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اإلهــــداء
 إل ىىأل األك ىىرم من ىىا جميعى ىًا........................................................إلىىىه شىىى اء
فمسطين إله الش ي الرمز الخال في قموبنا ياسر عرفات (أبو عمار)
 إلأل من كممو اهلل بالييبىة والوقىار ،إلىأل مىن عممنىي العطىاء بىدون انتظىار ،إلىأل مىن أحمىل أسىمو
بكىل افتخىىار ،أرجىىو مىن اهلل أن يمىىد فىىي عمىىرك لتىرى ثمىىا ًار قىىد حىىان قطافيىا بعىىد طىىول انتظىىار،
إلأل من رباني فأحسن تربيتي ،وكان نبراساً لي في حياتي................إله وال ي الحبيب.
 إلأل من تتسابق الكممات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتيا ،إلأل التي تمىتين الحىب وتلىزل األمىل،
إلىأل بسىمة الحيىاة وسىر الوجىىود ،إلىأل مىن كىان دعاؤىىا سىىر نجىاحي وحنانيىا بمسىم ج ارحىي ،إلىىأل
الىىذي ترطىىر قمبيىىا شىىوقًا وحنىىت عيناىىىا الوضىىاءتان إلىىأل رؤيتىىي متقمىىدًا شىىيادة الماجسىىتير ،وىىىا
ىي قد أينعت ألقدميا اآلن بين يدييا ..................................إله وال تي الغالية.
 إلأل من تجرعوا الكأس فارغاً ليسقوني قطرة حب  ،إلىأل مىن كمىت أنىامميم ليقىدموا لىي لحظىة
سىىعادة ،إل ىىأل مىىن حو ىىدوا األشى ىواك عىىن درب ىىي ليمي ىىدوا لىىي طري ىىق العم ىىم وكىىانوا ل ىىي خي ىىر
ٍ
سند...................................................إله اشقائي وشقيقتي حفظ م اهلل.
 إلىىأل عىىائمتي ح الحاجىىة ام ع ىزام وام نرىىوز  -أعمىىامي -عمىىاتي -خىىايتي وأبنىىائيم جميع ىاً إلىىأل

زمالئي وأودقائي ،والأل كل من دخموا في حياتي وتركوا فييا أث ًار.

أه ي لكم رسالتي هذه لت وني الحب وال عاء.

الباحث

ب

شكر وتق ير
قال تعالهَ :لئِن َ
ش َك ْر ُت ْم َ ََل ِزي َد َّن ُك ْم.
أشكر اهلل مويي وخالقي الذي من عمي إتمام ىذا العمل المتواضع ،وىيأ لي من األساتذة،
واألىل ،والزمالء من وقف إلأل جانبي إلنجاز بحثي ىذا ،مع رجائي أن يتقبمو مني ويجعمو
خالوًا لوجيو الكريم.
وانطالقًا من قول النبي ﷺ ":من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل".2فإن الواجب يحتم عمي
أن أتقدم بجزيل الشكر وايمتنان بعد اهلل عز وجل ألستاذي ومشرفي عمأل ىذا البحث ال كتور
الفاضل :محم سميمان شبير ،وال كتور الفاضل  :سالم أحم الكر  -حفظ ما اهلل -المذان
ترضال بالموافقة عمأل اإلشراف عمأل ىذه الرسالة ،وزيناىا بمالحظاتيم وتوجيياتيم ،ومنحاني من
وقتيما ،وعمميما الشيء الكثير رغم كثرة مشاغميم والتزاماتيم ،أسال اهلل أن يجزييما عني خير
الجزاء.
كما أتقدم بجزيل الشكر إلأل عضوي لجنة المناقشة كالً من -8
ال كتور الفاضل  8محمد عبد اهلل أبو مطر

"حرظو اهلل"

ال كتور الفاضل  8وليد عبد الرحمن مزىر

"حرظو اهلل"

المذان ترضال بقبول مناقشة ىذه الرسالة ،ليثرياىا بمالحظاتيما القيمة.
والشكر مووول إلي جامعتي -جامعة األزىر ،-وخاوة لكمية الحقوق ،وجميع العاممين
بيا جعل اهلل عمميم ىذا في ميزان حسناتيم.

الباحث

1سورة إبراهيم :اآلية (.)7
 2الترمذي :سنن الترمذي ،البر والصلة/الشكر لمن أحسن إليك :333/4 ،رقم الحديث  ،4354صححه األلباني ،الجامع
الصغير وزيادته(ج.)4455/4
ج

ممخص الرسالة
يشكل القضاء في الدول التي تحترم القانون أحد ركائز ودعائم الدولة القانونية ،كما
يعتبر قضاء فحص المشروعية ىو أحد أىم وور الرقابة القضائية عمأل الق اررات اإلدارية
الوادرة عن اإلدارة بإعتبارىا واحبة سمطة وسيادة  ،بحيث تقوم فكرة قضاء فحص المشروعية
عمأل قيام القاضي العادي وعمأل وجو الخووص القاضي المدني بإحالة القرار اإلداري الذي دفع

بعدم مشروعيتو إلأل القاضي اإلداري وذلك لرحص مشروعيتو وذلك بيدف إستبعاد تطبيقو في
الدعوى األومية المعروضة عمأل قاضي الموضوع  ،في حين أن القاضي الجزائي يتولأل فحص
مشروعية القرار اإلداري دون أن يقوم بإحالتو إلأل القضاء اإلداري وذلك نظ ًار إلمتداد إختواوو

بنظر المسائل التي تعترض الدعوى الجزائية  ،وا ن كانت دعوى فحص المشروعية تشكل أحد
وور المنازعات اإلدارية فمن باب أولأل أن يقوم القاضي اإلداري بنظرىا .
وييدف ىذا القضاء إلأل تعزيز مبدأ المشروعية اإلدارية واعمال رقابتو عمأل الق اررات
اإلدارية حتأل ولو إنتيت المدة المقررة لممطالبة من القضاء اإلداري بإللاء القرار اإلداري  ،وعميو
فإن القرار اإلداري ي يتحون من الرحص فيبقأل محالً لمرحص لتقرير مدى مشروعيتو من

عدمو.

وانطالقى ىاً م ىىن أىمي ىىة الد ارس ىىة وم ىىن أج ىىل اإللم ىىام بموض ىىوعيا فق ىىد ت ىىم تقس ىىيميا إل ىىأل ث ىىالث

فوىىول  ،حيىىث تناولنىىا فىىي الروىىل األول ماىيىىة قضىىاء فحىىص المشىىروعية  ،وفىىي الروىىل الثىىاني
تناولنا إجراءات دعوى فحىص المشىروعية وشىروط قبوليىا  ،أمىا فىي الروىل الثالىث فقىد خووىناه
لنظر دعوى فحص المشروعية والحكم فييا .
وفىىي ختىىام البحىىث قىىد تووىىمنا إلىىأل مجموعىىة مىىن النتىىائف تىىم تسىىطيرىا عمىىأل وىىرحات ىىىذه
الد ارسىىة  ،باإلضىىافة إلىىأل العديىىد مىىن التووىىيات تمىىت اإلشىىارة إلييىىا فىىي نيايىىة البحىىث بممىىين بىىأن
تكون ىذه التوويات ذات أىمية عممية وعممية .

د

Abstract
The judiciary in Countries that respect law represent one important
pillars in legal state, Judiciary legitimacy testing one of the most
important types of judicial Control over the administrative decisions
issued by the administration as it have power and sovereignty ,and the
idea of its implementation that the judge – especially the Civil judge –
refer the administrative decision which had been decided it illegitimatc
to administrative judge to test it legality to exclude apply it on the main
Case before the judge, also the Criminal Judge tests the legality of the
administrative decione but without referring it to the administrative
judiciary because of the breadth of his Competence in the Consideration
of the issues that Permeate the Criminal Case .
So, if the Case of testing legitimacy is one of the kinds of
administrative disputes , it's more necessary that the administrative judge
Consider it .
The aim of the judges legitimacy testing is strengthen the principle
of administrative legality and apply the Control over the administrative
decisions even if the period of claim to Cancel the administrative decision
is finished, As a result, the administrative decision remains subject to
scruting, and determination of its legality.
Finally, In order to limitation the subject of our study, we divided it
to three chapters:
First Chapter: what is the judges legitimacy testing?
Seconed Chapter: procedures of judges legitimacy testing.
Final Chapter: Judgment in a Case of testing legitimacy.
Finally, this research has reached a number of conclusions that
have been fully stated, as well as a number of recommendations that are
expected to be of great scientific and practical value to the readers.
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المقدمة
 موضوع الدراسةتجهر تمخ تر قا ا ً باتفصل في تم ا عا  ،ظ ً تتعرر جها

عر ت ضاء

تمش ع ة تة ي

فإ

ةرر ة ع تمهةاا ع ةا ت ضةاء  ،ب ةث تةرخل بعةت تم ا عةا فةي

إختصاص جهر قضائ ر
قضةةائ ر بمباش ة

ت ضاء

تبعت آلخ في إختصةاص جهةر قضةائ ر ىخة و  ،إ قامة جهةر
ب ة ت قةةر إعتةةر ع ةةا ق عةةر

إختصةةاص جهةةر قضةةائ ر ىخ ة و فإ هةةا تك ة

إلختصاص ت ضائي .
شكل ت ضاء إلر ي بص
رعائا تر تر ت ا

عامر خص صا ً في تر ل تتي ت ت ا ت ةا

ر  ،تك

ت ضاء شكل قابر ع ا ىعمةال إلر

ما ر مبرى تمش ع ر إلر ر  ،ال ع ما ى
عامر
ر

م ىخ
مشا كر م

إلر ر ع ار ت ا

ا

ى ا

 ،ب ث تا إعمال

مة مبةرى تمشة ع ر

ت ضاء قابتةه ع ةا ت ة

مش ع ته ى عرمه ر

ت ضاء هةر

إتغاء ت

ا بةإ ر م فة ر

ب ى بر ه .

ع ت ضاء تك ةه عة

تم عار ت ا ي تم رر تإلتغاء  ،ب ث ى

إلر ي م ثا ت

ف ر تصر

ت صار ً ب اء ً ع ا

تمخا ب به  ،ع ء كا

ممةا ة ري إتةا

إلر ي تة ي صةر عة عة ر إر ةر

عمال تتي قرر تص ب

عتب قضاء ف ص تمش ع ر م

م ف

ت

ى ةر كةائ

إلر ةر بةات غا
إتةا تب ةث فةي ت ة

إلر ي كما ة ت ةال فةي قضةاء

إلتغاء .
في
ت

ت ضاء تظ صا ب تشأ

تمتضة

مة ثةا اب ةه باتةرف بعةرا مشة ع ته
ص ر ع ء كا

مة

تة

تة إلعةتبعارا مة
ت بعكة

مر ر ا ج ئ ر ىا إر ر
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إلر ي ى

بة ع ةه ة

تت ب ة ع ةه فةي تم ا عةر

قضةاء إلتغةاء تة ي جةب ع ةا

تمتض ة

ع ة فةةي ت ة

ى

إلتغاء شك ً ،تك
إلختصةةاص

تة

إلر ي خ ة ل مةةر

ةةرر ا ت ةةا

ً
معأتر إر ًةر فةإ
معأتر ف ص تمش ع ر

ص ة ل فةةي ظ ةةا ،

ة

عةةت ر إتةةا ك ة

إال فض ة رع ة و

ت اضةي إلر ي ة صةا ب

ت اضةةي إلر ي متخصةةص فةةي

تمعائل إلر ر .
ظ ً تعرا ق ا ا صا ب تشأ

باتت را برع و إلتغاء ت

عبب  ،ى ق اا قاضي إلتغاء ب فت رع و ت اع
ت
تة

تمتض

 ،م ثا إ تظا

م ت ب

ع ه مة خة ل رعة و ت ظة مةاا قاضةي تم ضة ع مة ثةا ةرف بعةرا مشة ع ر
إلر ي تمة ر ت ب ةةه ع ةةه

مش ع ته  ،فإ

ق

تة

إلعةةتبعارا مة

تت ب ة بعةةر

ت ابر تعامر ى ت را رع و ج ئ ةر ىمةاا ت اضةي تج ئةي ضةر شةخص

إر ي ما ت ي عر مخاتفته ج مر بم جب ت ا

كت

كةةا ت اضةةي بعةةرا

جع ه ع ضر بأ ت ف ع ةه ىي رعة و قضةائ ر عة ء كا ة ج ئ ةر ىا

مر ر  ،ب ث تعت
خات

إلر ي تعبب مةا ى بةر

ىي شخص بأ

عت

.

جأ إتا ت ضاء تمر ي ت م اتبر ب

معت ر ً به إتةا قة

إر ي ما .
إ كا ت اضي تج ئي ت ي ظ ترع و تج ئ ر متر إختصاصه بات ظ إتا تمعائل
تعا ضر تتي تعت ت ترع و تج ئ ر ،
 ،فةةإ

ة

إلر ي،

ع ةةه ص ة
ك

مخ ل ته بم جب قا

ر ت ظ ة فةةي تمعةةائل إلر ةةر ر

ى

إلج ء

ة ا بإ اتتهةةا إتةةا ت اضةةي

بات عبر ت رف بعرا تمش ع ر (معأتر إر ر) ت ي بم جبه

ف ص تمش ع ر جع ها تتصل ب اض ها ،
بات ظ ت معائل تمر ر ر

بخ

رع و

ت اضي تمةر ي تة ي ال خةتص إال

تمعةائل إلر ةر ممةا جع ةه م ةر ب قة
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تج ئ ةر

تةرع و تمر ةر إصةر

كةا قضةائي بإ اتةر تمعةأتر إلر ةر

تة إ رفة ىمامةه بعةرا مشة ع ر ت ة

صا ب إلختصاص بات ظ ت معائل إلر ر ىال

ت اضي إلر ي .

ت كا ت ي صر ع قاضةي ف ةص تمشة ع ر تة ي

ع ةا ت ج ةر ت عةب ر  ،ال

ة

إلر ي  ،إ ما ظل م ج ر ً في ت ا  ،كل ما في

ري إتا إعر ا ت

تة ي ضةةي بعةةرا مشة ع ر ت ة
تت ب

إلر ي إتةةا

م فإ

ت كا

إلر ي ة ري إتةةا ق ةةاا قاضةةي تم ضة ع بإعةةتبعارا م ة

ع ا تم ا عر تمع ضر ع ه تتي تا إ افها .

 أهمية الدراسة :تبر ى م ر

ا تر عر ظا

ما ته تا تة ت صة
تا

ً في ك

 ،تكة

ة

تة

مة

مبرى تمش ع ر عمةل ع ةا

م ض عها ع

مةا ً تم ةرر بة ص

إلتغةاء بعةر إ ضةاء تعةت

قضةاء ف ةص تمشة ع ر ال ت ةر بم عةار

ةأتي تع ة ً ت مشة ع ر

ة

إلر ر .
ً
إضافر إتا ما عب فإ ى م ر
ت ضةةاء

ت ةةا

تب ةث تكمة فةي إ ةا

تة مة خة ل ب ةةا إجة ء

ت

فةي عة

ة ت عةام

ظة قاضةةي ف ةةص تمشة ع ر تةةرع و

ف ص تمش ع ر  ،تكي عت شر بها ت ضا في عم ها بإعتبا

ة

تف ةص ت مشة ع ر

م صم ا إختصاصها .
 الصعوبات التي واجهت الباحث :بما ال خفا ع ا ى ر فإ
تر عر ،

ت

ا

تعر ر م

ع ر ت ر تم ج تع م ر
تاج

تم ض ع  ،ت ت

تتي

تصع با

جهت ي إث اء إعر ري ته ا

ال ىباتغ بات ل إ تكار ت عرا تر عا

تب ث إتا تت ب ب

إتغاء غ ا م م ض ع تب ث بما ال تعا ت م

بخص ص

ى ع ت ضاء إلر ي م

ب عر خص ص ر

قضاء

ت ضاء ت ي

م ض ع تر عر .
بات غا م

ت

إال ى ي إعت ع

تم ج تت ر ر بشكل كب

بت ف

م هللا بمعاعر

إع ا ها ع ا م ض ع تر عر .
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مش في إلععتفار م

إتا جا ب
ر

ب

ا تم ج
اا كب

ف ر كا تم ق تم تفي إلتكت

في ت ص ل ع ا

تع ا  ،ك ت مجم عر ت

ي تتاب تمعهر ت

كاا ت ضائ ر تتي تصر

ال ظمر تصار

في ف ع

بجامعر

ع م كمر تعرل

ت م خ ل إع ا ها بما

خرا م ض ع تب ث .
 تساؤالت الدراسةتر

ح تبا ث إث اء إعر را ته ا تر عر تعا ل ئ عي تمثل في

ج ر قضاء ف ص تمش ع ر في ف ع
تعا ال تتم
 -1ما

في

؟ ىماا

تي  :ما

مرو

تتعا ل فإ ه تف ع م ه عر

تي :

تم ص ر ب ضاء ف ص تمش ع ر ؟
قضاء ف ص تمش ع ر بإخت

 -2ل خت

ت ظاا ت ضائي تمتب في تر تر

عما إ كا قضاء م ر ىا م ر ج ؟
 -3ل تم
 -4ك

قضاء ف ص تمش ع ر ع غ ا م ص

تا ت

 -5ما ي

ت ضاء إلر ي ؟

رع و ف ص تمش ع ر ماا قضاء ف ص تمش ع ر ؟

ثا تمت تبر ع

 -6ل ت تص

ترف بعرا تمش ع ر ماا ت ضاء تعاري ؟

رع و ف ص تمش ع ر في ظ ا ع ا ت اضي إلر ي  ،ا ج
ظ ا؟

تغ ا ى

 -7ما ي ت ج ر تتي كتعبها ت كا تصار في رع و ف ص تمش ع ر ؟
 منهجية الدراسة :في ض ء ما ت را فعأت ا ل
ر في ت

ت

ا

إ

تعر ر م

ا تر عر م خ ل إتباع تم هج تت

تم ب ر في ر تر ف ع
ت

بش ها (ق اع غ

تتجا ر قا ( )2تع ر 2001ا ،ك ت قا
قا

تفصل في تم ا عا

ما ى عته م كمر تعرل تع ا م

– تضفر تغ ب ر )  ،ال ع ما

تها ص ر بم ض ع تب ث مثل قا
إلج ء

ىص ل تم اكما
ام

تص ر بم ض ع تر عر.
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تمر ر

تج ئ ر قا ( )3تع ر 2001ا ،

إلر ر قا ( )3تع ر 2016ا  ،غ
كاا قضائ ر

ي تمجم عر ت عر

ت

 ،كت

 خطة الدراسة :إ

تم ض ع قضاء ف ص تمش ع ر ته م

تت

تع ا ت ب ث في مثل
شأته إب

ال م ر  ،بإعت ار ا ى

تم ض ع أتي م خ ل ت ر ر ما ر

مفه مه ب ا خصائصه  ،ب ا ى جه تف

ت ضاء
ص

ب ه ب

تمرخل

ت بت ر ر
تم ا عا

إلر ر .
رع و ف ص تمش ع ر ال تخت

تما كا
ا ما م

ا

اع غ

كامل ضح

ا إلج ء

قب ل

ا ترع و .

ش

ظ ً تك
ظ في

ت م

ع ب ر ترعا ي ت ضائ ر

ث إج ء تها

م

ت ي جع ا

خ و فإ

خصص فصل

م إ اتر ترع و بعر ترف ىماا ت اضي تعاري ك ت ت ر ر

رع و ف ص تمش ع ر ت شأ ت جر ج ر

ا ترع و قاضي

كا قضائي

ا بإصر

عا

ع  ،فه

ت ب ى

ت ع تعرا تأب ر ت ع.

تكل ما ت را فإ ي عأت ا ل م ض ع قضاء ف ص تمش ع ر م خ ل ت ع ا تر عر
إتا ث ثر فص ل

ت عا ت

تي -:

الفصل األول  :ما هية قضاء فحص المشروعية
تمب ث

ل  :شا قضاء ف ص تمش ع ر

تمب ث تثا ي  :مرت ل قضاء ف ص تمش ع ر خصائصه
تمب ث تثاتث :تم

قضاء ف ص تمش ع ر ع غ ا م ص

تم ا عا

إلر ر

الفصل الثاني  :إجراءات دعوى فحص المشروعية وشروط قبولها
تمب ث

ل  :ترف بعر تمش ع ر ك ع ر تت

تمب ث تثا ي  :إج ء
تمب ث تثاتث  :ش

رع و ف ص تمش ع ر

رع و ف ص تمش ع ر
قب ل رع و ف ص تمش ع ر

الفصل الثالث  :نظر دعوى فحص المشروعية والحكم فيها
تمب ث

ل  :ت ظ في رع و ف ص تمش ع ر

تمب ث تثا ي  :ت كا في رع و ف ص تمش ع ر
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الفصل األول
ما ىية قضاء فحص المشروعية
 تمييد وتقسيم :إف البحث في ماىية قضاء فحص المشروعية مسألة في غاية األىمية  ،نظ اًر لحداثة
ىذا النوع مف القضاء مف جية ولندرة تطبيقاتو في الدوؿ المقارنة وىو ما يؤدي إلى ضرورة
تكريس مفيومو ومعرفة مقصوده ،كما يمعب ىذا القضاء دو اَر كبي اَر في حماية وصوف مبدأ
المشروعية وىو ما يكشؼ أىميتو مف جية أخرى .
ولإلحاطة بماىية قضاء فحص المشروعية يجب الحديث عف نشأتو مف جانب  ،وابراز
ٍ
جانب آخر  ،ومف ثـ تمييزه عف غيره مف صور المنازعات
مدلولو وبياف خصائصو مف
اإلدارية .
عمى ضوء ما تقدـ فإننا سنتطرؽ إلى نشأة ىذا القضاء ونطاؽ تطبيقو

ومف ثـ

إستعراض مدلوؿ قضاء فحص المشروعية وخصائصو وذلؾ لمعرفة ذاتيتو  ،وأخي اًر سنتطرؽ
إلى تمييز قضاء فحص المشروعية عف غيره مف صور المنازعات اإلدارية وذلؾ عمى النحو
األتي -:
 المبحث األوؿ :نشأة قضاء فحص المشروعية ونطاؽ تطبيقو. المبحث الثاني :مدلوؿ قضاء فحص المشروعية وخصائصو. -المبحث الثالث :تمييز قضاء فحص المشروعية عف غيره مف صور المنازعات اإلدارية.
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المبحث األول
نشأة قضاء فحص المشروعية وتطبيقاتو
 تمييد وتقسيمفي رأي الباحث يعود وجود نظاـ قضاء فحص المشروعية في الواقع إلى عدة أسباب ،تتمثؿ
أىميا في أف القاضي العادي الذي يثار أمامو مشروعية قرار إداري يؤكد عمى تمسكو بحدود
واليتو واحترامو لقواعد االختصاص القضائي ألنو قاضي عادي وليس قاضي إداري مؤىؿ لنظر
مثؿ ىذه المنازعات اإلدارية ،لذلؾ يعتبر إحتراـ قواعد اإلختصاص القضائي مف أىـ األسباب
التي أدت لنشأة ىذا القضاء ،كذلؾ تكريس وتعزيز مبدأ المشروعية قد ساىـ في وجود ىذا
القضاء الذي ييتـ بفحص مشروعية القرار اإلداري طالما أثير ىذا األمر أماـ قاضي عادي غير
مختص ،وكذلؾ حماية الحقوؽ والحريات الفردية تعدمف أسباب نشأة قضاء فحص المشروعية .
وعمى صعيد تطبيؽ قضاء فحص المشروعية في الدوؿ الراىنة فإف تطبيؽ ىذا القضاء ليس
موحداً ويختمؼ مف دولة ألخرى في التطبيؽ نظ اًر الختالؼ الدوؿ في فمسفتيا القضائية ونظاميا
القضائي ،حيث أف تطبيؽ قضاء فحص المشروعية في دوؿ القضاء الموحد يتـ بموجب آلية
تختمؼ عف تمؾ التي تتـ في دوؿ القضاء المزدوج.
وعمى ضوء ما تقدـ فإننا سنقوـ بتقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف وذلؾ عمى النحو األتي-:
 المطمب األوؿ  :أسباب نشأة قضاء فحص المشروعية -المطمب الثاني  :تطبيؽ قضاء فحص المشروعية في الدوؿ المقارنة
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المطمب األول
أسباب نشأة قضاء فحص المشروعية
يمكف لنا تحديداألسباب المؤدية إلى ظيور ونشاة قضاء فحص المشروعية مف خالؿ الحديث
عف مبدأ احتراـ قواعد االختصاص القضائي ،واحتراـ مبدأ المشروعية اإلدارية ،واحتراـ مبدأ
حماية الحقوؽ والحريات الفردية ،وفيما يمي نبرزىا عمى التفصيؿ اآلتي.
الفرع األول
احترام قواعد اإلختصاص القضائي
يعتبر إحتراـ قواعد اإلختصاص القضائي مف أحد أسباب نشاة قضاء فحص المشروعية،
ووجو ىذا األمر تكمف في أف المنازعات اإلدارية إذا ما أثيرت أماـ القضاء الخاص الذي يعرؼ
بالقضاء المدني والعادي فإف القاضي في ىذه الحالة لف يستطيع النظر فييا لكونو غير مختص
وفقاً لقواعد القانوف ،وفي المقابؿ فإف القاضي اإلداري ال ينظر في المنازعات الفردية والمدنية
بيف األفراد ،والسبب في ذلؾ يرجع إلى أف المنازعات اإلدارية تختمؼ اختالفاً كبي اًر عف
المنازعات العادية بيف األفراد وىو ما يقتضي اختالؼ القاضي في كؿ نزاع عف
األخرٔ.فالمنازعات اإلدارية ىي المنازعات الناتجة عف نشاط اإلدارة العامة في الدولة وعف
عالقاتيا باألفراد باعتبارىا سمطة عامة في الدولة ،أما المنازعات الفردية فيي مرتبطة بالعالقات

