممزمة دئالمب

 . 1قضائي خالص" ة لمقانون ذات مصدرالعام

تحديد مدى قوة  الىوبعد تحديد اساس ومصدر القوة الممزمة لممبادئ العامة لمقانون ال بد من التطرق 

تدرج ليذه المبادئ ومكانيا في  خص القوةىنا اختمف الفقو فيما يو ىذه المبادئ العامة لمقانون  وترتيب

 :التاليالقاعدة القانونية عمى النحو 

ذىب جانب من الفقو الى اعتبار المبادئ العامة لمقانون ليا قيمة قانونية بنفس القوة  االول:الراي 

وبذلك تكون ىذه المبادئ في منزلة ومرتبة القانون من حيث  ،القانونية التي يتمتع بيا التشريع العادي

اصدار تشريعات فرعية أي يجب ىذه المبادئ عند  االدارة احتراموبالتالي يتوجب عمى  قانونيةالقوة ال

متشريع ليا تعتبر مخالفة لالنيا في درجو القانون واي مخالفة  العامةان ال تخالف ىذه االخيره المبادئ 

  .2الفرنسي امسالخ ةقبل صدور دستور الجميوري وىذا الراي العادي

لمقانون ليا مرتبة اعمى  مةالعاالجانب االخر من الفقو فقد ذىب الى اعتبار المبادئ اما  الثاني:الراي 

معنى انيا تتميز ب الدستوريةنية تاخذ مرتبة ودرجو القواعد من التشريع العادي أي انيا تتمتع بقيمة قانو 

                                                           
1
 .33مرجع سابق، ص، عبد الغني بسيوني عبد اهلل 
2
 .36، مرجع سابق، صماجد راغب الحمو 
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جاء من قبل زعيم ىذا التيار  التي يتمتع بيا الدستور وىذا الراي قانونيةال القيمةنفس ب قانونية بقيمة

 .19581 الفرنسي عام الخامسة الجميوري عد صدور دستورالعميد جورج فيدل ب وىو

: فقد ذىب اصحاب ىذا الراي الى اعتبار المبادئ العامة لمقانون ىي تحتل درجة واالخير الراي الثالث

ان طبيعة الى من القانون العادي وذلك يستند اصحاب ىذا الراي  وأدنى االنظمةاعمى من الموائح و 

فيو  قانونيةتقدير مشروعيو القواعد المتع بيا التي تتمال في يات التي يتعمل القضاء االداري والصالح

لقواعد التي من بعض ا أدنىبالتالي يكون اعمى من بعض القواعد التي يقوم بتقديرىا ويكون في منزلة 

 .2ال يممك حق تقديرىا

مع  نونلمقا العامةحول مرتبة ومنزلو المبادئ  ااالختالف الفقيي المشار اليو سالف في الباحث ويرى

 العامةالمبادئ  انة ال بد من التنوية مره اخرى عمى في البداي ،األخرى المشروعيةمصادر مبدا 

وروح اصال يقوم باكتشافيا واستنباطيا القضاء من ارادة  مكتوبةغير  قانونيةىي مبادئ  لمقانون

  .التشريع

ادنى واقل من  ليا مرتبة ودرجةلمقانون  العامةالث القاضي بان المبادئ الراي الا مع الباحث ويتفق

 وذلك الن القاضي ،سمطة التشريعيةواعمى من الموائح التي تصدرىا ال التشريع العادي )القانون(

 القانونبطيا من روح نصوص التشريع العادي وانو يتوجب عمى القاضي ان يطبق نصوص يستن

ممزم باحترام واتباع ما ان القاضي ىو نطقي والطبيعي بوانو ليس من الم وال يجوز لو مخالفتو زم بوتويم

لمقانون اعمى من تمك النصوص التي ىي  العامةىو التشريع العادي ان تكون المبادئ و قواعد القانون 

 .الذي يقوم باكتشافياوىو  العامةلمقاضي ولممبادئ  ممزمة

                                                           
1
 .57، مرجع سابق، صسامي جمال الدين: القضاء اإلداري والرقابة عمى اعمال اإلدارة 
2
 .54، مرجع سابق، صطاوينعمي خطار ش 
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 لمقانون: العامةتطبيقات المبادئ 

 العدالة: مبدأ-1

جميع مجاالت وموضوعات القانون االداري وينقسم الى عدة مبادئ حيث ان ىذا المبدئ معروف في 

من  أمات ومبدعالنية المحاك ألة حق الدفاع ومبدكفا أة والعقاب ومبدمريجال قانونية أكايرة منيا مبد

 .1عميو ان يتقدم بايدي نظيفة صافينشد االن

 :الحرية مبدأ-2

الحريات و حقوق الانون االساسي تحت باب في الباب الااني من الق المبدأ و نص عمى ىذاحيث ان

حرية االعتقاد وحرية الراي وحرية التعميم : لتطبيقات الفرعيو لو مالمن ا العديد أىذا المبد ويتفرع عن

 . 2وحرية التجارة والصناعة

 : ار المعامالت واالوضاع القانونيةاستقر  مبدأ-3

 عنضاء عن طريق العمل عمى تنفيذىا ويتفرع الى ضرورة احترام احكام الق يؤدي أان ظيور ىذا المبد

صيانة  ومبدأوعدم رجعية القرارات االدارية وقوة الشيء المقضي  حجية الشي المقضي بو المبدأىذا 

 .3رارات االدارية المشروعةعدم جواز سحب الق ومبدأالحقوق المكتسبة 

                                                           
محكمة 23.2005نظر القرار رقم ا، و 34، ص2004 ، منشأة المعارف، اإلسكندرية،1عدنان عمرو: القضاء اإلداري "مبدأ المشروعية"، ط. 1

 .22/1/2006العدل العميا الفمسطينيو
2
 .15/10/2005محكمة العدل العميا الفمسطينيو جمسة  110/2005انظر القرار رقمو ، 32، مرجع سابق، صعبد الغني بسيوني عبد اهلل 

3
 .59، مرجع سابق، صعمر محمد الشوبكي 
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 ةطرق تنظيم الرقابة القضائية عمى القرارات االداري المبحث الثاني:

دون ان  القضائيةعات مناز في الالفصل ببة الصالحية واالختصاص السمطة القضائية ىي صاح تعتبر

ويمنع عمى أي سمطة اخرى ان تتدخل بعمميا  يحظروذلك النو  أخرى،تشاركيا او تتدخل معيا سمطة 

تيا سواء الف انواعيا ودرجاالقضائية بالمحاكم عمى اخت السمطةتتمال حيث  ،باستقالليا او ان تمس

  .1ام جزائية اداريةمدنيو ام  دية اماكانت ع

متمك ميزة نين فقد تالرقابة المتاحة لممواطرارات االدارية تكون احدى وسائل عمى الق القضائيةوالرقابة 

في انيا ال تتحرك  السياسيةخاصة عن غيرىا من صور الرقابة االخرى سواء الرقابة االدارية ام الرقابة 

ء عمى دعوى ترفع امامو بنا مقاء نفسيا بمعنى ان القضاء ال يقوم باختصاصو وميامو االتمقائيا من ت

المشروعية وحماية حقوق  مبدأىو احترام  ىذه الرقابةويكون ىدف  في فمسطين االلغاء وتسمى دعوى

 .2بعض الدول عنيا فياو التعويض  االداريةوحريات االفراد عن طريق الغاء القرارات 

القضائية وتعد  السمطةفي المنازعات وفضيا ىي حكر عمى الفصل قدم فان وظيفة ما ت وبناءا عمى

أ مبد السمطات االخرى وذلك وفق نوظائف الدولة وىذه الوظيفة تمارسيا بشكل مستقل ع أقدمن ىي م

 .الفصل بين السمطات

 وىما امضائي فييتمفان بخصوص التنظيم القومن الجدير بالذكر ان دول العالم يتنازعيا نظامان مخ

، وتقدير ىذا النظام وتعريفو لنشأتواالول وذلك بالتطرق نظام القضاء الموحد نتناولو في المطمب 

مع التطبيق وتعريفو وتقديره لنشأتو بالتطرق  ونظام القضاء المزدوج الذي نتناولو في المطمب الااني

 .منيماعمى كل نظام 

 

                                                           
1
 .185، مرجع سابق، صطاوينعمي خطار ش 
2
 .138القانون االداري وضمانات تحقيقو، مرجع سابق، ص مبدأ المشروعية في ي عالونة:فاد 
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 ى مطمبين وذلك عمى النحو التالي: وسوف يقوم الباحث بتقسيم ىذا المبحث ال

 وسوف يقسمو الى فرعين :، المطمب األول :نظام القضاء الموحد

 الفرع األول: نشأة نظام القضاء الموحد وتعريفو واساسة.

 الفرع الااني: مزايا وعيوب ىذا النظام.

 وسوف يقسمو الى فرعين: ، المطمب الثاني: نظام القضاء المزدوج

 أة نظام القضاء المزدوج وتعريفو واساسو.نش الفرع األول :

 الفرع الااني: مزايا وعيوب ىذا النظام.

  : نظام القضاء الموحدالمطمب االول

فالقضاء العادي ، حيث أن نظام القضاء الموحد ال يوجد بو قضاء اداري مستقل عن القضاء العادي

وسواء أكانت ىذه ، ن االفراد واالدارةيختص في النظر في جميع النزاعات سواء كانت بين االفراد او بي

 النزاعات مدنية او ادارية او تجارية.

  واساسو ة نظام القضاء الموحد وتعريفوأنش ول:الفرع األ 

 :ة نظام القضاء الموحدأنش -

كل عام وامريكا ونية بشسوضع نظام القضاء الموحد الى الدول االنجموسكو ة أنشحيث انو يعود 

الموحد واالرض الخصبو التي القضائي انو تعتبر بريطانيا ىي ميد النظام أي  بشكل خاصوبريطانيا 

ث حي ،ذا النظام بناءا عمى اسس وقواعد واحكام القانون البريطانيبق وولد فييا ىذا النظام وتاسس ىط

وىو  ئدة في والدة ىذا النظام القضائيفكانت بريطانيا ىي الدولة الرا استمد وجوده وقواعده بناءا عميو
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اعتمدت عمى ىذا النظام في الرقابة  قضائي وبعد ذلك تبعتيا امريكا اذاحد االنظمة العالمية لمتنظيم ال

 .داريةعمى القرارات اال القضائية

كافة المنازعات التي قد تنشا بين  في في الدولة تتولى الفصل واحدة قضائيةالنظام يتضمن جية  وىذا

ي مدنية او دعاو  في الدارة سواء كانت ىذه المنازعات تتمالاالفراد بعضيم مع بعض او بينيم وبين ا

مطمقة في النظر والفصل في  الحيةوليا ص مخولةالنظاميو ىي  عاديةادارية أي بمعنى المحاكم ال

رد في ىي تنفقضائية واحدة  جية نو ال يوجد سواجميع المنازعات سواء كانت مدنية او ادارية وذلك ال

 .1عاتالحكم والفصل في المناز 

خضاع االفراد انو يقوم با، حيث المشروعيةمع مبدا  وىذا النظام ىو من اكار االنظمة القضائية اتفاقا

االدارة امتيازات في عدم منح  ب عمى ذلكلقانون واحد وقضاء واحد مما يترتواالدارة بنفس الوقت 

 .2امام القانون وبناءا عمى ذلك تتحقق المساواة بين الحكام والمحكومين ،ة االفرادمواجي

 

 لقضاء الموحدتعريف نظام ا  -

القضاء الموحد ىو ان السمطة القضائية العادية ممامو في محاكميا عمى اختالف انواعيا  نظاميقصد ب

سواء بين االفراد مع  االختصاص بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ ودرجاتيا ىي صاحبة

ك باالضافة الى اختصاصيا بالفصل في المنازعات المدنية وذل واإلدارة،بعضيم البعض او بين االفراد 

ة اعمال وتصرفات السمطة راقبحية بمففي ىذا النظام القضائي يمنح القاضي العادي الصال ،والجزائية

 .3اإلدارية

                                                           
1
 .51-50، مرجع سابق، صمازن ليو راضي 
2
 .256، مرجع سابق، صسامي جمال الدين: القضاء اإلداري والرقابة عمى اعمال اإلدارة 
3
 .61، مرجع سابق، صماجد راغب الحمو 
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قضائية واحدة فقط في النظام  انو ال يوجد سوى جية يرى الباحث سابقعمى التعريف ال وبناءا

تتولى القيام بصالحية النظر والفصل في جميع المنازعات التي تاور بين االفراد  القضائي الموحد وىي

نزاعات ادارية ام مدنية ام جزائية وىي تتمال بالمحاكم منفسيم او بين االفراد واالدارة سواء كانت 

 .العادية

 .نظام القضاء الموحدالتي بني عمييا  سساأل -

كن ال بد من االشارة الى ان االساس نقوم بذكرىا ول ا ىذا النظام سوفسس يقوم عميييوجد عدة ا

الى جية قضائية واحدة وىي القضاء  مى عميو ىذا النظام ىو خضوع الحاكم والمحكو ناالصيل الذي يب

ة حدة النظام القانوني الذي يفصل في جميع المنازعات سواء كانت اداريو أي وحدة القضاء و  ،العادي

 .نا اليو سابقاشر ام مدنية ام جزائية وىذا ما ا

  :االساس التاريخي - أ

االمريكي في مواجية سمطات و الموقف المشرف والشجاع لمقضاء االنجميزي  وقد تمال ىذا االساس في

ن االنجميزية واالمريكية والدفاع بقوة عن المموك والحكام قبل قيام الاورتياستبداد وتعسف وانحراف و 

اوالت االعتداء والتوغل عمييا من طرف سمطات الحكم حقوق وحريات االنسان والمواطن ومقاومة مح

االفراد من أي محاوالت االعتداء الى حماية حقوق وحريات  أدى ذلك ، حيث1الممكي المستبد والمطمق

 .المشروعية مبدأمن قبل السمطات العامة المستبدة وبذلك دافع عن  والتوغل

 : ريالدستو  االساس-ب

السمطة القضائية المتمامة في القضاء العادي لمقيام بميام  اساس اختصاصحيث يعتبر الدستور 

بمعنى ان الدستور ىو الذي منح ىذا االختصاص لمسمطة ، ع المنازعات دون استاناءالفصل في جمي

                                                           
1
 .4،صالقضائية عمى اعمال اإلدارة، الجزائر الناصر محمد األزرق: الرقابة 
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 تنازعيا او تتدخل في اختصاصيا وذلك وفقا لمبدأوبالتالي ال يجوز الي سمطة اخرى ان  ،القضائية

  .1الفصل بين السمطات

 : ي والقضائينساس القانو اال-ج

 أالمشروعية ومبد ظام القضاء الموحد وذلك الن مبدأنعتبر من االسس اليامة والمتميزة لىذا المصدر ي

قانون االساسي النص عمييما وفي فمسطين  ،المساواة بين الناس قد ورد في نصوص الدستور

لقانون و ع دون استاناء لقضاء واحد ا عمى ذلك فانو يخضع الجميوبناء 92، 6دتين الفمسطيني في الما

لفصل في جميع المنازعات في واحد متمال في القضاء العادي وبذلك يختص القضاء العادي وحده با

 .3مبدا المساواة االفراد واالدارة وبالتالي يتحقق وبيناة سواء كانت بين االفراد الدول

 :االساس العممي-د

 في جميع المنازعات المرفوعة امامو الى جية قضائيةحيث ان نظام القضاء الموحد يعيد الفصل 

 .قضاء العادي وبالتالي ىذا يؤدي الى المساواة بين الجميع أي بين الحاكم والمحكومالاال وىي  واحدة

بالصالحية م افي القيوالسيولة ك بان العمميو القضائية اكتسبت مزايا الوضوح والبساطة ويبنى عمى ذل

في ممارسة  كبيرةلك قد يؤدي الى مشاكل وصعوبات عات والفصل فييا وغير ذبفض النزاالموكمو ليا 

  4ىذه الصالحية من قبل القضاء العادي

                                                           
1
، المغرب ،جامعة الحسن الاانيرسالة دكتوراه، ،الرقابة القضائية عمى اعمال االدارة العامة في فمسطين "دراسة مقارنة" توفيق حرز اهلل: 
 .228ص

2
وتخضع لمقانون جميع السمطات واألجيزة والييئات  مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فمسطين،"من القانون االساسً الفلسطٌنً: 6المادة  

" الفمسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينيم بسبب العرق أو الجنس أو المون أو الدين أو منو: 9 المادةوالمؤسسات واألشخاص" و 
 .من القانون االساسي الفمسطيني" " الرأي السياسي أو اإلعاقة

3
 .69، مرجع سابق، صعمي محمد إبراىيم الدسوقي 
4
 .59مرجع سابق، صالناصر محمد األزرق: الرقابة القضائية عمى اعمال اإلدارة،  
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  مزايا وعيوب نظام القضاء الموحد: الفرع الثاني

نظام رقابي  هىذا النظام القضائي يوجد لو العديد من المزايا وااليجابيات التي تشجع الدول عمى اتخاذ

مل عمى بعض العيوب والسمبيات التي تجعل بعض الدول تعزف ترىا الحقا وايضا يشليا وسوف اذك

 عن اتخاذه نظام رقابي ليا.

 .الموحد نظام القضاءمزايا وايجابيات  :اوال

 :ي تؤدي الى اتباع ىذا النظام وىييوجد العديد من المزايا وااليجابيات الت

والدولة القانونية القائمة عمى احترام قواعد شروعية محيث ان مبدا ال ،احترام مبدا المساواة  -1

محكومين  االنظام سواء كانو  ساواة وذلك الن جميع االفراد في ىذاالقانون ترتكز وتستند عمى مبدا الم

لناشئة بين االفراد ام بين االفراد ام حكام يخضعون الى قضاء واحد لمفصل في جميع المنازعات ا

االفراد واالدارة وىو عمى عكس نظام القضاء المزدوج الذي يميز بين الدارة اال وىو القضاء العادي وا

 .1مواجية االفرادويمنح االدارة امتيازات ل

القضاء  تتمال في الدولة في واحدة قضائية جيةد و وجل، وذلك السيولو والبساطو وعدم التعقيد  -2

ت منازعات ادارية او مدنيو بالفصل في كافة المنازعات سواء كان عاديةالعادي وفيو تختص المحاكم ال

 .2ازعاتالمحكمو المختصو بنظر المناو جزائيو ويؤدي الى التسييل عمى المواطنين في تحديد 

لحقوق االفراد وحرياتيم من  وسيمو لتوفير الحماية والصيانة أفضليعد نظام القضاء الموحد ىو   -3

العتداء عمى ىذه الحقوق والحريات التعسف في استخدام سمطاتيا باو حدود صالحياتيا  تجاوز االدارة

                                                           
1
 .41، مرجع سابق، صمحمد الصغير بعمي 
2
 .69، مرجع سابق، صعبد الغني بسيوني عبد اهلل 
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ا وايضا االفراد بي ةمواجيل ةدم اعطاء االدارة امتيازات خاصوذلك لع ،التي صانيا وحفظيا الدستور

 .1لعدم اخضاعيا لمحاكم خاصو

دا الفصل بين حيث ان مب، نظام القضاء الموحد يؤدي الى تحقيق مبدا الفصل بين السمطات -4

 التشريعية السمطةالذي نادى بالفصل بين السمطات الاالث  الفرنسيةرة بعد الاو  السمطات وجد اساسو

االدارة  تمتع القضاة باستقالليو مطمقو عنوبناء عمى ىذا المبدا فانو ىذا النظام ي القضائيةو  التنفيذيةو 

نيا من خالل ىيئاتيا ومحاكميا تتولى ادارة شؤو  القضائيةوبالتالي السمطة  التنفيذيةبالسمطة  متمامةال

وال يوجد في ىذا  عاديةوالقيام بميمة الفصل في جميع المنازعات المرفوعو اماميم من قبل المحاكم ال

اتم انشاء محاكم خاصة سوف يعطي االدارة امتيازات خاصة ىي تعتبر لو النظام محاكم خاصة النو 

 .2 القضائيةاعتداء صارخ عمى السمطة 

 :دالموح نظام القضاءثانيا: عيوب وسمبيات 

ذكرنا سابقا المزايا وااليجابيات التي تشجع الدول عمى اتباع ىذا النظام ولكن ال يخموا بالتأكيد من 

 العيوب والسمبيات التي تؤدي الى عدم اتباعو وىي: 

التحكم والتسمط واالستبداد االداري ذلك الن التنظيم القضائي  ىو نظام نظام القضاء الموحد  -1

الرقابة ان متعبو وشاقو والدليل عمى ذلك  عممية االداريةعمى القرارات  القضائيةيجعل من الرقابة 

والبحث  العامة ةوالمصمح ةالخاص ةالمصمح ،القضائية تؤدي الى انشاء خط فاصل بين المصمحتين

تخصص قاضي م ال يمكن ان يقوم بيا اال ةوىي ميم ،ن نقطة التوازن لمدفاع عن تمك المصمحتينع

يؤدي الى االستبداد والتسمط  عدم وجود قاضي متخصصاإلدارية، وبالتالي فإن وممم في المنازعات 

  .3االداري

                                                           
1
 .69، صن سنة نشربدو  ،، جامعة دمشق، دمشق2عبد اهلل طمبو: الرقابة القضائية عمى اعمال اإلدارة، ط. 
2
 .241،مرجع سابقة ، صالرقابة القضائية عمى اعمال االدارة العامة في فمسطين "دراسة مقارنة" توفيق حرز اهلل: 
3
 .160، صطاوي: موسوعة القضاء اإلدارينعمي خطار ش 
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بالنظر في المنازعات االدارية وتطبيق احكام القانون  ابممارسة اختصاصي عاديةقيام المحاكم ال  -2

 ذلك النو ، الروابط القانونية التي تنشا بين االفراد واالدارةلطبيعة تجاىل كبير  وفي، االخاص عميي

قوم في مجال القانون العام بين االدارة واالفراد وطبيعة رق كبير بين طبيعة الروابط التي تىناك ف

الروابط التي تقوم في مجال القانون الخاص وذلك يتطمب تطبيق احكام القانون العام عمى الروابط 

 .1مو واالنصافاالولى وتطبيق احكام القانون الخاص عمى الروابط الاانية لتحقيق المالئ

وانما تحمل الموظفين مسؤولية اخطائيم  الدولةعمى  مسؤوليةنظام القضاء الموحد ال يوجد  في  -3

ظفين عمى القيام بالعمل باتقان ويؤدي الى تابيط ىمتيم في الوظيفية وىذا يؤدي الى عدم تشجيع المو 

يض مبالغ التعو لوفاء برفاتيم لخطر عدم امكانية انتيجة تص المضرورينالعمل ويعرض الموظفين 

 .2المالية بالمقارنو مع امكانيات الدولةوذلك لضيق امكانيات الموظفين 

لحقوق االفراد وحرياتيم وذلك الن  الكافيةو  زمةنظام القضاء الموحد لم يقم بتوفير الحماية الال  -4

ة ال قرارات اداريوذلك بحكم القانون أي انو يوجد  القضائيةبعض القرارات االدارية لم تخضع لمرقابة 

 .3يجوز الطعن بيا امام القضاء

 .الموحد نظام القضاءعمى  اتطبيقت -

ال بد من اتخاذ دولة كنموذج قامت باتباع واتخاذ نظام القضاء الموحد كنظام رقابي طبقتو عمى ارض 

 عن ىذا النظام وقد اتخذنا بريطانيا كنموذج عممي اتبعت ىذا وأعمق أفضلالواقع لكي نوضح بشكل 

 النظام القضائي.

 

                                                           
1
 .120، ص1982 ،القاىرةدار النيضة العربية،  ،1ط. ،"دراسة مقارنو"محسن خميل: القضاء االداري المبناني 
2
 .64، مرجع سابق، صماجد راغب الحمو 
3
 .87، مرجع سابق، صسالم بن راشد العموي 
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 :بريطانيا كنموذج لمقضاء الموحد

نظام القضاء الموحد وىي الدولة التي ولد وترعرع  التي طبق فييا ةاالرض الخصبنيا ىي تعتبر بريطا

 .الى اميركا حيث اخذت بيذا النظامفييا ىذا النظام ام بعد ذلك نقل 

ىو يعتبر  الذي  customsنيا الى العرفالقانونية في بريطاصل في نشاة القاعدة يعود الفضل واال

غير مكتوب وقد لعب العرف دورا ىاما في تطور  االول لمقانون البريطاني وىوو اسي المصدر االس

اال ان االمر   common lawبريطانيا حيث انو اصبح يطمق عمى القانون االنجميزي )القانون العرفي(

مرتبة كما يمي:التشريع وىو  قانونيةاعد الالقو  فقد اصبحت مصادر، بالوقت الحالي لم يكن كما ىو

 .1ويمييا اخيرا العرف القضائية وابقام الس التنفيذيةيصدر من البرلمان او بواسطة السمطة 

ن يتبع مبدا عدم االدارة حيث انو كا من سمطتو عمى فالبداية بالتخفيفي القضاء االنجميزي قام و 

عمى االدارة وانما كانت  بمعنى انو ال ترفع الدعوى ،يياموظفعن اعمال وتصرفات  االدارة مسؤولية

يتحمل كامل الذي  الموظف ىو اي ان الشخصيةترفع عمى الموظفين نتيجة تصرفاتيم بصفتيم 

 .2ئفي انجمترا وىي ان الممك ال يخط قديمو جدا قاعدةكان يرجع الى  المبدأوىذا  مسؤوليةال

وعميو ال تكون مسؤولو بل الموظفين ىم  ءلة ال تخطىالممك فان الدو وبما ان الدولة تتجسد في 

بين الموظف والدولة ىي عالقة  العالقةعمى ذلك كانت تعتبر وعالوة ، يمعن تصرفات المسؤولين

  .19143وىذا كان سائدا قبل الحرب العالمية االولى لعام ، الى فكرة الوكالة تستندتعاقديو 

التي ظيرت عمى مختمف االصعده في انجمترا وبذلك ازداد  ةاالداريالتطورات واالزمات والمنازعات و 

فقد ادى ىذا التطور في بنية  الت ادت الى تضييق المذىب الفرديتدخل االدارة في الكاير من المجا

لتولي  المشرعخصصيا  ةالنظام السياسي واالداري الى تكوين لجان ادارية واجيزه وىيئات متخصص

                                                           
1
 .81-80، المرجع السابق، صسالم بن راشد العموي 
2
 .118، مرجع سابق، صالقضاء االداري المبناني ،محسن خميل 
3
 .62، مرجع سابق، صماجد راغب الحمو 
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أي المنازعات والقضايا التي تكون الييئات او المؤسسات االدارية  ريةاالداالفصل في بعض النزاعات 

ميما قيل عن ىذا التطور والتغيير في ىذا النظام اال انو يبقى في الواقع ضمن نظام  ولكنطرفا فييا 

 .1القضاء الموحد

 grownاطمق عميو اسم ) وفي النياية ذىب المشروع االنجميزي الى اصدار قانون خاص

proceeding act)  وذلك من اجل انياء وحسم مشكمة مسؤولية التاج وبعد ىذا القانون اصبح التاج

 .2االفراد العاديين مسؤوليةتقصيرية ك مسؤوليةعقدية ام  مسؤوليةسواء كان  مسؤوليةخاضعا لم

  نظام القضاء المزدوج :المطمب الثاني

، دارية ممامة بالمحاكم االداريةاالمنازعات ا تختص بنظر الاحداى، حيث توجد جيتان قضائيتان

وىي المحاكم العادية وتكون الجية القضائية االدارية مستقمة ، دبين االفرا بالمنازعاتوالاانية تختص 

 عن الجية القضائية العادية.

 :ة نظام القضاء المزدوج وتعريفوأنش الفرع االول:

 :واساسوة نظام القضاء المزدوج وطبيعتو أنش -

ىذا  ابتدعت ولى التيالدولة اال دولة فرنسا حيث كانت ىيالقضاء المزدوج في ولد وصنع نظام 

ا بالنظام القضائي المزدوج ويحكم ىذا النظام اسباب تاريخيو ترجع الى ما سوبالتالي تاخذ فرن، النظام

ىي  ساسيةكانت المحاكم اال ةو كان قبل اندالع الاوره الفرنسيحيث ان، 1789 سنة قبل الاورة الفرنسية

                                                           
1
 .41، مرجع سابق، صمحمد الصغير بعمي 
2
 .160، مرجع سابق، صطاوينعمي خطار ش 
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جانبيا وذلك  عمى ينشأيمكن ان  كانت تحارب كل قضاء، البرلمانات وىي تساوي محاكم االستئناف

  .1القضائيةياخذون الرسوم  وانماقضاة تمك المحاكم كانوا ال يتقاضون رواتب من الدولة  الن

طى ميمو اع الفرنسيةاالولى التي قامت فييا الاورة  المرحمةفقد تطور نظام القضاء المزدوج في 

نفسيا أي الى اشخاص موظفين في االدارة وىذا الوضع قد  االدارةالفصل في المنازعات االدارية الى 

بين  الفصل لمبدأوذلك نتيجة فيميا الخاص  ءمن القضا الفرنسيةترتب بناءا عمى موقف الاورة 

تيسير اليؤدي الى فيذا لممحاكمو  االدارةالسمطات التي نادى بو مونتسكيو عمى اعتبار وان خضعت 

  .2االدارةداري مما تقضيو ان يتدخل القاضي في اال

 المرحمةفي عيد نابميون وفي ىذه  نشأتمحجوز التي لالاانية وىي تسمى مرحمة القضاء ا المرحمةاما 

االدارة تم انشاء مجمس الدولة الفرنسي ومجالس االقاليم ايضا وذلك كان نتيجة لما حضي عميو نظام 

الفتوى  ميمتو فيوعميو كانت ميمة مجمس الدولة ميمو استشاريو عدا عن  وقصورن نقد م القاضية

يتم رفعيا الى رئيس  الفحصوالتشريع يقوم بفحص المنازعات االدارية ووضع راي فييا ام بعد ىذا 

الدولة الذي يممك صالحية التصديق عمييا ام رفضيا واستمرت ىذه المرحمة الى حين صدور قانون 

 .3الذي منح االختصاص الكامل لمجمس الدولة 1872يو ما 24

اختصاص قضائي  الدولةلمجمس  أصبحفانو  1872بعد صدور قانون  ةواالخير  ةاما المرحمة الاالا

قبل عندما  (cadot قضية كادو)ونيائيا في  د بشكل واضحً انب االختصاص االستشاري وىذا تاكبج

لذلك ام  ونتيجةبالوزير ل مسبق امام االدارة المتمامة بشك دون الطعن بيامجمس الدولة االختصاص 

                                                           
1
 .9ص ،مرجع سابقمحسن خميل: القضاء اإلداري،  
2
 .40، مرجع سابق، صالرقابة القضائية عمى مشروعية القرارات االدارية في التشريع الجزائري رزايقية عبد المطيف: 
3
 .72-71، مرجع سابق، صالعطا بن عوف العطا 
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النظام القضائي في فرنسا يتميز بازدواجية  أصبحوضع حدا لنظام الوزير القاضي ومنذ ذلك الحين 

 .1ينشا بينيم من تنازع في االختصاصالقضاء وىذا ادى الى تاسيس محكمة التنازع لمقيام بالفصل لما 

وانشاء نظام القضاء المزدوج في فرنسا وذلك بعد التغيرات والتطورات التي تاسيس  نويستنتج الباحث ا

ن وىما القضاء العادي جيتين قضائيتيوىذا النظام يقوم عمى  الفرنسيةحصمت بعد اندالع الاورة 

في  تفصل واحدة قضائية عمى جيةذي يقوم مى عكس النظام القضائي الموحد الوالقضاء االداري ع

 .جميع النزاعات

 تعريف نظام القضاء المزدوج   -

عن نظام قضائي يتكون من جيتين قضائيتين مستقمتين تتولى احداىما القيام بالفصل في  عبارةىو 

القانون  أشخاص عندما تتصرف كشخص من االدارةبين االفراد او بين االفراد و  تنشأالمنازعات التي 

فيي تتولى الفصل في المنازعات االدارية االخرى  جيةالعادي اما ال بالقضاء وىذه ما تسمىالخاص 

ة يطبق عمييا قواعد القانون الخاص اما الااني وىذه ما تسمى بالقضاء االداري فاالولى يطبق عمييا

 .2قواعد القانون العام

احداىما تتخصص  جيتين قضائيتينبانو في النظام القضاء المزدوج يوجد  يتبينوتبعا لمتعريف السابق 

اما الاانية تختص في النظر في النزاعات  اإلداري،تسمى القضاء  االداريةنازعات مفي النظر في ال

ة قضائي الموحد الذي يحتوي عمى جيوىذا عمى عكس النظام ال ،بين االفراد وتسمى القضاء العادي

 .القضاء العاديتسمى بوىي  واحدة قضائية

 

 

                                                           
1
 .46، ص، مرجع سابقمحمد الصغير بعمي 
2
 .70، مرجع سابق، صرزايقية عبد المطيف، 22، مرجع سابق، صمازن ليو راضي 
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 سس التي يقوم عمييا نظام القضاء المزدوجاأل  - 

عميو ىو وجود جيتين  يقوماالصيل الذي  واالساسة اسس يقوم عمييا نظام القضاء المزدوج يوجد عد

القضاء االداري  جيةبين االفراد و  الناشئةالقضاء العادي وتتولى الفصل بالمنازعات  جيةقضائيتين 

شرنا ا ما اذيتين مستقمتين عن بعضيم البعض وىتتولى الفصل في المنازعات االدارية وبالتالي الج

  .اليو سابقا

 :االساس التاريخي-1

 الفرنسيةالنظام القضاء المزدوج في فرنسا وذلك بعد اندالع الاورة ا نشأةوىذا االساس يرجع الى بداية 

 القضائيةمبدا الفصل بين السمطات بابعاد المحاكم  الفرنسيةوالتي فسروا فييا رجال الاوره 1789

لمنازعات االدارية وذلك الن اخضاع المنازعات االدارية في ذلك الحين عن الفصل في ا قائمةال

لمقضاء العادي يؤدي الى عدم استقالل االدارة وبالتالي يعتبر اخالال بمبدا الفصل بين السمطات وبناءا 

 .1عمى ذلك تم انشاء القضاء المزدوج

 :االساس الدستوري-2

 المبدأ مبدا الفصل بين السمطات وىو ىام وىو أءا عمى مبدنظام القضاء المزدوج في فرنسا بنا نشأ

و توىذا مبدا كفم ،2لوحدىا قضائية جيةالذي يجسد ويكرس نظام القضاء المزدوج أي استقمت فيو كل 

 .3ومن ضمنيا القانون االساسي الفمسطينيو دساتير الدول توصان

 :االساس العممي-3

قبل القضاء االداري وذلك من دت وخمقت داري ىي وجيقتضي ىذا االساس بان نظرية القانون اال

وحماية حقوق االفراد وحرياتيم وعطفا  العامةالنشاط االداري الذي يسعى الى تحقيق المنافع  طبيعة
                                                           

1
 .71، مرجع سابق، صالعطا بن عوف العطا 
2
 م.25/13/2117، تارٌخ الزٌارة  http://www.mohamoon.co،2113مدحت مرعبً، الرقابة القضائٌة على أعمال االدارة، 
3
الشعب مصدر السمطات ويمارسيا عن طريق السمطات التشريعية والتنفيذية  " من القانون االساسً الفلسطٌنً وقد نصت:"2المادة " 

 ."والقضائية عمى أساس مبدأ الفصل بين السمطات عمى الوجو المبين في ىذا القانون األساسي

http://www.mohamoon.co/
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ال تستطيع ان تسيطر عمى احكام ومبادئ نظرية القانون االداري وذلك  عاديةعمى ذلك فان المحاكم ال

 .1ون الخاصقواعد القان عن مختمفةالن قواعد القانون االداري 

 :مزايا وعيوب النظام القضائي المزدوجالفرع الثاني: 

يوجد العديد من المزايا وااليجابيات التي تجعل بعض الدول إتباع ىذا النظام القضائي وبالمقابل يوجد 

 عيوب وسمبيات تمحق بيذا النظام مما تؤدي الى عدم اتباعو كنظام قضائي في بعض الدول.

 :ضاء المزدوجمزايا نظام الق :أوال

 يات التي تدفع بعض الدول التخاذهمن المزايا او االيجاب زدوج يشمل عمى العديدمم القضاء النظا

ين عن بعضيم تن مستقمتينكنظام قضائي في دوليم وذلك نظرا النو يحتوي عمى جيتين قضائي

 .البعض

جية القضاء العادي التي ن وىما تياىم ميزه في نظام القضاء المزدوج انو يتكون من جيتين قضائي-1

القضاء االداري وىي  جيةاالخرى فيي  جيةتختص في الفصل بالمنازعات التي تنشا بين االفراد اما ال

يوجد قضاء  أصبحذلك بو  فيياطرف  االدارةتختص في الفصل في المنازعات االدارية التي تكون 

 .2االدارية في المنازعات مختص

المصالح  بين التوفيقوذلك النو استطاع ، كد عميووأ المشروعية أمبدنظام القضاء المزدوج حقق -2

 العامة المصمحةلالفراد داخل المجتمع و  العامةاية وصيانو الحقوق والحريات في حم الفردية المتمامة

صالحية في التقدير وبذلك اصبح من الاالدارة بقدر من االستقالل و  تمتعالتي يتطمب تحقيقيا 

 .3االداريةمتخصصو بجانب القضاء العادي لمفصل في المنازعات  ضائيةق جيةالضروري وجود 

                                                           
1
 .7، مرجع سابق، صالناصر محمد األزرق 
2
 .115، مرجع سابق، صالعمويسالم بن راشد  
3
 .66، مرجع سابق، صماجد راغب الحمو 
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عمى الفصل في  اغيرى منالقضاء االداري المستقل في المحاكم االدارية ىو اكار كفاءه وقدره -3

وايضا  ،متخصصين وذو كفاءة ومياراة عالية لمفصل فييا هوذلك النو يوجد قضا االداريةالمنازعات 

تشعب باستمرار وبناءا عمى مالمزدوج تجسيد وترجمو لمتخصص القانوني المتزايد والكما يعتبر القضاء 

  1تتناسب وتتالئم مع فعاليات ومقتضيات االدارة قانونيةضع قواعد و ذلك قام بخمق و 

زدوج الذي تاسس في فرنسا فال بد من التطرق الى موبعدما قمنا بسرد مزايا وايجابيات نظام القضاء ال

 .ت ىذا النظامعيوب وسمبيا

 :عيوب نظام القضاء المزدوجثانيا: 

وذلك بتخصيص محاكم  ،المساواةنظام القضاء المزدوج فيو محاباه لالدارة واعتداء عمى مبدا   -1

ادارية لمنظر في المنازعات التي تاور بين االفراد واالدارة أي التي تكون االدارة طرفا فييا وقانون 

 .2التحيز لالدارة ةذا ياير شبيعمى ىذه المنازعات وىخاص يطبق 

قضاء التعقيد والتنازع في االختصاص بين الالى نظام القضاء المزدوج مبيم وغير واضح ويؤدي   -2

وكان يوجد  الدولةاالفراد داخل  واحد االدارةانو اذا اار نزاع بين أي بمعنى  اإلداري،عادي والقضاء ال

تطبيق قواعد القانون العام ام قواعد بالة في اييما اولى االختالف بين القضا أينش فيناجيتين قضائيتين 

تمسك الجيتين باختصاصيما في النظر نزاع معين ام كان الخاص وسواء كان التنازع ايجابيا فالقانون 

 .3اختصاصيا بحجة عدمعن النظر النزاع  القضائيةنع الجيتين تالنزاع سمبيا فتم

  

                                                           
1
 .163، مرجع سابق، صطاوينعمي خطار ش 
2
 .61، مرجع سابق، صمحمد إبراىيم الدسوقي عمي 
3
 .42، مرجع سابق، صرزايقية عبد المطيف 
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 :عمى نظام القضاء المزدوج اتتطبيق

 :منظام القضائي المزدوجلسا كنموذج فرن -

فييا نظام القضاء  وىي الدولة االولى التي طبق ونشأ تعد فرنسا ىي ميد النظام القضائي المزدوج

التي عممت نقمة نوعية ادت الى النيوض في القضاء  الفرنسيةالمزدوج وذلك بعد احداث الاورة 

في ذلك الوقت  قائمةالتي كانت سارية و  القضائيةم رجال الاورة بالغاء المحاك االفرنسي وبعد ذلك قامو 

جديدة  قضائيةمحاكم  وانشأواوالتي تدعى باسم البرلمان وعممو عمى اعادة تنظيم القضاء االداري 

 1790.1اغسطس16/24وذلك وفقا لمقانون 

 يةاساسمماال بمجمس الدولة قد تطور ومر باالاة مراحل  يمكن القول ان القضاء االداري الفرنسي

وتم فييا اسناد واعطاء ميمة الفصل في المنازعات االدارية ة االولى ىي مرحمة االدارة القاضيالمرحمة 

 .2الفرنسيةاالشخاص الموظفين في االدارة وىذه كانت في اعقاب الاورة  الىالى االدارة نفسيا أي 

 أنقاضمجمس الدولة عمى  فييا تاسيساما المرحمة الاانية التي كان فييا تطور وتغيير واضح حيث تم 

 االنظمةو مشاريع القوانين منو تحضير  52حيث منحتو المادة  فريمر 22مجمس الممك بموجب دستور 

ات من الدرجة االولى يطعن في اعماليا امام يا ام ايضا انشاء مجالس المحافظات بييئوتكوين راي في

 .3جوزه المرحمة تعرف بمرحمة القضاء المحمجمس الدولة وىذ

لو الصالحية  فأصبحما المرحمة الاالاة وىي التي تقرر فييا االختصاص الكامل لمجمس الدولة ا

مطة قضائية لمجمس الدولة الفرنسي س أصبحالي وبالت اإلدارية،في المنازعات  تالكاممة لمب السمطةو 

                                                           
1
 .237.ص236مرجع سابق ، ص سامي جمال الدين: القضاء اإلداري والرقابة عمى اعمال اإلدارة، 
2
 .73، مرجع سابق، صعبد اهلل طمبو 
3
 .45، مرجع سابق، صمحمد الصغير بعمي 
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حمة القضاء بمر تعرف  المرحمةليا قوة الشي المقتضي وىذه  ممزمةفعميو وغدت احكاميا نيائيو فييا و 

 .1وضالمف

و بجانب تكامل واحتل مكانمداري في فرنسا ان نظام القضاء اال يرى الباحثوبناءا عمى ما سبق 

وىي بدات بنظام  ةبمراحل متتالي قد مرو  ،القضاء العادي والذي ادى الى انشاء نظام القضاء المزدوج

واىميا مجمس الدولة ومجالس االقاليم  وتم انشاء لجان وىيئات ادارية استشارية ، وقداالدارة القاضية

وىذه تسمى مرحمة القضاء  االدارةموافقو معمقا عمى او  مقيداواعطت ىذه الييئات اختصاصا قضائيا 

وض التي حصل فييا مجمس الدولة عمى سمطة كاممة واصبح م بعد ذلك مرحمة القضاء المفا المحجوز

 .ةالمنازعات االدارية باحكام نيائيل في مجمس الدولة ومجالس االقاليم محاكم ادارية تفص

وىكذا نشا نظام القضاء المزدوج في فرنسا ام بعد ذلك اخذت بو بعض الدول متل مصر ولبنان لكي 

 .يكون ىو التنظيم القانوني لبمدانيم

ة أبالنظام القضائي الموحد والمزدوج وتبيان نش ةالمتمام ةالقضائي االنظمةالحديث عن  ان تم بعدو  

ريف وميزات وسمبيات كل منيما عمى حده فال بد من التطرق الى النظام القضائي في فمسطين من وتع

حيث نشاتو وتبيان ىل ىو يتبع النظام القضاء الموحد او نظام القضاء المزدوج وبعد ذلك اوضح راي 

مزدوج مع وىل الباحث مع النظام القضائي الموحد ام ال السابقةالباحث بالنسبة لالنظمو القضائية 

 .التي استند عمييا االسبابتبيان 

 في فمسطين المتبع النظام القضائي  -

 تبعتو االقضاء االداري في فمسطين والنظام القضائي الذي  نشأة

وذلك  1922دستور فمسطين لعام القضاء االداري والقانون االداري في فمسطين ارتبطت بمرسوم  نشأة

لمحكمو العميا منو عمى انشاء ا 43وقد جاء بنص المادة  1917ل االنتداب البريطاني لسنو في ظ
                                                           

1
 .73-72، مرجع سابق، صالعطا بن عوف العطا 
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من قانون المحاكم رقم  7والتي حددت بنص المادة  االداريةفي المنازعات  ومنحيا اختصاص البت

من  58 قرر بنص المادةرة االدارة المصرية باستاناء ما توحيث كانت غزه تحت سيط 1940لعام  31

 .19621 النظام الدستوري لقطاع غزه عام

قامت سمطات االنتداب البريطاني  1948-1917الزمنية وىي خالل الفترة ما بين  ةالحقب تمكوخالل 

بتحقيق اىدافيا باقامة وطن قومي لمييود في فمسطين وتقسيم الوطن العربي وشرعت في ادخال نظاميا 

 االذي ال يوجد بي الفمسطينيةفي االراضي  توالقانوني عمى فمسطين وىو نظام القضاء الموحد وطبق

قضاء اداري متخصص لمنظر بالمنازعات االدارية واصدرت السمطات البريطانيو ايضا قانون المحكمو 

ايضا في المنازعات  القضائي والفصلعمى قمة اليرم  وجعمتيا 1924لسنة  21رقم  الفمسطينيةالعميا 

 .2االدارية

فان النظام القضائي الذي طبق في  1948خضعت فمسطين لمحكم االردني بعد نكبة  عندمااما 

االراضي الفمسطينية ذلك الوقت ىو النظام القضائي الذي كان سائدا في االردن والذي تقرر بموجب 

مع التنويو الى التعديالت التي فرضتيا سمطات  1952لعام  56قانون تشغيل المحاكم النظامية رقم 

ومحكمة العدل العميا في عمان واعطاء  االحتالل االسرائيمي والغاء مراجعة محكمة التمييز

عقد بصفتيا محكمة عدل عميا لمنظر في المنازعات نالتي تو الى محكمة االستئناف  اختصاصيما

 .3االدارية

( من اجل 286ئاسي رقم )صدر القرار الر  1995د السمطة الوطنية الفمسطينية ففي عام ياما في ع