ٔعيسػػاني عمػػي،التظمـ والصػػم فػػي المنازعػػات اإلداريػػة ،رسػػالة ماجسػػتير ،جامعػػة أبػػوبكر بمقايػػد ،تممسػػاف،الجزائر-ٕٓٓٚ ،
ٕٓٓٛـ ،ص.ٙ
ارجػػع فػػي تعريفػػات أخػػرى :عبػػد الناصػػر أبوسػػميدانة ،الخصػػومة اإلداريػػة ومسػػتقبؿ القضػػاء اإلداري فػػي فمسػػطيف – د ارسػػة
مقارنة ،رسالة دكتوراه ،جامعة عيف شمسٕٜٓٓ ،ـ ،ص.ٚٚ
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القائمة بيف األفرادٔ .وغالباً ما نجد محكمة العدؿ العميا تعرؼ المنازعات اإلدارية مف خالؿ
تسميتيا بالخصومة اإلدارية أو الدعوى أو القضايا اإلداريةٕ.
وبالتالي فإف احتراـ قواعد االختصاص القضائي في ىذه الحالة يستوجب إحالة النزاع أو
الدفع أو الدعوى مف قبؿ القاضي غير المختص إلى القاضي المختص.
وبتطبيؽ ما تقدـ فإف الخصوـ إذا ما أثاروا أماـ القاضي العادي نزاع مدني أو تجاري أو
عمؿ أو أي نزاع عادي أخر عدـ مشروعية قرار إداري تـ اب ارزه في الدعوى وتـ االستناد إليو في
أمر معيف فإف القاضي العادي ليس قاضياً إدارياً وليس قاضياً لممشروعية اإلدارية وبالتالي فيو
ال يممؾ النظر في ىذا األمر ويحيمو إلى القاضي اإلداري احتراماً لقواعد االختصاص القضائي.
ويتولى المشرع تحديد جيات االختصاص القضائي وذلؾ مف خالؿ القواعد التي يضعيا
في القانوف الخاص بالمرافعات واصوؿ المحاكمات ،وفي فمسطيف نجد أف قانوف أصوؿ
المحاكمات المدنية والتجارية رقـ (ٕ) لسنة ٕٔٓٓـ،وتعديالتو قد نص عمى قواعد االختصاص
القضائي وأوجب احتراميا مف قبؿ الجميع ،حيث أفرد ليا الباب الثاني مف ىذا القانوف في المواد
( )ٕٚوما بعدىا ،والتي أبانت األحكاـ والقواعد المتعمقة بتحديد الجية القضائية المختصة
بالمنازعات القضائية.
ومف المعموـ أف الجيات القضائية الموجودة في الدولة متعددة لذلؾ ال بد مف وضع قواعد
تنظـ اختصاصيا ،وبموجب قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ (ٕ) لسنة ٕٔٓٓـ،

ٔ ارجػػع بصػػورة مفصػػمة فػػي إب ػراز المعنػػى أعػػاله :محمػػد سػػميماف نػػايؼ شػػبير ،قضػػاء اإللعػػاء فػػي دولػػة فمسػػطيف ،الطبعػػة
األولىٕٓٔٛ ،ـ ،صٗ ٛوما بعدىا.
ٕ أنظر :حكـ محكمة العدؿ العميا براـ اهلل في الػدعوى رقػـ ٕٓٓ لسػنة ٕٓٓٛـ ،بتػاريخ ٕٓٓٛ/ٚ/ٕٜـ ،وفػي الػدعوى رقػـ
 ٔ٘ٚلسػػنة ٕٔٔٓـ ،بتػػاريخ ٕٕٔٓٔٔ/ٜ/ـ ،وفػػي الػػدعوى رقػػـ  ٜٔلسػػنة ٕٓٓٙـ ،بتػػاريخ ٖٕٔٓٓٙ/٘/ـ ،وفػػي الػػدعوى
رقـ ٕ ٚلسنة ٜٜٔٛـ ،بتاريخ ٜٜٜٔ/ٜ/ٙـ .مصدر األحكاـ :منظومة القضاء والتشريع في فمسطيف "المقتفي"" ،الموسوعة
اإللكترونية ألحكػاـ محكمػة العػدؿ العميػا ٕٓٔٗ-ٜٜٔٛـ"،إعػداد معيػد الحقػوؽ بجامعػة بيرزيػت بالتعػاوف مػع المكتػب الفنػي
لممحكمة العميا ،يمكنا الرجوع إلييا مف خالؿ الرابط اإللكترونيhttp://muqtafi.birzeit.edu/index.aspx :

9

وتعديالتو فإننا نجده حدد أوالً اإلختصاص القيمي ٔ ،ثـ اإلختصاص النوعي

ٕ

لممحاكـ العادية

(محاكـ الصم ومحاكـ البداية) ،وىو ما يالحظ معو أف المشرع في ىذا القانوف لـ يتطرؽ إلى
االختصاص الوالئي بيف المحاكـ العادية واإلدارية.
بينما في قانوف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ (٘) لسنةٕٔٓٓـ ،وتعديالتو ،نجده قاـ بتحديد
المنازعات التي تدخؿ ضمف اختصاص محكمة العدؿ العميا باعتبارىا محكمة قضاء إداري
ومختصة بالمنازعات اإلدارية ،وما عدا ىذه المنازعات اإلدارية فال تختص ىذه المحكمة بأي
نزاع أخر.3
وعميو يعتبر القضاء العادي ىو صاحب اإلختصاص في الفصؿ في المنازعات التي تحدث
بيف األفراد  ،وكذلؾ بيف األفراد واإلدارة عندما تخمع ثوب السمطة العامة وتتجرد منو وتتعامؿ
معيـ كفرد عادي دوف أف تتمتع بأي إمتيازات.اما بالنسبة لوجود القضاء اإلداري وتحديد
ٔ قضت المػادة رقػـ ( )ٖٜمػف قػانوف أصػوؿ المحاكمػات المدنيػة والتجاريػة عمػى أنػو (تخػتص محكمػة الصػم

بػالنظر فيمػا

يمي  -ٔ:الدعاوي التي ال تجاوز (ٓٓٓ)ٔٓ0عشرة آالؼ دينار أردني او ما يعادليا بالعممة المتداولة...الخ).
ٕ الفقرة الثانية مف المادة رقـ  ٖٜمف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية .
ٖ حيث جاء في المادة (ٖٖ) بشأف اختصاصات محكمة العدؿ العميا النص عمى أنو( :تختص محكمة العدؿ العميا بػالنظر
فيمػػا يمػػي -ٔ:الطعػػوف الخاصػػة باالنتخابػػات -ٕ.الطمبػػات التػػي يقػػدميا ذوو الشػػأف بإلعػػاء الم ػوائ أو األنظمػػة أو الق ػ اررات
اإلداريػػة النيائيػػة الماسػػة باألشػػخاص أو األم ػواؿ الصػػادرة عػػف أشػػخاص القػػانوف العػػاـ بمػػا فػػي ذلػػؾ النقابػػات المينيػػة-ٖ.
الطمبات التي ىي مف نوع المعارضة في الحبس التي يطمب فييا إصدار أوامر اإلفراج عف األشخاص الموقوفيف بوجو غير
مش ػػروع -ٗ.المنازع ػػات المتعمق ػػة بالوظ ػػائؼ العمومي ػػة م ػػف حي ػػث التعي ػػيف أو الترقي ػػة أو الع ػػالوات أو المرتب ػػات أو النق ػػؿ أو
اإلحالة إلى المعاش أو التأديب أو االستيداع أو الفصػؿ ،وسػائر مػا يتعمػؽ باألعمػاؿ الوظيفيػة -٘.رفػض الجيػة اإلداريػة أو
امتناعي ػػا ع ػػف اتخ ػػاذ أي قػ ػرار ك ػػاف يج ػػب اتخ ػػاذه وفقػ ػاً ألحك ػػاـ القػ ػوانيف أو األنظم ػػة المعم ػػوؿ بي ػػا -ٙ.س ػػائر المنازع ػػات
اإلداريػة -ٚ.المسػػائؿ التػي ليسػػت قضػايا أو محاكمػػات بػػؿ مجػرد عػرائض أو اسػتدعاءات خارجػػة عػف صػػالحية أي محكمػػة
تستوجب الضػرورة الفصػؿ فييػا تحقيقػاً لمعدالػة -ٛ.أيػة أمػور أخػرى ترفػع إلييػا بموجػب أحكػاـ القػانوف) .وتجػدر اإلشػارة إلػى
أف :الفقرة رقـ (ٕ) عػدلت وأصػبحت عمػى النحػو اآلتػي .ٕ( :الطمبػات التػي يقػدميا ذوو الشػأف بإلعػاء المػوائ أو األنظمػة أو
القرارات اإلدارية النيائية الماسة باألشخاص أو األمواؿ الصادرة عف أشخاص القانوف العػاـ ،بمػا فػي ذلػؾ النقابػات المينيػة،
ومؤسسات التعميـ العالي ،واالتحادات المسجمة حسب األصوؿ والجمعيات ذات النفع العاـ) .راجع :القرار بقانوف رقػـ (٘ٔ)
لس ػػنة ٕٗٔٓـ بش ػػأف تع ػػديؿ ق ػػانوف تش ػػكيؿ المح ػػاكـ النظامي ػػة رق ػػـ (٘) لس ػػنة ٕٔٓٓـ ،منش ػػور ف ػػي الع ػػددٔٓٛمنالوق ػػائع
الفمسطينية ،بتاريخٕ٘ٔٓٔٗ/ٚ/ـ ،صٖ٘ .
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إختصاصاتو فإف ىذا األمر يختمؼ باختالؼ النظاـ القضائي المتبع في الدولة عما إذا كاف
قضاء موحد  ،أـ قضاء مزدوج .
فوفقاً لمنظاـ الموحد فإنو ال يوجد قاضي إداري  ،وانما يوجد قضاء واحد يختص بكافة
المنازعات دوف تمييز بيف المنازعات  ،سواء كانت بيف األفراد أو بيف اإلدارة واألفراد  ،وسواء
تعمقت بأمور إدارية أو مدنية أو تجارية أو جزائية ٔ .
أما بالنسبة لنظاـ القضاء المزدوج فإنو يوجد قضاء إداري يختص بالمنازعات اإلدارية في
حيف يوجد قضاء عادي يختص بالمنازعات العادية التي تحدث بيف األفراد ،أي تكوف ىناؾ
جيتيف قضائيتيف أو

نوعيف مف المحاكـ القضائية وىما المحاكـ العادية والمحاكـ

اإلداريةٕ.وبالرغـ مف أف النظاـ المزدوج يتمتع بخصيصة تتمثؿ في وجود قضاء إداري يتولى
ميمة الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة كقاعدة عامة  ،إال أف ىذه القاعدة ليست مطمقة إذ أف ىناؾ
إستثناء يرد عمى ىذه القاعدة  ،ويتمثؿ ىذا اإلستثناء في إسناد بعض المنازعات اإلدارية إلى
القضاء العادي  ،وعميو فإف ىذا األخير يتقاسـ اإلختصاص بمنازعات اإلدارة مع القضاء
اإلداري  ،ويبقى ىذا األخير ىو المييمف والرئيس عمى مثؿ ىذا اإلختصاصٖ.
وأثناء نظر القاضي العادي في المنازعة المعروضة عميو فقد تعترضو مسألة إدارية وذلؾ
بعد دفع أحد الخصوـ بعدـ مشروعية القرار اإلداري ويطمب منو فحص مشروعية القرار اإلداري،
ففي ىذه الحالة يقوـ القاضي العادي بوقؼ النظر في الدعوى األصمية (الدعوى العادية) ،
ويكوف أماـ خياريف بعد وقؼ النظر ،وىما :إما إحالة المسألة اإلدارية إلى القاضي اإلداري
باعتباره صاحب اإلختصاص األصيؿ بالمنازعات اإلدارية لفحص مشروعية القرار اإلداري دوف

ٔعبد اهلل الف ار ،الوجيز في أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية  ،الجزء األوؿ ،الطبعة الثانية ٕٓٔٗ،ـ ،صٕٔ.
ٕ مجػػدي م ػػدحت النيػػري ،مس ػػئولية الدول ػػة عػػف أعمالي ػػا غي ػػر التعاقديػػة– قض ػػاء التع ػػويض ،الطبعػػة الثاني ػػة ،دار النيض ػػة
العربية ،القاىرةٜٜٔٚ-ٜٜٔٙ ،ـ،صٔٚ؛ عمي شفيؽ :الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في المممكة العربية السعودية –
دراسة تحميمية مقارنة ،معيد اإلدارة العامة ،الرياضٕٕٓٓ ،ـ ،صٕ٘.
ٖ مسعود شييوب  ،المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية  ،الجزء األوؿ ،الطبعة الثالثةٕٓٓ٘ ،ـ  ،ص.ٔٔٚ
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أف يقوـ بإلعاؤه ،واما أف ينظرىا ويبحث في مدي مشروعيتو مف عدمو وذلؾ بشرط أف تكوف
الدعوى األصمية ىي دعوى جزائية أي أف يكوف ىذا القاضي قاضياً جنائياً وليس مدنياً أوغيرهٔ.
واستناداً لمفقرة السادسة مف المادة رقـ(ٖٖ) مف قانوف تشكيؿ المحاكـ النظامية ،يتض لنا
بأف محكمة العدؿ العميا تختص بكافة المنازعات اإلدارية التي تكوف اإلدارة طرفاً فيو بوصفيا
صاحبة السيادة  ،وذلؾ لعمومية الفقرة وعميو يعد إختصاصيا شامالَ لجميع أنواع المنازعات
اإلدارية  ،ويترتب عمى ذلؾ بأنو قد تنعقد محكمة العدؿ العميا بصفتيا محكمة إلعاء عندما
يطالب األفراد بإلعاء القرار اإلداري  ،وعندما يطالب األفراد بالتعويض عف األضرار التي لحقت
بيـ نتيجة إصدار القرار اإلداري فإنيا تنعقد بصفتيا محكمة قضاء كامؿٕ ،وبإعتبار فحص
المشروعية صورة مف صور المنازعات اإلدارية فإف القضاء اإلداري يعتبر مختصا بذلؾ،وعميو
قد تنعقد محكمة العدؿ العميا بصفتيا محكمة قضاء فحص المشروعية إذا دفع أحد أطراؼ
الدعوى العادية بعدـ مشروعية القرار وقرر القاضي العادي وقؼ الدعوى واحالة المسألة اإلدارية
إلى القضاء اإلداري ممثالً في محكمة العدؿ العميا.

وفي قطاع غزة فإن الحال أصبح مختمفاً عما عميو األمر في المحافظات الشمالية
في الشق الثاني العزيز من الوطن بعد صدور قانون الفصل في المنازعات اإلدارية رقم
 3لسنة  6102حيث أقره نواب كتمة التغيير واالصالح في غزة داخل المجمس التشريعي
المنعقد في غزة دون مشاركة باقي الكتل البرلمانية وال زال ىذا القانون مع القوانين
األخرى التي أقرت في غزة محل جدل دستوري ونقاش قانوني لم ينتو بعد .كما أن ىذه
القوانين مرتبطة من حيث مصيرىا ونفاذىا بالحالة السياسية والتشريعية المتجددة داخل
الوطن وبمآل الجيود الساعية إلى توحيد النظام التشريعي والقضائي .وأي كان :حيث لم
إلج ء تج ئ ر بأ ت اضي تج ئي متر إختصاصه ب ظ كافر تمعائل تعا ضر تتي
في قا
 1كما مع
إلج ء
ما قض به تمار قا ( )171م قا
ل تشخص ر ،
تعت ت ترع و تج ئ ر بإعتث اء معائل
تج ئ ر تف ع ي قا ( )3تع ر 2001ا .
ٕ محمػػد سػػميماف نػػايؼ شػػبير ،القضػػاء اإلداري فػػي فمسػػطيف" ،مشػػروعية أعمػػاؿ اإلدارة والرقابػػة عمييػػا – أسػػاليب الرقابػػة
القضػ ػػائية والتنظػ ػػيـ القضػ ػػائي فػ ػػي فمسػ ػػطيف – دعػ ػػوى اإللعػ ػػاء"،الطبعػ ػػة األولػ ػػى ،دار النيضػ ػػة العربيػ ػػة ،القػ ػػاىرةٕٓٔ٘ ،ـ،
ص.ٖٓٚ

12

تعد محكمة العدل العميا محكمة أول درجة في درجات القضاء اإلداري ولم تعد ىي
الوحيدة التي تمثل القضاء اإلداري ،حيث أن القانون المذكور استحدث المحكمة اإلدارية
كمحكمة قضاء إداري أول درجة ثم تأتي محكمة العدل العميا باعتبارىا محكمة ثاني
درجة وىي محكمة طعن ال موضوع.

ٔ

واحتراماَ لقواعد اإلختصاص القضائي،فإنو يتوجب عمى كؿ جية قضائية مباشرة
إختصاصيا المنوط بيا قانوناً ،وتحقيقاَ لذلؾ فاألصؿ إف القاضي العادي ال يممؾ فحص
مشروعية القرار اإلداري ألنو يخرج عف صالحيتو ويدخؿ في إختصاص جية القضاء اإلداري،
ولكف استثناءاً عمى ذلؾ يعتبر القضاء العادي وعمى وجو الخصوص القاضي الجزائي مختص
بفحص مشروعية الق اررات اإلدارية ،وىذا يشكؿ إمتداداً إلختصاص القاضي الجنائيٕ ،االمر
الذي يدفعنا بالقوؿ إف القاضي الجنائي قد يكوف قاضياَ إدارياً في مثؿ ىذه الحاالت ،مع التأكيد
إف ما تقدـ ذكره بالنسبة لمقاضي الجزائي ليس مفترضاً بالنسبة لمقاضي المدني ،فاألمر مختمؼ
بينيما .وان كنا نفضل أن يكون القاضي اإلداري وحده فقط ىو من يفحص مشروعية القرار
اإلداري انطالقاً من قاعدة التخصص.
الفرع الثاني
تعزيز وتكريس مبدأ المشروعية اإلدارية
تعتبر جميع الدعاوي اإلدارية سواء كانت دعوى إلعاء أو تفسير أو فحص مشروعية
ضمانة أساسية لحماية مبدأ المشروعية اإلدارية ألنيا تخوؿ الجيات القضائية المختصة مف
إعماؿ رقابتيا عمى أعماؿ اإلدارةٖ ،والتأكد مف أف اإلدارة تحترـ القانوف عند ممارسة نشاطيا
وعالقاتيا وسمطاتيا في مواجية األفراد ،وبالتالي يعتبر مشروعاً طالما كاف وفؽ القانوف  ،حيث

أف دعوى اإللعاء ىي مف أىـ الدعاوى اإلدارية تيدؼ إلى إرساء مبدأ المشروعية وتفعيمو في
ٔمحمد سميماف نايؼ شبير ،رؤية حوؿ مستقبؿ القضاء اإلداري في فمسطيف( ،ورقػة عمػؿ غيػر منشػورة) ،نػوفمبر.ٕٓٔٚ ،
ص ٔ وما بعدىا.
ر م ا ر  ،ت بعر

2را شتا صر م مر  ،ت ضاء إلر ي ت ا ع إختصاصاته م ت ضاء تعاري  ،ر عر ت
2016 ،ا ،ص. 116
ٖعبد العزيز محمد الصعير  ،القانوف اإلداري بيف التشريعيف المصري والسعودي ،الطبعة األولى ٕٓٔ٘ ،ـ ،صٖ٘ٔ .
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تا

مواجية اإلدارة كونيا قد تنتيي إما بتأييد القرار اإلداري طالما كاف مشروعاً ومتفقاً مع القانوف أو
تنتيي بإلعائو وانياء وجوده وازالة آثاره في حاؿ لـ يكف مشروعاً ولـ يكف متفقاً مع قواعد

القانوفٔ.

كذلؾ األمر بالنسبة لدعوى فحص المشروعية فيي تؤدي إلى تكريس مبدأ المشروعية مف
خالؿ أنيا دعوى قائمة وموجودة في األساس ألجؿ البحث في مدى مشروعية الق اررات اإلدارية
واعالف ذلؾ بالنسبة لمقاضي العادي ،لذلؾ فإف وجود نظاـ قضاء فحص المشروعية بإعتباره أحد
وسائؿ الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة يكرس مبدأ المشروعية اإلدارية ،بحيث يؤدي ىذا
النظاـ إلى إخضاع أكبر عدد مف الق اررات اإلدارية إلى رقابة القضاء  ،حيث أف فوات الميعاد
القانوني لدعوى اإللعاء ال يقيد القاضي مف إعماؿ رقابتو عمى ىذه الق اررات مف خالؿ دعوى
فحص المشروعية.
ويقصد بمبدأ المشروعية خضوع جميع األشخاص في الدولة ألحكاـ القانوف ٕ ،بحيث
يشمؿ ذلؾ السمطات العامة بجانب األفراد  ،وىذا ما نممسو في القانوف األساسي لسنة ٖٕٓٓـ،
وتعديالتو حينما أخضع السمطة التنفيذية ممثمة برئيس السمطة الوطنية ورئيس الوزراء والوزراء
إلى القانوفٖ ،وكذلؾ السمطة التشريعية ممثمة بالمجمس التشريعي ٗ ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة
ٔ في تعريؼ دعوى اإللعاء راجع :محمد محمد بدراف ،عبد الحفيظ الشيمي ،الوجيز في القضاء اإلداري والقضػاء الدسػتوري
،ب”د.ط”ٕٓٓ٘-ٕٓٓٗ ،ـ ،صٕ٘ٙ؛ محمد أحمد محمد بطي ،اإلختصاص بنظر المنازعات اإلداريػة فػي دولػة اإلمػارات
العربية المتحدة ،دراسة تحميمية مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة القاىرةٖٔٗ٘ ،ى ػٕٓٔٗ -ـ ،صٔٔٚ؛ حمػداف سػيؼ عمػي
عيسى الذباحي ،إجراءات الدعوى اإلدارية في القانوف اإلماراتي ،د ارسػة مقارنػة ،رسػالة ماجسػتير ،جامعػة القػاىرةٕٓٔٗ ،ـ،
،ص ،ٔٛص.ٜٔ
ٕ عبد الناصر أبو سميدانة  ،القضاء اإلداري في فمسطيف  ،الكتاب االوؿ ٕٓٔٗ ،ـ  ،ص. ٚٙ
ٖ حيث قضت المادة رقـ (ٖ٘) بأنو (يؤدي الرئيس قبؿ مباشرة مياـ منصبو اليميف التالية أماـ المجمس التشػريعي بحضػور
رئػػيس المجمػػس الػػوطني ورئػػيس المحكمػػة العميػػا – اقسػػـ بػػاهلل العظػػيـ أف أكػػوف مخمص ػاً لمػػوطف ومقدسػػاتو  ،ولمشػػعب وت ارثػػو
القػػومي  ،وأف أحتػػرـ النظػػاـ الدسػػتوري والقػػانوف  ،وأف أرعػػى مصػػال الشػػعب الفمسػػطيني رعايػػة كاممػػة  ،واهلل عمػػى مػػا أقػػوؿ
شػػييد )  ،وكػػذلؾ قضػػت المػػادة رقػػـ( )ٙٚبأنػػو ( بعػػد الحصػػوؿ عمػػى الثقػػة بيػػـ وقبػػؿ مباش ػرة أعمػػاليـ يػػؤدي رئػػيس الػػوزراء
وأعضاء حكومتو أماـ رئيس السمطة الوطنية اليميف الدستورية المنصوص عمييا في المادة (ٖ٘) مف القانوف األساسي).
ٗ قضت الفقرة رقػـ ٕ مػف المػادة رقػـ ( )ٗٚبأنػو ( بمػا ال يتعػارض مػع أحكػاـ ىػذا القػانوف يتػولى المجمػس التشػريعي ميامػو
التشريعية والرقابية عمى الوجو المبيف في نظامو الداخمي ).
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لمسمطة القضائية ممثمة بالمحاكـ عمى إختالؼ درجاتيا وأنواعيا ٔ .وىذا ما أكدتو محكمة العدؿ
العميا في العديد مف أحكاميا عندما أخضعت الجميع إلى القانوف دوف اف تستثني أحد ٕ ،وىذا
إف دؿ فإنما يدؿ عمى رغبة السمطة التأسيسية والقضاء اإلداري في تعزيز وتكريس مبدأ
المشروعية اإلدارية وسيادة القانوف.