والقضائي  يالقانونمميو تطوير وتحديث النظام تضمن ع يل ديوان الفتوى والتسريع والذيتاسيس وتشك

النشاء مجمس الدولة الفمسطيني بمعنى استقالل القضاء العادي عن  البدايةع في في فمسطين فشر 

                                                           
1
 .18، مرجع سابق، صعدنان عمرو: مبادئ القانون اإلداري 
2
 .143-142، مرجع سابق، صمحمد عمي أبو عمارة 
3
 .4،ص2113قضاء االدراي فً الدول العربٌة أنواعه واختصاصاته،عدنان الشعٌبً، ورقة عمل منشورة بعنوان :ال 
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القضاء الفمسطيني اال ان ىذه الخطوة لم تكتمل فقبل ب لمنيوضالقضاء االداري فكانت خطوة مميزة 

 .20041طيني الراحل ياسر عرفات سنة المصادقة عمية توفي الرئيس الفمس

وايضا في عيد السمطة الوطنية الفمسطينية تم تاسيس مجمس القضاء االعمى بموجب المرسوم الرئاسي 

تتمال في محاكم نظامية  صورتوحيث ان  1/6/2000الصادر عن رئيس السمطة الفمسطينية بتاريخ 

 .2االداريةودينية وخاصة ومحكمة العدل العميا تختص بالمنازعات 

ج لمختمف الظروف السياسية واالقتصادية ئتانان النظام القضائي الفمسطيني ىو  ويستنتج الباحث

واالجتماعية التي مرت بفمسطين حيث في البداية اتبعت فمسطين نظام القضاء الموحد النيا كانت 

نت تابعة لالردن وبعد محتمة لالنتداب البريطاني اما بعد ذلك اتبعت نظام القضاء االردني النيا كا

ذلك تم تاسيس مجمس القضاء االعمى وديوان الفتوى والتسريع الذي جاء لينيض عاليا بالقضاء 

بقى النظام القضائي ني اال انو لم يكتمل ىذا العمل و الفمسطيني بانشاء مجمس الدولة الفمسطي

 . الموحدالفمسطيني كما ىو عميو الحال وىو نظام القضاء 

ىو النظام فيما يتعمق باالنظمة القضائية نظام القضاء الموحد والمزدوج من حيث من ويرى الباحث 

في البداية بعض الدول كما اشرنا سابقا اخذت بالنظام القضائي الموحد ، القضائي االفضل تطبيقو

ولكن الباحث يؤيد اتباع نظام القضاء المزدوج وذلك  ،والبعض االخر اخذ بالنظام القضائي المزدوج

حقق مبدا لنظام القضائي الموحد وذلك حتى نكون امام بيئة قانونية تمن قيمة واحكام ا انتقاصايس ل

ؤيد نظام ذلك الى عدة اسباب منطقية لكي ا المشروعية وتحمي حقوق وحريات االفراد وانني استند في

 :القضاء المزدوج وىي

ظل تعدد المشكالت االجتماعية وازدياد  المنازعات القضائية االدارية في وتضخم تنامي وتزايداوال : 

تدخل الدولة بواسطة ادارتيا في جميع المجاالت وىذه المنازعات التي تنشا  نطاقنشاط االفراد واتساع 
                                                           

1
 https://pulpit.alwatanvoice.com.3م،ص2116عبد الكرٌم الشامً،نحو قضاء ادراي فلسطٌنً متخصص، 
2
 .1/6/2000تاريخصادر عن الرئيس الفمسطيني ابو عمار  2000لعام  29 قرار رقم 
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جية قضائية متخصصة في النظر في  ىناكان يكون  بشكل كبيربين االفراد واالدارة تحتاج 

يص وتقسيم العمل في الييئات القضائية وعمية وذلك يجب ان يكون ىناك تخص،المنازعات االدارية 

جية  يص حيث انو يتكون من جيتين قضائيتينفان نظام القضاء المزدوج يقوم عمى ىذا التخص

بين االفراد  تاورالقضاء العادي وجية القضاء االداري فتقوم االولى عمى الفصل في المنازعات التي 

ت االدارية وبما ان القضاء الموحد ال يحتوي عمى ىذا اما الاانية فيي تختص في الفصل في المنازعا

 القضاء المزدوج. نفضلالتخصيص فبناءا عمى ذلك 

زعات االدارية بالمقارنة مع اقضاة المحاكم االدارية ىم اكار قدرة وكفاءة وفعالية لمفصل في المناانيا : 

عمى درجة و مشكالت االدارة باضي المحكمة االدارية يكون ممما وبالتالي ق ،قضاة المحاكم العادية

وبالتالي ىذا عمل  ،عرفة واالطالع عمى احكاميا وايجاد االحكام التي تتناسب مع المشكمومعالية من ال

وحيث ان قضاة  االداريبكل نواحي القضاء  وااللمامليس سيال وانما صعب وشاق يتوجب الدراسة 

فبعض االحيان  ،قضاء االداري بشكل متخصصمام باحكام اللال يمتمكون الكفاءة واال القضاء العادي

قد ينتج ان يكون احكام القضاء العادي غير عادلة وغير متزنة وذلك الن قضاة القضاء العادي ال 

ة وااللمام باحكام القضاء االداري بشكل متخصص فبعض االحيان قد ينتج ان تكون ءالكفايمتمكون 

لك الن قضاة القضاء العادي ال يمتمكون الدارية احكام القضاء العادي غير عادلة وغير متزنة وذ

حقق ىذه الميزة عن طريق وعميو فان نظام القضاء المزدوج ي نازعات االداريةملمفصل في ال افيةالك

قضاة ذو كفاءة  كانشاء قضاء اداري مختص في الفصل في المنازعات االدارية وبالطبع يكون ىنا

 فضل نظام القضاء المزدوج.في القضاء االداري لذا ن وخبرةودرايو 

بين االفراد وىي مختمفة تماما عن الروابط القانونية التي تنشاء بين  أالروابط القانونية التي تنشاالاا : 

يجب  لذاالقانون الخاص  االفراد واالدارة وايضا احكام وقواعد القانون العام تختمف عن احكام وقواعد

ازعات االدارية واحكام القانون الخاص عمى المنازعات التي ان نطبق احكام القانون العام عمى المن
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تنشا بين االفراد وعميو فان نظام القضاء المزدوج يمتمك جية قضائية مختصة من الفصل في 

ل موحد لذا نفضعمى العكس القضاء ال عميوالمنازعات االدارية وتطبق قواعد واحكام القانون العام 

 .القانونية تطبيق االحكاماستقاللية في  نظام القضاء الموحد لما فيو من

جية التالي يكون استقالل بين الجيتين بنظام القضاء المزدوج بما انو يتضمن جيتين قضائيتين ف: رابعا

فانو يتضمن الفصل بين االدارة وبين القضاء االداري أي يتوجب ان  القضاء العادي واالداري وعميو

انفصال االشخاص  ونعني بذلك ان االستقالل العضويي يكون ىناك فصل واستقالل عضوي ووظيف

ا نفس االشخاص وانما القضاء أي ليسو  بميمةالذين يقومون بميمة االدارة عن االشخاص الذين يقمون 

 .نمختمفي

يحظر  بمعنىاي انفصال واستقال الوظيفة االدارية عمى الوظيفة القضائية اما االستقالل الوظيفي 

فان اصتيما وبناء عمى ىذا االستقالل تجاوز كل منيما حدود اختصلقضاء عمى كل من االدارة وا

 .يحققو نظام القضاء المزدوج

ائي المزدوج كما اشرنا سابقا لعيوب التي وجيت لمنظام القضمى االنتقادات واوبعد ذلك ال بد من الرد ع

نظام القضاء المزدوج  الى ىذا النظام والذي قضى بانالعيب االول الذي وجو  ان يرى الباحثف ،ليا

فيرد عمى ىذا العيب ان اليدف من انشاء نظام ق مبدا المساواة ام فيو محابا لالدارة وال يحقىو نظ

العادي الذي ىو يختص في  ءالقضا البعادالقضاء المزدوج في فرنسا لم يكن محابا لالدارة وانما جاء 

منع يو  وعرقمتوىذا النشاط  دي الى عدم سيرؤ ن التدخل في نشاط االدارة بما يالنزاعات بين االفراد ع

تي قد ال االداريةالمنازعات بوايضا جاء بانشاء قضاء متخصص لمفصل  االداريةمن االصالحات 

ى درجة عالية ودراية باحكامو وقواعده وعميو فان القضاء االداري قد يكون القضاء العادي ليس عم



 
 

58 
 

لالدارة وانما جاء ليكون اكار حرصا وحماية لحقوق بانو لم يكن محاباه  اجتيادهاابت مرارا عبر 

 .1وحريات االفراد من جية االدارة 

التعقيد والتنازع في  الى نظام القضاء المزدوج وىو ان ىذا النظام يؤدياما العيب الااني الذي وجو الى 

ه المشكمو عمى ىذا العيب بانو قد تم حل ىذ فيرد، االختصاص بين القضاء العادي والقضاء االداري

في فرنسا عن طريق انشاء محكمة لمتنازع في االختصاص أي تكون لمفصل في حاالت التنازع عمى 

 .2حاالت التي يكون فييا تعارض في االحكامالاالختصاص او في 
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 الفصل الثاني

______________________________________________________ 
 القرارات االدارية تجسيد الرقابة القضائية عمى 

تمال الرقابة القضائية عمى القرارات االدارية ضمانة ىامة واساسية لحماية الحريات العامة لالفراد والزام 

وانما ىي نشاط او سموك ، وذلك الن االدارة ليست ىوى او تحكما، االدارة بالخضوع لحكم القانون

يا وتختص بيا محكمة العدل العميا النيا ىي وىذه الرقابة تمارس، يمارس بقصد تحقيق الصالح العام

فاذا ، عية ىذا القرارو صاحبة االختصاص في بسط رقابتيا عمى القرار االداري عن طريق فحص مشر 

اما اذا كان القرار معيب او ، كان القرار غير معيب او مطابق وحكم القانون فانو ترد الدعوى شكال

حيث ان المحكمة ، ر االداري فقط دون التعويض عنوعدم مشروع فان المحكمة تقرر الغاء القرا

 النظامية ىي صاحبة االختصاص في تقرير وتقدير التعويض وىذا في فمسطين.

 وسوف يقسم الباحث ىذا الفصل الى مبحاين وذلك عمى النحو التالي:

  االداري.الرقابة القضائية امام القضاء سيمة المبحث االول: و 

  الفمسطينية.ية رقابة محكمة العدل العميا المبحث الثاني: مدى فعال
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 الرقابة القضائية امام القضاء االداري سيمة: و المبحث االول

عن طريق تقديم  الفمسطينية( محكمة العدل العيا) لمراقبة القضاء االداري ةتخضع القرارات االداري

ظيفتة بفحص مشروعية وبواسطة ىذه الدعوى يقوم القضاء بممارسة و ، االلغاءدعوى تعرف بدعوى 

محددة يجب ان تتوافر في  شروطاي بمعنى ىناك ،القرار االداري الذي يمس المركز القانوني لمطاعن 

 .الطاعن وفي الدعوى ايضا ليتسنى لمقضاء االداري قبول ىذه الدعوى والنظر فييا

 تالي:ولبيان ذلك سوف يقوم الباحث بتقسيم ىذا المبحث الى مطمبين وذلك عمى النحو ال

 وسوف يقسمو الى فرعين: المطمب األول: رقابة دعوى االلغاء كوسيمة لمرقابة القضائية

 الفرع األول: نشأة وتعريف دعوى االلغاء 

 الفرع الااني: خصائص دعوى االلغاء

 وسوف يقسمو الى االاة فروع: المطمب الثاني: شروط قبول دعوى االلغاء

 الفرع االول: شروط تتعمق بالطاعن 

 لفرع الااني: شروط تتعمق بالقرار المطعون فيوا

 الفرع الاالث: شروط تتعمق بميعاد رفع الدعوى 

 المطمب االول: رقابة دعوى االلغاء كوسيمة لمرقابة القضائية

وذلك الن ، تعتبر دعوى االلغاء من اىم وسائل الرقابة عمى القرارات االدارية امام محكمة العدل العميا

في الغاء القرار االداري المعيب اال اذا قدمت امامو  متمامةال يمكن ان يقوم بوظيفتو الالقضاء االداري 
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          دعوى من الشخص صاحب الشأن الذي تغيير مركزه القانوني او كان في حالة قانونية خاصو

 وىي ما تعرف بدعوى الغاء القرار االداري.، ) الطاعن(

معالجة نقطتين ميمتين حيث انو سوف يتطرق في الفرع ومن خالل ىذا المطمب سيحاول الباحث 

 الااني الى خصائص دعوى االلغاء. االول الى نشأة وتعريف دعوى االلغاء ونخصص الفرع

 الفرع االول: نشأة وتعريف دعوى االلغاء 

  .أوال: نشأة دعوى االلغاء

حيث يعد ،في فرنسا عيد الرسول عميو الصالة والسالم ام نشأت دعوى االلغاء في تولدت ونشأ

القضاء الفرنسي ىو صاحب الفضل في انشاء ىذه الدعوى وكانت ىذه الوالدة او النشأة نتيجة غير 

مقصودة لتفسير رجال الاورة الفرنسية لمبدأ الفصل بين السمطات تفسيرا خاصا ال يتفق والمدلول 

ئية والييئات االدارية وايضا لم وقام ىذا التفسير عمى الفصل المطمق بين الييئات القضا،الحقيقي لو 

وذلك الن مجمس الدولة الفرنسي  ،يكن لدعوى االلغاء في القانون الفرنسي الطابع القضائي منذ البداية

 .1لم يكن محكمو قضائية بالمعنى الصحيح عند انشائو وانما نشأ كييئة استشارية 

وبسبب  1872منذ عام  وكان مجمس الدولة ىو صاحب االختصاص في نظر الدعاوي االدارية

الذي  1953سبتمبر  30تضخم وتزايد الطعون المقدمة الى المجمس أصدر االصالح التشريعي في 

منح مجمس الدولة االختصاص بالنظر في الدعاوي االدارية التي لم يمنح القانون اختصاص النظر 

 فييا الى محاكم أخرى. 

                                                           
1
 darlhikma13.blogspot،الساعة الحادٌة عشر لٌال، 1/3/2117دار الحكمة للداراسات والبحوث ،  تارٌخ الزٌارة   
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تنظر عمى درجتين وليس درجة واحدة فاالولى  وعميو فان دعوى االلغاء في فرنسا منذ ذلك الحين

 .1تعرض امام المحاكم االدارية اما الاانية فتعرض امام مجمس الدولة بصفتو محكمة استئناف

دعوى االلغاء في فرنسا تحت اسم )الطعن بتجاوز السمطة( وكانت تتخذ كتظمم اداري لو  تولقد نشأ

نسي خاضعا لنظام االدارة القاضية وغير مستكمل وىذا عندما كان مجمس الدولة الفر ،طابع قضائي 

مجمس الدولة استنادا عمى ذلك  أبد 1790اكتوبر سنة  7/14لسمطاتو القضائية وبعدما صدر قانون 

ام بعد ذلك تطور ىذا ،النص في ارساء نظرية قضائية شاممو لكل نواحي وجوانب دعوى االلغاء 

معنى الفني الدقيق وبذلك اصبحت أحكامو نيائية دعوى قضائية بال 1872وأصبح منذ عام ،الطعن 

 .2ونافذه ال تحتاج الى تصديق رئيس الدولة

 ثانيا: تعريف دعوى االلغاء 

يوجد عدة تعريفات لدعوى االلغاء من طرف الفقياء فقد عرفيا الدكتور سميمان الطماوي بانيا تمك 

 3ي بطمب اعدام قرار اداري مخالف لمقانون.الدعوى التي يرفعيا ويقدميا أحد االفراد الى القضاء االدار 

التي يطمب رافع الدعوى ،دعوى القانون العام القضائية : نياأطاوي بنوعرفيا ايضا الدكتور عمي ش

والحكم بإلغائو كميا او جزئيا إذا ،)الطاعن( بموجبيا من القضاء االداري مراقبة مشروعية قرار اداري 

 .4ف لمقانونتبين لمقاضي بانو غير مشروع ومخال

                                                           
1
 .109، مرجع سابق، صمازن ليو راضي  

2
 .90-89، ص2004منشأة المعارف، اإلسكندرية، ، 1اء القرارات اإلدارية، ط.سامي جمال الدين: الوسيط في دعوى الغ  

3
 .314، ص1976 القاىرة،،ر العربي، دار الفك1، ج."قضاء اإللغاء"سميمان محمد الطماوي: القضاء اإلداري   

4
 .27، مرجع سابق، صطاوينعمي خطار ش  
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ىي الدعوى القضائية التي يرفعيا  :ويقصد بيا من وجية نظر الدكتور العطا بن عوف العطا بانيا

اصحاب الشأن من الموظفين العموميين او من االفراد او الييئات امام القضاء االداري المختص 

 .1تيابطمب الغاء القرارات االدارية النيائية بسبب مخالفتيا لمقانون وعدم مشروعي

الطعن بسبب تجاوز السمطة ىو الطعن الذي بمقتضاه يستطيع كل شخص  vedalوقد عرفيا الفقيو 

، 2ذي مصمحو ان يطمب الغاء القرار االداري بواسطة القاضي االداري بسبب عدم مشروعية ىذا القرار

 كما انو ال بد من النظر الى تعريف دعوى االلغاء تشريعيا وقضائيا. 

 يعي لدعوى االلغاءالتعريف التشر  -

وذلك الن طبيعة ىذه الدعوى طبيعة عينيو تخاصم دائما القرار ،لم يتم تعريف دعوى االلغاء تشريعيا 

وبالتالي فقد نأى المشرع بنفسو الدخول في جدل واختالف التعريفات تاركا ذلك لمفقو كما ،االداري 

 .3اتير تؤكد عمى حق المجوء الى القضاءأشرنا سابقا ولمقضاء ايضا عمى الرغم من ان المواايق والدس

منو المصادق عميو من الجمعية  8وحيث ان االعالن العالمي لحقوق االنسان أكد ذلك بنص المادة 

لكل شخص الحق في ان يمجأ الى المحاكم الوطنية إلنصافو من اعمال فييا  :"10/12/1984العامة 

 .4"نوناعتداء عمى الحقوق األساسية التي يمنحيا لو القا

  

                                                           
1
 .120، مرجع سابق، صالعطا بن عوف العطا  

2
 .123، ص1994، دار الاقافة لمنشر والتوزيع، عّمان،راسة مقارنة ""د ي: قضاء اإللغاءمحمد العباد  

3
 .121، مرجع سابق، صمحمد الصغير بعمي  

4
 .1948من االعالن العالمً لحقوق االنسان سنة  8المادة   
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التقاضي “والتي نصت عمى: ، منو 30وكما جاء ايضا في القانون االساسي الفمسطيني بنص المادة 

حق مصون ومكفول لمناس كافة ولكل فمسطيني حق االتجاه الى قاضيو الطبيعي وينظم القانون 

  .1اجراءات التعاطي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا"

ت محكمو القضاء االداري دعوى االلغاء بانيا " دعوى عينيو مناطيا فقد عرفاما التعريف القضائي: 

اختصام قرار اداري سواء ايجابي او سمبي والذي يتحقق في اقناع جية االدارة او رفضيا اتخاذ اجراء 

معين يمزميا القانون او الموائح باتخاذه من ام يدور تحقق القرار السمبي بوجود ذلك االلتزام فاذا تخمف 

توافر تبعا لذلك القرار السمبي الذي يجوز الطعن عميو وتكون الدعاوي باإللغاء غير مقبولة النتفاء ال ي

 . 2القرار االداري"

بدعوى االلغاء ىي وسيمة من وسائل  فيقصد ،تعريفا جامعا وشامال لدعوى االلغاء ويستنتج الباحث

قضائية عينيو ترفع الى محكمة العدل الرقابة القضائية عمى مشروعية القرارات االدارية وىي دعوى 

العميا من كل ذي مصمحة اصابو ضرر من جراء صدور قرار اداري نيائي صادر عن احدى 

مستيدفا مخاصمة القرار االداري ذاتو ، السمطات االدارية الوطنية العامة وأار في مركزه القانونية ومسو

 تو لمقانون. عدم مشروعية ومخالف ويطمب الغاء القرار االداري بسبب

  

                                                           
1
 .2113من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة  31المادة   

،  14ص.2014، المركز القومي لالصدارات القانونية، القاىرة، 1بو سميدانة: القضاء اإلداري قضاء اإللغاء، ط.عبد الناصر عبد اهلل أ  2
 .941ص ،ق  59لسنة  16860الطعن رقم ،26/6/2007حكمياوانظر 
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 .: خصائ  دعوى االلغاءالفرع الثاني

 يوجد عدة خصائص تتميز بيا دعوى االلغاء وىي عمى النحو التالي: 

ول من عرف دعوى االلغاء ىو وأ، تعتبر دعوى االلغاء من ابتداع وصنع مجمس الدولة الفرنسي .1

مس الدولة الفرنسي ويرجع صنع مج الىوتعود جميع احكام دعوى االلغاء تقريبا ،القضاء الفرنسي 

وبعد  14/7/1790مجمس الدولة دعوى االلغاء الى نص سابق عمى تاريخ انشائو وخمقو وىو قانون 

( 14واخر ) 1872( مايو سنة 24ذلك أصدر الشرع الفرنسي قوانين تنظم دعوى االلغاء منيا قانون )

غاء متروكو لمقضاء ومجمس الدولة ومع ذلك ال زالت االحكام التفصيمية لدعوى االل 1954يوليو سنو 

 .1الفرنسي

 .دعوى االلغاء دعوى موضوعيو عينية .2

ألنيا تخاصم القرار االداري نفسو وذلك ،تعتبر دعوى االلغاء دعوى موضوعية وليست دعوى شخصيو 

 ،فاذا ابت بانو غير مشروع يتم الغائو من قبل القضاء واعدامو،بيدف بحث مشروعيتو من عدميا 

لبعض يقسم الدعاوي الى قضاء عيني او موضوعي وقضاء شخصي ويقوم ىذا التقسيم وحيث ان ا

 .2عمى النظر الى طبيعة المركز القانوني الذي يستند عميو المستدعي في تأسيس دعواه

وقد اكدت كذلك المحكمة االدارية العميا في مصر عمى ذلك وقضت بان " الخصومة في دعوى 

 .3قرار االداري المطعون فيو " االلغاء خصومو عينيو تمحق ال

 .دعوى االلغاء دعوى قضائية  .3

                                                           
1
 .124، مرجع سابق، صمحمد العبادي  

2
-16، ص2014صدارات القانونية، القاىرة، ، المركز القومي لال1.عبد الناصر عبد اهلل أبو سميدانة: القضاء اإلداري قضاء اإللغاء، ط  

17. 
3
 .ق 34لسنة  ، 2369الطعن  ، 94لسنة  ،8/5/1994في  حكميا  انظر كذلكو  ،1081ص ،3لسنة  1المجموعو  ،21/4/1963حكميا في  
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 1872مايو24كانت دعوى االلغاء سابقا تعتبر تظممًا اداريا رئاسيا في فرنسا وىذا كان قبل قانون 

ام بعد ذلك تطورت حتى اصبحت دعوى ،حتى خول مجمس الدولة الفرنسي بوظيفة القضاء المفوض 

 .1الحقيقي االلغاء دعوى قضائية بالمعنى

 تعتبر دعوى االلغاء دعوى القانون العام  .4

ويترتب عمى اعتبار دعوى االلغاء دعوى  ،أي انيا ليا طابع القانون العام وليا طابع النظام العام

 -القانون العام نتيجتين اساسيتين :

بعادىا نصا النتيجة االولى: تتمال في انو ال يجوز استبعاد ىذه الدعوى اال إذا نص المشرع عمى است

وذلك ألنيا ،والنتيجة الاانية: تتمال في انو ال يجوز لألفراد التنازل مقدما عن ىذه الدعوى ، صريحا

 االردنية وىذا ما اشارت اليو محكمة العدل العميا2تخاصم القرار االداري نفسو  ةعيني ةدعوى موضوعي

اذا كان القرار المطعون فيو يجب " ان دعوى االلغاء تنصب عمى مشروعية القرار المطعون فيو وما 

 3ان يمغى ام ال" 

 . دعوى االلغاء تنتمي الى قضاء المشروعية 5

فاذا قررت عدم المشروعية بالنسبة لمقرارات ،تستيدف دعوى االلغاء فحص مشروعية القرارات االدارية 

طة وىذا يعني ان ىذه االدارية المخالفة لمقانون فان القضاء يقوم بإلغاء ىذه القرارات لمجاوزة السم

 .بمعنى اصطالح مجاوزة السمطة يرادفو اصطالح عدم المشروعية، القرارات غير مشروعة

                                                           
1
 .123، مرجع سابق، صالعطا بن عوف العطا  

2
 . 280، مرجع سابق، ص طاوي: موسوعة القضاء اإلدارينعمي خطار ش  

 .1272ص ، 1981 ،نقابة المحامين  مجمة ، 31/5/1981عدل عميا  3
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ويترتب عمى اعتبار دعوى االلغاء من دعاوي المشروعية سمطات القاضي تتحدد في ىذه الدعوى فال 

ا الغاء القرار موضوعي وام ويجوز ان يحكم اال في أحد امرين اما رفض الدعوى سواء رفض شكمي ا

 .1لعدم مشروعيتو

 المطمب الثاني: شروط قبول دعوى االلغاء 

ىناك شروط ومعايير مختمفة ومحددة يجب ان تتوافر سواء في الطاعن او في القرار االداري او في 

لكي يتمكن القضاء من النظر فييا والقيام ، الدعوى نفسيا لكي يتم قبوليا امام محكمة العدل العميا

ويجب ان تتوافر جميع الشروط المحددة لكي يتم قبوليا ولكن اذا تخمف اي ، ة عمى اكمل وجوبوظيفت

اي دون فحص محور ، ياموضوعشرط من الشروط فانو يؤدي الى رد الدعوى شكال دون فحص 

 النزاع المتمال في فحص مشروعية القرار االداري موضوع الطعن.