ونتيجة لكل ذلك فإن اإلدارات العامة باعتبارىا تمثل السمطة التنفيذية في الدولة
مطموب منيا أن تحترم القانون وأن تقوم باصدار ق ارراتيا اإلدارية في مواجية األفراد
وفقاً لمقانون ودون أن تكون ىذه الق اررات مخالفة لمقانون ،وىنا يتكفل القضاء بالعمل
عمى تحقق ذلك والزام اإلدارة بذلك من خالل دعوى اإللغاء كما أشرنا أعاله ،حيث يراقب
من خالليا مدى احترام اإلدارة لمقانون ولمبدأ المشروعية.
وعمى ضوء ذلك فقد يقوم بتأييد قرار اإلدارة أو قد يقوم بإلغائو .وكذلك يؤدي
القضاء دوره في تعزيز مبدأ المشروعية من خالل دعوى فحص المشروعية ،حيث أن
ىذه الدعوى تؤدي إلى خضوع القرار اإلداري لميزان القانون والمشروعية وخضوعو
لمفحص والمراقبة متى أثيرت عدم مشروعيتو أمام القاضي العادي ،وىو ما ننتيي معو
أن ىذه الدعاوى تصب بالنياية في صالح القانون وسيادتو وتكرس مبدأ المشروعية
اإلدارية أياً كانت النتيجة التي تنتيي إلييا ،لذلك يشكل مبدأ المشروعية حمقة وسط
ونقطة مشتركة بالنسبة ليذه الدعاوى.

ٔ حيػػث قضػػت المػػادة رقػػـ ( )ٜٚمػػف القػػانوف األساسػػي بػػأف ( السػػمطة القضػػائية مسػػتقمة  ،وتتوالىػػا المحػػاكـ عمػػى مختمػػؼ
أنواعيا ودرجاتيا  ،ويحدد القانوف طريقة تشكيميا واختصاصاتيا وتصدر أحكاميػا وفقػاَ لمقػانوف  ،وتعمػف االحكػاـ وتنفػذ بإسػـ
الشعب العربي الفمسطيني )  ،وكذلؾ قضت المادة رقـ ( )ٜٛبػأف ( القضػاة مسػتقموف  ،ال سػمطاف عمػييـ فػي قضػائيـ لعيػر
القانوف  ،وال يجوز ألية سمطة التدخؿ في القضاء أو في شؤف العدالة )
ٕ قضت محكمة العدؿ العميػا المنعقػدة فػي (غػزة) فػي الػدعوى رقػـ ٘ٔٚلسػنة ٖٕٓٓ فػي جمسػة ٕٔ ٕٓٓٗ/ٖ/ـ بأنػو (كمػا
اف ىػػذا القػ ػرار ينط ػػوي عم ػػى تعس ػػؼ ف ػػي إس ػػتخداـ السػػمطة  ،كم ػػا أف الق ػػانوف األساس ػػي لمس ػػمطة الفمس ػػطينية أخض ػػع جمي ػػع
السمطات واألجيزة والييئات والمؤسسات لسمطة القانوف )...المقتفي ،مرجع سابؽ .
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وبالتدقيؽ في قواعد القانوف األساسي المعدؿ لعاـ ٖٕٓٓ وتعديالتو ،نجده أخذ بمصطم
مبدأ سيادة القانوف كمرادؼ لمصطم مبدا المشروعية ،وما يؤكد ذلؾ صياغة مقدمة القانوف
األساسي ،وكذلؾ نص المادة السادسة مف القانوف المذكور عندما قضت بأف ( مبدأ سيادة القانوف
أساس الحكـ في فمسطيف ،وتخضع لمقانوف جميع السمطات واألجيزة والييئات والمؤسسات
واألشخاص) ،وىذا ما أخذت بو محكمة العدؿ العميا إذ لـ تفرؽ بيف مبدأ المشروعية وسيادة
ٕ
ٔ
القانوف .ويعتبر خضوع الجميع لمقانوف ىي النواة لميالد مبدأ المشروعية وأوؿ تطبيقاتو  ،وتحقيقاً

لمبدأ المشروعية فإف جميع الفمسطينييف يخضعوف لمقانوف والقضاء وذلؾ عمى قدـ المساواة ،
وىذا ما قضت بو المادة رقـ ( )ٜمف القانوف االساسي.
وأخي اًر فإف قضاء فحص المشروعية يوسع مف نطاؽ رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة،
كما أف وجود ىذه الرقابة يساىـ بدرجة كبيرة في تعزيز مبدأ المشروعية ،حيث يقوـ القضاء
اإلداري برقابة مشروعية األعماؿ اإلدارية الصادرة عف اإلدارة العامة والتأكد مف مدى قانونيتياٖ.
الفرع الثالث
حماية الحقوق والحريات الفردية
تتميز جية اإلدارة العامة في عالقاتيا باألفراد أنيا صاحبة سمطة عامة ولدييا امتيازات
آمرة وناىية تمارسيا في مواجية األفرادٗ ،فعمى سبيؿ المثاؿ تقوـ باصدار الق اررات اإلدارية
الممزمة ليـ دوف أف يكوف ليـ أي دور في عممية اإلصدار ،وال شؾ أف الخشية ىنا قائمة مف أف

ٔ حيػػث جػػاء فػػي ىػػذا الشػػأف ( ،..ولمػػا كػػاف المسػػتدعى ضػػده االوؿ وبإصػػداره الق ػرار الطعػػيف قػػد تعػػدى تخػػوـ إختصاصػػو
وتجػاوز حػػدود صػػالحيتو  ،بػؿ عطػػؿ قػرار المحكمػة صػػاحبة الصػػالحية واالختصػاص  ،بمػػا يشػػكؿ خػرؽ لمبػػدأ الفصػػؿ بػػيف
السمطات القضائية واغتصاباًإلختصاصيا واىدا اًر لمبدأ المشروعية وسيادة القانوف  ،)....،حكـ محكمة العدؿ العميا المنعقدة
في راـ اهلل في الدعوى اإلدارية رقـ ٓٔٔ لسنة ٕ٘ٓٓ  ،بتاريخ ٘ٔ ،ٕٓٓ٘/ٔٓ/موسوعة المقتفي ،مرجع سابؽ .
ٕ محمد سميماف نايؼ شبير ،القضاء اإلداري ،مرجع سابؽ  ،ص٘ٔ.
ٖعبد الناصر عبد اهلل أبو سميدانة  ،مبدأ المشروعية والرقابة عمى أعماؿ اإلدارة ،الطبعة األولى ٕٓٔٔ ،ـ  ،ص. ٖٚ
ٗ محمػ ػػد رفعػ ػػت عبػ ػػد الوىػ ػػاب ،حسػ ػػيف عثمػ ػػاف محمػ ػػد عثمػ ػػاف ،مبػ ػػادئ القػ ػػانوف اإلداري ،د.ط ،دارالمطبوعػ ػػات الجامعيػ ػػة،
اإلسكندريةٕٓٓٔ ،ـ ،صٗٔ،ص ٘ٔ.
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تتعسؼ اإلدارة في استعماؿ سمطاتيا وامتيازاتيا عمى حساب مصال األفراد وحقوقيـ وحرياتيـ
بصورة ال يقبميا القانوف ،لذلؾ توجد الرقابة القضائية عمى أعماؿ ونشاط وعالقات اإلدارة لمتأكد
مف عدـ وجود التعسؼ ،وفي سبيؿ الوصوؿ لذلؾ توجد عدة دعاوى قضائية يمكف أف تعكس
دور القضاء الرقابي الحامي لحقوؽ وحريات األفراد ،ومنيا دعوى اإللعاء ،وكذلؾ دعوى فحص
المشروعية محؿ دراستنا.
فالقضاء اإلداري ىنا يسعى لتقرير سمطة القانوف ووضعيا فوؽ سمطة اإلدارة ،وىو ما
يؤدي الى عدـ تعوؿ االدارة في استعماؿ سمطاتيا عمى حساب حقوؽ وحريات األفراد التي كفميا
القانوف وأرسى ليا الحماية المطموبة  ،لذلؾ يعتبر القضاء بصورة عامةالضامف والحامي لمحقوؽ
والحريات مف أي إعتداء مف قبؿ أي سمطة مف سمطات الدولةٔ،والقضاء اإلداري بصورة خاصة
يعد أىـ الضمانات لحماية الحقوؽ والحريات الفردية مف أي مساس بيا عمى غير أساس مف
القانوفٕ.
وفي سبيؿ تعزيز الرقابة القضائية وضماف فعاليتيا فقد من القانوف األساسي لألفراد الحؽ
بالمجوء إلى قاضييـ الطبيعي ،وكذلؾ حظر القانوف األساسي النص في القوانيف عمى تحصيف
أي قرار أو عمؿ إداري مف رقابة القضاءٖ ،فالرقابة القضائية مف أىـ الضمانات الفعالة لحماية
الحقوؽ والحريات ٗ ،ويعتبر قضاء فحص المشروعية ىو أحد صور الرقابة القضائية لحماية
حقوؽ وحريات األفراد مف تعسؼ السمطات العامة عند قياميا بتأدية نشاطاتيا .

ٔ عبد اهلل سعيد فيد الدوه  ،المحاكـ الخاصة واإلستثنائية وأثرىا عمى حقوؽ المتيـ ٕٕٓٔ ،ـ،صٗٔٚ
ٕ محمد سميماف نايؼ شبير ،القضاء اإلداري ،مرجع سابؽ  ،صٔ .
ٖ نصت المادة رقـ (ٖٓ) مف القانوف األساسي عمى أنو "ٔ -التقاضي حػؽ مصػوف ومكفػوؿ لمنػاس كافػة  ،ولكػؿ فمسػطيني
حؽ اإللتجاء إلى قاضيو الطبيعػي  ،ويػنظـ القػانوف إجػراءات التقاضػي بمػا يضػمف سػرعة الفصػؿ فػي القضػايا  -ٕ .يحظػر
النص في القوانيف عمى تحصيف أي قرار أو عمؿ إداري مف رقابة القضاء " .
ٗخالد بف خميؿ الظاىر ،القضاء اإلداري في المممكة العربية السعودية – دروس لطمبة دبموـ المحاماة بجامعة اإلمػاـ محمػد
بف سعود اإلسالمية بالمممكة العربية السعودية ،الجزء األوؿ ،د.طٖٕٔٗ ،ىػ ،صٔٓٚ
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ولقد أشارت محكمة العدؿ العميا إلى أف رقابتيا القضائية عمى الق اررات اإلدارية رقابة
قانونية ىدفيا التأكد مف قانونية ومشروعية ىذه الق اررات التي تصدر عف اإلدارةٔ ،وال شؾ أف
ىدؼ ىذه الرقابة في النياية ىو ضماف عدـ المساس بالحقوؽ والحريات الفردية مف جانب
اإلدارة خالفاً لمقانوف ،عمماً بأف المحاكـ تبسط وتتولى رقابتيا عمى أعماؿ اإلدارة متى لجأ إلييا
األفراد بعد أف تجاوزت حدود القانوف.وتختمؼ ىذه المحاكـ وفقاً لمنظاـ القضائي السائد في
الدولة ،فإذا كاف موحداً فإف المحاكـ العادية ىي مف تمارس الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة،
بينما لو كاف مزدوجاً فتتوالىا المحاكـ اإلدارية (مجمس الدولة)ٕ.
عمى ضوء ما تقدـ يظؿ القضاء ىو الجية المختصة التي يمجأ إلييا كؿ شخص لمطعف في
الق اررات اإلدارية التي تصدر عف اإلدارة العامة،وذلؾ لممارسة سمطتو في الرقابة عمى أعماؿ
اإلدارة ونشاطيا ومدى اتفاقيا مع القانوفٖ ،وحتى يتحمؿ الفرد مف آثار القرار اإلداري أو يستطيع
مواجيتيا فإنو يمجأ إلى الطريؽ القانوني الذي حدده المشرع لحماية حقوقو التي تأثرت نتيجة قياـ
اإلدارة بإصدار قرارىا في مواجيتو ،ومف الطرائؽ التي منحيا القانوف لممخاطب بالقرار الحؽ في
رفع دعوى إلعاء اماـ القضاء اإلداري مطالباً منو إلعاء القرار اإلداري لمخالفتو لمقانوف  ،ويكوف
ىذا الحؽ خالؿ الميعاد القانوني المحدد واال تحصف ىذا القرار مف اإللعاء.وُيشترط لقبوؿ دعوى

اإللعاء أف يتـ رفعيا خالؿ الميعاد المحدد ليا واال كانت واجبة الرد شكالً ،حتى ال يبقى باب
الطعف في القرار اإلداري مفتوحاً دوف أجؿ محدد ،وال تبقى المراكز القانونية ميددة دوماً باإللعاء

ٔحكػػـ محكم ػػة الع ػػدؿ العمي ػػا المنعقػػدة ف ػػي راـ اهلل ف ػػي ال ػػدعوى اإلداريػػة رق ػػـ ٖٖٔ لس ػػنة ٕ٘ٓٓـ ،بت ػػاريخ ٕٗٓٓ٘/ٔٓ/ـ،
"موسوعة المقتفي اإللكترونية ،مرجع سابؽ".
ٕإليػاـ المتوكػػؿ ،مرجػػع سػػابؽ ،ص٘ٔ؛ ىشػػاـ حامػد الكساسػػبة ،الرقابػػة القضػػائية عمػػى تػوافر المصػػمحة العامػػة فػػي القػ اررات
اإلدارية -دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة ،األردفٕٓٓٛ ،ـ ،صٕٗ
ٖ عبد العزيز بف محمد الصعير  ،مرجع سابؽ  ،صٖٕٖ .
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وفؽ ما أشارت إليو محكمة العدؿ العميأ ،لذلؾ يعتبر شرط الميعاد مف النظاـ العاـ يجوز
لمقاضي إثارتو مف تمقاء نفسو ،ومتى انتيى الميعاد فإف القرار يتحصف مف الطعفٕ.
بيد أف دور القضاء في حماية الحقوؽ والحريات الفردية ال ينتيي عند الحد المتقدـ وعند
دعوى اإللعاء ،ألف ىذه الدعوى قد يتعذر رفعيا أماـ فوات ميعاد الطعف وتحصف القرار اإلداري
مف الطعف ،لذلؾ تبرز أىمية قضاء فحص المشروعية ألنو ال يتقيد بميعاد ،حيث أنو وفي سبيؿ
حماية حقوؽ األفراد مف الق اررات اإلدارية التي تحصنت مف اإللعاء ،والتي ال يكوف بمقدورىـ
إلعاء القرار اإلداري الذي يسبب لو ضرر نتيجة إنتياء الميعاد القانوني المحدد لتقديـ دعوى
إلعاء أماـ القاضي اإلداري ،فإنو يستطيع أف يد أر ىذا الضرر عنو ويحمي نفسو مف خالؿ الدفع
بعدـ مشروعية القرار اإلداري وفحص مشروعيتو وذلؾ خالؿ النظر في دعوى عادية منظورة
أماـ القضاء العادي ،بحيث ال يتقيد ىنا بميعاد معيف وانما يكوف األجؿ مفتوح .بيد أنو يشترط
لتطبيؽ قضاء فحص المشروعية أف تكوف ىناؾ دعوى أصمية عادية منظورة أماـ القضاء العادي
ومؤثر فييا ،
 ،وأف يكوف القرار اإلداري الذي دفع بعدـ مشروعيتو لو صمة بالدعوى األصمية
اً
ولكي ينتقؿ النزاع مف جية إلى جية أخرى ال بد مف وجود حكـ قضائي باإلحالة صادر عف
المحكمة العادية يتضمف إحالة الدفع بعد المشروعية وطمب فحص مشروعية القرار اإلداري وذلؾ
إلى القضاء اإلداري باعتباره الجية القضائية المختصةٖ  ،وىذا يكوف بالنسبة لمقاضي المدني
وليس الجزائي لكوف أف القاضي الجزائي يمتد إختصاصو لنظر المسائؿ التي تعترضو دوف أف
يقوـ بإحالة ىذه المسألة إلى قاض أخر .
وبالتالي ومف وجية نظرنا يعتبر القاضي الجزائي مختص بالنظر بالمسائؿ اإلدارية التي
تعترض الدعوى الجزائية  ،األمر الذي يجعمو قاضي فاحص لمشروعية القرار اإلداري في حاؿ
دفع أمامو بعدـ مشروعية القرار اإلداري الذي يدعى بأف خالفو وشكؿ جريمة عمى ىذه المخالفة.

ٔحكـ محكمة العدؿ العميا بعزة في الدعوى رقـ ٕٕٕ ٕٓٓ٘/ـ ،بتاريخ ٕٓٓٙ/ٙ/ٕٛـ ،موسوعة المقتفي  ،مرجع سابؽ.
ٕحكـ محكمة العدؿ العميا المنعقدة في غزة في الدعوى رقـ  ٜٔٙلسنة ٖٕٓٓـ ،بتػاريخ ٕٓٓٗ/ٗ/ٔٚـ ،وفػي الػدعوى رقػـ
 ٔٙٛلسنة ٖٕٓٓـ ،بتاريخ ٕٓٓٗ/ٙ/ٚـ" ،موسوعة المقتفي ،مرجع سابؽ".
ٖ رأفت فودة ،النظاـ القانوني لمميعاد في دعوى اإللعاء  ،دراسة مقارنة  ،دار النيضة العربية ٜٜٔٛ ،ـ  ،ص. ٙٛ
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المطمب الثاني
تطبيق قضاء فحص المشروعية في نظامي القضاء الموحد والقضاء المزدوج
 تمييد وتقسيمعمى ضوء ما تقدـ ذكره في المطمب السابؽ فإف قضاء فحص المشروعية يكشؼ عف
وجود دفع مف قبؿ أحد الخصوـ في الدعاوى العادية أماـ المحاكـ العادية ،ومضموف ىذا الدفع
الذي يتمسؾ بو أحد الخصوـ ينصب عمى أف القرار اإلداري المتصؿ بالدعوى يفتقد لمشروعيتو.
وىو ما يفرض عمى القاضي التأكد مف ذلؾ قبؿ الحكـ في الدعوى ال سيما إذا كاف القرار منتجاً
فييا ،ومؤث اًر بصورة ممحوظة ،ومف ثـ يقوـ ىذا القاضي بإحالة الدفع إلى القضاء اإلداري احتراماً
لقواعد االختصاص القضائي.
غير أف تطبيؽ ىذا األمر ليس موحداً في جميع الدوؿ ،حيث تنقسـ األنظمة القضائية في
الدوؿ المختمفة إلى نظاميف وىما نظاـ القضاء الموحد ،ونظاـ القضاء المزدوج  ،وبالتالي نجد
القاضي العادي يتولى النظر في جميع المنازعات والدعاوى في دوؿ القضاء الموحد ،بينما يوجد
إلى جانبو القاضي اإلداري في دوؿ القضاء المزدوج ويكوف لكؿ منيا منازعاتو المستقمة عف
األخر ،وىو ما يؤدي إلى القوؿ بأنو يختمؼ تطبيؽ قضاء فحص المشروعية بإختالؼ النظاـ
القضائي المتبع في الدولة.
وبناءاً عمى ذلؾ سوؼ نتحدث عف تطبيؽ قضاء فحص المشروعية في دوؿ القضاء
الموحد ومف ثـ تطبيقو في دوؿ القضاء المزدوج ،وذلؾ مف خالؿ تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف
وذلؾ عمى النحو اآلتي.
الفرع األوؿ :تطبيؽ قضاء فحص المشروعية في دوؿ القضاء الموحد.
الفرع الثاني :تطبيؽ قضاء فحص المشروعية في دوؿ القضاء المزدوج .
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الفرع األول
تطبيق قضاء فحص المشروعية في دول القضاء الموحد
يقصد بنظاـ القضاء الموحد ىو ذلؾ النظاـ الذي يقوـ عمى وجود قضاء واحد في الدولة
يطبؽ قانوف واحد سواءاً عمى منازعات األفراد مع بعضيـ البعض  ،أو في منازعات اإلدارة مع
األفراد فيذه المنازعات تتداعى أماـ جية قضاء واحد ويطبؽ عمييا ذات القانوف ٔ ،بحيث تقؼ
اإلدارة واألفراد عمى حد سواء أماـ قاضي واحد يعطي لكؿ واحد مظممتو وتكوف المحاكـ العادية
ىي صاحبة اإلختصاص بالنظر بجميع المنازعات سواء كانت عادية أـ إدارية

ٕ

 ،ووفقاَ ليذا

النظاـ فإف القضاء العادي يكوف عاـ وشامؿ لكافة المنازعات وبالتالي ال يتصور وجود قضاء
إداري متخصص في المنازعات اإلداريةٖ.
لذلؾ ووفقاً لمنظاـ الموحد ال يوجد فرؽ بيف جميع العالقات القانونية ،حيث ال يوجد عالقات
فردية وأخرى إدارية ،فجميعيا واحدة ،فالقانوف العادي الذي ينظـ العالقات الفردية بيف األفراد
يتولى أيضاً تنظيـ وحكـ العالقات القائمة بينيـ وبيف اإلدارة ،وىو ما يعني أف تخضع اإلدارة في
عالقاتيا إلى ذات القانوف الذي يخضع لو األفراد ،ونتيجة لذلؾ فالمنازعات جميعيا عادية وادارية
تدخؿ كاممة في إختصاص القضاء العادي ،وال يوجد قضاء اداري متخصص لنظر المنازعات
التي تكوف اإلدارة طرفاً فييا ،وعميو يكوف قاضي األفراد ىو نفسو قاضي اإلدارة ،وال يوجد قاضي
إداري متخصص ومستقؿ لمنظر في ىذه المنازعات ،وىو ما يعني قانوف واحد ،وقضاء واحدٗ.
ٔجابر نصار  ،البسيط في القضاء اإلداري (،دراسة في تجميات مجمس الدولة المصري وابداعو في حماية مبػدأ المشػروعية
) ،دار النيضة العربية ، ٕٕٓٔ/ٕٓٔٔ،ص٘ٗ.
ٕرأفت فودة  ،القضاء اإلداري  ،الكتاب األوؿ ،قضاء اإللعاء "،مبدأ المشروعية-اإلختصاص -دعوى اإللعاء" دار النيضػة
العربية ٕٜٓٓ،ـ  ،صٗ٘ .
ٖعبد الناصر أبو سميدانة  ،القضاء اإلداري في فمسطيف  ،مرجع سابؽ ،صٔ. ٜٔ
ٗ ارجػػع :محمػػد سػػميماف نػػايؼ شػػبير ،القػػانوف اإلداري الفمسػػطيني ،الجػػزءاألوؿ ،ماىيػػة القػػانوف اإلداري – نظريػػة الشخصػػية
المعنوي ػػة ،أس ػػاليب التنظ ػػيـ اإلداري ،الق ػػانوف اإلداري ف ػػي عص ػػر الحاس ػػوب وث ػػورة اإلنترن ػػت ،الطبع ػػة األول ػػى ،دار النيض ػػة
العربي ػػة ،الق ػػاىرةٕٓٔٛ ،ـ ،صٗ ،ك ػػذلؾ :م ػػاىر جب ػػر نض ػػر ،األص ػػوؿ العام ػػة لمق ػػانوف اإلداري – الكت ػػاب األوؿ "التنظ ػػيـ
اإلداري – النشػػاط اإلداري" ،د.ط ،مكتبػػة الجػػالء الجديػػدة ،المنصػػورةٕٕٓٓ – ٕٓٓٔ ،ـ ،ص٘ ،مسػػعود شػػييوب ،مرجػػع
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وتطبيقاً لذلؾ فإف السائد وفؽ ىذا النظاـ ىو (مبدأ وحدة القانوف) وكذلؾ (مبدأ وحدة القضاء)
حيث يوجد جسـ قضائي واحد ال اثناف لمنظر في كافة الدعاوى بعض النظر عف أطرافيأ.
ويتميز ىذا النظاـ بأنو يتفادي مشكمة تنازع اإلختصاص سواء كاف إيجابياً أو سمبياً بيف جيات
القضاء  ،فالنظاـ السابؽ يعزز مبدأ المساواة بيف اإلدارة واألفراد وذلؾ بتطبيؽ قانوف وقضاء
واحد ٕ.
ولقد ظير ىذا النظاـ في معظـ الدوؿ منذ زمف بعيد إال انو بعد ظيور نظاـ القضاء المزدوج
إتجيت بعض الدوؿ إلى ىجر نظاـ القضاء الموحد وتبني نظاـ القضاء المزدوج  ،والبعض
مستمر في إتباع نظاـ القضاء الموحد ٖ ،ومف الدوؿ التي تأخذ بيذا النظاـ
اآلخر ما زاؿ
اً
بريطانيا  ،الواليات المتحدة األمريكية  ،األردف  ،فمسطيفٗ  ،إال أف ىناؾ بعض الدوؿ مثؿ
بريطانيا قد قامت بتطوير نظاميا عندما أنشأت محاكـ إدارية خاصة ُعيد إلييا بمياـ التحقيؽ
والفصؿ في المنازعات اإلدارية  ،األمر الذي يمكف إعتبار ذلؾ مرحمة متطورة باألخذ بنظاـ

القضاء اإلداري٘.
وىذا ما ينطبؽ عمى الحالة الفمسطينية بحيث ال يعتبر نظاـ قضاء مزدوج وانما يعتبر نظاـ
قضاء موحد ولكف ليس بصورتو القديمة التقميدية ،وانما بصورتو المتطورة  ،ٙوىناؾ القميؿ مف
يعتبر فمسطيف تأخذ بنظاـ القضاء المختمط والذي يجمع بيف نظاـ القضاء الموحد ونظاـ القضاء
سابؽ ص ،ٕٚص ،ٕٛخالػد بػف خميػؿ الظػاىر ،مرجػع سػابؽ ،صٕٔ ،عوابػدي عمػار ،النظريػة العامػة لممنازعػات اإلداريػة
ف ػػي النظػ ػػاـ القضػ ػػائي الج ازئػ ػػري ،الجػ ػػزء األوؿ ،القض ػػاء اإلداري ،د.ط ،دي ػ ػواف المطبوعػ ػػات الجامعيػ ػػة ،الج ازئػ ػػرٜٜٔٛ ،ـ،
صٕٔ ،صٕٕ.
ٔ ماىر جبر نضر ،مرجع سابؽ ،صٙ
ٕ جابر نصار  ،مرجع سابؽ  ،ص٘ٗ .
ٖسػػامي جمػػاؿ الػػديف  ،القضػػاء اإلداري ،الرقابػػة عمػػى أعمػػاؿ اإلدارة – مبػػدأ المشػػروعية – تنظػػيـ القضػػاء اإلداري  ،د ارسػػة
مقارنة " ،د.ط"  ،منشأة المعارؼ باألسكندرية ، ٕٖٓٓ،ص. ٖٓٙ
ٗعبد الناصر عبد اهلل أبو سميدانة  ،القضاء اإلداري في فمسطيف ،مرجع سابؽ  ،ص ٓ.ٜٔ
٘عمي سالـ عمي صادؽ  ،دعوى اإللعاء في القضاء اإلداري الفمسطيني ،رسػالة لمحصػوؿ عمػى درجػة الػدكتوراه فػي القػانوف
العاـ  ،جامعة الدوؿ العربية  ،معيد البحوث والدراسات العربية ،القاىرة ٕٓٓٛ ،ـ ،صٗ. ٚ
 ٙلمتفصيؿ أكثر راجع  :محمد سميماف نايؼ شبير ،القضاء اإلداري ،مرجع سابؽ  ،ص ٖٔٙوما بعدىا .
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المزدوج ،بحيث يوجد محاكـ متخصصة بالمنازعات اإلدارية وذلؾ تحت مظمة وعباءة النظاـ
الموحد أي القضاء العادي ٔ ،وىذا الرأي منتقد لكوف النظاـ القضائي في الدوؿ المقارنة تنقسـ
إلى قسميف ال ثالث ليما وىما نظاـ القضاء الموحد ونظاـ القضاء المزدوج .
ونحن نتفق مع الغالبية التي ترى بأن فمسطين تتبع نظام القضاء الموحد بصورتو
المتطورة  ،وأنو ال يوجد ما يسمى نظام القضاء المختمط وانما يوجد نظامين فقط وىما الموحد
والمزدوج .
وبناء عمى ما سبؽ فإنو وفقاَ ليذا النظاـ فإنو ال يتصور وجود قاضي متخصص بنظر
المنازعات اإلدارية  ،والتي تكوف اإلدارة طرفاَ فييا بوصفيا صاحبة سمطة وسيادة  ،إذ أف ىناؾ
قاضي واحد مختص بنظر جميع المنازعات سواء كانت عادية أـ إدارية  ،وىذا ىو القاضي
العادي ،مما يجعؿ اإلحالة أم اًر متعذ اًر فيما لو دفع أحد الخصوـ بعدـ مشروعية القرار اإلداري
في الدعاوى العادية ،ألف اإلحالة تفترض وجود طرؼ يحيؿ مسألة معينة إلى طرؼ ثاني ،أي
تفترض وجود قاضييف اثنيف.
وعميو ال يوجد قضاء فحص المشروعية بمعناه الحقيقي في النظاـ القضائي الموحد وذلؾ
مف حيث إعماؿ اإلحالة  ،ألف قضاء فحص المشروعية يعني إحالة القاضي العادي المسألة
اإلدارية التي دفع بعدـ مشروعيتيا إلى القاضي اإلداري ،واف صدور حكـ قضائي باإلحالة ىو
أمر ضروري في قضاء فحص المشروعيةٕ ،وبالتالي ال يقوـ القاضي العادي بوقؼ نظر الدعوى
واحالة المسألة اإلدارية لفحص القرار اإلداري مف قبؿ القاضي اإلداري  ،واف كاف يستطيع أف
ينظر المسألة اإلدارية دوف إحالة ألنو يعد ىو القاضي المختص بنظر كافة المنازعات بعض
النظر عف أطرافيا سواء كانوا أفراد عادييف أـ إدارة عامة ،فالقاضي العادي يمثؿ األصؿ وىو
صاحب الصالحية في النظر في جميع المنازعات العادية واإلدارية التي ال يوجد فرؽ بينيا في
النظاـ الموحد .
ٔ عمي محمد حسف مظفر ،الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في اليمف  ،رسالة ماجستير ،جامعة الػدوؿ العربيػة  ،معيػد
البحوث العربية ،القاىرةٕٓٓ٘ ،ـ  ،ص٘٘ .
ٕ رأفت فودة  ،النظاـ القانوني لمميعاد في دعوى اإللعاء  ،مرجع سابؽ  ،ص. ٙٛ
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وعميو اذا كاف القاضي العادي يممؾ صالحية النظر في المنازعات اإلدارية فإنو مف باب
أولى أف يممؾ صالحية النظر في الدفوع المثارة أمامو بعدـ مشروعية الق اررات اإلدارية .وكؿ ذلؾ
سببو طبيعة وفمسفة النظاـ الموحد الذي ال يوجد فيو قاضي إداري متخصص ومستقؿ لمنظر في
الدعاوى اإلدارية ،فالقانوف واحد ،وكذلؾ القضاء واحدٔ.

خالصة ما تقدم :ال يتصور وجود قاضي إداري يتولى فحص مشروعية الق اررات اإلدارية
في نظام القضاء الموحد بصورة مستقمة ،حيث يتولى القاضي العادي ىذه الميمة ،ألنو
يختص بحسب األصل في نظر جميع المنازعات اإلدارية ،كما أنو في ظل تطبيق القضاء
الموحد يوجد قاضي واحد وىو القاضي العادي ،وىو ما يتعذر معو إعمال اإلحالة
القضائية لمدفوع المثارة ومنيا دفع عدم المشروعية ،أل نيا تتطمب وجود قاضيين اثنين
وىو ما ال يتوافر في نظام القضاء الموحد.
الفرع الثاني
تطبيق قضاء فحص المشروعية في دول القضاء المزدوج
تتعدد التعريفات التي قيمت في نظاـ القضاء المزدوج  ،ويقصد بالقضاء المزدوج ىو
(إفراد جية قضائية قائمة بذاتيا ومستقمة تماماً عف جية القضاء العادي لمنظر في المنازعات
اإلدارية فال ترفع المنازعة اإلدارية أماـ القضاء العادي إال إستثناءاً ،وبمقتضى نص قانوني)ٕ.
لذلؾ فإف النظاـ المزدوج عمى النقيض مف النظاـ الموحد ،فاألوؿ يفرؽ بيف القواعد القانونية التي
تحكـ العالقات الفردية ،وتمؾ التي تحكـ العالقات اإلدارية ،فالعالقة القائمة بيف األفراد تخضع
لمقانوف العادي أو(الخاص) بينما العالقة القائمة بيف األفراد وبيف السمطات اإلدارية فإنيا تخضع

ٔ ماىر جبر نضر ،مرجع سػابؽ ،ص٘ ،مسػعود شػييوب ،مرجػع سػابؽ ،ص ،ٕٚص ،ٕٛخالػد بػف خميػؿ الظػاىر ،مرجػع
سػػابؽ ،صٕٔ ،عوابػػدي عمػػار ،مرجػػع سػػابؽ ،صٕٔ ،صٕٕ ،محمػػد سػػميماف نػػايؼ شػػبير ،القػػانوف اإلداري الفمسػػطيني،
الجزء األوؿ ،مرجع سابؽ ،صٗ.
ٕعبد الفتاح حسف  ،القضاء اإلداري  ،الجزء االوؿ  ،قضاء اإللعاء  ،مكتبة الجالء الجديدة  ،ص.ٔٚ

24

لمقانوف اإلدارئ ،وعمى ىذا األساس فإف منازعات األفراد تخضع لوالية القضاء العادي أو
الخاص ،بينما المنازعات اإلدارية التي تكوف اإلدارة طرفاً فييا تخضع لمقضاء اإلداري ،وىو ما
يعني تعدد الجيات القضائية وفقاً لنوع الدعوى ،والعالقة القائمة ،ووجود قاضييف اثنيف يتبعاف
نوعيف مف المحاكـ ىما المحاكـ العادية والمحاكـ اإلدارية ،مع تطبيؽ قوانيف مختمفة وليست
موحدة اماـ ىذه المحاكـ ،وعمى ىذا األساس ينتيي الحاؿ وفؽ ىذا النظاـ إلى وجود القضاء
اإلداري بصورة مستقمة عف القضاء العادي ،حيث يستقؿ كؿ منيما عف األخر في محاكمو،
ومنازعاتو ،واجراءاتو ،والقوانيف المطبقةٕ.
وبالرغـ مف تعدد تعريفات نظاـ القضاء المزدوج إال أنيا تقوـ عمى حقيقة واحدة وىي
فصؿ القضاء اإلداري عف والية المحاكـ العادية ومنحو اإلختصاص بشكؿ مستقؿ في نظر
منازعات اإلدارة وتطبيقو قواعد وأحكاـ القانوف اإلداري ال العاديٖ.وتختمؼ إسـ الجية القضائية
التي تتولى ميمة الفصؿ في المنازعات اإلدارية مف دولة إلى أخرى  ،فيطمؽ عمييا مسمى
مجمس الدولة في كؿ مف فرنسا ومصر وبمجيكا وسوريا ،في حيف يطمؽ عمييا مجمس شورى
الدولة في دولة لبنافٗ.
وبالنسبة لدولة فمسطيف فإف النشاط التشريعي الراىف يدلؿ عمى أنيا تسعى لتطبيؽ نظاـ
القضاء المزدوج ،الذي يتميز بوجود قاضييف اثنيف أحدىما القاضي العادي ،واألخر القاضي
اإلداري ،ويختص كؿ منيما بصورة مستقمة في المنازعات التي تدخؿ ضمف اختصاصو ،حيث
ٔ ماىر جبر نضر ،مرجع سابؽ ،ص ،ٙص.ٚ
ٕ خالػػد بػػف خميػػؿ الظػػاىر ،مرجػػع سػػابؽ ،صٕٔ ،محمػػد الصػػعير بعمػػي ،الػػوجيز فػػي المنازعػػات اإلداريػػة ،د.ط ،دار العمػػوـ
لمنشػػر والتوزيػػع ،عنابػػة ،الج ازئػػرٕٓٓ٘ ،ـ ،صٖٗ ،عبػػداهلل طمبػػة ،مبػػادئ القػػانوف اإلداري ،د.ط ،منشػػورات جامعػػة دمشػػؽ،
ٜٜٗٔـ ،صٔ ،ٚسػػميماني السػػعيد ،دور القاضػػي اإلداري فػػي حماي ػػة الحقػػوؽ والحريػػات العامػػة ،رسػػالة ماجس ػػتير،جامعة
مولود معمري تيزي وزوٕٓٓٗ-ٕٖٓٓ ،ـ ،صٖٗ ،قاضػي أنيس فيصؿ ،دولػة القانػوف ودور القاضػي اإلداري في تكريسيا
في الجزائر ،رسالة ماجستير ،جامعة منتػوري ،قسػنطينة ،الج ازئػر ،السػنة الجامعيػة ٕٓٔٓ-ٕٜٓٓـ ،صٓ ،ٜمحسػف خميػؿ
 ،القضاء اإلداري المبناني– دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،دار النيضػة العربيػةٜٕٔٛ ،ـ ،صٕٔٔ .مشػار لػو لػدى :محمػد
سميماف نايؼ شبير ،القانوف اإلداري الفمسطيني ،الجزءاألوؿ ،مرجع سابؽ ،صٗ
ٖ محمد سميماف نايؼ شبير  ،القضاء اإلداري ،مرجع سابؽ  ،ص.ٕٜ٘
ٗ عبد الفتاح حسف  ،مرجع سابؽ  ،ص. ٔٚ
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يتولى القاضي اإلداري نظر المنازعات اإلدارية وال يستطيع القاضي العادي نظرىا كما ىو
مطبؽ في دوؿ القضاء الموحدٔ.
وبناءاً عمى ما تقدـ يتض لنا بأف القضاء العادي ىو المختص بالفصؿ في المنازعات العادية
التي تحدث بيف األفراد  ،في حيف أف القضاء اإلداري ىو صاحب الوالية العامة في نظر
المنازعات اإلدارية  ،فإف كاف قضاء فحص المشروعية يعني قياـ القاضي العادي بإحالة المسألة
اإلدارية التي دفع بعدـ مشروعيتيا إلى القضاء اإلداري  ،فإف تطبيؽ قضاء فحص المشروعية

ٔتسػػعى فمسػػطيف إلػػى إعتنػػاؽ نظػػاـ القضػػاء المػػزدوج  ،وىنػػاؾ عػػدة نشػػاطات تػػدلؿ عمػػى أنيػػا تريػػد أف تتبنػػى نظػػاـ القضػػاء
المزدوج وىجر نظاـ القضاء الموحد ،وىذه النشاطات تتمثؿ في اآلتي-:
أ-قياـ عدد مف القانونييف بإعداد مشروع قػانوف مجمػس الدولػة الفمسػطيني ،إال أف ىػذا المشػروع لػـ يجػد النػور ،بحيػث اليػزاؿ
ىػػذا المشػػروع طػػي األدراج لػػـ يبػػث فيػػو الػػروح ،ويرجػػع ذلػػؾ إلػػى السػػبب الرئيسػػي ىواإلنقسػػاـ البعػػيض الػػذي حػػؿ بالشػػعب
الفمسطيني.
ب -قياـ المركز الفمسطيني إلستقالؿ المحاماة والقضاة (مساواة) بتقديـ مقترح مشػروع قػانوف القضػاء اإلداري ،بحيػث يتفػؽ
ىذا المشروع مع مشروع قانوف مجمس الدولة الفمسطيني في أنو يسعى إلى تحقيؽ ىدؼ واحد أال وىػو إسػتبعاد تطبيػؽ نظػاـ
القضػاء الموحػد ومػن القضػاء اإلداري صػفتي التخصػص واإلسػتقالؿ ،وبػالرغـ مػف ذلػؾ فإنػو يختمػؼ عنػو فػي تشػكيمو لييئػة
القضاء اإلداري بدالً مف مجمس الدولة.
ونجػػد أف األسػػاس القػػانوني لػػذلؾ ىػػو مجموعػػة الم ػواد القانونيػػة المنصػػوص عمييػػا فػػي القػػانوف األساسػػي ،وقػػانوف السػػمطة
القضائية ،وقانوف تشكيؿ المحاكـ ،بحيث عيد لممحكمة العميا بشكؿ مؤقت أف تتولى الميػاـ المسػندة لممحػاكـ اإلداريػة لحػيف
تشكيميا بقانوف .حيث نصت المادة (ٗٓٔ) مف القانوف األساسي عمى انو ( تتولى المحكمة العميػا مؤقتػاً كػؿ الميػاـ المسػندة
لممحاكـ اإلدارية والمحكمة الدستورية العميا مالـ تكف داخمة في إختصاص جية قضائية أخرى وفقاً لمقػوانيف النافػدة)  .كػذلؾ
نصػػت المػػادة رقػػـ (ٖ )ٛمػػف قػػانوف السػػمطة القضػػائية عمػػى انػػو ( تتػػولى المحكمػػة العميػػا مؤقت ػاً كػػؿ الميػػاـ المسػػندة لممحػػاكـ
اإلدارية والمحكمة الدستورية العميا لحيف تشكيميا مالـ تكف داخمة في إختصاص جية قضائية أخػرى وفقػاً لمقػوانيف النافػذة ).
كذلؾ نصت المادة رقـ ( )ٖٚمف قانوف تشكيؿ المحاكـ النظامية عمػى انػو (تتػولى المحكمػة العميػا مؤقتػاً كػؿ الميػاـ المسػندة
لممحاكـ اإلدارية والمحكمة الدسػتورية العميػا لحػيف تشػكيميا بقػانوف مػالـ تكػف داخمػة فػي إختصػاص جيػة قضػائية أخػرى وفقػاً
لمقوانيف النافذة ) .
ونرى بانو يعاب عمػى المشػرع الدسػتوري عنػدما مػن ميػاـ المحكمػة اإلداريػة لممحكمػة العميػا بشػكؿ مؤقػت وجعػؿ إنشػاء ىػذه
المحاكـ مسألة جوازية .
جػ-إصدار القانوف رقـ (ٖ) لسنة  ٕٓٔٙالخاص بالفصؿ في المنازعات اإلدارية .
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يكوف في الدوؿ التي تأخذ بنظاـ القضاء المزدوج  ،ألف القانوف حدد إختصاص القضاء العادي
واختصاص القضاء اإلداري.
ومعنى ذلك :أن نظام القضاء المزدوج يمثل أرض خصبة لميالد قضاء فحص المشروعية
ويساىم في تحققو وامكانية تطبيقو  ،والسبب في ذلك يرجع إلى أن ىذا القضاء المزدوج يعني
وجود قاضيين اثنيين أحدىما قاضي عادي يتولى إحالة المسألة المثارة إلى القاضي اإلداري
لمنظر في مدى مشروعية القرار اإلداري.
عمماً بأن ىذا األمر إذا كان متعذ ارً تطبيقو في نظام القضاء الموحد فال يعني ذلك غياب قضاء
فحص المشروعية كمياً أو عدم وجوده في الدول التي تتبنى نظام القضاء الموحد ،فكل ما في
األمر أنو ال يوجد قاضيان لتطبيق فكرة االحالة وىذا ال يعني عدم تطبيق قضاء فحص
المشروعية ،ألن القاضي العادي لن يحيل الدفع المثار لمقاضي اإلداري غير الموجود لكنو
سيتولى بنفسو فحص المشروعية.
لذلك الفرق بين النظامين الموحد والمزدوج ىو بصدد كيفية إعمال اإلحالة القضائية بشأن
دفوع عدم المشروعية ،ففي القضاء الموحد ال يمكن تطبيق االحالة بينما يمكن تطبيقيا في
القضاء المزدوج لوجود قاضيين العادي واإلداري ،وفي جميع األحوال ىناك من يفحص
المشروعية ،ففي القضاء الموحد يتولى القاضي العادي فحص المشروعية دون إحالة الدفع
لعدم وجود قاضي إداري ،وفي القضاء المزدوج يتولى القاضي اإلداري فحص المشروعية بعد
إحالة الدفع إليو من قبل القاضي العادي .
وبالنسبة لمقاضي الجزائي سواء في النظام الموحد أم النظام المزدوج فإنو يتولى فحص
المشروعية دون أن يقوم بإحالة الدفع بعدم المشروعية إلى القاضي اإلداراي  ،لكونو يختص
بذلك وفقاً إلمتداد اإلختصاص وكذلك لتعذر إعمال اإلحالة في النظام الموحد نظ ارً لوجود جية
قضائية واحدة تختص بكافة المنازعات .
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المبحث الثاني
مدلول قضاء فحص المشروعية وخصائصو
 تمييد وتقسيم:يتميػ ػ ػ ػ ػ ػػز قضػ ػ ػ ػ ػ ػػاء فح ػ ػ ػ ػ ػ ػػص المشػ ػ ػ ػ ػ ػػروعية بأنػ ػ ػ ػ ػ ػػو مح ػ ػ ػ ػ ػ ػػدود التطبيػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ خالف ػ ػ ػ ػ ػ ػاً لقض ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء
المش ػ ػ ػ ػػروعية ذات ػ ػ ػ ػػو ،مم ػ ػ ػ ػػثالً ف ػ ػ ػ ػػي دع ػ ػ ػ ػػوى اإللع ػ ػ ػ ػػاء الش ػ ػ ػ ػػييرة ،وف ػ ػ ػ ػػي س ػ ػ ػ ػػبيؿ تحدي ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػػدلوؿ
قضػ ػ ػ ػػاء فحػ ػ ػ ػػص المشػ ػ ػ ػػروعية وبيػ ػ ػ ػػاف خصائصػ ػ ػ ػػو فإنػ ػ ػ ػػو يتطمػ ػ ػ ػػب منػ ػ ػ ػػا تقسػ ػ ػ ػػيـ ىػ ػ ػ ػػذا المبحػ ػ ػ ػػث
إلى مطمبيف ،وذلؾ عمى النحو اآلتي-:
 المطمب األوؿ  :التعريؼ بقضاء فحص المشروعية وتمييزه عف األنظمة األخرى. المطمب الثاني  :خصائص قضاء فحص المشروعية.المطمب األول
التعريف بقضاء فحص المشروعية وتمييزه عن األنظمة األخرى
 تمييد وتقسيـ:لمعرفػ ػػة المقصػ ػػود بقضػ ػػاء فحػ ػػص المشػ ػػروعية فإنػ ػػو يتطمػ ػػب منػ ػػا البحػ ػػث فػ ػػي تعريػ ػػؼ
قضػ ػ ػ ػ ػػاء فحػ ػ ػ ػ ػػص المشػ ػ ػ ػ ػػروعية مػ ػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػ ػػالؿ تسػ ػ ػ ػ ػػميط الضػ ػ ػ ػ ػػوء عمػ ػ ػ ػ ػػى التعريػ ػ ػ ػ ػػؼ المعػ ػ ػ ػ ػػوي
واإلصػ ػػطالحي لقضػ ػػاء فحػ ػػص المشػ ػػروعية ،وكػ ػػذلؾ القيػ ػػاـ بتمييػ ػػز ىػ ػػذا القضػ ػػاء عػ ػػف غي ػ ػره
مػ ػػف األنظمػ ػػة المشػ ػػابية ،وعمػ ػػى ضػ ػػوء مػ ػػا سػ ػػبؽ فإننػ ػػا س ػ ػنتناوؿ ىػ ػػذا المطمػ ػػب مػ ػػف خػ ػػالؿ
الفرعيف اآلتييف.
 الفرع األوؿ :تعريؼ قضاء فحص المشروعية. -الفرع الثاني :تمييز قضاء فحص المشروعية عف األنظمة المشابية لو.
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الفرع األول
تعريف قضاء فحص المشروعية
أوالَ  :التعريؼ المعوي :لتحديد المعنى المعوي لقضاء فحص المشروعية ينبعي عمينا تقسيمو إلى
أجزاء وذلؾ عمى النحو األتي-:
ٔ .القضاء لغة :تتعدد المعاني المعوية لكممة القضاء نذكر بعض منيا مستشيديف بذلؾ بما
الح ْكـ ،ويعود أَصمو إلى قَضى
عرؼ القَضاء في الّمعة ّ
بأنوُ :
جاء في القرآف الكريـ ،حيث ُي ّ
ضيةُ ،والقَ ِ
مف قَض ْيت ،وجمعو أ ْق ِ
ضَّيةُ نفس الشيء ،والجمع منيا قَضايا عمى وزف فَعالَى،
َ