سيتطرق في الفرع االول الى الشروط ، ليا في االاة فروعولبيان تمك الشروط سوف يقوم الباحث بتناو 

اما الفرع ، اما الشروط المتعمقة بالقرار المطعون فيو فسيتناوليا في الفرع الااني، المتعمقة بالطاعن

 الاالث فمقد خصصو الباحث لمشروط المتعمقة بميعاد رفع الدعوى.

يجب توافرىا في الدعوى لكي تصبح مقبولة  ويقصد بشروط قبول دعوى االلغاء: ىي تمك الشروط التي

امام المحكمة المختصة لنظرىا حتى يتسنى لممحكمة بعد تأكدىا من وجود ىذه الشروط من الذىاب 

وعميو اذا تخمف شرط واحد من الشروط او جميعيا تحكم ، الى فحص موضوع المنازعات االدارية

أي بمعنى عدم التطرق لبحث  ،ياوعموضالمحكمة بعدم قبول الدعوى وذلك دون ان تبحث في 

                                                           
1
 .97-96، مرجع سابق، صسامي جمال الدين: الوسيط في دعوى الغاء القرارات اإلدارية  
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وتتمال ىذه الشروط لقبول دعوى االلغاء في االاة شروط جوىرية سنتناول ، 1مشروعية القرار االداري

 كل شرط منيا عمى حدا وىي:

 شروط تتعمق بالقرار االداري المطعون فيو. . أ

 شروط تتعمق برافع الدعوى )الطعن(. . ب

 شروط تتعمق بميعاد رفع الدعوى. . ت

 : شروط تتعمق بالقرار االداري المطعون فيو باإللغاءاالولالفرع 

وبالتالي يجب  ،وترتبط األخيرة بالقرار االداري وجودا وعدماً  ،القرار االداري يشكل اساس دعوى االلغاء

وىذا ما  ،2ان يكون العمل القانوني القابل لمطعن بدعوى االلغاء امام محكمة العدل العميا قرارا اداريا

الفقرة الاالاة من قانون تشكيل المحاكم النظامية ،يو محكمة العدل العميا في المادة العاشرة اكدت عم

وايضا استقر اجتياد الفقو والقضاء ،تشترط في دعوى االلغاء ان يكون القرار المطعون فيو قرار اداريا 

من سمطة ادارية او  عمى انو ال يمكن الطعن امام محكمة العدل العميا بالقرار اإلداري اال إذا صدر

 .3مؤسسو عامة او شخص من اشخاص القانون العام

يجب ان يكون القرار المطعون فيو قرارا اداريا مستوفيا كل شروطو وخصائصو فال بد من التطرق و 

 .الى تعريف ىذا القرار وتناول خصائصو

 

                                                           
1
 .431، مرجع سابق، صعبد الغني بسيوني عبد اهلل  

.318، مرجع سابق، صطاوينعمي خطار ش 2
  

3
 ،1994 ،مجمة نقابة المحامين، 26/3/1994 ،االردنية عمياالعدل وانظر حكم محكمة ال ، 821ص ، 1974 ، مجمة نقابة المحامين ، 27/5/1974: نيةارد عدل عميا 
 .775ص
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 تعريف القرار االداري -1

ي وليذا كان المجال مفتوحا الجتيادات الفقو المشرع االداري لم يضع تعريفا محددًا لمقرار االدار 

 جحوا في ذلك.والقضاء االداريين لمتوصل الى تعريف جامع وشامل لمقرار االداري وقد ن

 وسوف نتناول التعريفات الفقيية اوال وبعدىا نتطرق الى تعريف القضاء ليذا القرار. 

  1تعريف القرار االداري في الفقو   -أ

في تعيين تعريف محدد لمقرار االداري فمنيم من عرفو بانو ىو افصاح عن ارادة  اختمفت اراء الفقياء

 .2منفردة يصدر من سمطة ادارية ويرتب ااار قانونية

 .3وجاء في تعريف بونار بانو كل عمل اداري يحدث تغييرا في االوضاع القانونية القائمة

 تعريف القرار االداري في القضاء  -ب

لسنة 48العميا الفمسطينية الى تعريف القرار االداري وذلك في قرارىا رقم محكمة العدل تطرقت  

انو " افصاح االدارة عن ارادتيا  الممزمة بما لدييا من سمطة  3/6/2006الصادر بتاريخ 1997

بمقتضى القوانين والموائح وذلك بقصد احداث او تعديل مركز قانوني معين كان ذلك ممكنا او جائزا 

 . 4"قانونا

                                                           

القرار يطمق الفقو الفرنسي عمى القرار االداري ) ، 23ص ،مرجع سابق  عبد الناصر عبد اهلل أبو سميدانة: القضاء اإلداري قضاء اإللغاء،1

رة بارادتيا التنفيذي( ومن تعريفات الفقو الفرنسي لمقرار االداري ما يمي : يمي العميد جورج فيدل ان القرار التنفيذي ىو عمل قانوني تصدره االدا

القانون  ،ترجمة منصور القاضي  ،ار دلفوالفيو انظر جورج فيدل ويبي ،بااللتزامات التي تعرضيا او الحقوق التي تمنحيا  المنفردة بقصد تعديل الحالة القانونية القائمة

كما عرف االستاذ جان رفيرو القرار االداري بانو العمل الذي تزاول االدارة فيو سمطة  ، 200صفحة  ، 2011 ،لبنان  ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع  ،االداري 

 نموذجية لنشاط االدارة واكار شيوعا في العمل واكارىا كشف امتيازات السمطة العامة.وانو الوسيمة ال ،التعديل المنفردة لممراكز القانونية 

2
 .274، مرجع سابق، صماجد راغب الحمو  

3
 .114، مرجع سابق، صمازن ليو راضي  

رام اهلل. ،3/6/2006صدر بتاريخ ،236قرار رقم   ،48/1997 القضية رقم ،الفمسطينية عمياالعدل محكمة الحكم انظر   4
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بنا الذكر في ىذا المقام بان الفقو قد استقر عمى تعريف شامل وجامع لمقرار االداري ويقصد  يجدرو 

بالقرار االداري بانو عمل قانوني نيائي صادر باإلرادة المنفردة والممزمة لجية االدارة العامة الوطنية 

ون بقصد انشاء او تعديل بما ليا من سمطة بمقتضى القوانين واالنظمة وفي الشكل الذي يتطمبو القان

 .1او الغاء حق او التزام قانوني معين متى كان ذلك ممكنا او جائزا قانونا ابتغاء المصمحة العامة

 و بناًء عمى التعريف السابق نستنتج خصائص القرار االداري وىي:

 .ان يكون قرارا اداريا صادرا بإرادة منفردة -1

وبالتالي  2را اداريا مما يدخل في اختصاصات القضاء االدارييشترط ان يكون محل الطعن باإللغاء قرا

من المتفق عميو فقيا يوجد معيارين لتحديد طبيعة العمل االداري وىما شكمي وعضوي فاألول مؤداه ان 

ينظر الى العمل من حيث الجية التي اصدرتو واالجراءات التي اتبعت في اصداره ذلك دون التطرق 

اما الااني ان ينظر الى مضمون العمل ذاتو دون النظر الى السمطة التي  الى مضمون القرار ذاتو

 .3اصدرتو

فاذا صدر من جانب االدارة عمل قانوني بإرادتيا المنفردة فينا يعتبر  ،وقد تتشعب االعمال القانونية

 وقد تشترك مع االدارة ارادة اخرى في اصدار عمل قانوني فينا يصبح عمل،قرار اداري ممزم ليا 

 .4قانوني صادر من جانبين وبالتالي ىذا ليس قرار اداري وانما عقد اداري

وعميو يجب ان يكون القرار االداري بصفتو عمال قانونيا عمديا صادر من جانب االدارة بإرادتيا 

المنفردة وىو الذي يمال موضوع دعوى االلغاء وبذلك تخرج اعمال االدارة االخرى من نطاق دعوى 

 .5اعمال السيادة واعمال السمطة التشريعيةااللغاء مال 

                                                           

.237، مرجع سابق، ص نواف كنعان: القانون اإلداري   1
  

.110، مرجع سابق، صسامي جمال الدين: الوسيط في دعوى الغاء القرارات اإلدارية   2
  

 .127، مرجع سابق، صالعطا بن عوف العطا3
4
 .435، مرجع سابق، صعبد الغني بسيوني عبد اهلل  

5
 .147، مرجع سابق، صإسماعيل إبراىيم البدوي  
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 .ان يصدر القرار االداري من سمطة ادارية وطنية -2

وعميو تخرج القرارات  ،رط ان تكون القرارات االدارية صادرة عن سمطة ادارية عامة وطنيةتويش

اجنبيو مال السمطات التابعة لدولة ،الصادرة عن سمطة ادارية غير وطنية من مجال دعوى االلغاء 

إذا كانت سمطتيم مستمدة من ،والعبرة في  تحديد ما إذا كانت الجية التي اصدرت القرار وطنية ام ال 

وماال القرارات التي تصدرىا السفارات في الخارج ىي  ،قانونيم الوطني وليس بناًء عمى الجنسية

 .1قرارات وطنية عمى الرغم من اقامتيا في اقميم أجنبي

 

 ان يكون القرار االداري نيائيا -3

ومعنى نيائية القرار االداري ىو صدور القرار من الجية التي خوليا القانون او النظام سمطة 

 .2وصالحية البت في امر ما دون الحاجة الى تصديق سمطة اعمى

" ان  العميا االردنية في تحديدىا لممقصود بنيائية القرار فقضت وىذا ما اكدت عميو محكمة العدل

القرار الذي يقبل الطعن امام المحكمة العدل العميا ىو القرار النيائي الذي تصدره المجنة بوضع 

مشروع التنظيمي موضع التنفيذ اما القرار الصادر بإيداع المشروع العتراض عميو فيو قرار تحضير 

 .3غير نيائي..." 

لقرار الذي يقبل الطعن باإللغاء ىو وفي فمسطين ذىبت محكمة العدل العميا الفمسطينية عمى ان ا

 .4القرار االداري النيائي 

                                                           
1
 .153-152، ص1992دار الفكر العربي، القاىرة، ،2ط.حمود عاطف البنا: الوسيط في القضاء اإلداري، م  

2
 .242، مرجع سابق، صنواف كنعان  

.1507ص،1983 ،مجمة نقابة المحامين  ،3/10قرارىا رقم   ،عدل عميا اردنية  3
   

حكميا في القضية وانظر  ،رام اهلل ، 28/2/2007صادر بتاريخ  ،303قرار رقم ،12/1999القضية رقم،العدل العميا الفمسطينية محكمة حكم 4
  .29/12/2001الصادر بتاريخ ،119/2001رقم
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القرار االداري ال يكون نيائيا اال اذا صدر عن جية ادارية خوليا القانون ىذه الصالحية  فان وعميو

وان يصدر الحداث اار قانوني معين اي انشاء او ، دون ان تحتاج الى تصديق سمطة اعمى منيا

 .ز القانوني لرافع الدعوىتعديل او الغاء المرك

 ان يحدث اثرا قانونيا معينا -4

يجب ان يحدث بنفسو ااارا قانونية تؤار وتمس المركز ،القرار االداري الذي يقبل الطعن فيو باإللغاء 

وذلك اما بإنشاء مركز قانوني جديد او بتعديل او الغاء مركز قانوني قائم فعميا مادام  ،القانوني لمطاعن

 .1مر ممكنا وجائزا قانونياان ىذا اال

ان يترتب عنو بالضرورة ضررا ،وقد اشترط القضاء االداري الفرنسي في القرار المطعون فيو باإللغاء 

 لرافع ىذه الدعوى ويتحقق ىذا الشرط بتوافر عنصريين من وجية نظر الفقو وىما :

 .العنصر االول: تولد ااار قانونية عن القرار 

 .2حدث القرار ضررا بنفسوالعنصر الااني: ان ي

نستنتج انو ال يعتبر قرارا اداريا كل عمل او قرار ال يكون محمو احداث اار قانوني اما بتعديل او الغاء 

وما ذىبت اليو محكمة العدل العميا في االردن " ان اعالن االستمالك ال يشكل  ،مركز قانوني معين

 . 3س ىذا من قبيل احداث او تعديل مركز قانونيقرارا اداريا بحد ذاتو النو اعالن عن رغبة ولي

وقضت محكمة العدل العميا االردنية في قرار اخر" ان التنسيب بحد ذاتو ال يعدل مركزا قانونيا وال 

 .4يحداو وعميو ال يعد قرارا اداريا وغير قابل لمطعن ألنو لم يحدث اار قانوني معين" 

                                                           
1
 .203، مرجع سابق، صعمر محمد الشوبكي  

2
 .468، مرجع سابق، صعبد الغني بسيوني عبد اهلل  

316ص، 30، السنة 3ة نقابة المحامين العدد مجم ،141/81قرار رقم انظر حكم محكمة العدل العميا االردنية ،   3
  

.756ص ،33لسنةا،5،6العددان  ،مجمة نقابة المحامين ،105/84قرار ،انظر حكم محكمة العدل العميا االردنية   4
  



 
 

73 
 

 :  لطاعن(شروط تتعمق برافع الدعوى)االفرع الثاني: 

وف نتطرق الى يشترط بالشخص الذي يرفع دعوى االلغاء توافر الصفة واألىمية واخيرا المصمحة وس

 .كل منيما عمى حدا

 .الصفة -أ

وعميو ، تعرف الصفة بانيا القدرة القانونية عمى تقديم الخصومة امام القضاء او الماول اماميا لتمقييا

ا اال ذا كانت ىناك صفو لو في ذلك وىو يقيمن يباشرىا او يفان الدعاوي القضائية ال يجوز الحد ا

 .1اما صاحب الحق او المصمحة نفسيا او قد يكون نائبا عنو سواء نيابة قانونية او اتفاقيو

واالتجاه السائد فقييا وقضائيا يذىب الى اندماج مدلول الصفة في شرط المصمحة في نطاق دعوى 

 .كانت مصمحة شخصيو مباشره لرافع الدعوىا ممااللغاء بحيث تتوافر الصفة ك

ن الصفة والمصمحة تندمجان في أفذىبت الى القول ب ،وىذا ما اكدت عميو محكمة القضاء االداري

دعوى االلغاء وان الدعوى ىي الوسيمة الوحيدة التي يمجأ الييا صاحب الشأن لحماية حقة او الحصول 

 . 2عميو

حكمة العدل العميا بان شرط الصفة في دعاوي االلغاء انما وايضا ذىبت في قرار اخر ليا فقضت م

ادبية حالة ، يندمج في شرط المصمحة فتتوافر الصفة كمما كانت ىناك مصمحو شخصيو مباشرة مادية

 .3او محتممو لرافع الدعوى

 

 

 

                                                           
1
 .226، مرجع سابق، صسامي جمال الدين: الوسيط في دعوى الغاء القرارات اإلدارية  

28/6/2011لجمسة تاريخ ا  ،65لسنة ،22575الطعن رقم   .2
  

3
 .23/11/2011تاريخ الجمسة ،57لسنةا ،4496الطعن 
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 األىمية -ب

عمى وجو واىمية التقاضي يقصد بيا صالحية الشخص لمباشرة االجراءات امام المحكمة المختصة 

 .1صحيح وىي تعبر عن اىميو االداء في المجال االجرائي

وبما ان اىمية االداء ىي القدرة عمى تحمل االلتزامات واكتساب الحقوق بمعنى صالحية الشخص 

لمقيام بالتصرفات واالعمال القانونية فان اىمية التقاضي ىي صالحية الخصم لمقيام بنوع معين من 

 .2االعمال وىي االجراءات

وحيث ان القواعد العامة تطبق في اشتراط اىمية التقاضي عمى األىمية في اقامة دعوى االلغاء امام 

وبناءا عمى ىذه القواعد يجب ان يكون رافع الدعوى متمتعا باألىمية الالزمة لاللتجاء ،المحاكم االدارية 

الدعاوي التي تقام امام  الى القضاء لكي يتمكن من رفع دعواه اليو وىو شرط الزم بالنسبة لجميع

 .3عاما 18وسن الرشد في القانون الفمسطيني ىو ، القضاء

وىذا ما اكدت عميو المحكمة االدارية العميا وقضت ب" انو ولئن كان االصل انو ال يكفي لقبول 

الدعوى ان يكون الشخص الذي يباشرىا ذا حق او ذا مصمحة او ذا صفة في التقاضي بل يجب ان 

اىمية المخاصمة لدى القضاء وىو اصل عام ينطبق عمى الدعاوي االدارية كما ينطبق عمى تتوافر لو 

 .4غيرىا 

الفمسطيني في  2001لسنة  2وقد نص قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم 

تعمق "يجب ان يكون كل من طرفي الخصومة متمتعا باألىمية القانونية التي تمنو عمى:  79المادة 

 .5بيا الدعوى واال وجب من ان ينوب عنو من يمثمو قانونا"

                                                           
1
 .73، مرجع سابق، صعبد الناصر عبد اهلل أبو سميدانة  

2007./24/4تاريخ الجمسة  ،48لسنة ا ،11562الطعن رقم  ،المصرية المحكمة االدارية العميا  2
  

3
 .487، مرجع سابق، صعبد الغني بسيوني عبد اهلل  

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتيا المحكمة  ،1996ديسمبر سنة  24جمسة  ،القضائية 10لسنة  ،1119في القضية رقم ،م المحكمة اإلدارية العمياحك 3 
  67ص،45القاعدة رقم  ،السنة الاانية عشر ،االدارية العميا

5
 .2111لسنة  2قم من قانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة الفلسطٌنً ر 79المادة   
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 المصمحة   -2

فالمصمحة تعتبر شرطا ،من المسمم بو عندما توجد المصمحة توجد الدعوى فال دعوى بغير مصمحة 

اساسيا وجوىريا لقبول أي طمب عمال بالقاعدة العامة بانو ال يقبل أي طمب او أي دفع ال يكون 

ئمة يقررىا القانون وال يشترط ان تستند المصمحة عمى حق اعتدى عميو بل يكفي لصاحبو مصمحة قا

 .1ان يكون رافع الدعوى صاحب مصمحة شخصية ومباشرة

 بعكس المصمحة في دعوى القضاء الكامل التي تتطمب حق اعتدى عميو.