ِ
الم ِحكـ
حيث قاؿ أَبو بكر :قاؿ أَى ُؿ الحجاز :القاضي ُيقصد بو في الّمعة القاطع لألُمور و ُ
ِ
ليا .واستُ ْق ِ
قاضياً يحكـ بيف الناس .والقَضاياىي :األَحكاـ ،يقاؿ:
ضي فالف أَي أصب
ْ
ٍ
ص َؿٔ.
ضى يقضي قَضاءاً ،فيو
قَ َ
قاض أي َح َكـ وفَ َ
ومما جاء في القرآف الكريـ تعدد معاني القضاء  ،حيث جاء بمعني:

ِِ ِ
ضي ب ْي َنيـ يوـ اْل ِقي ِ ِ
َّؾ ي ْق ِ
وف)ٕ.
أ -الحكـ  ،حيث يقوؿ تعالي ( :إِ َّف َرب َ َ
يما َك ُانوا فيو َي ْختَمفُ َ
امة ف َ
َ ُْ َ ْ َ َ َ
ُّؾ أ ََّال تَ ْعُب ُدوا إِ َّال إِيَّاهُ َوبِاْل َوالِ َد ْي ِف إِ ْح َس ًانا)ٖ.
ضى َرب َ
ب -األمر  ،حيث يقوؿ تعالى َ (:وقَ َ
ِ
ِ
اى ُدوا المَّوَ َعمَ ْي ِو فَ ِم ْنيُ ْـ
ص َدقُوا َما َع َ
ت -إنتياء األجؿ  ،حيث يقوؿ تعالى ( :م َف اْل ُم ْؤ ِمن َ
يف ِر َجا ٌؿ َ
يال )ٗ.
ضى َن ْح َبوُ َو ِم ْنيُ ْـ َم ْف َي ْنتَ ِظ ُر َو َما َب َّدلُوا تَْبِد ً
َم ْف قَ َ

ٕ .الفحص لغة :تتعدد المعاني المعوية لكممة فحص في قواميس ومعاجـ المعة العربية ،حيث
تباينت فيما بينيا عند تحديدىا المعنى المعوي ليذه الكممة ( ،فحص) الفاء والحاء والصاد أصؿ
صحي  ،وىو البحث عف الشيء  :يقاؿ فحصت عف األمر فحصاً  ،أي بحثت عف األمر،

ٔنقالً عف الموقع اإللكتروني (موضوع) عمى العنواف اآلتيhttps://mawdoo3.com :
ٕ اآلية رقـ (ٖ ) ٜمف سورة يونس.
ٖ اآلية رقـ (ٖٕ) مف سورة اإلسراء.
ٗ اآلية رقـ (ٖٕ) مف سورة األحزاب.
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ويقاؿ  :فحص المطر التراب أي قمبو ٔ.وفحص كإسـ ىو مصدر فحص وجمعيا فُحوص ،
فحوصات  ،أما فحص كفعؿ ىي فحص عف يفحص  ،فحصا  ،فيو فاحص والمفعوؿ مفحوص
 ،فيقاؿ فحص الشخص  :أي أختبره  ،وكذلؾ يقاؿ فحص الشيء  :أي دقؽ النظر فيو ليعمـ ُكنو
 ،وكذلؾ يقاؿ فحص عف األمر  :أي إستقصى في البحث عنو  ،ويقاؿ فحص عف الحقيقة  :أي
بحث عنيا ٕ.
ٖ .المشروعية لغة :المشروعية في المعة مصدرىا كؿ ما ىو مشروع ،وىي صفة كؿ ما ىو
شرعي أو مشروع أي قانوني ،وىي بمعنى القانونية ،الصحة ،السالمة ،،ويقاؿ مشروعية حؽ:
أي قانونية ىذا الحؽ ،كذلؾ ُيقاؿ :تنظر المحكمة في مشروعية قانوف األحزاب ،ويقاؿ :مشروعية
األحكاـ ،وكذلؾ يقاؿ :تستمد السمطة مشروعيتيا مف الشعب :أي تستمد أىميتيا وحكميا مف

الشعب ،وتستمد مصداقيتيا حسب ما يسوغو القانوفٖ.
ثانياَ  :التعريف اإلصطالحي لقضاء فحص المشروعية
تعددت التعريفات التي قيمت في تحديد مفيوـ القضاء إصطالحاَٗ  ،وبالرغـ مف تعددىا إال
أنيا تتفؽ مع المعنى المعوي  ،فيي الفصؿ والحكـ بيف المتخاصميف إلزالة الخصومات  ،وانياء
المنازعات  ،ومنع الظالـ مف ظممو  ،وكذلؾ يعرؼ بأنو والية الحكـ لمف لو األىمية القانونية عمى
أشخاص معينيف مف الناس  ،بقصد حماية الحقوؽ والمراكز التي اعتدي عمييا أو يتيددىا خطر
اإلعتداء٘.

الحسيف أحمد بػف فػارس بػف زكريػا ( ،تحقيػؽ وضػبط السػالـ محمػد ىػاروف )  ،معجػـ مقػاييس المعػة  ،الجػزء ال اربػع ،
ٔ أبي ُ
دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع  ،ص ٗٚٚ؛ محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الػرازي  ،مختػار الصػحاح  ،مكتبػة لبنػاف

ٜٔٛٙ ،ـ  ،ص. ٕٓٙ
ٕ قاموس المعاني اإللكتروني،عمى العنواف اآلتيhttp://www.almaany.com :
ٖ قاموس المعاني اإللكتروني ،المرجع السابؽ.
ٗ خالد خميؿ الظاىر ،مرجع سابؽ  ،صٔٔ.
٘ عبد اهلل خميؿ الف ار  ،مرجع سابؽ  ،صٔٔ .
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ومف أقساـ القضاء القضاء العادي والذي يعرؼ بأنو (كؿ قضاء ينشأ،ويحدد إختصاصو
بقانوف في وقت سابؽ عمى نشوء الدعوى ،وبصفة دائمة و ُشكؿ مف قضاة متخصصيف في
القانوف ،وتتحقؽ فييـ كافة الشروط والضمانات القانونية وعمى األخص اإلستقالؿ المحصف بعدـ
القابمية لمعزؿ ،ويطبؽ القانوف العادي عمى إجراءات الدعوى وموضوعيا ،وتكفؿ أمامو كافة
حقوؽ الدفاع وضماناتو )ٔ .
والفحص تعتبر كممة دالة عمى البحث عف أمر ما ،وفي القانوف نجدىا وردت في العديد مف
القوانيف ،نذكر بعضاً منيا ،فمقد وردت في قانوف الصحة العامة  ،بحيث أعطى ىذا القانوف
لمموظفيف مف الو ازرة الحؽ في فحص عينات مف المواد العدائيةأثناء تداوليإ ،وكما ىو واض
فإف المقصود التشريعي ىنا لكممة فحص تعني التحقؽ والتأكد مف العينات العذائية الموجودة
بحوزة موظفي و ازرة الصحة ،ويأتي الفحص ىنا لمنع أي إخالؿ بالصحة العامة وىو ما يعكس
أحد إجراءات الضبط اإلداري عمى صعيد الصحة العامة،وكذلؾ وردت كممة فحص في قانوف
المرور  ،بحيث تخضع المركبات لمفحص الفني عند تسجيميا ألوؿ مرة في سمطة الترخيص
المختصة وفقاً لألنظمة المقررةٖ ،وىنا يمثؿ الفحص إجراء فني الزـ قبؿ السماح بترخيص
المركبة والسير في الشوارع والطرقات.
وفيما يتعمؽ بقضاء فحص المشروعية فيو يعني البحث عف المشروعية مف قبؿ القاضي
الذي أوكؿ إليو القانوف ىذه الميمة ،حيث يفترض أف القانوف أوكؿ لمقاضي ميمة البحث عف
مشروعية الق اررات اإلدارية في حاؿ دفع أحد الخصوـ بذلؾ في دعوى قائمة ،وبالرغـ مف
إختصاص القضاء العادي في المنازعات الفردية  ،إال أف اإلجتياد القضائي قد أقر مبدأ وىو
إختصاص المحاكـ العادية بفحص الدفوع المثارة أماميا حوؿ مدى مشروعية القرار اإلداري،
وأساس ىذا القوؿ أف األمر ىنا يتعمؽ بدفع وليس دعوى ،وفارؽ كبير بيف الدفع والدعوى.

ٔ عبد اهلل سعيد فيد الدوه  ،مرجع سابؽ  ،ص. ٜٔ
ٕالمادة رقـ (ٕ٘) مف قانوف الصحة العامة رقـ (ٕٓ) لسنة ٕٗٓٓـ .
ٖالمادة رقـ ( )ٙمف قانوف المرور رقـ (٘) لسنة ٕٓٓٓـ.
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لذلؾ وفقاً لما سبؽ فإف قضاء فحص المشروعية ينحصر معناه في فكرة الدفع القضائي
وال يتعدى أف يكوف كذلؾ ،بينما ال يجوز اعتباره مف قبيؿ الدعوى اإلدارية ،إذ أف األخيرة تظؿ
مف إختصاص القضاء اإلداري وليس العادي ،واف كاف مف المفروض أف اإلختصاص في الدفع
حسب قواعد اإلختصاص ينعقد لمقضاء اإلداري ألف المسألة تتعمؽ بقضية مف قضايا القانوف
العاـ ،ولكف وألسباب عممية تيدؼ لمسرعة وتسييؿ التقاضي ،فإف القاضي العادي يفصؿ في
الدفع بدؿ مف أف يؤجؿ نظر الدعوى ويكمؼ األطراؼ بالمجوء لمقضاء اإلداري في القضية
العارضة  ،وذلؾ إستناداً لممبدأ المشيور والذي يقضي بأف قاضي الدعوى ىو دائماً قاضي الدفع
 ،وكذلؾ إستناداً لمبدأ جنائي يتمثؿ في أف لمقاضي الجنائي فحص جميع عناصر القانوف
والوقائع التي تؤثر عمى إدانة المتيـ

ٔ

 ،وليذه األسباب تـ من القضاء الجزائي إختصاص

بعض الدعاوى اإلدارية ومنيا فحص المشروعية.
ولقد ذىب البعض إلى القوؿ :بأف قضاء فحص المشروعية يعني( :قياـ المحاكـ بفحص
الق اررات اإلدارية لتقرير مخالفتيا أو عدـ مخالفتيا لمقانوف  ،وذلؾ في حالة الدفع بعدـ الشرعية
أثناء نظر إحدى الدعاوى فإذا تبينت مخالفتيا القانوف إستبعدت تطبيقيا عمى الدعاوى المعروضة
عمييا )ٕ.
ومف التعريؼ السابؽ يتض لنا بأف قضاء فحص المشروعية مبني عمى دفع مف أحد
األطراؼ بعدـ مشروعية قرار صادر عف جية إدارية  ،وأف الحكـ الصادر في دعوى الفحص
يتقيد بو القاضي الذي ينظر الدعوى األصمية  ،حيث يتعيف عميو إستبعاد القرار اإلداري إذا حكـ
بعدـ مشروعية القرار اإلداري لمخالفتو لمقانوف  ،إال انو يعاب عمى التعريؼ السابؽ أنو لـ يحدد
قصر ذلؾ عمى حالة الدفع فقط دوف أف يقرنيا باإلحالة .
المحكمة المخولة بالفحص  ،وكذلؾ َّ
وعميو يمكن لنا تعريف قضاء فحص المشروعية بأنو (ىو قيام المحكمة المختصة قانوناً
بفحص القرار اإلداري وذلك لتحديد مدى مخالفتو لمقانون من عدمو دون أن تقوم بإلغاءه،
سواء تم ذلك بناءاً عمى دفع مثار أماميا  ،أو بناءاً عمى إحالة من القضاء العادي دون أن
ٔ مسعود شييوب  ،مرجع سابؽ  ،ص. ٖٔٛ
ٕأنور محمد رسالف  ،وسيط القضاء اإلداري ،دار النيضة العربية  ،ٜٜٜٔ،ص.ٕٓٚ
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تقوم بإلغائو) ،أو(عممية فنية قانونية تتوالىا جية قضائية لمتأكد من عدم مخالفة القرار
اإلداري لمقانون).
الفرع الثاني
تمييز قضاء فحص المشروعية عن األنظمة المشابية
تتفاوت مواقؼ الفقو القانوني مف مفيوـ فحص المشروعية  ،فالبعض ُيطمؽ عمى فكرة فحص
المشروعية مصطم تقدير المشروعية وأحياناً يبقوف عمى مصطم فحص المشروعية ،وىناؾ مف
يضيؼ مصطم التفسير بجانب فحص المشروعية  .وىذا ما يدفعنا إلى إثارة تساؤؿ ىاـ ،وىو

ىؿ يختمؼ نظاـ قضاء فحص المشروعية عف تقدير المشروعية وعف التفسير ،أـ ال يختمؼ؟.

ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ال بد لنا مف تمييز نظاـ فحص المشروعية عف تقدير المشروعية
ومف ثـ معرفة ىؿ يوجد تطابؽ بينيما أـ ال ؟.

أوالَ  :فحص المشروعية وتقدير المشروعية
في ظؿ نذرة الدراسات القانونية التي تتطرؽ لمدى التمييز والتفرقة بيف قضاء فحص
المشروعية ،وقضاء تقدير المشروعية ،وغياب الجيود الفقيية بالخصوص ،فإنو يتعيف عمينا
الرجوع أوالً إلى المعنى المعوي لكممتي الفحص والتقدير حتى يمكف البناء عمييا ،واالستفادة منيا.
في ىذا المقاـ فإنو تتعدد المعاني المعوية لكممة فحص ،ومف ضمف ىذه المعاني ىي البحث عف
الشيء ،حيث ُيقاؿ فحصت عف األمر فحصاً ،أي بحثت عف األمرٔ ،أما التقدير لعة فتعني
الفحص والتحميؿ لمتأكد مف االلتزاـ بإحدى المواصفات القياسية ،أو مجموعة إرشادات ،والتأكد

مف دقة السجالت ،ومف تحقيؽ األىداؼ المحددة ٕ.
وعمى ىذا األساس فإف المعنى المعوي لكممة (الفحص) يترادؼ مع المعنى المعوي لكممة
(التقدير) ،وال يوجد فرؽ بينيما مف حيث األصؿ ،فالفحص يمثؿ الوجو األخر لمتقدير ،وخضوع
العمؿ لمفحص ال يخرج عف كونو أصب محالً لمتقدير وبياف حقيقتو ،لذلؾ بالرجوع إلى العديد
ٔمعجـ المعاني اإللكتروني  ،مرجع سابؽ .
ٕمعجـ المعاني اإللكتروني  ،مرجع سابؽ .

33

مف المؤلفات الفقيية نجد بأنو ال يوجد تمييز بيف فحص المشروعية وتقدير المشروعية  ،بحيث
يعتبروف دعوى تقدير أو فحص المشروعية ىو بياف مدى مشروعية القرار اإلداري مف عدمو،
ومف وجو نظرنا نجد بأف قضاء فحص المشروعية ىو نفسو قضاء تقدير المشروعية  ،وعميو ال
يوجد إختالؼ بينيما إذ أف ميمة قضاء فحص أو تقدير المشروعية ىي تحديد مدى مطابقة
العمؿ اإلداري لمقانوف مف عدمو .ومف المالحظ أف بعض المؤلفات وىي بصدد تقسيميا
لممنازعات اإلدارية استبعدت مف ىذا التقسيـ قضاء فحص المشروعية وكذلؾ تقدير المشروعية
حيث اقتصر التتقسيـ عمى قضاء اإللعاء ،القضاء الكامؿ ،قضاء التفسير ،قضاء الزجر والعقاب
(التأديب)ٔ.
ولعؿ األساس لمثؿ ىذا األمر في نظرنا يكمف في طبيعة الدور الذي يؤديو قاضي فحص
المشروعية حيث يتجرد عممو مف تقرير اإللعاء أو عدـ اإللعاء ويقتصر فقط عمى تقرير
المشروعية مف عدمو دوف أف يصؿ عممو إلى درجة اإللعاء ،حيث سبقت اإلشارة إلى أف قضاء
فحص المشروعية يأتي في حالة إثارة عدـ مشروعية أحد الق اررات اإلدارية أثناء نظر الدعوى
أماـ القاضي العادي ،وىنا يوقؼ القاضي ىذه الدعوى ويحيؿ ىذا القرار إلى القاضي اإلداري
لمفصؿ في مدى مشروعيتو بناءاً عمى تقديره وفحصو لمقرار ووضعو في ميزاف القانوف ،وعمى
ضوء النتيجة التي يتوصؿ إلييا القاضي اإلداري يقوـ القاضي العادي بالفصؿ في الدعوى.
ومعنى ذلؾ أف القاضي العادي يطمب مف القاضي اإلداري استصدار حكمو بشأف مدى
مشروعية القرار اإلداري ،نظ اًر ألف النتيجة المترتبة عمى ذلؾ تؤثر في الحكـ بالدعوى العادية،
عمماً بأف حكـ القاضي اإلداري اليتعدى الكشؼ عف مشروعية أوعدـ مشروعية القرار دوف الحكـ
بإلعائو ،ويعتبر حجة عمى القضاء العاديٕ.
ٔ مصطفى محمود عفيفي ،الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة والمنازعات اإلدارية ،الجزء األوؿ ،دراسة تطبيقية ونظرية لمرقابػة فػي
كؿ مف دولة اإلمػارات العربيػة المتحػدة والػدوؿ المقارنػة ،د.طٜٜٔٔٓ،ـ ،صٖٔ ،صٗٔ .كػذلؾ :عمػي سػالـ عمػي صػادؽ،
دعوى اإللعاء في القضػاء اإلداري الفمسػطيني ،رسػالة دكتػوراه ،معيػد البحػوث والد ارسػات العربيػة ،القػاىرةٕٓٓٛ ،ـ ،صٖٜ
ومػػا بعػػدىا .حمػػداف سػػيؼ عمػػي عيسػػى الػػذباحي ،إج ػراءات الػػدعوى اإلداريػػة فػػي القػػانوف اإلمػػاراتي ،د ارسػػة مقارنػػة ،رسػػالة
ماجستير ،جامعة القاىرةٕٓٔٗ ،ـ ،ص ٔٛوما بعدىا.
ٕ محمد سميماف نايؼ شبير ،قضاء اإللعاء في دولة فمسطيف ،مرجع سابؽ ،صٕ.ٜ
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ثانياَ  :فحص المشروعية و التفسير
يتحقؽ قضاء فحص المشروعية في حػاؿ تحقػؽ الػدفع أمػاـ القاضػي العػادي بعػدـ مشػروعية
أحد الق اررات اإلدارية ،ففي حالة إثارة عدـ مشروعية أحد الق اررات اإلدارية أثناء نظر الدعوى أماـ
القاضي العادي ،يوقؼ القاضي ىػذه الػدعوى ويحيػؿ ىػذا القػرار إلػى القاضػي اإلداري لمفصػؿ فػي
مدى مشروعيتو بطمب مف القاضي العادي ،ويقوـ القاضي اإلداري باستصدار حكمػو بشػأف مػدى
مشػػروعية الق ػ ارراإلداري ،نظ ػ اًر ألف النتيجػػة المترتبػػةعمى ذلػػؾ تػػؤثر فػػي الحكػػـ بالػػدعوى العاديػػةٔ.
وتعرؼ دعوى فحص المشروعية عمى ىذا األساس بأنيا :دعوى قضائية إدارية موضوعية وعينية
مػػف دعػػاوي قضػػاء الشػػرعية تتحػػرؾ وترفػػع بشػػكؿ مباشػػر بعػػد اإلحالػػة القضػػائية،نتيجة لوجػػود دفػػع
بع ػػدـ مش ػػروعيةأحد القػ ػ اررات اإلداري ػػة النيائي ػػة أثن ػػاء النظ ػػر والفص ػػؿ ف ػػي دع ػػوى قض ػػائية عادي ػػة
أصػػمية ،لػػذلؾ :يتوقػػؼ القاضػػي عػػف االسػػتمرار فػػي الفصػػؿ فػػي الػػدعوى ،ويحكػػـ بإحالػػة المسػػألة
المثػػارة – وىػػي عػػدـ المشػػروعية – إلػػى جيػػة القضػػاء اإلداري المختصػػة فػػي تقػػدير مػػدى شػػرعية
األعماؿ اإلداريةٕ.
وفيمػػا يتعمػػؽ بػػدعوى التفسػػير فيػػي تتمثػػؿ فػػي الػػدعوى القضػػائية التػػي تحػػرؾ وترفػػع مػػف ذوي
المص ػػمحة والص ػػفة القانوني ػػة ام ػػاـ الجي ػػة القض ػػائية المختص ػػة ،والت ػػي يطم ػػب فيي ػػا م ػػف القض ػػاء
تفسيرتصػػرؼ قػػانوني إداري غػػامض ومػػبيـ مػػف أجػػؿ تحديػػد الم اركػػز القانونيػػة ،وتوضػػي الحقػػوؽ
واإللتزامات الفردية.
ومػػف التطبيقػػات العمميػػة لمتفسػػير فإنػػو يوجػػد ىنػػاؾ طمػػب تفسػػير تنظػػر امػػاـ القاضػػي اإلداري
بحيث تقتصر سػمطتو عمػى تفسػير القػرار اإلداري وتحديػد معنػاه  ،ويتػرؾ القاضػي العػادي الفصػؿ
في النزاع المعروض عميو والذي أوقفيا لحيف قياـ القاضي اإلداري بتفسير القرارٖ.