مصمحة الوىذه ، وتعتبر المصمحة من الشروط الشكمية لقبول دعوى اإللغاء امام محكمة العدل العميا 

تكون مصمحة شخصية مباشرة وقد اوضح القضاء االداري ان دعوى االلغاء ليست دعوى حسبة بل 

 .2انيا دعوى قضائية

" وان كانت دعوى االلغاء ليست دعوى حسبة وانما تنتمي الى  بحكم محكمة العدل العميا االردنية وجاء

واه فتطمب القضاء شرط المصمحة في القضاء وال بد من توافر مصمحة لمطاعن حتى تقبل دع

 . 3المستدعي لضمان جدية الدعاوي المقدمة وحتى ال تتحول دعوى االلغاء الى دعوى حسبو

ويمكن تعريف المصمحة بانيا ىي الحاجة الى حماية القانون او ىي الفائدة العممية التي تعود عمى 

تجاىين: أحدىما ايجابي وىو اعتبار رافع الدعوى من الحكم لو بطمباتو وقد تكون المصمحة ذات ا

                                                           
1
 .153، مرجع سابق، صالعطا بن عوف العطا  

2
 .291علً خطار شنطاوي، مرجع سابق، ص  

1713ص ،1985 ،مجمة نقابة المحامين ،13/7/1985،االردنية عمياالعدل انظر حكم محكمة ال  3
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اما الااني سمبي وىو يتضمن منع من ، المصمحة شرط لقبول  الدعوى لكل من لو فائده من الحكم فييا

 .1ليس بحاجة الى حماية القانون االلتجاء لمقضاء

منو  3في المادة  2001لسنة  2وقد تناول قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم 

" ال تقبل دعوى او طمب او دفع او طعن ال يكون لصاحبة مصمحة قائمة فيو شرط المصمحة فقضى 

 .2 يقرىا القانون"

 خصا  المصمحة التي يحمييا القانون 

ال امام محكمة يتطمب توافر خصائص معينة في المصمحة التي يتعين توافرىا لقبول دعوى االلغاء شك

 العدل العميا وىي:

 .ية ومباشرةالمصمحة شخص ان تكون-1

لقد اتفق الفقو والقضاء عمى ان المصمحة المبرره لقبول دعوى االلغاء امام القضاء االداري ال بد ان 

تكون مصمحة شخصيو ومباشرة فال تقبل الدعوى من شخص ليس لو مصمحة في الغاء القرار االداري 

ب ان يستند الطاعن الى مصمحة شخصيو وايضا ال يكفي المصمحة العامة لقبول دعوى االلغاء بل يج

لو بحيث يؤار فييا القرار المطعون فيو  الشخصيةأي مستمدة من مركزه القانوني او الحالة القانون 

عمى فرد معين وانما يطمق عمى  تقتصرتاايرا مباشرا وليس معنى ان تكون المصمحة شخصيو ان 

 .3د مال مصمحة المنتفعين من مرفق العامالمصمحة بانيا شخصية لو تحققت لعدد كبير من االفرا

 المصمحة المادية واالدبية  -2

                                                           
1
 .379، ص2005مبدأ المشروعية والقضاء اإلداري، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، الرياض،   

.2001لسنة  2قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم  من 3المادة   2
  

3
 .237، مرجع سابق، صسامي جمال الدين: الوسيط في دعوى الغاء القرارات اإلدارية  
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فالقرار  ،ال يوجد خالف عمى ان المصمحة المادية تكفي لرفع دعوى االلغاء امام القضاء االداري

القاضي باحالة موظف الى المعاش يمحق بو ضرارا ماديا يتمال في الراتب الذي كان ياخذه قبل 

 .1المستحق لو بعد ذلكوالمعاش  حالةاال

وعميو ، فقبل القضاء دعاوي الغاء مستندة الى مصمحة ادبية ،وتم التوسع في تفسير شرط المصمحة

 .2يمكن القول يكفي لقبول دعوى االلغاء ان تكون لرافعيا مصمحة ادبية او معنوية

الذي يمحق وىذا ما اكدت عميو محكمة العدل العميا االردنية " ليس ضروريا ان يكون الضرر 

 .3بالمستدعي ماديا بل يكفي ان يكون الضرر ادبيا او معنويا " 

 تكون المصمحة محققو او محتممو ان-3

حتى يتمكن من قبول  ،ال يوجد جدال في انو يجب ان يكون لرافع الدعوى امام القضاء مصمحة محققو

تكون المصمحة المحققو وحيث ان محكمة القضاء االداري في مصر قد اشترطت ان  ،الطعن بااللغاء

 .4عمى عالقة مباشرة بين الطاعن وبين القرار المطعون فيو

فقد توسع القضاء االداري وتطور فاكتفى بالمصمحة المحتممو لقبول دعوى االلغاء امام القضاء 

 المشروعيةاالداري وذلك الن الدعوى االلغاء من القضاء العيني الذي يرمي وييدف الى حماية مبدا 

عمى عكس القضاء الكامل فال ياخذ بالمصمحة المحتممو اال احتياطا واستاناًء لدفع ضرر وىذا 

 .5محدق

                                                           
1
 .73، ص1996فتحي فكري: الوجيز في قضاء اإللغاء، دار النيضة العربية، القاىرة،   

2
 .210، مرجع سابق، صد الشوبكيعمر محم  

  .299ص ،2السنو ،6العدد ،مجمة نقابة المحامينء ،1/54قرار رقم  ،انظر حكم محكمة العدل العميا االردنية 3 
4
 .155، مرجع سابق، صالعطا بن عوف العطا  

5
 .192، مرجع سابق، صحمود عاطف البنام  
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الن ىذه االخيرة تتشابة مع عالمة ،وماال عمى ذلك الطعن في قرار اداري بالترخيص لعالمة تجارية 

و لدعوى الطاعن التجارية وقت توافر المصمحة ال خالف في ضرورة توافر المصمحة لمطاعن عند رفع

 .1االلغاء واذا لم يكن لمطاعن مصمحة في ذلك الوقت يتوجب عمى المحكمة ان تقتضي بعدم قبوليا

ولكن الخالف ياور اذا توفر شرط المصمحة لمطاعن عند رفعو دعوى االلغاء وتخمف بعد ذلك قبل 

ين الفصل ىل يجب ان تستمر المصمحة لح ،الفصل في الدعوى بمعنى ال بد من طرح التساؤل االتي

 في الدعوى ام انو فقط يكفي بتوافرىا عند رفعيا امام محكمة العدل العميا ؟

وراي مجمس الدولة ،لإلجابة عمى التساؤل السابق البد من التطرق الى راي مجمس الدولة الفرنسي 

 فقد استقر مجمس الدولة الفرنسي الى االكتفاء بتوافر المصمحة لمطاعن وقت رفع،المصري في ذلك  

 .2الدعوى امام القضاء االداري وعدم اشتراطو استمرارىا الى حين الفصل في الدعوى

ويستند في ذلك الى ان دعوى االلغاء ىي دعوى موضوعيو عينيو تخاصم القرار االداري بنفسو 

الكافة في  جيةسيادة القانون وتحقيق المصمحة العامة ومواو وتيدف الى حماية مبدأ المشروعية 

 احكاميا.

تضاربت احكامو فمنيا ما ساير احكام مجمس الدولة  اليو مجمس الدولة المصري فقداما ما ذىب  

ولكن استقر عمى ان شرط المصمحة الواجب تحققو ، 3الفرنسي ومنيا ما قضت بو عمى عكس ذلك

ا لقبول دعوى االلغاء يتعين ان يتوافر وقت رفع الدعوى وان يستمر قيامو حتى يفصل فييا نيائيا وىذ

 .4ما قضت بو محكمة القضاء االداري

                                                           
1
 .36، ص2016، الشامل لمنشر والتوزيع، نابمس، 1، ط.أسامة نسيم راتب زيدان: الخصومة في دعوى اإللغاء  

2
 .142، مرجع سابق، صحمود عاطف البنام  

.83ص ،مرجع سابقعبد الناصر عبد اهلل أبو سميدانة: القضاء اإلداري قضاء اإللغاء،   3
  

. .29/12/2009تاريخ الجمسة  ،45سنة  ،667الطعن رقم  ،انظر حكم محكمة القضاء االداري المصرية  4
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 : شروط تتعمق بميعاد رفع الدعوى الفرع الثالث

فال بد لقبول دعوى االلغاء ان ترفع الدعوى خالل فترة زمنية معينو ومحدده في القانون ويقصد بميعاد 

ل العميا تقديم دعوى االلغاء المدة الزمنية التي يحق لمشخص خالليا تقديم الدعوى امام محكمة العد

وذلك لمخاصمة القرار االداري وبالتالي تحدد القوانين المتعمقة بالقضاء االداري فترة زمنية قصيره نسبيا 

لتقديم دعوى االلغاء ويؤدي انقضاء ىذه المدة الزمنية دون تقديم الدعوى الى سقوط حق الشخص في 

 .1تقديميا لفوات الميعاد المحدد ضمن القانون

 اد الطعنبدء سريان ميع -1

فقد حدد المشرع الفمسطيني ميعاد رفع ،ميعاد رفع دعوى االلغاء امام محكمة العدل العميا الفمسطينية 

، 284بنص المادة  2001لسنة  2ىذه الدعوى في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 

ين يوما من تاريخ نشر "يكون ميعاد تقديم االستدعاء الى محكمة العدل العميا ستوالتي نصت عمى: 

قرار االداري المطعون فيو او تبميغو الى صاحب الشأن وفي حال رفض االدارة او امتناعيا عن 

  .2اتخاذ أي قرار يبدا الميعاد من تاريخ انقضاء ثالثين يوما عمى تقديم الطمب عمييا"

االداري المطعون فيو في  فان بدء سريان الميعاد لرفع دعوى االلغاء يبدا من تاريخ نشر قرار،وعميو 

الجريدة الرسمية او في النشرات او اعالن صاحب الشأن وعميو ال بد من النظر الى الوسائل التي يبدا 

 ليا سريان ميعاد رفع دعوى االلغاء وىي :

 .النشر -1

ن ىو وسيمة العمم بالنسبة لمقرارات التنظيميو وذلك الن ىذه القرارات تمس عددا كبيرا غير محدود م

 .3االفراد وال يعتد بالنشر بالنسبة لمقرارات الفردية اال اذا نص القانون صراحو عمى ذلك

                                                           
1
 .433، مرجع سابق، صطاوينعمي خطار ش  

2
 .2111لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة الفلسطٌنً رقم  284المادة   

3
 .212، مرجع سابق، صماجد راغب الحمو  
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والنشر يجب ان يكون كامال بمعنى يجب ان ينشر القرار االداري ومشتمالتو ومقوماتو وممحقاتو 

 وعناصره حتى يعتبر محققا لعمم صاحب الشأن واذا نص القانون عمى اتباع وسيمة محددة ومعينو

 .1لمنشر والتبميغ وجب اتباع ىذه الوسيمة ويجب ان يتم النشر في الجريدة الرسمية

الوقائع  -وفي فمسطين تعتبر الوسيمة العادية لتبميغ القرار االداري بالنشر في الجريدة الرسمية

ذلك او في صحف محميو او يوميو اال اذا تطمب القانون  رسميةوال يعتد بالنشر في نشره  -الفمسطينية 

 . 2ونص عميو

 التبميغ -2

ويجب ان يحتوي التبميغ عمى ، وسيمة العادية إلعالم االفراد بالقرارات الفرديةالكقاعدة عامو ىو 

 .3المضمون الكامل لمقرار حتى يتضح لمفرد مركزه بالنسبة لو

د بشخصو او ويعرف التبميغ بانو ىو الوسيمة التي تستخدميا االدارة لنقل القرار االداري الى عمم فر 

التبميغ الى صاحب الشأن نفسو اما شخصيا واما في الموطن  جيةافراد معينين بالذات وبالتالي يو 

 .4الحقيقي الذي يقيم بو او الموطن المختار

وعميو فانو  ،باتباع اسموب او طريقو معينو إلتمام ىذا التبميغ ممزمةالعامة ان اإلدارة ليست  ةوالقاعد

بمضمون  وونمولكن يكفي ان يتم التبميغ الى ذوي الشأن ويعم ،دد ليتم فيوليس لو شكل معين ومح

وعميو فقد تم التبميغ عن طريق محضر او بريد مرسل او لوحات لإلعالنات او باي وسيمة ،القرار 

 .5التأكيد جيةاخرى يتم فييا العمم بمضمون القرار االداري عمى و 

                                                           
1
 .221، مرجع سابق، صعمر محمد الشوبكي  

.45صل لمنشر والتوزيع، نابمس، ، الشام1أسامة نسيم راتب زيدان: الخصومة في دعوى اإللغاء، ط.  2
  

3
 .45، مرجع سابق، صأسامة نسيم راتب زيدان  

4
 .33، مرجع سابق، صمبدأ المشروعية والقضاء اإلداري، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية  

5
 .304، مرجع سابق، صسامي جمال الدين: الوسيط في دعوى الغاء القرارات اإلدارية  
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لتبميغ الى صاحب الشأن وليس من تاريخ ارسالو حتى ال وميعاد الطعن يبدا سريانو من تاريخ وصول ا

 .1يتحمل الشخص الموجو اليو التبميغ ما قد يحدث من تأخير

واذا نص قانون خاص عمى طريقة او وسيمة معينو لتبميغ القرارات اإلدارية واعالميا الى اصحاب ذوو 

 .2الشأن فانو يتوجب اتباع ىذه الطريقة ليكون التبميغ صحيح

ان التبميغ يبدأ في انتاج اااره القانونية من تاريخ التبميغ الفعمي لصاحب الشأن وليس  الي نستنتجوبالت

ما اكدت عميو محكمة العدل العميا األردنية " وبما ان  وىذا،وسيمتو من تاريخ ارسال التبميغ أيا كانت 

لقرار كامال لمتظمم يقطع سريان سريان ميعاد الطعن يبدا من تاريخ االعالن الفعمي كما التظمم اذا كان ا

أي بعد اربعو واالاين يوما من تاريخ تبميغو  3/4/1954المدة وحيث ان المستدعي اقام دعواه بتاريخ 

 .3الفعمي فال يكون مال ىذه الحالة قد تباطئ في المجوء الى ىذه المحكمة

 العمم اليقيني -3

القرار االداري عممًا قطعيا نافيا لمجيالة اابتا ويقصد بالعمم اليقيني ىو ان يعمم صاحب الشأن بصدور 

 .4ال افتراضيا شامال جامعا لجميع عناصر القرار واابتا في تاريخ محدد

واخد مجمس الدولة الفرنسي بو ولكنة يطبقو في اضيق  ،والعمم اليقيني ىو من ابتداع القضاء االداري

يقينيا ليس ظنيا بالقرار االداري ويجب ان الحدود أي في الحاالت التي يعمم بيا صاحب الشان عمما 

يكون العمم شامال بكافة عناصره واستند القضاء االداري الفرنسي الى اعتبارات عممية في االخذ بيذه 

الوسيمة وحيث ان النشر والتبميغ ال يعتبران غاية بحد ذاتيما بل انيما وسيمة لتحقيق الغاية المتمامة في 

 .5بمضمون القرار ومحتواه تبميغ واعالم اصحاب الشان

                                                           
1
 .526، مرجع سابق، صعبد اهللعبد الغني بسيوني   

2
 .223عمر محمد الشوبكي، مرجع سابق، ص  

299ص،1954 ،مجمة نقابة المحامين،28/3/1954 ،االردنية عمياالعدل حكم محكمة ال  .3  
4
 .379، ص2009عبد العزيز عبد المنعم خميفة: دعوى الغاء القرار اإلداري وطمبات إيقاف تنفيذه، منشأة المعارف، اإلسكندرية،   

5
 .527، مرجع سابق، صعبد الغني بسيوني عبد اهلل  
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وحتى يعتد بالعمم اليقيني يجب ان يعمم صاحب  ،والعمم اليقيني بالقرار االداري يغني عن النشر والتبميغ

التي اصدرتو وحيث ان محكمة العدل العميا الفمسطينية قضت "  جيةالشأن بمضمون القرار واسبابو وال

ان يكون حقيقيا ال ظنيا وال افتراضيا واذا لم يقم الدليل  ان العمم اليقيني الذي يقام مقام التبميغ يجب

القاطع في داللتو بان المستدعي تبمغ القرار او عمم عمما يقينيا بفحواه واسبابو وعممو ومضى عمى ذلك 

التبميغ او العمم اليقيني الميعاد القانوني لتقديم دعوى االلغاء فتكون الدعوى مقدمة ضمن الميعاد 

 .1القانوني" 

 ويوجد شروط يجب ان تتوافر  لدى صاحب الشأن حتى يقوم العمم اليقيني مقام النشر والتبميغ وىي : 

ان يكون عمما يقينا ال ظنيا واابتا ال افتراضيا وان يابت في تاريخ معموم لمتمكن من حساب بدء   -1

 .2ميعاد الطعن

اري بما يمكن صاحب الشان من ان يكون عمما شامال جامعا لكل عناصر ومكونات القرار االد -2

 .3تحديد مركزه القانوني بالنسبة الى ىذا القرار وبناءا عمى ذلك يستطيع ان يحدد طريقو في الطعن فيو

التي يقع عمى عاتقيا اابات العمم  جيةوبعد تحديد الشروط السابقو البد من التطرق الى معرفة ال

 اليقيني

بات ) البينة عمى من ادعى ( وبالتالي يقع عبء االابات حيث انو وفق القاعدة االصولية في االا 

قرار أي عمى عاتق االدارة ويمكن اابات العمم اليقيني بكافة طرق االابات فقد يكون عن طريق اال

عن طريق االقرار او من القرائن او من البينات الشخصية وما الى ذلك من ، اعتراف المستدعي بعممو

 .4طرق االابات

 
                                                           

1
 .359، صمنشاة المعارف، اإلسكندرية ،عدنان عمرو: القضاء اإلداري في فمسطين "دراسة مقارنة"  

2
 .206، مرجع سابق، صحمود عاطف البنام  

3
 .310، مرجع سابق، صسامي جمال الدين: الوسيط في دعوى الغاء القرارات اإلدارية  

4
 .315، مرجع سابق، صماجد راغب الحمو  



 
 

83 
 

 لميعادامتداد ا-2

ولكن ال بد من التفرقة بين ،وقف الميعاد وانقطاعو كل منيما يرتب نتيجة واحدة اطالة امد الطعن 

 وقف الميعاد وانقطاع الميعاد.

إذا توافر سبب لوقف الميعاد فانو ال يمحو ما مضى منو حيث يمكن باحتساب المدة ،وقف الميعاد  

ة لرفع الدعوى والذي يبدا بعد زوال سبب الوقف اما السابقة قبل قيام سبب الوقف مع المدة المحدد

فال يتم فيو احتساب المدة السابقة لقيام سبب االنقطاع وانما يتم احتساب ميعاد جديد  ،انقطاع الميعاد

 .1يبدا من تاريخ زوال سبب االنقطاع

 وىما :يوجد عدة حاالت تؤدي الى امتداد ميعاد الطعن نتناول كل واحد منيما عمى حدا  وعميو

 القوة القاىرة -أ

 تقديم الدعوى الى محكمة غير مختصة -ب

 طمب المساعدة القضائية  -ج

 التظمم من القرار االداري -د

  القوة القاىرة -أ

وليس انقطاعو وىي كل حادث فجائي  ،تعد القوة القاىرة سببا من اسباب وقف ميعاد الطعن القضائي

ن شانو ان يحول بينو وبين رفع الدعوى امام القضاء مال غير متوقع خارج عن ارادة الشخص يكون م

الزلزال والبركان وحالة الحرب وايضا فقدان الوعي وجميع االحوال التي ال يستطيع فييا صاحب الشان 

 .2رفع دعواه لسبب خارج عن ارادتو

                                                           
1
 .406، مرجع سابق، صعبد العزيز عبد المنعم خميفة  

2
 .536، مرجع سابق، صعبد الغني بسيوني عبد اهلل  
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دث غير وحتى يعتبر الحادث قوة قاىره وفقا لقضاء محكمة التمييز االردنية يشترط ان يكون الحا

وان يجعل تنفيذ االلتزام أي اتخاذ االجراء المناسب مستحيال وان ،وان يكون غير ممكن الدفع  ،متوقع

 .1ال يكون ىناك خطأ من جانب صاحب الشان

واتجيت محكمة العدل العميا الفمسطينية الى اعتبار االحتالل االسرائيمي قوة قاىرة وقضت " وحيث من 

قول العكس ان ىناك ظروفا قاىرة يفرضيا االحتالل االسرائيمي ما زالت الاابت بما ال يدع مجاال ل

مما يحول دون السير ت الوطن خاصة ما بين الضفة وغزة قائمة ومانعة من التواصل بين محافظا

  2المنتظم لشؤون مجمس النقابة وانتخاب مجمس جديد بعد انتياء مدتو

 .عوى الى محكمة غير مختصةتقديم الد-ب

ع الدعوى من قبل صاحب الشأن الى محكمة غير مختصة سببا من اسباب انقطاع الميعاد يعتبر رف

وتحسب المدة من جديد من تاريخ زوال ،الذي يترتب عميو عدم احتساب المدة السابقة لسبب االنقطاع 

 .3سبب االنقطاع اال وىو عندما تصدر المحكمة المرفوع اماميا الدعوى حكما نيائيا بعدم اختصاصيا

فان رفع الدعوى بالفعل الى محكمة غير مختصة ابمغ من  "وقد جاء في  حكم المحكمة االدارية العميا 

ىذا كمو في الداللة عمى رغبة صاحب الحق في اقتضائو وتحفزة لذلك ومن ام فوجب ترتيب ىذا االار 

ما حتى يصدر عميو في قطع التقادم او قطع ميعاد رفع الدعوى بطمب االلغاء ويضل ىذا االار قائ

 .4"الحكم بعدم االختصاص

ويشترط في تقديم الدعوى الى محكمة غير مختصة شرطان حتى يكون صالحا لقطع ميعاد دعوى 

 االلغاء وىما:

                                                           
1
 .237، مرجع سابق، صعمر محمد الشوبكي  

2
 .318"، مرجع سابق، صعدنان عمرو: القضاء اإلداري في فمسطين "دراسة مقارنة  

.114، ص1996الوجيز في قضاء اإللغاء، دار النيضة العربية، القاىرة، فتحي فكري:   3
  

1965مايو سنة  9بجمسة  ،قضائية 7لسنة  ،1375القضية رقم  ،االدارية العميا حكم المحكمة   4
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. ان يتم تقديم الدعوى الى محكمو غير مختصة في الميعاد المحدد لرفع دعوى االلغاء أي خالل 1

 .1ري او تبميغو او عممو بو عمما يقينامدة الستين يوم من تاريخ نشر القرار االدا

. يجب ان يحتوي الطعن امام المحكمة غير المختصة تبميغ مصدر القرار او رئيسو بيذا الطعن أي 2

يجب ان يبين رافع الدعاوى انو يختصم جية االدارة التي اصدرت القرار وال عبره في قطع ميعاد رفع 

 .2مة غير مختصةالدعوى اال بالطعن القضائي االول امام محك

 طمب المساعدة القضائية -ج

ويقصد بو ىو عبارة عن طمب يتقدم بو صاحب الشأن الذي ال يممك مصاريف الدعوى وال يتحمل 

اعباء التقاضي الى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المختصة بنظر الدعوى إلعفائو من الرسوم 

 .3القضائية

فانو يتوقف ميعاد الطعن باإللغاء من تاريخ ايداع ،لمختصة وعند تقديم طمب المساعدة الى الجية ا

وعميو فان ميعاد الطعن يبدا من تاريخ  ،ذلك الطمب لحين صدور قرار في الطمب اما قبوال او رفضا

 .4صدور ىذا القرار

 التظمم االداري  -د

حق اابت  حق االفراد في تقديم تظمم اداري نتيجة صدور قرار اداري يمس مركزىم القانوني ىو

بل انو حق موجود وقائم بحكم القانون فقيام االدارة بممارسة حقيا في مراقبة  ،ومعترف بو قانونا

مشروعية اعماليا بناءا عمى تظمم صاحب الشان ال يغير من طبيعة ىذه الرقابة او معايير 

 .5ممارساتيا

                                                           
1
 .559، مرجع سابق، صعبد الغني بسيوني عبد اهلل  

2
 .393، مرجع سابق، صمية اإلداريةمبدأ المشروعية والقضاء اإلداري، المنظمة العربية لمتن  

3
 .425، مرجع سابق، صعبد العزيز عبد المنعم خميفة  

4
 .60، مرجع سابق، صمحمد الصغير بعمي  

5
 .447، مرجع سابق، صطاوينعمي خطار ش  
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راد اعترافا صريحا ونصت كما انو بعض الدساتير مال الدستور االردني قد اعترف بيذا الحق لألف

لألردنيين الحق في مخاطبة السمطات العامة فيما ينوبيم من امور شخصيو منو عمى "  17المادة 

 .1" او فيما لو صمة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعنييا القانون

العتراضو  وسيمة يستخدميا صاحب الشأن وىو وعميو ال بد من التطرق الى تعريف التظمم اإلداري

يكون في صورة طمب او التماس او برقيو يتقدم بيا الى الجية مصدرة القرار او سمطتيا ،عمى القرار 

الرئاسية يتضمن رغبتو في سحب القرار او تعديمو وذلك لعدم مشروعيتو ومالئمتو ويترتب عمى التقدم 

 .2بو قطع ميعاد سريان الطعن بالغاء القرار االداري

وقد يكون اجباريُا اي يكون  ،بو الشخص طوعيًا واختياراً يقوم قد يكون تظممًا اختياريًا  والتظمم االداري

شرطًا لقبول دعوى االلغاء ولكنو في ىاتين الحالتين يؤدي الى نتيجة واحدة وىي انقطاع ميعاد الطعن 

 . 3نالذي يبدأ من تاريخ القرار الصريح او الضمني بالفصل في التظمم المقدم من صاحب الشأ

والتظمم االختياري : ىو طمب او التماس يتقدم بو صاحب الشان العتراضو عمى القرار االداري من 

عيو دون اشتراط من المشرع خالل مدة الستين يوما التالية من لحظة عممو بالقرار اتمقاء نفسو وطو 

 .4االداري سواء عن طريق النشر او التبميغ او العمم اليقين

ري ىو عبارة عن طمب يتقدم بو صاحب الشان مسبقا الى االدارة قبل تقديم دعوى اما التظمم االجبا

وفي حالة عدم تقديم ىذا التظمم مسبقا فانو ترد دعواه شكال لعدم ،االلغاء أي قبل الذىاب الى القضاء 

 .5استيفاء شكمية التظمم االداري

                                                           
من الدستور االردنً.  17المادة  
1
  

2
 .410، مرجع سابق، صعبد العزيز عبد المنعم خميفة  

105بق، ص، مرجع سافتحي فكري  . 3
  

4
 .49، مرجع سابق، صأسامة نسيم راتب زيدان  

5
 .210، مرجع سابق، صحمود عاطف البنام  
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أي  ،و صراحة قبل تقديم دعوى االلغاءوالتظمم االداري يكون اجباريا اذا استمزم المشرع ضرورة تقديم

 .1يكون ىناك حاالت معينو ومحدده تتطمب تقديم التظمم االجباري وتاخد مصر بيذا التظمم

واسعو لتقديم التظمم قبل المجوء الى  ةالتظمم االختياري يتمتع صاحبو بصالحيات تقديري وعميو فان

ضاء دون التقييد بتقديم التظمم االختياري اذا أي بمعنى يحق لو تقديم دعوى مباشرة الى الق ،القضاء

ولكن التظمم االجباري يتوجب عمى صاحبو تقديمو قبل المجوء الى القضاء واذا لم يقدمو فانو ،رأى ذلك 

ترد دعواه شكال الن التظمم االجباري ىو شرط شكمي لقبول دعوى االلغاء ممزم صاحبة بتقديمة عمى 

 عكس التظمم االختياري.

 االداري ينقسم من حيث الجية التي يقدم الييا الى قسمين وىما: متظموال

التظمم الوالئي وىو التظمم الذي يقدم الى الجية مصدرة القرار االداري او الى الشخص نفسو الذي  -

 .2قام بإصداره

م الوالئي ىو التظمم الذي يقدم الى مصدر ظموقضت محكمة العدل العميا الفمسطينية: " أي ان الت

 .3ار نفسو" القر 

صاحب الشان بالتظمم الى الرئيس االداري االعمى لمصدر القرار  مالتظمم الرئاسي:  وىو ان يتقد -

 .4االداري

وىذا ما اكدت عميو محكمة العدل العميا الفمسطينية :" اي ان التظمم االداري الرئاسي ىو التظمم االذي 

 .5يقدم الى رئيس مصدر القرار"

 

                                                           
1
 .454، مرجع سابق، صطاوينعمي خطار ش  

2117/ 15/1،تارٌخ الزٌارة www.lasbortal.org اري فً فلسطٌن بٌن الوجوب والجواز،عبد الناصر عبد هللا ابو سمهدانه، التظلم االد  
2
  

غير منشور،رام اهلل، 2/3/2009جمسة  ،169/2008رقم  ،انظر قرار محكمو العدل العميا الفمسطينية  . 3
  

4
 .144، مرجع سابق، صعمر محمد الشوبكي  

غير منشور،رام اهلل ، 2/3/2009جمسة ، 169/2008 ،انظر قرار محكمة العدل العميا الفمسطينية   5
  

http://www.lasbortal.org/
http://www.lasbortal.org/
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 .القاطع لمميعادشروط التظمم االداري 

يجب ان يقدم التظمم االداري خالل ميعاد الطعن القضائي أي خالل مدة الستين يوم التالية لمعمم  .1

 .1بالقرار االداري

  2ان يكون التظمم االداري ضد قرار اداري نيائي صدر من الجية االدارية التي قدم الييا التظمم .2

 .3القرار او الجية الرئاسية لويجب ان يقدم التظمم الى الجية اإلدارية مصدرة  .3

االختصاص بسحب القرار  ةأي بمعنى تكون الجية التي اصدرتو صاحب،ان يكون التظمم مجديا  .4

 .4االداري او تعديمو او الغاءه

أي من لو مصمحة او من ينوب عنو وان يكون التظمم ،ان يكون التظمم من صاحب الشأن   .5

   .5منو ومضمونو وفحواهواضحا وقاطعا في تحديده لمقرار المتظمم 

 وبعد ذلك ال بد من طرح التساؤل التالي ىل فمسطين تأخذ بالتظمم االجباري ام التظمم االختياري؟

وىو ما جاء في قانون الخدمة المدنية ،فقط  تطرقت بعض القوانيين الخاصة الى التظممفي فمسطين  

 " :6منو عمى  105وىذا ما نصت عميو المادة  1998لعام  4رقم 

لمموظف ان يتظمم لرئيس الدائرة الحكومية من أي قرار اداري وذلك خالل عشرين يوما من  -1

 .تاريخ عممو بو

وما قضت بو محكمة العدل العميا الفمسطينية " وبما ان المستدعي قد احيل الى التقاعد برتبو لواء 

ترقيتو من رتبة عميد الى فان ذلك يقطع بعممو بصدور القرار الطعين المتضمن  25/1/2010بتاريخ 

يكون بعد انقضاء مدة عشرين يوما من تاريخ  25/2/2010رتبة لواء فان تظمم المستدعي بتاريخ 
                                                           

1
 .390، مرجع سابق، صمبدأ المشروعية والقضاء اإلداري، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية  

2
 .551، مرجع سابق، صعبد الغني بسيوني عبد اهلل  

3
 .108، مرجع سابق، صفتحي فكري  

4
 .241، مرجع سابق، صعمر محمد الشوبكي  

5
 .418، مرجع سابق، صعبد العزيز عبد المنعم خميفة  

.1998لسنة  4من قانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً رقم  115لمادة ا 
6
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عممو بالقرار الطعين وبالتالي ال يكون لو اار قانوني عمى المدة التي يجب ان يتقدم بالطعن فييا 

كال لتقديميا بعد انقضاء المدة القانونية ليذه االسباب تقرر المحكمة رد دعوى ش، بالقرار المتظمم منو

 .1لمطعن" 

يتم البت في التظمم خالل ستين يوما من تاريخ تقديمو فاذا انقضت  ىذه المدة دون الرد خطيا  .2

 عمى المتظمم اعتبر تظممو مرفوض. 

لمموظف المجوء الى القضاء خالل ستين يوم من تاريخ ابالغو رفض تظممو او انقضاء المدة .  3

 .اعاله 2المنصو  عمييا في الفقرة

 .تنظيم الالئحة التنفيذية ليذا القانون االجراءات الخاصة بالتظمم من القرارات الفردية .4

التظمم في فمسطين اختياري دائما حيث انو ترك لمشخص المضرور الباب ان ،يستخمص الباحث و 

م او يتقدم الى القضاء  مباشرة وبذلك مفتوحا امامو ولو الحرية بما يتناسب مع مصمحتو اما ان يتظم

احسن المشرع الفمسطيني بسموكو طريقة التظمم االختياري لما فيو من حرية مطمقة لصاحب الشأن 

ولعدم اجباره عمى التظمم االجباري وتأخير رفع الدعوى وىذا بعكس المشرع المصري الذي اخذ بالتظمم 

في مصدر إللغاء التظمم االصوات تتعالى االجباري الذي يقيد حرية صاحب الشأن واصبحت 

 .2االجباري

  

                                                           
غير منشور ،رام اهلل ،13/4/2011جمسة  ،328/2010رقم  ،الفمسطينية انظر قرار محكمة العدل العميا   1

  
2
 .51عبد الناصر عبد هللا ابو سمهدانه، التظلم االداري فً فلسطٌن بٌن الوجوب والجواز،مرجع سابق،ص 
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 عمى القرارات االدراية الفمسطينية المبحث الثاني: مدى فعالية رقابة محكمة العدل العميا

 المختصة وصاحبة الوالية في بسط رقابتيا عمى القرارات االدارية ىي محكمة العدل العميا جيةال

التي يتقدم بيا صاحب الشأن الذي ، ن طريق دعوى االلغاءحيث تختص ىذة المحكمة ع، الفمسطينية

تأار مركزة القانوني ومسو القرار االداري الطعين  بفحص مدى مشروعية القرار االداري بعد ان 

اوال ام بعد ذلك ينظر في  محكمة العدل العميايستوفي جميع الشروط التي ذكرناىا سابقا لكي تقبل امام 

وحيث ان اختصاصات محكمة العدل ، مشروعية القرار االداري من عدموموضوع الدعوى المتمال ب

اال  قانون اصول المحاكمات المدنية الفمسطينيالعميا الفمسطينية جاءت محددة عمى سبيل الحصر في 

اي ال يجوز الطعن ، انو قد اسبتعدت وواسانيت بعض االعمال االدارية من نطاق رقابة ىذه المحكمة

 .م محكمة العدل العميابيا بااللغاء اما

 سوف يقسم الباحث ىذا المبحث الى مطمبين وذلك عمى النحو التالي:، ولبيان ذلك

 وسوف يقسمو الى فرعين:، المطمب األول: حدود اختصا  محكمة العدل العميا

 الفرع األول: اختصاصات محكمة العدل العميا الفمسطينية 

  لعدل العميا الفمسطينية االشكالية العممية لمحكمة االفرع الااني: 

وسوف يقسمو الى ، المطمب الثاني:القرارات التي تخرج من نطاق اختصا  محكمة العدل العميا
 االاة فروع:

  الحكومة.الفرع األول: القرارات المتعمقة بأعمال السيادة أو 

 التشريعية.ة طمني: القرارات المتعمقة بأعمال السالفرع الاا

  االدارة.ات المتعمقة بأعمال السمطة القضائية وبعض تصرفات الفرع الاالث: القرار 
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 المطمب االول: حدود اختصا  محكمة العدل العميا

محكمة العدل العميا في فمسطين تبسط رقابتيا عمى القرارات االدارية من خالل دعوى االلغاء التي يتم 

اي تقتصر  ،الغاء قضاءطين ىو االداري في فمس القضاءويعتبر ،فييا مخاصة القرار االداري نفسو 

سمطة القاضي االداري عمى الغاء القرار االداري دون التعوض عن الضرر وحتى يستطيع االفراد 

 . 1الحصول عن التعويض نتيجة الضرر الذي يمحق بيم يجب المجوء الى المحاكم النظامية العادية

 اختصاصات محكمة العدل العميا الفرع االول: 

نص عمى اختصاصات محكمة وتعديالتو  2001لسنة  5شكيل المحاكم النظامية رقم حيث ان قانون ت

 :2العدل العميا الفمسطينية وىي مذكورة عمى سبيل الحصر وىي

 باالنتخابات.الخاصة  الطعون-1

القرارات االدارية النيائية الماسة  واالنظمة اوالتي يقدميا ذو الشأن بالغاء الموائح  الطمبات-2

ومؤسسات  المينيةاو باالموال الصادرة عن اشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات باالشخاص 

 .التعميم العالي واالتحادات المسجمة حسب االصول والجمعيات ذات النفع العام

التي ىي من نوع المعارضة في الحبس التي يطمب فييا اصدار اوامر االفراج عن  الطمبات-3

 مشروع.ر االشخاص الموقفين بوجو غي

المتعمقة بالوظائف العمومية حيث التعيين او الترقية او العالوات المرتبات او النقل او  المنازعات-4

 الوظيفية.االحالة الى المعاش او التأديب او االستيداع او الفصل وسائر ما يتعمق باالعمال 

                                                           
1
 وما بعدها. 127حسن خلٌل، مرجع سابق، صم  

2
 .2001لسنة  5لمحاكم النظامية رقم قانون تشكيل امن  33المادة   



 
 

92 
 

الحكام القوانين او االنظمة  الجية االدارية او امتناعيا اتخاذ اي قرار كان يجب اتخاذه وفقا رفض-5

 فييا.المعمول 

 االدارية.المنازعات  سائر-6

التي ليست قضايا او محاكمات بل مجرد عرائض او استدعاءات خارجة عن صالحية اي  المسائل-7

 لمعدالة.محكمة تستوجب الضرورة الفصل فييا تحقيقا 

 القانون.رفع الييا بموجب احكام امور اخرى ت اي-8

الفمسطينية.محكمة العدل العميا لاإلشكالية العممية  اني:الثالفرع   

النشأة، تواجيو عدة إشكاليات وصعوبات تؤار عمى  قديملكون القضاء اإلداري في فمسطين قضاء 

ممارستو االختصاصات المكمفة في التشريعات الوطنية السارية في دولة فمسطين، وتؤدي الى 

 ية من قبل السمطة القضائية ومنيا:صعوبات توار عمى اعمال مبدأ المشروع

 اختصا  محكمة العدل العميا الفمسطينية بنظر قضايا اإللغاء دون قضايا التعويض.  -

: أنو عمى منو( 102) المادة في 2003جاءت نصوص القانون األساسي الفمسطيني المعدل لسنة 

 القانون ويحدد التأديبية، اوىوالدع اإلدارية المنازعات في لمنظر إدارية محاكم إنشاء بقانون يجوز"

من قانون تشكيل المحاكم  33، وبينت المادة "أماميا تتبع التي واإلجراءات األخرى، اختصاصاتيا

اختصاصات محكمة العدل العميا دون ان تعطي محكمة العدل العميا  2005لسنة  1النظامية رقم 

 1ظامية لنظر قضايا التعويض.االختصاص بنظر قضايا التعويض وأعطت الصالحيات لممحاكم الن

                                                           
المحاكم  تنظر-1لمنظر بمال ىذه القضايا فنصت عمى: "  2001( لسنة 5من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) 2استنادا لنص المادة   1

تحدد -2الجرائم كافة إال ما استاني بنص قانوني خاص، وتمارس سمطة القضاء عمى جميع األشخاص. النظامية في فمسطين في المنازعات و 
 قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصيا وفقًا لمقانون." 
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ويرى الباحث ىنا انو يجب ان تختص محكمة العدل العميا الفمسطينية بنظر قضايا التعويض في 

المنازعات االدارية واالضرار المترتبة عن القرارات االدارية الصادرة من الدولة وان ال يقتصر عمميا 

ن نظر الدعوى من البداية وىو االقدر عمى عمى نظر دعاوى االلغاء فقط، كون القضاء االداري ىو م

والرقابة عمى أي تجاوزات  المستدعيتحديد نسبة التعويض الالزم دفعيا وفقا لمضرر الذي اصاب 

خاصة المتعمقة باألضرار الناتجة عن القرارات االدارية التي تمس مصالح المواطنين وحقوقيم وحرياتيم 

 ون رقيب عمييا.  التي يجب ان ال تكون صالحياتيا مطمقة د

 عدم وجود قانون إجراءات إدارية ينظم عمميا:  -

نظرا لحالة االنقسام التي تواجييا دولة فمسطين وتعطل عمل المجمس التشريعي الفمسطيني منذ عام 

، وعدم وجود قانون إجراءات إدارية ينظم عمل المحاكم اإلدارية ويراعي خصوصية المنازعات 2007

والمواطن الفمسطيني، وتم االستعاضة عنو بنصوص قانون تشكيل المحاكم اإلدارية بين الدولة 

 .1النظامية التي حاولت سد النقص في ىذه الاغرات

في الباب الرابع عشر المعنون ))أصول  2001لسنة  2وجاء قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 

عدة أمور منيا: كيفية بداية  المحاكمات المتعبة امام محكمة العدل العميا الفمسطينية((، لبيان

                                                           
لمحكمة  عمى: "يشترط في الطمبات والطعون المرفوعة 2001لسنة  5من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفمسطيني رقم  34ص المادة تن  1

االختصاص  -1من ىذا القانون ان يكون سبب الطعن متعمقا بواحد واكار مما يمي :  33العدل العميا في االفراد او الييئات اإلدارية في المادة 
لسمطة عمى التعسف او االنحراف في استعمال ا-4مخالفة القوانين او الموائح او الخطأ في تطبيقيا او تاويميا  -3وجود عيب في الشكل  -2. 

 الوجو المبين في القانون .
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شروط التي يجب ان تتوافر في المحامي المتمال امام محكمة العدل ال، و 1اإلجراءات امام المحكمة

 .2العميا الفمسطينية 

قانون إجراءات إدارية يعالج خصوصية عمل  بانشاءعمى المشرع الفمسطيني ان يقوم  ويرى الباحث انو 

وان ال يقتصر تنظيم اإلجراءات امام ىذه المحاكم عمى نصوص واردة  ،الفمسطينيةمحكمة العدل العميا 

 وانين مخصصة لتنظيم إجراءات مدنية او تنظيم عمل المحاكم في فمسطين. في ق

 .العدل العميا ةالمطمب الثاني: القرارات التي تخرج من نطاق اختصا  محكم

يجوز الطعن بيا امام محكمة العدل  فال،استانى المشرع بعض االعمال من رقابة القضاء االداري 

اليدف والقصد من وراء استبعادىا من رقابة القضاء االداري نظرا لما تتمتع بو ىذه  ويكون، العميا

 الرقابة.االعمال من طبيعة وحالة خاصة مما ادى الى استاناؤىا واقصاؤىا من تمك 

يا قام الباحث بتناوليا في االاة فروع ولبيان تمك االعمال التي استبعدت من رقابة محكمة العدل العم

 الااني:في الفرع  اام، الحكومةتطرق في الفرع االول: الى اعمال السيادة او ما تعرف بأعمال ، متتالية

وبعض تصرفات  ،ة القضائيةمطتطرق الى اعمال الس واخيرا، التشريعيةفقد تطرق الى اعمال السمطة 

 االدارة وخصص لذلك الفرع الاالث.

                                                           
عمى : ) تبدا اإلجراءات امام محكمة العدل  2001لسنة  2من قانون تشكيل اصول المحاكمات المدنية رقم  283حيث نص في المادة  1

 العميا بتقديم استدعاء الى قمكم المحكمة بعدد المستدعى ضدىم مرفقا بو األوراق المؤيدة لو .( 
ال سمع االستدعاء لدى ىذه المحكمة اال اذا  -1عمى : )  2001لسنة  2من قانون اصول المحاكم المدنية رقم  285مادة حيث نصت ال  2

يشترط ان يكون توكيل المحامي موقعا من المستدعي او احد اقاربو حتى الدرجة الرابعة في الطمبات المتعمقة  -2كان مقدما من محام مزاولة 
  ة .بالحقوق والحريات العام
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 رع االول: أعمال السيادة الف

ان اصل فكرة السيادة نشأت في ظل ممكية يونيو في فرنسا وىي قضائية النشأة خمقيا مجمس الدولة 

وكانت ىذه اول بداية لظيور فكرة السيادة وبعد ذلك استقرت ، 18221الفرنسي في قضية الفييت سنة 

 .2وصا في ظل االمبراطورية الاانيةنظرية اعمال السيادة وبسطت اجنحتيا وتعددت تطبيقاتيا وخص

ويرجع المبرر  ،وال بد من الوقوف عمى مبرر وسند تمك النظرية التي تخرج من رقابة القضاء االداري

الى انو بعد ان تم االطاحة بنابميون وعودة المميكة الفرنسية مرة اخرى فانو من الطبيعي تنظر تمك 

ن وبالتالي موضوع شك وريبو ولذلك حرص مجمس الدولة الممكية الى المجمس بانو من مخمفات نابميو 

دم بتمك الممكية وان يعمل عمى اتقاء شرىا وتحقيقا لذلك فقد تنازل عن رقابة كايرة من طان ال يص

عية ومختارة مقررا انيا اعمال ال يجب ان تخضع الي رقابة قضائية الغاء او ااعمال الحكومة طو 

 .3يادة او الحكومةتعويض واطمق عمييا اسم اعمال الس

وايضا من االشياء التي ساعدت عمى رسوخ واستقرار تمك النظرية انو كان في ذلك الحين قضاء 

مجمس الدولة قضاًء مفوضًا حيث كان معمق عمى تصديق رئيس الدولة فكانت الحكومة تستغل ذلك 

مال السيادة ومن الوضع وتقرر ان التصرف المطعون بو بااللغاء او المطموب التعويض عنو من اع

 .4ام يخرج من والية القضاء وبيذه الوسيمة ابتت دعائم نظرية اعمال السيادة

 

 

                                                           
1
 .86، مرجع سابق، صمحمد العبادي  

2
 .25، مرجع سابق، صمازن ليو راضي . 