ٔ محمد سميماف نايؼ شبير ،قضاء اإللعاء في دولة فمسطيف ،مرجع سابؽ ،ص.ٛٛ
ٕ عبػػو حوريػػة ،الشػػروط الشػػكمية لقبػػوؿ الػػدعوى اإلداريػػة وفقػػا لقػػانوف اإلج ػراءات المدنيػػة واإلداريػػة ،رسػػالة ماجسػػتير فػػي
الحقوؽ ،جامعة أبو بكر بمقايد ،تممساف ،الجزائرٕٓٔٙ-ٕٓٔ٘ ،ـ ،صٔٙ
ٖ شريؼ أحمد بعموشة  ،دعوى إلعاء القرار اإلداري  ،رسالة ماجستير  ،جامعة األزىر  ، ٕٓٔٓ،صٖٓ .
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وعمى ضوء ذلك فإن الدور المطموب من القاضي اإلداري أثناء دعوى التفسير ليس
ذاتو ىو المالزم لو في حال طمب منو فحص أو تقدير المشرروعية ،مرع تأكيردنا عمرى أن
الواقع العممي يفرض في كثير من األحيان عمى القاضي القيام بتفسير القرار اإلداري فري
سربيل فحرص مشررروعيتو أو تقردير مشررروعيتو وىرذا مررا يجعرل قضرراء فحرص المشررروعية
قريررب جررداً مررن قضرراء التفسررير ،ومررع ذلررك يوجررد فرررق مررن حيررث أن قضرراء التفسررير قررد
ينصب عمى تصرف قانوني إداري منفرد مثل القرار اإلداري أو عمى تصرف قرانوني إداري
مشترك مثل العقد اإلداري وىذا مرا ال يتروافر فري قضراء فحرص المشرروعية الرذي يقتصرر
عمى فحص القرار اإلداري دون العقد.
عممػػا بػػأف دعػػوى التفسػير ليسػػت إداريػػة فقػػط ،بػػؿ ىنػػاؾ دعػػوى تفسػػير يتوالىػػا القضػػاء الدسػػتوري،
وىو ما جعؿ التفسير دستورياً إلى جانب كونو إدارياً في بعض األحياف ،وذلػؾ مبنػي عمػى حقيقػة
العمؿ المراد تفسيره ،ولدينا في فمسطيف حيث تختص المحكمة الدستورية بتفسير نصوص القانوف
األساسي والتشريعات وذلؾ إذا أثارت خالفاً في التطبيؽ وكاف ىناؾ أىمية تقضي بالتفسيرٔ.
ومف وجية نظرنا يتض لنا بأف قضاء التفسير ييدؼ إلى إزالة العموض واإلبياـ الذي لحؽ
بالقرار اإلداري  ،بينما قضاء فحص المشروعية ال يسعى إلى التفسير وانما لمبحث ومعرفة مدى
مشروعية القرار اإلداري مف عدمة ،وذلؾ بمطابقتو مع القانوف .األمر الذي يدفعنا لمقوؿ بأف
نظاـ قضاء فحص المشروعية يختمؼ عف نظاـ قضاء التفسير  ،حيث يتطمب في القضاء األوؿ
البحث في القرار اإلداري وتقرير ما إذا كاف مشروع ومتفؽ مع صحي القانوف مف عدمو  ،بينما
في القضاء الثاني فال يتطمب منو ذلؾ وانما يطمب منو إزالة العموض الذي إعترى العمؿ
اإلداري .

ٔ وذلؾ ما قضت بو المادة رقـ (ٕٔ) مف القرار بقانوف رقـ  ٜٔلسنة  ٕٓٔٚبشػأف تعػديؿ قػانوف المحكمػة الدسػتورية العميػا
رقـ ٖ لسنة ٕٓٓٙـ .
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المطمب الثاني
خصائص قضاء فحص المشروعية
 تمييد وتقسيـ:يتسـ قضاء فحص المشروعية بعدة خصائص  ،بحيث ينتمي إلى قضاء المشروعية ،
وكذلؾ ينتمي إلى القضاء العيني  ،ويتـ تطبيؽ قواعد القانوف العاـ  ،وكذلؾ ىذا النوع مف
القضاء يجمع بيف فكرتي الدفع والدعوى  ،ومحدودية التطبيؽ  ،وعميو سوؼ نتحدث عف كؿ
خصيصة بشكؿ مستقؿ وىذا يتطمب منا تقسيـ ىذا المطمب إلى خمسة فروع ،وذلؾ عمى النحو
األتي :
الفرع االول
قضاء فحص المشروعية ينتمي إلى قضاء المشروعية
ُيطمؽ عمى القضاء اإلداري قضاء المشروعية بالنظر إلى دوره الكبير في حماية مبدأ

المشروعية وارساء سيادة القانوف واعالء سمطة القانوف فوؽ سمطة اإلدارة والعمؿ عمى صيانة
وحماية حقوؽ وحريات األفراد ،وعمى ىذا األساس فإف بعض الدعاوى اإلدارية تتميز بأنيا
دعاوى مشروعية وىدفيا الرئيس يكمف في إرساء مبدأ المشروعية ورد اإلدارة إلى جادة الصواب،

ومف ذلؾ دعوى اإللعاء التي تتفؽ مع دعوى فحص المشروعية في أنيا مف دعاوى المشروعية،
حيث تنتمي دعوى اإللعاء لمقانوف العاـ وكذلؾ دعوى فحص المشروعية ،وال مقابؿ ليما في
القانوف الخاصٔ.
وفي ىذا الشأف أكدت محكمة العدؿ العميا عمى ارتباط دعوى اإللعاء بالق اررات اإلدارية
الصادرة عف أشخاص القانوف العاـ ،وال عالقة ليا بما يصدر عف أشخاص القانوف الخاص مف
ٔمحمد محمد بدراف ،رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة ،القسـ األوؿ ،مبدأ المشروعية وتنظيـ القضػاء اإلداري واختصاصػو،
"د.ط" ،دار النيضػة العربيػة ،القػاىرةٜٜٔٚ ،ـ ،ص٘٘ ارجػع أيضػاً :عػدناف عمػرو ،إبطػاؿ القػ اررات اإلداريػة الضػارة بػػاألفراد
والموظفيف ،منشورات الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف ،راـ اهللٕٓٓٔ ،ـ ،صٓٔ.
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شركات وجمعيات وغيرىأ ،كما تنتمي لقضاء المشروعية ألف اليدؼ منيا البحث في مدى
مشروعية القرار اإلداري ،والعاء كؿ قرار إداري غير مشروع نتيجة مخالفتو لمقانوف ،لذلؾ فقاضي
اإللعاء يعد قاضي مشروعية وقانوفٕ.
وقياساَ عمى ما تقدـ ذكره بالنسبة لدعوى اإللعاء فإف دعوى فحص المشروعية تقترب مما
ذكر أعاله باعتبارىا تنصب أيضاً عمى ذات التصرؼ القانوني وىو القرار اإلداري ،حيث أف
القرار مطموب إلعائو في دعوى اإللعاء تأكيداً عمى مبدأ المشروعية وكذلؾ مطموب فحص
مشروعيتو في دعوى فحص المشروعية تأكيداً عمى ذات المبدأ ،لذلؾ ينتمي قضاء فحص
المشروعية إلى قضاء المشروعية ،كما ىو الحاؿ بالنسبة لدعوى اإللعاء التي استقر الحاؿ عمى
اعتبارىا دعوى تنتمي لقضاء المشروعية والقانوف العاـ وال مقابؿ ليا في القانوف الخاصٖ.
كذلؾ فإف قضاء فحص المشروعية كما قضاء اإللعاء ييدفاف إلى حماية وصيانة مبدأ
المشروعية واعالء كممة القانوف فوؽ إرادة اإلدارة،وفي ىذا المقاـ نجد أف دعوى فحص
المشروعية تنصب عمى فحص العمؿ اإلداري الذي صدر خالفاً لمبدأ المشروعية ووفقاً لما ىو
مدعى بو أماـ القضاء العادي ،وذلؾ وصوالً إلى قرار يقضي بمشروعيتو أو عدـ مشروعيتو دوف
الحكـ بإلعائو أو تأييده.
وكما أشرنا فإنو تتصؿ دعوى فحص المشروعية بدعوى اإللعاء (دعوى المشروعية) اتصاالً
ممحوظاً وتقترب الدعوياف مف بعضيما البعض ،وذلؾ ألف المحؿ واحد وىو القرار اإلداري،
ويعرؼ القرار اإلداري في قضاء محكمة العدؿ العميا وفقاً لما ىو مستقر عميو قضاءاً وفقياً بأنو:

ٔحكـ محكمػة العػدؿ العميػا بػراـ اهلل فػي الػدعوى رقػـ  ٜٔلسػنة ٜٜٜٔـ ،بتػاريخ ٜٜٜٔ/ٙ/ٔٙـ؛ وفػي الػدعوى اإلداريػة رقػـ
٘ ٜٔلسػػنة ٕٓٓٛـ ،بتػػاريخ ٕٓٓٛ/ٜ/ٕٛـ؛ كػػذلؾ :حكػػـ محكمػػة العػػدؿ العميػػا بع ػزة فػػي الػػدعوى رقػػـ  ٚٙلسػػنة ٜٜ٘ٔـ،
بتاريخ ٜٜٔٔٔٙ/ٖ/ـ" ،موسوعة المقتفي اإللكترونية ،مرجع سابؽ".
ٕحكـ محكمة العدؿ العميا براـ اهلل في الدعوى رقـ  ٔٛٚلسنة ٕٔٔٓـ ،بتاريخ ٖٕٕٓٓٔ/٘/ـ ،وفي الدعوى رقـ  ٜٛلسنة
ٕٜٓٓـ ،بتػػاريخ ٖٕٜٓٓٓ/ٖ/ـ ،وفػػي الػػدعوى رق ػـ ٖٗ لسػػنة ٕ٘ٓٓـ ،بتػػاريخ ٕٗٓٓ٘/ٔٓ/ـ ،والػػدعوى رقػػـ ٖٗٔ لسػػنة
ٕٓٓٛـ ،بتاريخ ٕٜٓٓ/ٗ/ٕٜـ" ،موسوعة المقتفي ،مرجع سابؽ".
ٖمحمد محمد بدراف ، ،مرجع سابؽ ،ص٘٘؛ عدناف عمرو ،مرجع سابؽ ،صٓٔ.
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إفصاح اإلدارة عف إرادتيا المنفردة والممزمة بما ليا مف سمطة عامة بمقتضى القوانيف إلحداث
أث اًر ممكناً وجائ اًز قانونأً.
عمماً بأف دعاوى قضاء المشروعية متعددة وال تتوقؼ عند دعوى اإللعاء ودعوى فحص
المشروعية ،حيث توجد دعوى التفسير اإلدارية ،والدعوى اإلنتخابية ،والدعوى الضريبية ،مع
التأكيد عمى أف القاضي يختمؼ في دوره مف دعوى ألخرى بحسب الموضوع ،وفي دعوى فحص
المشروعية ُيطمؽ عمى قاضي فحص المشروعية قاضي (اإلعالف) ،ألف سمطتو تكوف إلعالف
مشروعية العمؿ اإلداري مف عدمو ٕ دوف الحكـ بإلعائو أو تأييدهٖ.
الفرع الثاني
قضاء فحص المشروعية قضاء ينتمي إلى القضاء العيني
تُقسػػـ الػػدعاوى اإلداريػػة وفق ػاً لممعيػػار الموضػػوعي وذلػػؾ بسػػبب إخػػتالؼ طبيعػػة الػػدعوى أو
مضػػمونيا إلػػى نػػوعيف ،وىمػػا الػػدعاوى الشخصػػية التػػي تتعمػػؽ بالمطالبػػة بحػػؽ شخصػػي ،وكػػذلؾ
الػػدعاوى العينيػػة التػػي تتعمػػؽ بحػػؽ عينػػي مجػػرد مػػف النزع ػة الشخصػػيةٗ ،حيػػث إذا تعمػػؽ الن ػزاع
بمركػػز قػػانوني موضػػوعي فتكػػوف الػػدعوى موضػػوعية عينيػػة ،والقضػػاء الػػذي ينظػػر ىػػذه الػػدعاوى
قض ػػاء عين ػػي  ،أم ػػا إذا تعم ػػؽ بمرك ػػز شخص ػػي فال ػػدعوى تك ػػوف دع ػػوى شخص ػػية ويك ػػوف القض ػػاء
شخصياً  ،ومف تطبيقات القضاء الموضوعي،نذكر ما يمي٘:
ٔ -قض ػػاء إلع ػػاء القػ ػرار اإلداري الف ػػردي او الالئح ػػي (قض ػػاء اإللع ػػاء ،دع ػػوى اإللع ػػاء) الت ػػي
يطمؽ عمييا أيضاً دعوى تجاوز السمطة.
ٔحكـ محكمػة العػدؿ العميػا بػراـ اهلل فػي الػدعوى رقػـ  ٜ٘لسػنة ٕٕٔٓـ ،بتػاريخ ٕٖٓٔ/ٖ/ٔٛـ ،وفػي الػدعوى اإلداريػة رقػـ

 ٗٛلسنة ٜٜٔٚـ ،بتاريخ ٖٕٓٓٙ/ٙ/ـ" ،موسوعة المقتفي اإللكترونية ،مرجع سابؽ".

ٕعائشة غنادرة  ،دور القاضي اإلداري وحدود سمطاتو في رقابة المشروعية  ،مذكرة تخرج لنيػؿ شػيادة الماجسػتير  ،جامعػة
الوادي ٕٓٔٗ ،ـ  ،ص. ٔٙ
ٖمحمد سميماف نايؼ شبير ،قضاء اإللعاء في دولة فمسطيف ،مرجع سابؽ ،ص. ٛٛ
ٗمحمد سميماف شبير ،القضاء اإلداري،مرجع سابؽ  ،صٖٓٗ .

٘برىاف زريؽ  ،نظرية دعوى القضاء الكامؿ في القانوف اإلداري  ،الطبعة االولى  ، ٕٓٔٚ،صٕٔ .
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ٕ -الدعوى التأديبيبة.
ٖ -طعوف اإلنتخابات المحمية .
ٗ -قضاء الزجر أو العقاب .
٘ -قضاء المسؤولية .
 -ٙقضاء المرتبات والمكافآت والمعاشات .
 -ٚطعوف الضرائب .
 -ٛدعوى الجنسية .
 -ٜدعوى فحص وتقدير المشروعية .
ٓٔ -دعوي الطعف بالنقض.
وعمي ػػو يعتب ػػر قض ػػاء فح ػػص المش ػػروعية منتميػ ػاً إل ػػى القض ػػاء العين ػػي (الموض ػػوعي)ٔألف طبيع ػػة
المنازعػػة المعروضػػة عمػػى القضػػاء تتأسػػس عمػػى مخالفػػة القػػانوف  ،بحيػػث تعػػرؼ دعػػوى فحػػص
المشروعية بأنيػا دعػوى قضػائية إداريػة موضػوعية وعينيػة ٕ ،وحيػث أف ىػذه الػدعوى ال تػرد عمػى
حقوؽ شخصية يتـ المطالبة بيا  ،وانما تيدؼ إلى إنزاؿ كممػة القػانوف ووضػع العمػؿ اإلداري فػي
ميزاف المشروعية ٖ بعد فحصو والتأكد مف سالمتو.
وفػػي ىػػذا الشػػأف تقتػػرب دعػػوى فحػػص المشػػروعية مجػػدداً مػػف دعػػوى اإللعػػاء التػػي تعتبػػر
عينيػػة ىػػي األخػػرى وال عالقػػة ليػػا بػػدعاوى الحػػؽ الشخصػػي ،ووفقػاً لقضػػاء محكمػػة العػػدؿ العميػػا
فإف دعوى اإللعاء تيدؼ إلى بياف مدى مشروعية القرار اإلداري ،ومدى اتفاقو مع القانوف بمعنػاه
الواسع ،لذلؾ تتضمف طمب إلعاء ىذا القرارٗ ،وتيدؼ إلػى إلعائػو لكونػو معيبػاً بعػدـ المشػروعية٘،
ٔمحمػػد محمػػد بػػدراف  ،عبػػد الحف ػػيظ الشػػيمي  ،الػػوجيز فػػي القض ػػاء اإلداري والقض ػاء الدسػػتوري  ،دار النيضػػة العربي ػػة ،
ٕ٘ٓٓـ  ،ص.ٕٙٚ
ٕعبو حورية  ،مرجع سابؽ ،صٗٔ وما بعدىا .
ٖمحمد سميماف نايؼ شبير  ،القضاء اإلداري في فمسطيف  ،مرجع سابؽ .
ٗ ارجػػع :حكػػـ محكمػػة العػػدؿ العميػػا ب ػراـ اهلل فػػي الػػدعوى اإلداريػػة رقػػـ ٔ٘ لسػػنة ٕٔٔٓـ ،بتػػاريخ ٕٓٔٔ/ٔٔ/ٕٛـ ،وفػػي
الدعوى رقـ ٗ ٕٚلسنة ٕٜٓٓـ ،بتاريخ ٕٕٗٓٔٓ/٘/ـ " .المقتفي ،مرجع سابؽ".

٘حكػػـ محكمػػة العػػدؿ العميػػا المنعقػػدة فػػي راـ اهلل فػػي الػػدعوى اإلداريػػة رقػػـ ٕٗٔ لسػػنة ٕٜٓٓـ ،بتػػاريخ ٕٕٜ٘ٓٓ/ٔٓ/ـ.
"موسوعة المقتفي ،مرجع سابؽ".
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وىو ما يعني أنيا تقوـ باألساس عمى مخاصمة ومحاكمة القرار اإلدارئ ،وتتحرر مف الخصوـ،
ألنيا ليست بيف طرفيف بالمعنى الدقيؽ ،وانما يػتـ فييػا مخاصػمة القػرار اإلداري بدرجػة أساسػيةٕ،
وعمى ىذا األساس تعتبر دعوى عينية.
ك ػػذلؾ تتص ػػؿ دع ػػوى فح ػػص المش ػػروعية ب ػػذات العم ػػؿ الق ػػانوني ال ػػذي تتص ػػؿ ب ػػو دع ػػوى
اإللعػػاء أال وانػػو الق ػرار اإلداري ،وعميػػو فػػإف ارفػػع الػػدعوى ال يسػػعى إلػػى المطالبػػة بحػػؽ شخصػػي
وانما فػي الحقيقػة يريػد إعػالء كممػة القػانوف وانػزاؿ حكػـ القػانوف عمػى ىػذا القػرار اإلداري لموصػوؿ
إلى حكـ يبيف مدى مشروعيتو مف عدمو حتى يستطيع القاضي العادي البناء عمى ىذا الحكـ في
الدعوى العادية المنظورة أمامو والتي أوقفيا.
الفرع الثالث
تطبيق قواعد القانون العام
يرتبط اختصاص القضاء اإلداري بالنظر في الدعاوى المتعمقة بالق اررات اإلدارية التي
تصدر عف أشخاص القانوف العاـ وال عالقة بالق اررات التي تصدر عف أشخاص القانوف الخاص
مثؿ الشركات والمؤسسات الخاصة بحيث ال يكوف القضاء اإلداري مختصاً فييا ،وىو ما تؤكد
عميو أحكاـ محكمة العدؿ العميا بأنيا محكمة قضاء إداري تتولى النظر في مشروعية الق اررات

ٔحك ػػـ محكم ػػة الع ػػدؿ العمي ػػا المنعق ػػدة ف ػػي راـ اهلل ف ػػي ال ػػدعوى اإلداري ػػة رق ػػـ ٖٗ لس ػػنة ٕ٘ٓٓـ ،بت ػػاريخ ٕٗٓٓ٘/ٔٓ/ـ،
"موسوعة المقتفي ،مرجع سابؽ".

ٕحكـ محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل فػي الػدعوى اإلداريػة رقػـ ٔ٘ لسػنة ٕٔٔٓـ ،بتػاريخ ٕٓٔٔ/ٔٔ/ٕٛـ ،حكػـ
محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في الدعوى اإلدارية رقـ ٗ ٕٚلسنة ٕٜٓٓـ ،بتػاريخ ٕٕٗٓٔٓ/٘/ـ ،حكػـ محكمػة

العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل في الدعوى اإلدارية رقـ ٕٗٔ لسنة ٕٜٓٓـ ،بتاريخ ٕٕٜ٘ٓٓ/ٔٓ/ـ ،كذلؾ :حكـ محكمة
العػػدؿ العميػػا المنعقػػدة فػػي راـ اهلل فػػي الػػدعوى اإلداريػػة رقػػـ ٖٗ لسػػنة ٕ٘ٓٓـ ،بتػػاريخ ٕٗٓٓ٘/ٔٓ/ـ ،حكػػـ محكمػػة العػػدؿ

العميا المنعقػدة فػي راـ اهلل فػي الػدعوى اإلداريػة رقػـ ٖ ٖٛلسػنة ٕٓٓٛـ ،بتػاريخ ٕٓٔٓ/ٖ/ٔٚـ" ،موسػوعة المقتفػي ،مرجػع
سابؽ".

41

اإلدارية التي تصدر عف األشخاص المعنوية العامة التي تمثؿ اإلدارات العامة بالدولة أو ما في
حكميا مف نقابات واتحادات وجمعيات ذات نفع عاـٔ.
ويعتبر القضاء العادي ىو صاحب اإلختصاص األصيؿ في نظر المنازعات التي
تحدث بيف األفراد أو بيف األفراد واإلدارة ولكف ليست بصفتيا صاحبة سمطة وسيادة وانما تعتبر
بمثابة فرد عادي  ،بينما يختص القضاء اإلداري في المنازعات اإلدارية  ،ومف ثـ فإف القضاء
العادي يطبؽ قواعد تختمؼ عف القواعد التي يطبقيا القضاء اإلداري .
وىناؾ مف يرى أف المنازعات التي يطبؽ عمييا قواعد القانوف العاـ ىي التي يختص بيا القضاء
اإلداري  ،بعكس المنازعات التي يختص بيا القضاء العادي التي تطبؽ عمييا قواعد القانوف
الخاص  ،واف ىذ ا الرأي تعرض لإلنتقاد  ،وذلؾ ألف القاضي العادي قد يطبؽ قواعد القانوف
اإلداري  ،وقد يطبؽ قواعد القانوف الخاص الممثؿ بالقانوف المدني

ٕ

 ،وىذا ما يبرر قياـ

القاضي العادي في الحاالت التي يكوف فييا مختصاً بفحص المشروعية بتطبيؽ قواعد القانوف
العاـ  ،وعميو فإف قضاء فحص المشروعية ينتمى لمقانوف العاـ وليس لمقانوف الخاص.

حيث ال يعني قيام القاضي العادي في دول القضاء الموحد بدور القاضي اإلداري
غير الموجود في ىذه الدول ،وقيام القاضي العادي بفحص مشروعية القرار
اإلداري بدالً منو ال يعني كل ذلك أنو سيطبق القانون العادي أو الخاص ألنو
سيفحص القرار اإلداري وفق القواعد التي تحكمو وىي قواعد القانون العام وليس
القانون الخاص ،ومن الثابت أن نظرية القرار اإلداري تنتمي لمقانون العام وال مثيل
ٔىذا ما قضت بو محكمة العدؿ العميا المنعقدة بعػزة عنػدما قضػت بأنػو ( إف القػرار الػذي يجػوز الطعػف فيػو يجػب أف يكػوف
إدارياً  ،وال بد أف يصدر مف ىيئة إدارية تابعة لشخص مف أشػخاص القػانوف العػاـ ) حكػـ محكمػة العػدؿ العميػا بػراـ اهلل فػي
الػ ػ ػػدعوى رقػ ػ ػػـ  ٜٔلسػ ػ ػػنة ٜٜٜٔـ ،بتػ ػ ػػاريخ ٜٜٜٔ/ٙ/ٔٙـ؛ وفػ ػ ػػي الػ ػ ػػدعوى اإلداريػ ػ ػػة رقػ ػ ػػـ ٘ ٜٔلسػ ػ ػػنة ٕٓٓٛـ ،بتػ ػ ػػاريخ
ٕٓٓٛ/ٜ/ٕٛـ؛ كػ ػػذلؾ :حكػ ػػـ محكمػ ػػة العػ ػػدؿ العميػ ػػا بع ػ ػزة فػ ػػي الػ ػػدعوى رقػ ػػـ  ٚٙلسػ ػػنة ٜٜ٘ٔـ ،بتػ ػػاريخ ٜٜٔٔٔٙ/ٖ/ـ،
"موسوعة المقتفي اإللكترونية ،مرجع سابؽ".
ٕمحمد بف براؾ الفوزاف  ،مسئولية الدولة عف أعماليا غير المشروعة وتطبيقاتيا اإلدارية  ،دراسة مقارنة  ،الطبعة األولى ،
مكتبة القانوف واإلقتصاد ٕٜٓٓ ،ـ  ،ص.٘ٔٙ
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ليا في القانون الخاص .كما أن القضاء اإلداري لو فضل كبير في إرساء ىذه
النظرية ووضع أحكاميا بصورة كبيرة وموسعةٔ.
واذا كاف مف المسمـ بو إستقالؿ القانوف العاـ عف القانوف الخاص  ،واستقالؿ القضاء
اإلداري عف القضاء العاديٕ  ،فإف القاضي اإلداري غير ممزـ بتطبيؽ قواعد القانوف الخاص إال
إذا وجد نص يقض ي بذلؾ  ،ولو أف يأخذ بقواعدىا بما يتالئـ وينسجـ مع طبيعة القانوف العاـ
وقواعده  ،كما لو أف يطور قواعد القانوف الخاص بما يوافؽ إحتياجاتوٖ.
وتطبيؽ قواعد القانوف العاـ عمى المنازعات اإلدارية ييدؼ إلى التوفيؽ بيف المصمحتيف
 ،المصمحة العامة والتي تمثميا اإلدارة  ،والمصمحة الخاصة التي يمثميا األفراد  ،ألف تطبيؽ
قواعد القانوف الخاص والذي يقوـ عمى مبدأ المساواة بيف أطراؼ النزاع ال تحقؽ ذلؾ  ،وألف
المصمحة العامة تقدـ عمى المصمحة الخاصة فاإلدارة ليا سمطات وصالحيات ال يممكيا األفراد ،
كما أف تطبيؽ قواعد القانوف الخاص عمى المنازعة اإلدارية يشكؿ إجحاؼ في حؽ اإلدارة
العامة والتي يبرز دورىا في تحقيؽ المصمحة العامة ٗ ،ال سيما وأف قضاء فحص المشروعية
يعد أحد صور المنازعات اإلدارية .
مما تقدـ يتض بأف القاضي في قضاء فحص المشروعية سواء كاف قاضياً عادياَ أو
قاضياَ إدارياً ممتزـ بتطبيؽ قواعد القانوف العاـ عمى دعوى الفحص المعروضة أمامو ،وبالتالي
فإف ىذا القضاء ينتمي لمقضاء العاـ أو ما يسمى بقضاء الدولة ٘ ،وليس لمقضاء الخاص  ،وىذا
ما يبرر إحالة القاضي العادي غير المختص بنظر المسألة اإلدارية إلى القضاء اإلداري والذي
يعد مف القضاء العاـ.
ٔع ةةي عبةةرهللا تع ة ري ،ر
تم تم

الجتهةةار ت ضةةائي إلر ي فةةي تع ة

ل ت عاء تم اكا إلر ر ،ب

21-20 ،

ت ة

ت ةةا

إلر ي،

قةةر عمةةل ،م رمةةر إتةةا

2011ا ، ،ص6

ٕخميس السيد إسماعيؿ  ،اإلثبات أماـ القضاءيف اإلداري والعادي  ،الطبعة األولى ٕٓٔٙ ،ـ  ،صٕ. ٜ
ٖمحمد عبد الكريـ العيسي  ،المحكمة اإلداريػة العميػا فػي نظػاـ ديػواف المظػالـ السػعودي  ،د ارسػة إسػتقرائية مقارنػة  ،الطبعػة
األولى  ،مكتبة القانوف واإلقتصاد  ٕٓٔٔ ،ـ  ،صٖٕ .
ٗمحمد عبد الكريـ العيسي  ،مرجع سابؽ  ،صٖٕ .
٘عبد اهلل خميؿ الف ار  ،مرجع سابؽ  ،صٗٔ .
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ومف ثـ يقوـ القضاء العاـ الممثؿ بالقضاء اإلداري بتطبيؽ قواعد وأحكاـ القانوف العاـ،
أي أف القاضي اإلداري يطبؽ قواعد القانوف اإلداري عمى دعوى فحص المشروعية لمتأكد مف
صدور العمؿ اإلداري وفقاً لمقانوف مف عدمو  ،وبالتالي يبني حكمو عمى ذلؾ  ،فإذا رأى بأف
العمؿ يتفؽ مع صحي

القانوف قضى بمشروعيتو  ،واذا رأى عكس ذلؾ فإنو يقرر عدـ

مشروعيتو.
وأخي ارً تجدر اإلشارة إلى أن قضاء فحص المشروعية ينتمي إلى المنازعات اإلدارية وليست
الفردية أو العادية ومعروف أن المنازعات اإلدارية من أىم خصائصيا ىو خضوعيا لمقانون
العام وألحكام ىذا القانون ممثالً في القانون اإلدارئ.
الفرع الرابع
الجمع بين فكرتي الدفع والدعوى
يتميز قضاء فحص المشروعية عف غيره مف أنواع القضاء  ،بأنو يقوـ بالجمع بيف
فكرتي الدفع والدعوى  ،بحيث أنو تتـ مباشرة ىذا القضاء بعد اإلحالة مف القضاء العادي إلى
القضاء اإلداري الذي أثير أمامو دفع بعدـ مشروعية قرار إداري أثناء نظره دعوى أصمية وذلؾ
لتقدير مدى مشروعيتو مف عدموٕ  ،باإلضافة إلى ذلؾ فإننا نجد أف القاضي الفاحص لمشروعية
القرار اإلداري سوؼ يصدر حكماَ قضائياَ كأي دعوى قضائية تنيي النزاع ويتمتع ىذا الحكـ
بالحجية النسبية التي تقتصر أثاره عمى أطراؼ الدعوى دوف أف يسري في مواجية الكافةٖ.
ويعرؼ الدفع بأنو ( وسيمة قانونية تجيز لممدعى عميو مواجية ما قدمو المدعي مف
وقائع وأدلة أو وثائؽ تفيد رد الدعوى أو تأسيس قناعة لدى القاضي بعدـ أحقية المدعي في
طمبو)ٗ ،في حيف أف الدعوى تعرؼ بأنيا (الوسيمة التي يمكف بواسطتيا لألشخاص  ،طبيعييف
ٔ راجع :محمد سميماف نايؼ شبير ،قضاء اإللعاء ،مرجع سابؽ ،ص ، ٛٛص.ٜٛ
ٕخالد خميؿ الظاىر  ،مرجع سابؽ  ،صٗ. ٔٚ
 3محمد محمد بدراف  ،عبد الحفيظ الشيمي  ،الوجيز في القضاء اإلداري والقضاء الدستوري  ،دار النيضة العربية ،

ٕ٘ٓٓـ  ،ص.265

ٗعمي غساف أحمد  ،الدفوع الشكمية في الدعوى المدنية  ،دراسة مقارنة  ،الطبعة األولى ٕٓٔٙ ،ـ  ،صٕٕ .
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كانوا أـ معنوييف مف المجوء إلى القضاء طمباً لحماية حقوقيـ مف اإلعتداءات الواقعة عمييا أو
تعويض ما لحقيا مف أضرار أو إلقرار بحؽ أو الكشؼ عنو )ٔ.
وعميو إذا دفع بعدـ مشروعية القرار اإلداري أماـ القضاء العادي وقبؿ ىذا القاضي الدفع
فإنو يكوف أماـ خياريف وىـ إما ينظر الدفع إذا كاف مختص بو  ،واما إحالة الدفع بصورة دعوى
أماـ القضاء اإلداري ليصدر حكماً إما بالمشروعية أو عدـ المشروعية  ،ويتقيد القاضي العادي
بما يحكـ بو القاضي اإلداري في الدعوى التي أوقفت بسبب الدفع المثار ألف القضاء اإلداري
تتمتع أحكامو بالحجية أماـ القضاء العادي في الدعاوى المتعمقة بفحص المشروعيةٕ.
الفرع الخامس
محدودية قضاء فحص المشروعية من حيث التطبيق
يمكف لنا إرجاع محدودية قضاء فحص المشروعية مف حيث التطبيؽ في فمسطيف إلى عدة
أسباب  ،تتمثؿ أىميا في أنو ال يوجد لدينا قضاء إداري مزدوج مف شأنو أف يؤدي إلى وجود
قاضييف أحدىما عادي واألخر إداري ،ومع ذلؾ لدينا محكمة العدؿ العميا التي تعتبر محكمة
قضاء إداري لكنيا تتبع القضاء العادي وال تمثؿ قضاءاً إدارياً مستقالً ومتعدد الدرجات كما في
مجمس الدولة المصري والفرنسي ،حيث أف قضاء فحص المشروعية قمما نجده ،بالرغـ مف أف
فحص المشروعية يعتبر أحد صور المنازعات اإلدارية.
لذلؾ في فمسطيف التي تتبنى نظاـ القضاء الموحد ال يوجد تطبيقات واضحة ومتعددة لقضاء
فحص المشروعية ،كما أف القاضي العادي الذي يتولى بعض المنازعات اإلدارية في فمسطيف قد
يجيؿ وجود ىذه الدعوى مف األساس  -مع كامؿ االحتراـ -ألف البيئة التي تنتمي إلييا دعوى
فحص المشروعية تختمؼ كمياً عف بيئة الدعاوى العادية والمدنية والتجارية وقضايا العمؿ
والعماؿ.

 1ر م ع غف  ،تخص مر في ترع و تمر ر إشكات اتها في ت ا
تم ك تع بي 2018 ،ا  ،ص. 59

تع قي ( ،ر عر م ا ر )  ،ت بعر ال تي ،

ٕمحمد سميماف نايؼ شبير ،قضاء اإللعاء في دولة فمسطيف ،مرجع سابؽ ،صٕ.ٜ
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كما أف القاضي العادي في فمسطيف يختص بجميع المنازعات سواء كانت فردية أو إدارية
في ظؿ وحدة القضاء الفمسطيني وعدـ ازدواجيتو ،باستثناء ما ىو محجوز قانوناً لمحكمة العدؿ
العميا التي تختص باإللعاء ،وطالما أف القانوف لـ يمن

ىذه المحكمة سمطة قضاء فحص

المشروعية فإف القاضي العادي مف المحتمؿ أف ينتيي اجتياده إلى أنو ليس بحاجة إلى إحالة
النزاع إلى قاضي آخر مف قضاة محكمة العدؿ العميا ،وانما ينظره كأنو ينظر في أي دعوى ،
ولكف األخذ بنظاـ القضاء الموحد المتطور  ،والذي بموجبو يدعـ فكرة وجود قضاء إداري ولكف
ليس مستقؿ عف القضاء العادي  ،جعؿ األمر يختمؼ مف الناحية النظرية  ،أما مف الناحية
العممية فظؿ األمر عمى ما ىو عميو .
كذلؾ مف األسباب عدـ معرفة القاضي العادي بحقيقة دعوى الفحص وماىية وذاتية ىذا األمر،
بالرغـ مف أف ىذا الفحص قد يكوف مف صميـ إختصاصو  ،وذلؾ تطبيقاَ لمقاعدة التي تقضي
بأف قاضي األصؿ ىو قاضي الفرع ،وأف قاضي الدعوى ىو قاضي الدفع  ،فإف القضاء العادي
يعتبر مختص بالنظر في بعض المسائؿ اإلدارية التي تثار بصفة تبعية لممسائؿ التي يكوف
مختص بنظرىا  ،فالقاضي الجنائي يكوف مختصاً بفحص مشروعية الق اررات اإلدارية التي تتخذ
لممسائمة الجنائية  ،سواء كانت ىذه الق اررات تنظيمية أو فردية  ،فيقوـ القاضي الجنائي ببحث
موافقة القرار اإلداري لمقانوف ومف ثـ يقوـ بتوقيع عقوبة العرامة في حاؿ مخالفتو ٔ ،وبناءاً عميو
فإف إختصاص القاضي الجنائي يمتد إلى فحص مشروعية الق اررات اإلدارية .
كما ال يوجد لدينا قانوف أصوؿ محاكمات إدارية مستقؿ ،في حيف أف قانوف اإلجراءات
الجزائية أشار لذلؾ بموجب المادة رقـ (ٔ )ٔٚعندما من المحاكـ الجزائية بالفصؿ في جميع
المسائؿ التي يتوقؼ عمييا الحكـ في الدعوى الجزائية  ،واف كاف قانوف العقوبات يعاقب كؿ مف
يخالؼ أي قرار أو أمر أو تعميمات تصدر عف المحاكـ أو موظؼ عاـ أو مف يقوـ بتأدية وظيفة
عامة  ،فإف القاضي الجزائي ينعقد لو إختصاص فحص مشروعية القرار محؿ الجريمة المعاقب
عمييا  ،وذلؾ إستناداً لمقاعدة التي تقضي بأف القاضي الجنائي يبحث عناصر القانوف والوقائع .

ٔده شتى صديؽ محمد  ،مرجع سابؽ  ،ص.ٔٔٙ
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المبحث الثالث
تمييز قضاء فحص المشروعية عن غيره من صور المنازعات اإلدارية
 تمييد وتقسيمحتى يستطيع القاضي مراقبة أعماؿ اإلدارة وحماية حقوؽ وحريات األفراد فإنو ال بد لو مف
أف يكوف ىناؾ نزاعاً قائماً ومطروحاً أمامو ،وىذا يعني أف الفرد المتضرر مف ق اررات وأعماؿ
اإلدارة لو أف يمجأ لمقضاء طالباً منو حماية حقوقو وحرياتو وفقاً لمقانوف ورد اإلدارة إلى جادة
الصواب والعمؿ عمى تعميب مبدأ المشروعية وسيادة القانوف عمى سمطاف اإلدارة وارادتيا ،لكؿ
ذلؾ كاف ال بد مف وجود نزاع أماـ القاضي اإلداري ،ومف ىنا يمكف القوؿ إف المنازعات اإلدارية
تمثؿ أساساً لمرقابة القضائية عمى مشروعية أعماؿ اإلدارة ومدى سالمتيا.
ويقصد بالمنازعات اإلدارية تمؾ (المنازعات الناتجة عف عالقات ونشاط اإلدارة مما يجوز
النظر فييا أماـ القضاء) ،أو (الدعاوى الناجمة عف نشاط اإلدارة وموظفييا أثناء قياميـ بالنشاط
المنوط بيـ) ،وىي( المنازعات التي يعود الفصؿ فييا لمقضاء اإلداري)(،وسيمة قانونية يخوليا
القانوف لألفراد المجوء إلى القضاء اإلداري لممطالبة بحقوؽ مستيا تصرفات اإلدارة وأضرت
بيا)ٔ.
ونظ اًر لكوف المنازعة اإلدارية بحسب إعتقادنا ىي المنازعة التي تكوف اإلدارة العامة طرفاً
فييا بوصفيا صاحبة سمطة عامة وتتمتع بإمتيازات في مواجية األفراد فيمكن لنا تعريف
المنازعة اإلدارية باألتي(ىي المنازعة التي تنتج عن نشاط اإلدارة بإعتبارىا سمطة عامة والتي
يفصل فييا القضاء اإلداري).
وتتسـ المنازعات اإلدارية بمجموعة مف الخصائص التي تميزىا عف غيرىا مف المنازعات ،
بحيث تكوف اإلدارة طرفاَ في النزاع بإعتبارىا سمطة عامة ليا إمتيازات آمرة في مواجية األفراد
ٔ ارئػػد نعػػيـ العشػػي  ،إبطػػاؿ الق ػ اررات اإلداريػػة الضػػارة بػػاألفراد ،د ارسػػة تحميميػػة لمق ػوانيف واألنظمػػة ،مركػػز الد ارسػػات العربيػػة،
اطبعة األولى ٕٓٔٛ ،ـ ،ص ،ٕٛمحمد سميماف نايؼ شبير ،قضػاء اإللعػاء ،مرجػع سػابؽ ،ص ، ٛٙمحمػد سػميماف نػايؼ
شبير  ،القضاء اإلداري  ،مرجع سابؽ  ،ص.ٕٔٛ
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العادييف  ،وكذلؾ يتـ تطبيؽ قواعد القانوف العاـ عمى النزاع اإلداري  ،وكذلؾ يمن اإلختصاص
بنظر النزاع لمقاضي اإلداري  ،كما أف ىذا األخير تكوف لديو سمطة محدودة تجاه اإلدارة أثناء
نظر النزاع ٔومف مظاىر ذلؾ أنو ال يوجو إلييا األوامر وال يحؿ محميا في ممارسة أعماليا .
وتتعدد صور المنازعات اإلدارية وذلؾ حسب ما يطمبو الطاعف مف جية القضاء وتختمؼ
سمطة القاضي تجاه العمؿ بإختالؼ نوع المنازعة اإلدارية  ،حيث تكوف سمطتو ضيقة في بعض
صور المنازعات اإلدارية  ،ونجدىا واسعة في بعض المنازعات االخرىٕ .
في ضوء ما تقدـ فإننا سنقوـ بتمييز قضاء فحص المشروعية عف غيرىا مف صور
المنازعات اإلدارية،وذلؾ مف خالؿ تقسيـ ىذا المبحث إلى أربعة مطالب وذلؾ عمى النحو
االتي:
المطمب األوؿ  :قضاء فحص المشروعية وقضاء اإللعاء
المطمب الثاني  :قضاء فحص المشروعية والقضاء الكامؿ
المطمب الثالث  :قضاء فحص المشروعية وقضاء التأديب
المطمب الرابع  :قضاء فحص المشروعية وقضاء التسوية

ٔمحمد سميماف نايؼ شبير ،القضاء اإلداري ،مرجع سابؽ  ،صٕٕٓ وما بعدىا.
ٕمحمد سميماف نايؼ شبير ،القضاء اإلداري ،مرجع سابؽ  ،صٖٕ٘ .
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المطمب األول
قضاء فحص المشروعية وقضاء اإللغاء
ُيطمؽ عمى دعوى اإللعاء مسمى دعوى المشروعية ،ويسمى قضاء اإللعاء بقضاء

المشروعية ،وذلؾ ألف ىذه الدعوى تؤدي إلى قياـ قاضي اإللعاء بوزف القرار اإلداري ووضعو

في ميزاف المشروعية ،بحيث إف وجده متفقاً مع القانوف قضى بتأييده ،واف وجده مخالفاً لمقانوف
قضى بإلعائو والعاء كؿ ما يترتب عميو احتراماً لمبدأ المشروعية ،بينما فحص المشروعية
فالقاضي يتولى وضع القرار في ميزاف المشروعية ويحكـ ما إذا كاف مشروعاً وصحيحاً أو ليس
كذلؾ دوف أف يقضي بالتأييد أو اإللعاء ،وىذا ىو الفرؽ الجوىري بيف دعوي اإللعاء وفحص
المشروعية ،وفيما يمي نبرز الفروؽ األخرى.
 أوالً  :من حيث الميعاد القانوني لرفع الدعوى.إف قضاء فحص المشروعية ال يتقيد بالميعاد القانوني المحدد قانوناً  ،بحيث أنو يجوز
رفع دعوى فحص المشروعية أماـ ىذا القضاء في أي وقت ميما طالت مدتو

ٔ

 ،أما بالنسبة

لقضاء اإللعاء فإنو يتوجب عمى الطاعف أف يرفع دعوى اإللعاء خالؿ الميعاد القانوني المحدد
بنص القانوف وىو ستوف يوماً تبدأ مف اليوـ التالي لتبميغ القرار اإلداري الفردي لصاحب الشأف،
ومف اليوـ التالي لنشر القرار اإلداري التنظيمي ٕ  ،أو وفقاً لنظرية العمـ اليقينيٖ .

ٔ رأفت فودة ،النظاـ القانوني لمميعاد في دعوى اإللعاء  ،مرجع سابؽ ،ص. ٙٚ
ٕالم ػػادة رق ػػـ (ٗ )ٕٛم ػػف ق ػػانوف أص ػػوؿ المحاكم ػػات المدني ػػة والتجاري ػػة  ،ويقابمي ػػا الم ػػادة رق ػػـ (٘) م ػػف ق ػػانوف الفص ػػؿ ف ػػي
المنازعات اإلدارية رقـ ٖ لسنة ٕٓٔٙـ.
ا ت ظ ر ظ ر قضائ ر  ،بمع ا ى ها م إبتر ع ت ضاء  ،صر به ا ت ظ ر ع ا صا ب تشأ بات
 3تعتب
قا ا ً  ،عبد الناصر أبو سميدانة ،
بات ع ر تم
ت
إلر ي ع ما ا ً بات غا م عرا عرا إع ه ى ش

القضاء اإلداري ،مرجع سابؽ  ،ص. 310
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 ثانياً  :من حيث اليدف .إف موضوع قضاء فحص المشروعية ىو تحديد المدلوؿ الصحي لمعمؿ اإلداري وبياف مدى
مطابقة ىذا العمؿ مع القانوف دوف أف يكوف موضوعو إلعاء القرار اإلداري  ،وذلؾ بعكس قضاء
اإللعاء والذي يكوف موضوعو المطالبة بإلعاء القرار اإلداري لمخالفتو لمقانوف ٔ .
وبالرغـ مف وجود إختالؼ بيف قضاء فحص المشروعية وقضاء اإللعاء  ،إال أنو يمكف
القوؿ بأف قضاء اإللعاء ىو بحد ذاتو قضاء فحص مشروعية لمقرار اإلداري

ٕ

 ،بحيث أف

القاضي يقوـ بفحص القرار اإلداري والبحث حوؿ مدى صدور القرار اإلداري وفقاً لمقانوف مف
عدمو  ،فإذا رأي أف القرار صدر مخالفاً لمقانوف قضي بإلعاء القرار لعدـ مشروعيتو .وىذا ما
أكدتو محكمة العدؿ العميا في حكـ ليا عندما قضت بأف (قضاء محكمة العدؿ العميا ىو قضاء
إلعاء يقتصر دور المحكمة فيو عمى فحص مشروعية القرار اإلداري فإذا تبيف ليا أنو مشوب
بعيب مف العيوب التي حددىا المشرع كأسباب قانونية لمطعف في الق اررات اإلدارية في المادة ٖٗ
مف قانوف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ٘ لسنة ٕٔٓٓ...الخ)ٖ.
ويرى بعض الفقو بأف قضاء فحص المشروعية يباشره القاضي اإلداري في مجاؿ العديد
مقصور عمى الق اررات اإلدارية وانما يمتد ليسري
مف األعماؿ القانونية  ،وأف ىذا القضاء ليس
اً
عمى األعماؿ القضائية الصادرة عف المحاكـ اإلدارية في حيف أف دعوى اإللعاء تقتصر عمى
الق اررات اإلدارية فقط دوف غيرىاٗ.
ومن وجية نظرنا فإننا نخالؼ بعض الفقو الذي يعطي قاضي فحص المشروعية
صالحية فحص األعماؿ التي تصدر عف المحاكـ اإلدارية لكوف أف قاضي فحص المشروعية
يقتصر عممو في البحث في مشروعية الق اررات اإلدارية فقط  ،وأف األعماؿ القضائية ممثمة
باألحكاـ فإف الطعف فييا يتـ مف خالؿ الطرؽ المحددة قانوناً حسب نظاـ التقاضي.
ٔأنور رسالف  ،مرجع سابؽ ،صٔ.ٖٚ
ٕ عبد الناصر أبو سميدانة  ،القضاء اإلداري ،مرجع سابؽ  ،ص . ٕٓٚ
ٖحكـ محكمة العدؿ العميا براـ اهلل في الدعوى اإلدارية ٕ ،ٕٓٔٓ/ٔٚموسوعة المقتفي اإللكترونية  ،مرجع سابؽ.
ٗمحمد محمد بدراف  ،عبد الحفيظ الشيمي  ،مرجع سابؽ ،ص. ٕٙٙ
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 ثالثا  :من حيث حجية الحكمإف كانت جميع األحكاـ التي تصدر عف القضاء اإلداري تحوز عمى حجية الشيئ
المقضي بو ،فإف ىذه الحجية تختمؼ بإختالؼ نوع الدعوى التي ينظرىا القضاء فالحجية التي
يحوزىا الحكـ الصادر في دعوى اإللعاء ىي حجية مطمقة بحيث يحتج بو في مواجية الكافة ،
وىذا يختمؼ عف بقية األحكاـ القضائية اإلدارية التي ال تتمتع بيذه الحجية وانما بحجية نسبية
بمعنى أف حجية ىذا الحكـ تقتصر عمى أطرافو ٔ  ،والحكـ الصادر في دعوى فحص المشروعية
والذي يصدر عف قضاء فحص المشروعية والممثؿ في المحاكـ العادية ذات الطابع الجزائي
والمحاكـ اإلدارية يحوز عمى الحجية النسبيةٕ.