3
 .45، ص2006تطوير العالقة بين القانونيين واالداريين، منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة،   
4
 .33،ص2005مبدأ المشروعية والقضاء اإلداري، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، الرياض،  .
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 تعريف اعمال السيادة  -

االعمال التي تتميز بالصبغة السياسية  بانيا: ىيعرفت محكمة النقض المصرية اعمال السيادة 

ة التنفيذية بوصفيا سمطة حكم فيي تصدر من السمط ،البارزة فييا لما يحيطيا من اعتبارات سياسية

فينعقد ليا في نطاق وظيفتيا السياسية سمطة عميا لتحقيق مصمحة الجماعة كميا والسير عمى احترام 

 .1دستورىا واالشراف عمى عالقتيا مع الدول االخرى وتأمين سالمتيا وامنيا في الداخل والخارج

نيا تمك التي تصدر من الحكومة باعتبارىا وعرفت ايضا المحكمة االدارية العميا اعمال السيادة با

سمطة حكم ال سمطة ادارة فيي تارة تكون اعمال منظمة لعالقة الحكومة بمجمس الشعب والشورى او 

منظمة لعالقات السياسية بالدول االجنبية واعمال السيادة بيذا المفيوم والتي تتصل اتصاال وايقا بنظام 

 .2وتمتد الى رقابة القضاء والخارج الدولة وسيادتيا في الداخل

ويقصد باعمال السيادة حسب ما يراه الدكتور عامان خميل بانيا "ىي االعمال التي تباشرىا الحكومة 

 .3بمقتضى سمطتيا العميا"

او بمعنى ما معيار ؟ال بد من طرح التساؤل التالي وىو متى يعتبر العمل من اعمال السيادة ذلك وبعد 

 غيرىا ؟تميز اعمال السيادة عن 

جابة عمى التساؤل السابق ال بد من التطرق الى المعاير التي اتجو الفقو الييا لتمييز اعمال السيادة الل

ومعيار طبيعة العمل ومعيار ، معيار الباعث السياسي -عن غيرىا حيث يوجد االاة معايير وىي :

 .القائمة القضائية وسوف نتناول كل منيا عمى حدا

 
                                                           

وكذلك حكم محكمة  896ص  ، 2ج ، 50ق مكتب فني  64لسنة  9552طعن رقم  24/6/1999حكم محكمة النقض المصرية في  1

 .628 ،ق  60لسنة  39923طعن  27/3/2007القضاء االداري في 

2
 .55لسنة  4878طعن رقم  27/3/2010حكميا في  
3
 .179، مرجع سابق، صإسماعيل إبراىيم البدوي  
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 اسي :معيار الباعث السي -

ىذا المعيار يقوم عمى اساس الدافع الذي ادى الى اصدار القرار االداري اذا كان الباعث او الدافع 

ذات طابع سياسي اي متعمق بالسياسية العميا لمدولة وييدف الى حماية الدولة واستقرارىا داخميا 

 .1الداريوخارجيا فيعتبر القرار متعمق باعمال السيادة اي يتحصن من رقابة القضاء ا

بو محكمة العدل العميا الفمسطينية "ال يمكن اعتبار اعتقال مواطن عمال من اعمال السيادة  توما جاء

التي ىي بمعناىا البسيط تتمال باالعمال الحكومية المتعمقة بتحديد القوانين االساسية الدستورية وربط 

 .2المجالس النيابية بالحكومة والدول االجنبية " 

ذا المعيار انتقادا فقييا تمال في ان القرار الذي يكون دافعو سياسيا اولى بالخضوع ولقد واجو ى

حيث يتم النظر اليو بعين الشك والريبة وايضا االخذ بيذا  ،واالنصياع لرقابة القضاء االداري دون غيره

اسي المعيار من شأنو التوسع في اعمال السيادة حيث تصبح الحكومة تتحج وتتذرع بالباعث السي

 .3منعا من رقابة القضاء عمييا،الضفاء صفة العمل السيادي عمى قرارىا 

 معيار طبيعة العمل: -

دون االلتفات الى الدافع او الباعث  موضوعةوفقا ليذا المعيار فانو يجب النظر الى العمل ذاتو او 

سيادة التي ال تخضع لتحديد اعمال السيادة ولتحديد اعمال السمطة التنفيذية ما اذا كانت من اعمال ال

                                                           
1 إبراىيم طو الفياض: القانون اإلداري "نشاط واعمال السمطة االدارية بين القانون الكويتي والقانون المقارن"، مكتبة الفالح لمنشر   

 .362، ص2014،والتوزيع

يضا انظر الحكم رقم وىذا ما اكدتو االحكام التالية ا ،رام اهلل  11/7/2000محكمة العدل العميا الفمسطينية جمسة  18/2000انظر قرار رقم  2
جمسة  ،محكمة العدل العميا الفمسطينية  77/1998انظر الحكم رقم  ،رام اهلل  7/11/1999محكمة العدل العميا الفمسطينية جمسة  85/1998
 .13/12/2010جمسة  ،محكمة العدل العميا الفمسطينية  ، 575/2010انظر الحكم رقم  ،رام اهلل  ،12/10/1999

 .272بد المنعم خميفة، مرجع سابق، صعبد العزيز ع  3



 
 

98 
 

ا يموضوعوىناك اعمال تعد بحكم  ،لرقابة القضاء ام اعمال االدارة التي تحضع لرقابة القضاء

 . 1وىناك اعمال ال تعد سو اعمال ادارية طبق ليذا المعيار ،وطبيعتيا اعمال سيادة

 موضوعةلعمل او في التعرف عمى ان طبيعة ا، ونجد ان الفقياء قد اختمفوا اختالفا بين فيما بينيم

 :2تضفي عميو صفة السيادة او ال تضفييا عمى النحو التالي

فقد اتجو جانب منيم الى القول بان اعمال السيادة ىي االعمال التي تقوم بيا الحكومة تنفيذا  -1

لنص دستوري ام االعمال االدارية فيقصد بيا تمك االعمال التي تقوم بيا الحكومة تنفيذا لقانون 

 .3عادي

اتجو جانب اخر من الفقو الى القول بان السمطة التنفيذية تمارس نوعين من الوظائف : الوظيفة  -2

االولى وظائف حكومية وفييا تتحقق وتتجسد اعمال السيادة اما الاانية فيي وظائف ادارية ليست ليا 

مرين: االمر االول: عالقة بتمك االعمال ولمتمييز بين ىذين النوعين من االعمال فقد اتجو الفقو الى ا

المقابمة بين الييئات واالشخاص التي تمارس كال النوعين من الوظائف اما الااني: النظر الى طبيعة 

 .4بصرف النظر عن الييئة او المنظمات التي اصدرتو موضوعةالفعل او 

ومبيم وذلك  وقد انتقد ىذا المعيار في ان التمييز بين االعمال الحكومية واالعمال االدرية غير واضح

 .5النو من الصعب تكييف العمل بانو من اعمال الحكومة او من اعمال االدارة

                                                           
 .30محمد إبراىيم الدسوقي عمي، مرجع سابق، ص  1

، محمد كامل ليمو: 19، ص1978طعمية الجرف: القانون االداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السمطات اإلدارية دارسة مقارنة،   2
 .106، ص1968بيروت، ،، 1مبادئ القانون اإلداري، ج.

 .50العالقة بين القانونيين واالداريين، منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، مرجع سابق، ص تطوير  3
 وما يعدىا. 35مبدأ المشروعية والقضاء اإلداري، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، مرجع سابق، ص  4
5
 .68، مرجع سابق، صماجد راغب الحمو  
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نستنتج بان الفقياء لم يتوصموا الى معيار جامع ومانع العمال السيادة يكشف عن طبيعتيا الذاتية 

الوقت  لتميزىا عن االعمال االدارية العادية التي تحضع لرقابة القضاء االداري والقول والفصل في

 . 1الحاضر والرجوع الى ما يقرره القضاء فيما يتعمق بيذا الشأن

 معيار القائمة القضائية: -

، استقر الوضع في كل من فرنسا ومصر عمى ان القضاء ىو الذي يحدد المقصود باعمال السيادة

رية واالعمال وتاكيدا لذلك ذىبت المحكمة االدارية العميا الى ان معيار التمييز بين االعمال االدا

السيادية مرده ومرجعو الى القضاء الذي ترك لو المشرع صالحية تقرير الوصف القانوني لمعمل 

المطروح عميو ما اذا كان عمال اداريا يختص بنظره او عمال من اعمال السيادة يمتنع عميو النظر 

 .2فيو

 عمى النحو التالي : 3سي وقد حددت قائمة اعمال السيادة من قبل الفقو والقضاء االداري الفرن

 .االعمال المنظمة لعالقة السمطة التنفيذية بالبرلمان -أ

 .االعمال المتعمقة والمتصمة بالعالقات الدولية والدبموماسية –ب 

 .االعمال المتعمقة بالحرب –ج 

 بسالمة الدولة وامنيا الداخمي.  بعض االعمال المتعمقة –د 

                                                           
1
 .90، مرجع سابق، صمحمد العبادي  

2 جمسة  ،ق  10لسنة  806طعن رقم  ،المحكمة االدارية العميا ،وانظر حكم 275، مرجع سابق، صعبد الغني بسيوني عبد اهلل  

10/12/1969. 

3
 وما بعدىا 90محمد عبادي، مرجع سابق، ص  
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 تقدير نظرية اعمال السيادة : -

 -قو الفرنسي اتجو الى االاة اتجاىات وىي :الف

االتجاه االول: ذىب الى التضييف من دائرة اعمال السيادة وحقيقة عمل القضاء عمى اخراج  -1

 .وتعويضاً  ئااعماال من قائمتو كان من قبل يعتبرىا من اعمال السيادة وبدأ بفرض رقابتو عمييا الغا

وسط وىو امكانية التعويض عن اعمال السيادة التي ال  اما االتجاه الااني فقد اتجو الى حل -2

 .1تخضع لرقابة القضاء دون الغائيا

اما االتجاه الاالث واالخير فقد ذىب الى انكار اعمال السيادة معارضين فكرة وجود طائفو من  -3

جميع  اعمال السمطة التنفيذية بمعزل عن الرقابة القضائية ومطالبين القضاء بان يفرض رقابتو عمى

  .اعمال السمطة التنفيذية دون التفرقة بينيا

اما في فمسطين فان المشرع الفمسطيني لم ينص عمى تحصين اي قرار او عمل اداري من رقابة 

القضاء اي بمعنى جميع االعمال والقرارات االدارية تخضع لرقابة محكمة العدل العميا وىذا ما اكد 

"يحظر الن  في والتي نصت عمى:  2فقره  30نص المادة عميو القانون االساسي الفمسطيني في 

 .2القانون عمى تحصين اي قرار او عمل اداري من رقابة القضاء"

ال يوجد نص يفيد صراحة عمى تحصين القرارات االدارية من رقابة القضاء في  ويرى الباحث بانو

  .التشريع الفمسطيني

                                                           
1
 .290، ص1982ر النيضة العربية، القاىرة، محسن خميل: القضاء اإلداري المبناني، دا  

2
 .2113من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة  31المادة   
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يث قضت:" اعمال السيادة ىي بطبيعتيا اعمال ادارية وما جاءت بو محكمة العدل العميا الفمسطينية ح

وان الدفع بان بعض القرارات االدارية ىي من اعمال السيادة انما ييدف الى تحصين ىذه القرارات من 

 .1و لعدم المشروعية" برقابة القضاء كونيا مشو 

االعمال االدارية  ويرى الباحث انو مع عدم االخذ بفكرة اعمال السيادة التي تؤدي الى تحصين بعض

من رقابة القضاء وذلك النيا تعدي عمى مبدأ المشروعية الذي يقضي بخضوع الحاكم والمحكوم 

لمقانون واالخذ بيا يؤدي الى عدم خضوع السمطة التنفيذية المتمامة باالدارة الى القانون وايضا النيا 

السمطة التنفيذية عمى اعتبار ان  تحتل وتصادر اكبر ضمانة لحماية حقوق االفراد وحرياتيم من تعسف

الرقابة القضائية ىي الضمانة التي يمجأ الييا االفراد في الدولة وبالتالي يؤيد الباحث االتجاه االخير 

الذي ينكر اعمال السيادة ويطمب فرض وبسط الرقابة عمى جميع اعمال السمطة التنفيذية دون استاناء 

او عمل اداري من رقابة الفمسطيني عدم تحصين اي قرار وىذا ما يتقاطع مع ما جاء بو المشرع 

اذا كان ال بد من االخذ بفكرة اعمال السيادة في بعض اعمال السمطة التنفيذية فال بد من  و، القضاء

اقرار مبدأ التعويض عن االضرار التي تحدايا تمك االعمال وذلك لكي يكون نوعا من التوازن بين 

 .ارة اعمااًل سيادية واالفراد التي يمحقيا ضررا من تمك االعمالاالعمال التي تعتبرىا االد

 : اعمال السمطة التشريعية الفرع الثاني

د العامة المجردة الممزمة ة داخل الدولة بسن التشريعات ووضع القواعتختص السمطة التشريعي

باصدار قرارات ادارية وتقوم بذلك ،وتختص السمطة التنفيذية بتنفيذ ىذه التشريعات والقوانين ،لمجميع

ويجوز لكل سمطة من السمطات السابقة ان تخرج عن اختصاصتيا االصمية وذلك بموجب نص 

                                                           
1
 .رام اهلل ، 13/12/2010جمسة  ،محكمة العدل العميا  ، 531/2010انظر قرار رقم   
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ية اعماال ادارية او اعماال من اختصاص السمطة يعوبالتالي فقد تمارس السمطة التشر  ،دستوري

 . 1التنفيذية

لقضاء االداري وبين العمل التشريعي لمتفرقة والتمييز بين العمل االداري الذي يجوز الطعن بو امام ا

المعيار الشكمي والمعيار ، الذي يخرج من نطاق رقابة ىذا القضاء ال بد من التمييز بين معيارين

 .وبعدىا معرفة من ىو المعيار المعتمد لمتمييز بينيما ،الموضوعي

 المعيار الشكمي او العضوي : .أ

لعمل او االجراءات التي اتبعت في اصداره دون يقوم المعيار الشكمي عمى الجية التي اصدرت ا

فاذا كان العمل صادر من السمطة التشريعية فيو يعتبر عمل تشريعي اما اذا  ،موضوعةااللتفات الى 

 .2صدر من جية ادارية فيو يعتبر عمل اداري 

 المعيار الموضوعي او المادي : .ب

النظر عن الجية التي قامت باصداره او  يستند المعيار الموضوعي الى جوىر العمل وطبيعتو بصرف

فاذا تمال العمل في قاعدة عامة مجردة تسري عمى الجميع فانشأ ،االجراءات التي اتبعت باصداره 

اعتبرا عمال تشريعيا ام اذا تمال العمل في قرار فردي يخص فردًا او افرادًا ،مركزًا قانونيا لمجميع 

 .3خاصًا اعتبر عمال ادارياً معينين بذواتيم فانشأ مركزًا قانونيا 

                                                           
1
 .186، مرجع سابق، صإسماعيل إبراىيم البدوي  

2
 ه الثانٌه صباحا.،الساع11/2/2117تارٌخ الزٌارة www.droitarab.com.االعمال المستبعدة من الطعن بااللغاء،  

3
 ،الساعه الثانٌه عشر صباحا.11/2/2117تارٌخ الزٌاه www.droitarab.com.االعمال المستبعدة من الطعن بااللغاء،  
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وقد اجمع فقياء القانون العام سواء في فرنسا او في مصر عمى اعتماد المعيار الشكمي من اجل 

حيث يعتبر قانونا كل ما يصدر عن  ،تحديد االعمال التشرعية التي ال تخضع لرقابة القضاء االداري

  .1يخرج من اختصاص القضاء االداريالبرلمان ضمن حدود وظيفتو التشريعية وفقا لمدستور بحيث 

اذ قضت  ،ومجمس الدولة المصري قد اكد عمى االخذ بالمعيار الشكمي لتحديد االعمال التشريعية

محكمة القضاء االداري في مصر بيذا الشأن " ان فقو القانون العام وقضاء مجمس الدولة في فرنسا 

عي في التفرقة بين العمل التشريعي الذي ىو ومصر قد جريا عمى االخذ بالمعيار الشكمي ال الموضو 

 .2بمنأى عن االلغاء والعمل االداري القابل لاللغاء اي انو العبرة بالجية التي اصدرتيا " 

تم االعتماد عمى المعيار الشكمي وليس الموضوعي لمتفرقة بين االعمال التشريعية واالعمال  وعميو فانو

 .تي يسنيا البرلمان تخرج من اختصاص القضاء االدارياالدرية وعميو فان جميع القوانين ال

 اعمال السمطة التشريعية تنقسم الى نوعين : -

وىنا ياار تساؤل حول ما اذا كان سوف يتم استبعاد كافة اعمال السمطة ، عمال البرلمانيةالا، القوانين 

 ال ؟ التشريعية من نطاق رقابة القضاء االداري ام ان االمر يقتصر عمى بعض االعم

 واع االعمال التشريعية عمى حدا :لالجابة عمى التساؤل السابق ال بد من التطرق لكل نوع من ان

 القوانين :  -أ

                                                           
1
 .279، مرجع سابق، صمحمد رفعت عبد الوىاب، 323مرجع سابق، ص ،"قضاء اإللغاء"سميمان محمد الطماوي: القضاء اإلداري   

،  361الحادية عشر ، بند  مجموعة المبادئ التي اقرتيا محكمة القضاء االداري السنة ، 1954من يونيو سنة  24الحكم الصادر بجمسة  2

 .581ص 
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ىي تمك القواعد العامة المجردة التي تقرىا السمطة التشريعية بقصد تنظيم المجتمع وتحمل ىذه القواعد 

 .1الجزاء الذي يضمن احتراميا وتحمل المواطنين تبعاتيا 

وبواسطة اصدار ىذه التشريعات المتنوعة يكون لممشرع الكممة العميا والنيائية في تنظيم شؤون  

باعتباره ييدف دائما الى تحقيق المصمحة العامة والراعي االساسي لحقوق وحريات االفراد ،المجتمع 

 . 2داخل المجتمع 

كانت تمك االعمال تتضمن قواعد وعميو ايًا كانت طبيعة العمل وفقًا لممعيار الموضوعي اي سواء 

عامة مجردة ام لم تتضمن مال ىذه القواعد ال تخضع لرقابة القضاء االداري وعمى ذلك فان قانون 

الميزانية ال يمكن الطعن فيو بااللغاء امام القضاء االداري رغم انو من الناحية الموضوعية يعتبر عمال 

الذي بموافقتو واقراره لمميزانية يمنح الحياة ، في االقرار اداريا وذلك الن البرلمان يمعب الدور الحاسم

القانونية الممزمة ليا وبالتالي تصبح الميزانية بعد اقرارىا من البرلمان عمال تشريعيًا خالصا بالمعيار 

 . 3الشكمي

 االعمال البرلمانية : -ب

نظامو الداخمي وبشؤون يقصد باالعمال البرلمانية تمك االعمال التي تصدر من البرلمان تتعمق ب

كاالسئمة واالستجواب واجراءات التحقيق وطرح  ،اعضاءه او بمارسة وظيفتو في الرقابة عمى الحكومة

 . 4الاقة

ي ال تخضع لرقابة القضاء ا،االصل ان جميع اعمال البرلمان تأخذ حكم التشريعات العادية و 

ت تتعمق بحياة موظفي البرلمان الوظيفية باستاناء ما يصدر عن السمطة التشريعية من قرارا،االداري

                                                           
1
 .2111محمد الشافعً ابو راس، القضاء االداري"قضاء التعوٌض والتأدٌب"،سنه   

2
 .182، ص2010اإلسكندرية،  بالل امين زين الدين: دعوى اإللغاء في قضاء مجمس الدولة، دار الفكر الجامعي،  

 .371مبدأ المشروعية والقضاء اإلداري، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، مرجع سابق، ص  3
 .306محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص  4
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القرارات الخاصة بتعينيم او ترقيتيم او انتدابيم او فصميم فانيا تعتبر قرارات ادارية تخضع لرقابة 

 .1القضاء االداري اي يجوز الطعن بيا بااللغاء

تي واكدت عمى ذلك محكمة القضاء االداري في مصر فقالت "فأما من حيث االعمال االدارية ال

تصدر من مكتب احد المجمسين في شأن موظفيو فقد سبق ليذه المحكمة القول بقبول جميع اوجو 

 .2الطعن فيو "

وقد تصدر السمطة التنفيذية في الظروف العادية تشريعات عديدة تشارك بيا السمطة التشريعية وىي 

وائح مام ولوائح الضبط فان ىذه المال الموائح التنفيذية ولوائح المرفق الع ،تتمال في العديد من الموائح

تعد في واقع االمر قرارات ادارية تخضع لرقابة االلغاء سواء صدرت من االدارة من تمقاء نفسيا او 

 .3ذلك اخذ بالمعيار الشكمي الذي تم االشارة اليو سابقاً  ،السمطة التشريعية ةبناء عمى دعو 

في فترة غياب المجمس التشريعي او الحل او  وكذلك قد تصدر عن السمطة التنفيذية لوائح الضرورة

 43يكون ليا قوة القانون وىذا ما نص عميو القانون االساسي الفمسطيني المادة ،االنعقاد  بين ادوار

"لرئيس السمطة الوطنية في حاالت الضرورة التي ال تحتمل التأخير في غير والتي نصت عمى: ، منو

قرارات ليا قوة القانون ويجب عرضيا عمى المجمس  ادوار انعقاد المجمس التشريعي اصدار

 .4..".التشريعي في اول جمسة بعد صدور ىذه القرارات واال زال ليا من قوة القانون

فقد استقر ، 5من البرلمان فويضالسمطة التنفيذية بناء عمى ت ىاوكذلك الموائح التفويضية التي تصدر 

ن ىذه الموائح سواء التنفيذية او التفويضية تعد قرارات الفقو والقضاء االداري في مصر وفرنسا عمى ا

فاذا اقرىا اصبحت ليا قوة القانون  ،ادارية يجوز الطعن بيا بااللغاء وذلك حتى تعرض عمى البرلمان
                                                           

 .283ماجد راغب الحمو، مرجع سابق، ص  1

 .1000ص ،الاة السنة الا ،مجموعة مجمس الدولة  ،القضائية  6لسنة  371راجع القضية رقم  2

 .28فتحي فكري، مرجع سابق، ص  3
 .2003من القانون األساسي المعدل لسنة  43المادة   4
 .372مبدأ المشروعية والقضاء اإلداري، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، مرجع سابق، ص  5
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وليا حصانة سائر التشريعات العادية اي ال تخضع لرقابة االلغاء ام اذا لم يقرىا زال ما كان ليا من 

 .1قوة القانون

وىي ما تعرف ،يرًا يوجد نوع اخر من الموائح تصدرىا السمطة التنفيذية بناء عمى امر من المشرع واخ

بالموائح التفسيرية اي انيا ال تصدر عن السمطة التنفيذية مباشرة وانما تستند الى نص تشريعي يعطييا 

ًا ال يتجزأ من صالحية تفسير قانون من القوانين لتزيل الغموض وتوضح المقصود منو وتعتبر جزء

القانون الذي تولت تفسيره وبالتالي تكتسب حصانتو وتخرج من رقابة االلغاء وخاصة انيا لوائح ال تنشأ 

 .2مراكز قانونية وال تعدليا وال تمغييا فقد تزيل النقص والغموض

 اعمال السمطة القضائية وبعض تصرفات االدارة  الثالث:الفرع 

وذلك الن الرقابة تنصب عمى القرارات االدارية ،ابة القضاء االداري االعمال القضائية ال تخضع لرق

القائم عمى النظر الى الجية التي اصدرت العمل واالجراءات التي  ،طبقا لممعيار الشكمي او العضوي

وان كانت تخرج من والية القضاء االداري اال  ،اتبعتيا دون النظر الى الموضوع واالعمال القضائية

كقاعدة عامة الى رقابة جية القضاء العادي وذلك عمى عكس االعمال التشريعية فيي انيا تخضع 

 . 3تتمتع بحصانة عامة اي ال يختص بيا القضاء عموما سواء القضاء العادي او االداري 

ان االعمال القضائية كاصل عام تخرج من نطاق االختصاص القضائي االداري وياور تساؤل وعميو ف

وىو ىل تعتبر جميع االعمال التي تصدر عن السمطة القضائية اعمال قضائية ال  ،في ىذا المجال

                                                           
 .220ص 1968لسنو مصطفى ابو زيد، بسام بشتاوي: في الرقابة عمى اعمال اإلدارة،  1

 ،ق  9المجموعة س  4081طعن رقم  ، 1954،وانظر الحكم الصادر بتاريخ ديسمبر عام 202إسماعيل إبراىيم البدوي، مرجع سابق، ص  2
 .153ص

3
 .285ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  
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يتختص بنظرىا القضاء االداري ؟ ام ان ىناك اعمال قضائية يختص بنظرىا القضاء االداري ويجوز 

 الطعن بيا بااللغاء ؟ 

نطاق دعوى  لالجابة عمى التساؤل السابق ال بد من تحديد اعمال السمطة القضائية التي تخرج من

 وذلك يتطمب التمييز بين نوعين من االعمال :،االلغاء 

 عمال تنظيم مرفق القضاء ا. أ

غير انو يمكن ترتيبيا في االاة ،حيث ان االعمال المتعمقة بتنظيم مرفق القضاء تتنوع وتتعدد 

اما الاانية  تتضمن المجموعة االولى قرارات خاصة بانشاء المحاكم وتوزيعيا عمى االقاليم، مجموعات

تشمل االجراءات المتعمقة بالوظائف القضائية مال التعيين والترقية اما الاالاة فيي تشمل عمى النظام 

وبوجو عام فان االعمال المتصمة بتنظيم مرفق ، مواقي العقود، الخاص بمساعدي القضاء مال الكتبة

 .1القضاء تعتبر اعماال ادارية تختضع لرقابة القضاء االداري

 .اعمال سير مرفق القضاء .ب

 يمكن تقسيم االعمال المتعمقة بسير المرفق القضاء الى االاة اقسام رئيسية وىي عمى النحو التالي: 

 احكام المحاكم  -1

 .اعمال مأموري الضبط القضائي -2

 .اعمال النيابة العامة -3

 

                                                           
1
 .153، مرجع سابق، صعبد الغني بسيوني عبد اهلل  
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 احكام المحاكم: -

ولكن ما ىو المعيار المتبع لمتفرقة بين الحكم ،تعد احكام المحاكم اعماال قضائية في المقام االول  

 والعمل القضائي وبين العمل االداري ؟

استقر مجمس الدولة الفرنسي والمصري عمى االخذ والجمع بين المعيار الشكمي والموضوعي معا 

فحتى يعتبر القرار حكما قضائيا يجب ان يتوافر فيو ، لتكييف عمل او قرار ما بانو حكم قضائي

والااني ان  ،: االول ان يصدر القرار من جية خوليا القانون والية القضاء )المعيار الشكمي( شرطان

 . 1يفصل القرار في منازعة لبيان حكم القانون فييا )المعيار الموضوعي(

وقد اكدت عمى ذلك محكمة القضاء االداري بمجمس الدولة المصري في حكم ىام بتاريخ 

13/12/1954 2 . 

عتبر القرار حكما قضائيا يجب ان يتوافر فيو الشرطان السابقان وبالتالي يعتبر عمال يحتى  وعميو

قضائيا ال يخضع لرقابة القضاء االداري اما اذا تخمف احد الشرطين اعتبر القرار عمال اداريا يخضع 

 .لرقابة القضاء االداري

 اعمال مأموري الضبط القضائي : -

                                                           
1
 .300، مرجع سابق، صمحمد رفعت عبد الوىاب  

 شراح القانون العام قد اختمفوا بوضع معايير التفرقة بين القرار القضائي )وتعني بذلك الحكم( والقرار االداري فمنيم من اخذ بالمعيار"ان   2
الشكمي ويتضمن ان القرار القضائي ىو الذي يصدر من جية منحيا القانون والية القضاء ومنيم من اخذ بالمعيار الموضعي وىو ينتيي بان 

الشكمي والموضوعي -القضائي ىو الذي يصدر في خصومة لبيان حكم القانون فييا بينما ان اخرين منيم يرون ان يؤخذ بالمعيارين معا القرار 
وقد اتجو القضاء في فرنسا ام في مصر الى ىذا الرأي االخير عمى ان الرأي الراجح ىو االخذ بالمعيارين معا مع بعض الضوابط وبيان  –

القضائي يفترض عن القرار االداري في ان االول يصدر عن ىيئة قد استمدت والية القضاء من قانون محدد الختصاصيا مبين ذلك ان القرار 
الشكمي( الجراءاتيا وما اذا كان ما تصدره من احكام نيائية او قابمة لمطعن مع بيان الييئات التي تفصل في الطعن في الحالة الاانية )المعيار 

لقرار حاسما في خصومة اي في نزاع بين طرفين مع بيان القواعد القانونية التي تنطبق عميو ووجو الفصل فيو )المعيار وان يكون ىذا ا
.،أنظر كتاب الكتور محمد رفعت 127ص ،101البند  ،الموضوعي("، مجموعة المبادئ التي قررتيا محكمة القضاء االداري السنة التاسعة 

 ا بعدىا.،وم301عبد الوىاب،مرجع سابق،ص
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الضبط القضائي وتتمال في البحث واالستقصاء عن الجرائم  بوظيفة، 1يقوم رجال الضبط القضائي 

وذلك لحساب النيابة العامة تحت اشرافيم  ،ومرتكبييا وجمع االستدالل الالزمة لمتحقيق في الدعوى

وحيث اعمال الضبط القضائي تتميز بالطبيعة القضائية ومن ام تكون غير خاضعة لرقابة القضاء 

بط القضائي احتجاز الكتب التي صدر قرار من الجيات المختصة وماال عمى اعمال الض ،االداري

 .2بمنع دخوليا البالد 

 .اعمال النيابة العامة -

سواء  ،اعمال النيابة العامة المتعمقة بالدعوى العمومية ال تخضع لرقابة االلغاء امام القضاء االداري

وقد حكمت ، 3صف بانيا اعمال قضائيةوذلك النيا تو  ،امام المحاكم العادية او امام المحاكم العسكرية

محكمة القضاء االداري بان "سمطة النيابة العمومية في مباشرة الدعوى امام المحاكم العسكرية 

وتعتبر قرارتيا في ىذا الشأن قرارات ،كسمطتيا في تنفيذ احكام ىذه المحاكم تستمدىا من القانون 

مرىا المطعون فيو بتنفيذ حكم المحكمة العسكرية . فاذا كانت النيابة العسكرية قد اصدرت ا.قضائية

 .4عمى المدعي بتشغيمو بطريق االكراه البدني فان ىذا االمر يخرج عن والية القضاء االداري" 

 وبالتالي ال تخضع لرقابة القضاء االداري وىي ،وىناك تصرفات تقوم بيا االدارة ال تعد قرارات ادارية 

 ا  التصرفات الخاضعة لمقانون الخ -

وفي ىذه الحالة يجب  ،قد تقوم االدارة ببعض التصرفات وفقا الحكام وقواعد القانون المدني او التجاري

وذلك الن االدارة تعاممت في ىذه الحالة كأحد اشخاص القانون ،ان يطبق القانون المدني او التجاري 

                                                           
 .2001لسنة  3من قانون االجراءات الجزائية رقم  2فقرة  19 المادة  1
 .81،ص1986-1985،موسوعة المبادىء التي اصدرتيا نقابة المحامين عن الفترة من اكتوبر 8/3/1986المحكمة االدارية العميا   2
 .226-225سابق، صبسام بشتاوي: في الرقابة عمى اعمال اإلدارة، مرجع  ،مصطفى ابو زيد   3
4
وحكميا في القضية رقم  ، 223ص  ،مجموعة السنة العاشرة  ،قضائية  8لسنة  ،4162حكم محكمة القضاء االداري في القضية رقم   

 .1357ص ،مجموعة السنة السادسة  ،قضائية  6لسنة  1090
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المتولد عن تمك  الخاص وبالتالي المحاكم العادية ىي صاحبة االختصاص في الفصل بالنزاع

 .1التصرفات ومن امامة ذلك ادارة اموال احد اشخاص القانون الخاص كالوقف الخيري

  العقود االدارية -

حيث ان العقد االداري بصورة عامة ىو توافق ،يجب ان نفرق بين العقد االداري والقرار االداري 

ة والعقود االدارية كما ىو متعارف عنو ارادتين اما القرار االداري ىو افصاح عن ارادة االدارة المنفرد

ىي عقود االلتزام واالشغال العامة والتوريدات االدارية وعميو فان العقود االدارية ال تخضع لرقابة 

القضاء االداري النيا تصدر من جانبين بعكس القضاء االداري يصدر بارادة منفردة اي من جانب 

 . 2واحد

"ان العقود اذا ابرمت ال يصح ان تكون محل وقضت:لعميا االردنية وىذا ما اكدت عميو محكمة العدل ا

طعن بااللغاء ذلك الن النصوص القانونية المحددة الختصاص المحكمة اوردت عمى سبيل القرارات 

  3االدارية التي تخضع لمطعن بااللغاء ولم تجعل العقود االدارية قابمة لمطعن لدى محكمة العدل العميا "

 التمييدية والتحضرية االجراءات  -

في بعض الحاالت يستمزم استصدار القرار االدراي اتخاذ مجموعة من القرارات التمييدية والتحضيرية 

ومال ىذه القرارات ال تخضع لرقابة القضاء  ،التي عمى اساسيا سوف يتخذ القرار االداري النيائي

صالح المعنين باالمر مباي مصمحة من وذلك النيا لم تضر ،االداري وال يجوز الطعن بيا بااللغاء 

 .4عدم الممانعة، االحالة لمجالس التأديب، التنسيب، وتتمال االعمال التمييدية في : التوصيات

                                                           
1
المحكمة االدارية  حكم وانظر ، 356( ص 33م ) ، 5/12/1987،المحكمة االدارية العميا ،وانظر حكم 37فتحً فكري، مرجع سابق، ص  

مجموعة المبادئ  ، 9/11/1957المحكمة االدارية العميا  ، 2021( ص1980-1965عام ) 15مجموعة المبادئ في  ، 22/6/1968العميا 
 .111ص ،( 1965-1955سنوات ) 10في 

2
 .177، مرجع سابق، صعمر محمد الشوبكي  

 .30السنة  ، 2العدد  ،جمة نقابة المحامين م ، 178ص،53/81قرار رقم   3
 ،الساعة الاالاو صباحا.1/3/2017،تاريخ الزيارة  www.marocdoit.com.مناط دعوى االلغاء ،االستاذ الحسن اولياس  4
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واعتبر القضاء كذلك ان القرار باحالة المدعي الى لجنة التحقيق تمييدا الحالتو عمى مجمس التأديب 

المحاكمة فال يقبل الطعن بيا استقالاًل قبل صدور القرار "ال يعدو ان يكون اجراًء تميديًا سابقا عمى 

 .1النيائي من السمطة التأديبية المختصة " 

 القرارات االدارية التأكدية : -

تؤكد فحوى قرار او قرارات سابقة ماسة بالمركز القانون لمطاعن ،ىي القرارات التي تصدر عن االدارة  

انوني وانما يؤكد اار سابق وبالتالي ال يخضع لرقابة القضاء اي ان القرار التأكيدي ال يحدث اي اار ق

 .االداري

 الفمسطينية:محكمة العدل العميا قضت حيث ، عدة تطبيقات القضائية في فمسطينوىذا ما اكدت عميو 

الصادر بتاريخ  212/2013" وحيث ان القرار المطعون فيو جاء قرارا توكيديًا لمقرار االساسي رقم 

ن المحكمة تجد بان الفقو والقضاء قد استقرا عمى ان القرارات التوكيدية ال تقبل الطعن فا 9/6/2013

بيا كونيا ال تحدث بذاتيا اارا قانونيا بل يقتصر دورىا عمى مجرد ترديد لالحكام التي تضمنيا القرار 

 .2السابق مما يعني ان الدعوى غير مقبولة وواجبة الرد "

 بيدف تنفيذه  االعمال الصادرة بعد الحكم-

وذلك نتيجة االرتباط الوايق بين الحكم وبين االعمال ،حيث ان ىذه االعمال تأخذ الصفة القضائية 

االرتباط ادى الى اخفاء الطبيعة القضائية مال التصديق  وىذا، لتنفيذهواالجراءات التالية لو والالزمة 

                                                           
 .1188( ، ص1961-1946عام ) 15في مجموعة المبادئ  ، 3/5/1954محكمة القضاء االداري 1

2
محكمة العدل  71/2013وانظر حكم  رقم  ،رام اهلل  ، 2/7/2014جمسة  ،محكمة العدل العميا الفمسطينية  ، 168/2013انظر الحكم رقم   

 .رام اهلل ، 16/5/2012جمسة  ،محكمة العدل العميا الفمسطينية  219/2011وانظر حكم رقم  11/11/2013جمسة  ،العميا الفمسطينية 
 .رام اهلل ، 3/10/2005جمسة  ،لفمسطينية محكمة العدل العميا ا ، 39/2003وانظر حكم رقم 
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م اعمال قضائية تخرج من اختصاص عمى الحكم وايضا اجراءات تنفيذ االحكام فيي تعتبر بوجو عا

 . 1القضاء االداري وال تعتبر اعماال ادارية النيا ال تؤار في المركز القانوني لمطاعن

وىذا ما اكدت عميو محكمة العدل العميا الفمسطينية فقالت: "القرارات المطعون فييا فيي ال تعتبر 

ذا لمقرار المطعون فيو االول الحائز عمى حجية قرارات ادارية قابمة لمطعن بااللغاء كما انيا جاءت تنفي

 .2االمر المقضي بو وان ىذه القرارات غير قابمة لمطعن امام محكمة العدل العميا وىي واجبة الرد"

 

 

  

                                                           
1
 .313-311، مرجع سابق، صمحمد رفعت عبد الوىاب  

2
، محكمة العدل 255/2008، رام اهلل، وانظر قرار رقم 24/4/2013، محكمة العدل العميا الفمسطينية، جمسة 143/2012انظر قرار رقم   

 ، رام اهلل.30/12/2013العميا الفمسطينية، جمسة 
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 الخاتمة 

وقد تناول الباحث موضوع الرقابة القضائية ، تحددت الدراسة بموضع ىام وقيم يشغل الفكر القانوني

 ،وسيمة من وسائل الرقابة االخرى وأفضلوذلك الن الرقابة القضائية تعتبر اىم  ،ريةعمى القرارات االدا

النيا تسند ىذه الرقابة الى جية القضاء المختص لما يتميز من استقالل وحيادية وشفافية في فرض 

جية بمعنى يفحص ويراقب مدى مشروعية القرارات االدارية الصادرة من  ،رقابتة عمى القرارات االدارية

 االدارة.

فقد حاول الباحث في الفصل االول القاء الضوء عمى مبدأ ىام ، وقد اشتممت الدارسة عمى فصمين

فقد ، يعتبر الركيزة االساسية لمرقابة القضائية عمى القرارات االدارية اال وىو مبدأ المشروعية، جدا

اىدافيا وتوضيح الخصائص بالرقابة القضائية وتبيان  تعريفالتطرق الباحث في ىذا الفصل الى 

وايضا ، لتميزىا عن غيرىا من الوسائل االخرى لمرقابة،ى وتتمتع بيا ىذه الرقابة ضوالميزات التي تح

كما وابرزت الدراسة االختالف الفقيي في ، تطرق الباحث الى التعريف بمبدأ المشروعية وبيان مدلولو

من الفقو الى االخذ بالمفيوم الواسع الي يخضع حيث اتجو جزء ، تحديد مفيوم ومدلول مبدأ المشروعية

يقوم عمى  الذيجميع ىئيات وسمطات الدولة لمقانون وذىب جزء اخر الى االحذ بالمفيوم الضييق لو 

مبدأ المشروعية وقام الباحث بتفصيميا  اسسكما وحددت الدارسة ، خضوع وانصياع االدارة لمقانون

التشريع ، الدستور، فتم عرض المصادر المكتوبة بالتدريج، يمال قانونيةوسردىا حسب تدرج القاعدة ال

وبعدىا تطرقنا لممصادر غير المكتوبة بجانب المصادر المكتوبة وىي: ، الموائح واالنظمة، العادي

وتم توضيح االراء الفقيية فيما يخص المبادىء ، المبادىء العامة لمقانون، احكام القضاء، العرف

وتم توضيح رأي الباحث بان مصدر القوه تأتي بالدرجة ، ليا ممزمةمصدر القوة ال العامة لمقانون بتحديد

 االولى من القضاء.
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فوضح ، ومن ناحية اخرى تناولت ىذه الدارسة طرق تنظيم الرقابة القضائية عمى القرارات االدارية

شتمل عمى جية الباحث أىم مفاصل الرقابة بشكل عام سواء كان ذلك في نظام القضاء الموحد الذي ي

وتم تبيان نشأة وتعريف ، قضائية واحدة فقط لمنظر في جميع المنازعات سواء ادارية ام مدنية ام جزائية

واستعرض الباحث بجانب النظام السابق نظام اخر ، ىذا النظام وتوضيح المزايا والعيوب التي يعترييا

وحيث ان النظام ، قضاء الموحدوىو نظام القضاء المزدوج الذي يتخمف بشكل جوىري عن نظام ال

المزدوج يحتوي عمى جيتين قضائيتين مستقمتين احداىما لمفصل في المنازعات االدارية اما الاانيو 

لمفصل في المنازعات الحقوقية وكما بينت الدارسة نشأة وتعريف النظام القضاء المزدوج مع تبيان 

باحث رأيو في ان النظام القضائي المزدوج افضل من وابرز ال، المزايا والعيوب التي يعترييا ىذا النظام

 .النظام القضائي الموحد وأيد تطبيقو في فمسطين

أما في الفصل الااني فقد تحددت الدراسة تجسييد الرقابة القضائية عمى القرارات االدارية من خالل 

ذه الدعوى وتعريفيا حيث تطرق الباحث الى نشأة ى، احدى وسائل الرقابة القضائية وىي دعوى االلغاء

ت الدراسة نوايضا بي، والميزات التي تشتمل عمييا ىذه الدعوى خصائصا واستعراض الئفقيا وقضا

الشروط التي يجب ان تتوافر من اجل قبول دعوى االلغاء امام محكمة العدل العميا وىي الشروط 

شروط المتعمقة بميعاد رفع ىذة واخيرا ال، والشروط المتعمقة بالطاعن، المتعمقة بالقرار المطعون فيو

واذا تخمف اي شرط من الشروط التي حددىا القانون فان محكمة العدل العميا في فمسطين ، الدعوى

 تقرر عدم قبول الدعوى شكال.

فقد بين الدراسة ، مة العدل العميا الفمسطينةكواخيرا كان البد لمتعرض الى مدى فعالية رقابة مح

 5محددة عمى سبيل الحصر في قانون تشكيل المحاكم الننظامية رقم اختصاصات ىذه المحكمة ال

وايضا تم التطرق الى القرارات االدارية التي تخرج من نطاق ، منو 30في المادة  2001لسنو 
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اختصاص محكمة العدل العميا وىي اعمال السيادة واعمال السمطة التشريعية واعمال السمطة القضائية 

 .لفمسطيني من ىذه القراراتمع بيان موقف المشرع ا

 وقد توصل الباحث في نياية الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصيات وذلك عمى النحو اآلتي: 

 : النتائج اوال : 

وتعد اكار أنواع ، صور الرقابة األخرى عمى القرارات اإلدارية أفضل. تعد الرقابة القضائية من 1

 رياتيم ولمبدأ المشروعية أيضا.وضمانا لحقوق االفراد وح ةالرقابة حماي

بماابة األساس القانوني الذي تنيض عميو الدولة وبقية سمطات الدولة سواء  المشروعية.  يعتبر مبدأ 2

سمطة قضائية او تشريعية فيو ميم ليس فقط لحماية حقوق وحريات االفراد وانما لمشروعية السمطة 

 نفسيا.

ت االدارية في فمسطين محكمة العدل العميا الفمسطينية فتقتصر . تقوم بالرقابة القضائية عمى القرارا3

 عمى نظر دعوى االلغاء دون دعوى التعويض.

 . جميع قرارات محكمة العدل العميا الفمسطينية قطعية ال يجوز استئنافيا او الطعن بيا.4

تيا االلزامية من فاالخيرة تستمد مصدر قو ، منيا المبادىء العامة لمقانون مكتوبة. المصادر الغير 5

 القضاء. 

. نظام القضاء الموحد يشتمل عمى جية قضائية واحدة فقط وىي جية القضاء العادي وتنظر في 6

 .جميع المنازعات سواء كانت ادارية او جزائية او مدنية

 .ينظر في االلغاء والتعويض معا . نظام القضاء المزدوج 7
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ن ىو نظام القضاء الموحد وذلك نتيجة تأارىا بمختمف . ال زال النظام القضائي المتبع في فمسطي8

عمما بأن فمسطين يمغب عمييا طابع النظام القضائي  روف السياسية واالقتصادية واالجتماعيةظال

 .المزدوج ولكن ليس بشكل كامل

وذلك لحماية حقوق ، .  تعتبر دعوى االلغاء دعوى عينية وليست شخصية تخاصم القرار االداري9

 االفراد من تعسف االدارة ولحماية مبدأ المشروعية ايضا.وحريات 

 اي يجب ان يكون ىناك مصمحة مباشرة وشخصية لرافع دعوى االلغاء.، . ال دعوى دون مصمحة10

ولكن المشرع الفمسطيني قد اخذ بنظام التظمم ، . التظمم االداري قد يكون اختياريا او اجباريا11

 ي.االختياري عمى عكس المشرع المصر 

. يوجد عدة شروط لقبول دعوى االلغاء امام محكمة العدل العميا اذا تخمف اي شرط منيا ترد 12

 .الدعوى شكال

. تعتبر القوة القاىرة وطمب المساعدة القضائية من اسباب وقف ميعاد الطعن ولكن التظمم االداري 13

 وتقديم الدعوى الى محكمة غير مختصة من اسباب انقطاع ميعاد الطعن.

. الحكمة من تحديد ميعاد قصير لرفع دعوى االلغاء امام محكمة العدل العميا ىو تغميب المصمحة 14

 العامة عمى المصمحة الخاصة.

محاكم جاءت اختصاصات محكمة العدل العميا الفمسطينية عمى سبيل الحصر في قانون تشكيل ال 15

 .2001لسنو  5النظامية رقم 
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  التوصيات: ثانيا:

عمى المشرع الفمسطيني تحريك وتفعيل واعادة الحياة مرة اخرى لمشروع قانون مجمس الدولة  نتمنى. 1

 الفمسطيني وخاصة بعد ان صدر مرسوما رئاسيا بتشكيل المحكمة الدستورية.

المشرع الفمسطيني استحداث قانون خاص مستقل ينظم اجراءات واصول التقاضي امام  نناشد. 2

الذي لم  2001لسنو  2ن قانون اصول المحاكمات المدنية الفمسطيني رقم محكمة العدل العميا بدال م

 يغطي جميع االحكام المنظمة لمدعاوي االدارية.

. اوصي بان يتبع النظام القضائي المزدوج في فمسطين النو يتضمن جية قضائية متخصصة في 3

تمك المنازعات اذا ما قورن الفصل في المنازعات االدارية وىو اكار كفاءة  وقدرة عمى التعامل مع 

 بالنظام القضائي الموحد.

بحيث يصبح نظام ، . اوصي باعتماد مبدأ تعدد درجات التقاضي في فمسطين امام القضاء االداري4

 التقاضي عمى درجتين بدال من درجة واحدة وىذا يحقق العدل بشكل افضل.

من قانون تشكيل المحاكم النظامية ( 33عمى المشرع الفمسطيني تعديل نص المادة ) يتوجب. كما 5

 بأن يصبح من ضمن اختصاص محكمة العدل العميا ايضا التعويض عن القرار 2001لسنو  5رقم 

  اي يصبح اختصاصيا بالغاء القرارات االدراية والتعويض عنيا، االداري الذي الحق ضررا بالطاعن

لم يمنع من ان يختص القاضي االداري عمما بأن نص المادة السابقة ،اي بتطبيقو عمى أرض الواقع 

   .بالتعويض وااللغاء وىذا يستدل عميو عندما اشار الى ذلك )سائر المنازعات االدارية(

. اوصي بأن تخضع جميع القرارات االدارية الى رقابة محكمة العدل العميا الفمسطينة وعدم تحصين 6

 الحكومية.اي قرار من تمك الرقابة وخاصة القرارات السيادية او 
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