المطمب الثاني
قضاء فحص المشروعية والقضاء الكامل
تجدر اإلشارة ىنا إلى أنو يطمؽ البعض عمى القضاء الكامؿ مسمى" قضاء التعويض"ٖ،
أو قضاء المسؤولية والذي يعد صورة مف صور القضاء الكامؿ الذي يبحث في مسؤولية الدولة
عف األضرار التي تصيب األفراد نتيجة أعماؿ صادرة عنياٗ.
يختمؼ دور القضاء الكامؿ عف قضاء فحص المشروعية  ،حيث أف دور القضاء األوؿ
ال ينحصر فقط في فحص مشروعية العمؿ اإلداري أو القياـ بإلعاء القرارات اإلدارية وانما يمتد
إلى أبعد مف ذلؾ بكثير ،حيث يسترد القاضي كامؿ سمطاتو ويستطيع تعديؿ القرار اإلداري
واستبدالو بقرار إداري آخر بحيث يرى بأنو أكثر إنصافاً واسترجاًعاً لحقوؽ األفراد وذلؾ بإلزاـ

1عبر تغ ي بع ي عبر هللا  ،ت ضاء إلر ي  ،قضاء إلتغاء  ،ا ال ر ت ضاء إلر ي ع ا ىعمال إلر – رع و
قب ل رع و إلتغاء – ىعباب ت ع باإلتغاء – إج ء رع و إلتغةاء ت كةا
إلتغاء رع و ت ضاء تكامل – ش
باإلعك ر ر 1997 ،ا ،ص.293
ف ها  ،م شأ تمعا
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اإلدارة بتعويض األفراد عف األضرار التي لحقت بيـٔ ،وعميو تكوف سمطات القاضي في القضاء
الكامؿ واسعة إلى درجة كبيرة  ،بحيث يكوف قاضي قانوف ووقائعٕ ،ويمتاز ىذا القضاء بإمتداد
سمطة القاضي وذلؾ وصوالً إلى الحؿ الكامؿ لمنزاع ٖ.
أما بالنسبة لقضاء فحص المشروعية والذي يقوـ عمى تولي القاضي العادي بإحالة
المسألة األولية التي دفع بعدـ مشروعيتيا إلى القضاء اإلداري  ،بحيث نجد فيو أف سمطة
القاضي محدودة وضيقة فيو ال يممؾ إال إبداء الرأي القانوني بشأف صحتو مف عدمو وليس لو
أف يرتب نتيجة عمى ذلؾ كالحكـ بالتعويض ٗ.
ووفقاَ لقضاء التعويض فإف مسئولية الدولة في الدوؿ ذات القضاء المزدوج والقضاء
الموحد تتحقؽ عف أعماليا اإلدارية سواء كانت ىذه األعماؿ صدرت في شكؿ ق اررات إدارية ،أو
صدرت في شكؿ أعماؿ مادية ٘.
كذلؾ يختمؼ الطمب المقدـ أماـ القضاء الكامؿ عف الطمب الذي يقدـ اماـ قضاء فحص
المشروعية  ،بحيث ييدؼ األوؿ إلى الحصوؿ عمى التعويض الذي لحؽ بالمدعي مف أضرار
بسبب قياـ اإلدارة باإلعتداء عمى حقوقو الثابتة قانوناً وصوالً لجبر الضرر واصالحو  ،فيصدر
القاضي حكمو بالتعويض بعد التأكد مف توافر جميع أركاف المسئولية

ٙ

 ،في حيف أنو ال يطمب

مف قاضي فحص المشروعية إال البحث في العمؿ اإلداري ومعرفة مدى مطابقة العمؿ مع
القانوف مف عدمو  ،وذلؾ إلعالف مشروعية العمؿ مف عدمو وبالتالي يطمؽ عميو قاضي
إعالف.ٚ

ٔمحمد سميماف نايؼ شبير ،مرجع سابؽ  ،ص. ٕٖٚ
ٕعمي سالـ عمي صادؽ  ،مرجع سابؽ  ،ص٘. ٜ
ٖعصمت عبد المجيد بكر  ،مجمس الدولة  ،دار الكتب العممية  ،ص.ٗٓٙ
ٗمحمد سميماف نايؼ شبير ،مرجع سابؽ  ،ص ٖٖٚوما بعدىا .
٘محمد أبو عمارة ،القضاء اإلداري في فمسطيف  ،الجزء الثالث ،الطبعة الرابعة  ،ٕٓٓٚ ،ص. ٔٚٛ
ٙمصطفى محمود عفيفي  ،صٗٔ .
ٚعائشة غنادرة  ،مرجع سابؽ ،ص. ٔٙ

52

ويختمؼ قضاء فحص المشروعية عف القضاء الكامؿ في أف قضاء فحص المشروعية
ىو قضاء ينتمي لمقضاء الموضوعي أو العيني

ٔ

 ،في حيف أف القضاء الكامؿ ينتمي إلى

القضاء الشخصي أو الذاتي حيث تدور المنازعة حوؿ اإلعتداء عمى حؽ شخصي والمطالبة
بالتعويضٕ،وبذلؾ فيي خصومة تنشأ بيف طرفيف وىما رافع الدعوى وجية اإلدارة  ،وذلؾ بعكس
القضاء العيني الذي يكوف بيف طرؼ معيف وىو رافع الدعوى والعمؿ القانوني المطعوف فيوٖ أال
وىو القرار اإلداري الذي يمثؿ الخصـ الحقيقي في دعوى فحص المشروعية وكذلؾ دعوى اإللعاء
وليذا تعتبراف مف الدعاوى العينية كونيما تتحراف مف لدد الخصومة.
وبالرغـ مف اإلختالفات المذكورة بيف قضاء فحص المشروعية والقضاء الكامؿ إال أنو
يتفؽ معو في حجية الحكـ،حيث يكتسب الحكـ الصادر في القضاء الكامؿ عمى الحجية النسبية،
حيث تقتصر أثار الحكـ عمى أطراؼ الخصومة وحدىـ (اإلدارة ورافع الدعوى ) وال تمتد إلى
الكافة

ٗ

 ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمحكـ الصادر عف قضاء فحص المشروعية حيث يكتسب

مقصور عمى المنازعة التي أثيرت بمناسبتيا فحص المشروعية ،
الحجية النسبية ،حيث يكوف
اً
ويكوف القرار الصادر في فحص المشروعية ممزـ لممحكمة المصدرة لو فال تجوز مخالفتو بعد
ذلؾ ٘ .

ٔمحمد محمد بدراف  ،عبد الحفيظ الشيمي  ،مرجع سابؽ  ،ص. ٕٙٚ
ٕسام عبد اهلل عبد الرحمف محمد  ،مرجع سابؽ  ،صٗٓٗ .
ٖىػػاني عبػػد الػػرحمف غػػانـ ،القضػػاء اإلداري  ،فػػي ضػػوء قػػانوف الفصػػؿ فػػي المنازعػػات اإلداريػػة الفمسػػطيني الجديػػد رقػػـ (ٖ)
لسنة  ،ٕٓٔٙصٕٗٗ .
ٗسامي جماؿ الديف  ،مرجع سابؽ  ،صٕٓ  ،عمي سالـ عمي صادؽ مرجػع سػابؽ ،ص ، ٔٓٙمحمػد محمػد بػدراف  ،عبػد
عبد الحفيظ الشيمي ،مرجع سابؽ  ،ص٘. ٕٙ
٘محمد محمد بدراف  ،عبد الحفيظ الشيمي  ،مرجع سابؽ ،ص. ٕٙٙ
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المطمب الثالث
قضاء فحص المشروعية وقضاء التأديب
يمث ػ ػػؿ التأدي ػ ػػب أحػػ ػػد ص ػ ػػور المنازع ػ ػػات اإلداريػػ ػػة حي ػ ػػث ينتم ػ ػػي قض ػ ػػاء التأدي ػ ػػب إلػػ ػػى
القضػ ػػاء اإلداري ويمثػ ػػؿ جػ ػػزءاً منػ ػػو ،ويطمػ ػػؽ عمػ ػػى قضػ ػػاء التادي ػ ػب فػ ػػي فرنسػ ػػا بقضػ ػػاء الزجػ ػػر
والعقاب .
أمػ ػػا مصػ ػػر فتأخػ ػػذ بمفيػ ػػوـ قضػ ػػاء التأديػ ػػبٔ ،ويقصػ ػػد بقضػ ػػاء التأديػ ػػب محاسػ ػػبة مػ ػػف
يتيمػ ػػوف بػ ػػاإلخالؿ والخػ ػػروج عػ ػػف واجب ػ ػاتيـ الوظيفي ػ ػة وارتكػ ػػاب محظػ ػػورات العمػ ػػؿ ،وقػ ػػد ينػ ػػتج
عػ ػػف المحاكمػ ػػة التأديبيػ ػػة توقيػ ػػع إحػ ػػدى العقوبػ ػػات اإلداريػ ػػة والتػ ػػي قػ ػػد تصػ ػػؿ إلػ ػػى الفصػ ػػؿ مػ ػػف
الخدمػ ػػة الوظيفيػ ػػة ٕ،بحيػ ػػث ييػ ػػدؼ ىػ ػػذا القضػ ػػاء إلػ ػػى إيقػ ػػاع العقػ ػػاب عمػ ػػى أي شػ ػػخص يخػ ػػالؼ
الق ػ ػػانوف ٖ  ،سػ ػ ػواء ك ػ ػػاف ذل ػ ػػؾ م ػ ػػف لمع ػ ػػامميف ف ػ ػػي اإلدارة العام ػ ػػة لمدول ػ ػػة وذل ػ ػػؾ عن ػ ػػد مخ ػ ػػالفتيـ
لواجب ػ ػػاتيـ الوظيفي ػ ػػة ومحظوراتي ػ ػػا  ،أو م ػ ػػف عام ػ ػػة الجمي ػ ػػور ال ػ ػػذيف يتع ػ ػػامموف م ػ ػػع ى ػ ػػذه اإلدارة
وذلؾ عند مخالفتيـ لقواعد الضبط اإلداري ٗ.
وتختمػ ػػؼ الجيػ ػػة التػ ػػي تتػ ػػولى ميمػ ػػة التأديػ ػػب وذلػ ػػؾ بسػ ػػبب إخػ ػػتالؼ النظػ ػػاـ القػ ػػانوني
والقض ػ ػػائي  ،فق ػ ػػد تعي ػ ػػد إل ػ ػػى اإلدارة م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ لج ػ ػػاف إداري ػ ػػة ذات إختص ػ ػػاص قض ػ ػػائي تتب ػ ػػع
٘
ػاءنا لػ ػػـ يعػ ػػرؼ مثػ ػػؿ ىػ ػػذا
اإلدارة  ،وقػ ػػد تعيػ ػػد لممحػ ػػاكـ التأديبيػ ػػة  ،أمػ ػػا فػ ػػي فمسػ ػػطيف فػ ػػإف قضػ ػ َ

ٔ يطمػؽ عمػػى إخػػالؿ الموظػؼ العػػاـ بأحػػد واجباتػو الوظيفيػػة التػػي تسػتوجب المسػػاءلة عػػدة مسػميات وىػػي "الجريمػػة التاديبيػػة"
و"الػذنب اإلداري" و "الخطػػأ اإلداري"  ،و"المخالفػػة اإلداريػة "  ،والمصػػطم السػػائد فػي فمسػػطيف ىػػو المخالفػة التاديبيػػة  ،ومػػا
يؤكد عمى ذلؾ نص المػادة رقػـ ( )ٜٙمػف قػانوف الخدمػة المدنيػة الفمسػطيني رقػـ (ٗ) لسػنة  : ٜٜٔٛحيػث نصػت عمػى انػو
(ٔ -تكوف اإلحالة إلى التحقيؽ عمى مخالفة تأديبية ممف يممؾ سمطة توقيع العقوبة عمى الموظؼ ).
ٕعبد الناصر أبو سميدانة  ،القضاء اإلداري  ،مرجع سابؽ  ،صٕٓٔ .
ٖسامي جماؿ الديف  ،دعاوي التسوية  ،ووالية القضاء اإلداري عمى الطعوف المتصمة بشػئوف المػوظفيف العمػومييف  ،منشػأة
المعارؼ باإلسكندرية  ،ٜٔٛٙ ،ص. ٖٚ
ٗمصطفى محمود عفيفي  ،مرجع سابؽ  ،صٗٔ .
٘محمد سميماف نايؼ شبير ،القضاء اإلداري ،مرجع سابؽ  ،ص. ٕٖٜ
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الن ػ ػػوع م ػ ػػف القض ػ ػػاء ب ػ ػػالرغـ م ػ ػػف أف الق ػ ػػانوف األساس ػ ػػي ن ػ ػػص عم ػ ػػى اف (:يج ػ ػػوز بق ػ ػػانوف إنش ػ ػػاء
محاكـ إدارية لمنظر في المنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية)ٔ.
إال أنػ ػ ػ ػػو وبعػ ػ ػ ػػد توقيػ ػ ػ ػػع اإلدارة العقوبػ ػ ػ ػػة التأديبيػ ػ ػ ػػة يحػ ػ ػ ػػؽ لممتضػ ػ ػ ػػرر المجػ ػ ػ ػػوء لمحكمػ ػ ػ ػػة
الع ػ ػ ػػدؿ العمي ػ ػ ػػا طالبػ ػ ػ ػاً إلع ػ ػ ػػاء العقوب ػ ػ ػػة التأديبيػ ػ ػ ػة ،و ل ػ ػ ػػيس لي ػ ػ ػػذه المحكم ػ ػ ػػة أف توق ػ ػ ػػع العقوب ػ ػ ػػة
إبتدءإً.

وىرررررذه المحكمرررررة حمرررررت محميرررررا المحكمرررررة اإلداريرررررة فررررري قطررررراع غرررررزة
وأصررربحت محكمرررة العررردل العميرررا محكمرررة الدرجرررة الثانيرررة وفقررراً لمرررا أورده قرررانون
الفصل في المنازعات اإلدارية رقم  3لسنة 6102م.
وبػ ػػالرغـ م ػ ػػف صػ ػػدور ق ػ ػػانوف الفص ػ ػػؿ فػ ػػي المنازع ػ ػػات اإلداريػ ػػة رق ػ ػػـ (ٖ) لس ػ ػػنة ٕٓٔٙ
إال أن ػ ػ ػػو ل ػ ػ ػػـ ي ػ ػ ػػنص عم ػ ػ ػػى المحاكم ػ ػ ػػة التأديبي ػ ػ ػػة  ،وعمي ػ ػ ػػو ال يك ػ ػ ػػوف القاض ػ ػ ػػي اإلداري قاض ػ ػ ػػي
تأدي ػ ػػب وال يس ػ ػػتطيع أف يوق ػ ػػع أي عقوب ػ ػػة عم ػ ػػى الموظ ػ ػػؼ  ،ويبق ػ ػػى ى ػ ػػذا اإلختص ػ ػػاص لس ػ ػػمطة
اإلدارة بتوقي ػ ػػع العقوب ػ ػػة اإلداري ػ ػػة م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ المج ػ ػػاف اإلداري ػ ػػة الت ػ ػػي ي ػ ػػتـ تش ػ ػػكيميا بالخص ػ ػػوص
وىػ ػػي لجػ ػػاف تتػ ػ ػوافر فيي ػ ػا بع ػ ػػض الضػ ػػمانات القضػ ػػائية كال ػ ػػدفاع  ،ويمكػ ػػف لن ػ ػػا إعتبارىػ ػػا لج ػ ػػاف
شػػ ػػبو قضػػ ػػائية بػ ػ ػػالنظر الختصاصػػ ػػيا فػ ػ ػػي مجػ ػ ػػاؿ التحقيػ ػ ػػؽ والتأدي ػ ػػب وايقػ ػ ػػاع العقوب ػ ػػات عمػ ػ ػػى
الموظفيف.
وعمي ػ ػػو يختم ػ ػػؼ قض ػ ػػاء فح ػ ػػص المش ػ ػػروعية ع ػ ػػف قض ػ ػػاء التأدي ػ ػػب  ،فقاض ػ ػػي الفح ػ ػػص
ال يممػ ػػؾ سػ ػػمطة توقيػ ػػع العقوبػ ػػة التأديبيػ ػػة عمػ ػػى الموظػ ػػؼ العػ ػػاـ  ،وانمػ ػػا تقتصػ ػػر سػ ػػمطتو عمػ ػػى
تحديػ ػػد مػ ػػدى مطابقػ ػػة الق ػ ػرار اإلداري مػ ػػع صػ ػػحي القػ ػػانوف مػ ػػف عدمػ ػػو  ،واذا إتض ػ ػ لػ ػػو بعػ ػػدـ
المطابق ػ ػػة يقض ػ ػػي بع ػ ػػدـ مش ػ ػػروعية القػػ ػرار اإلداري  ،ويتقي ػ ػػد القاض ػ ػػي الع ػ ػػادي بي ػ ػػذا القػ ػ ػرار ف ػ ػػي
الدعوى األصمية التي أوقفت واحيمت لمقاضي اإلداري لمبحث في مشروعيتو .

ٔالمادة ٕٓٔ مف القانوف األساسي الفمسطيني.
ٕىاني عبد الرحمف غانـ  ،مرجع سابؽ  ،ص. ٕٖٚ
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المطمب الرابع
قضاء فحص المشروعية وقضاء التسوية
بموجب قضاء التسوية تتمتع المحكمة بسمطة كاممة بحيث تممؾ سمطة اإللعاء والتعديؿ،
وتممؾ أيضاَ سمطة إعادة الحقوؽ لمستحقييا مف خالؿ إحتساب الراتب التقاعدي أو المكافأة مف
جديد مف خالؿ المحكمة وتمزـ اإلدارة بذلؾ ٔ ،أي أف القضاء يحؿ محؿ اإلدارة في احتساب
حقوؽ الموظؼ العاـ  .بينما قضاء فحص المشروعية فسمطتو تكوف ضيقة وتقتصر عمى
الفحص والتقديرٕ  ،حيث تكوف سمطتو مقتصرة فقط في تقرير مدى إتفاؽ العمؿ اإلداري مع
القانوف مف عدمو  ،وال يستطيع أف يعدؿ العمؿ أو يقوـ بإحتساب حقوؽ الموظفيف كما ىو الحاؿ
في قضاء التسوية .
وبالرغـ مف اإلختالؼ الواض في سمطات قاضي التسوية وقاضي الفحص  ،إال أف
ىناؾ إتفاؽ بيف قضاء فحص المشروعية مع قضاء التسوية لمحقوؽ التقاعدية لمموظفيف في أنو
ال يتقيد كالىما بميعاد قانوني خالفاً لدعوى اإللعاء التي يتعيف رفعيا خالؿ ستيف يوماً،وىذا ما
أكدتو محكمة العدؿ العميا في حكـ ليا عندما قضت بأنو (بعد التدقيؽ والمداولة وبالرجوع إلى
ممؼ الدعوى والبينات المقدمة فييا  ،وبالنسبة لمدفع المثار مف قبؿ الجية المستدعى ضدىا لرد
الدعوى لتقديميا بعد الميعاد القانوني نجد أف ىذه الدعوى ليست مف دعاوى اإللعاء وانما ىي
دعوى تسوية حقوؽ تقاعدية وقد إستقر الفقو والقضاء عمى اف دعاوى تسوية الحقوؽ التقاعدية
والرواتب ليست مف دعاوى اإللعاء وليست مقيدة بميعاد األمر الذي يجعؿ مف ىذا الواقع غير
وارد فتقرر رده)ٖ .ومن وجية نظرنا وبعد أن قمنا بتمييز قضاء فحص المشروعية عن غيره
من صور المنازعات اإلدارية يتضح لنا بأن قضاء فحص المشروعية وان تشابو مع قضاء
آخر فإنو يتمتع بخصوصية عن غيره فال يأخذ كافة خصائصو .
ٔ محمد سميماف نايؼ شبير ،القضاء اإلداري ،مرجع سابؽ ،صٖٖٗ .
ٕ محمد سميماف نايؼ شبير ،القضاء اإلداري ،مرجع سابؽ ،ص. ٖٖٚ
ٖقػرار رقػػـ  ، ٕٓٓٚ/ٜٔٓجمسػػة ٕٕ ، ٕٓٓٛ/ٜ/راـ اهلل  ،مشػػار إليػػو لػػدى :عبػػد الناصػػر أبػػو سػػميدانة ،القضػػاء اإلداري،
مرجع سابؽ ،ص.ٕٜٓ
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الفصل الثاني
إجراءات دعوى فحص المشروعية وشروط قبوليا

 تمييد وتقسيمتعتبػ ػ ػ ػ ػػر دعػ ػ ػ ػ ػػوى فحػ ػ ػ ػ ػػص المشػ ػ ػ ػ ػػروعية شػ ػ ػ ػ ػػأنيا شػ ػ ػ ػ ػػأف بػ ػ ػ ػ ػػاقي الػ ػ ػ ػ ػػدعاوى القضػ ػ ػ ػ ػػائية،
بحيػ ػ ػ ػػث ال يسػ ػ ػ ػػتطيع القاضػ ػ ػ ػػي إعمػ ػ ػ ػػاؿ رقابتػ ػ ػ ػػو إال إذا طمػ ػ ػ ػػب منػ ػ ػ ػػو ذلػ ػ ػ ػػؾ  ،وىػ ػ ػ ػػذا مػ ػ ػ ػػا يميػ ػ ػ ػػز
الرقاب ػ ػ ػ ػ ػػة القض ػ ػ ػ ػ ػػائية ع ػ ػ ػ ػ ػػف الرقاب ػ ػ ػ ػ ػػة السياس ػ ػ ػ ػ ػػية  ،وعمي ػ ػ ػ ػ ػػو ال ب ػ ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػ ػػف قي ػ ػ ػ ػ ػػاـ ش ػ ػ ػ ػ ػػخص ل ػ ػ ػ ػ ػػو
مصػ ػ ػ ػػمحة برف ػ ػ ػ ػػع ال ػ ػ ػ ػػدعوى إلػ ػ ػ ػػى القض ػ ػ ػ ػػاء لك ػ ػ ػ ػػي يق ػ ػ ػ ػػوـ القضػ ػ ػ ػػاء بإعم ػ ػ ػ ػػاؿ رقابت ػ ػ ػ ػػو  ،وتح ػ ػ ػ ػػرؾ
دع ػ ػ ػ ػ ػػوى فحػػ ػ ػ ػ ػػص المشػ ػ ػ ػ ػ ػػروعية مػػ ػ ػ ػ ػػف خػػ ػ ػ ػ ػػالؿ إج ػ ػ ػ ػ ػ ػراءات معين ػ ػ ػ ػ ػػة وذل ػ ػ ػ ػ ػػؾ بص ػ ػ ػ ػ ػػدور حكػػ ػ ػ ػ ػػـ
قض ػ ػ ػ ػ ػ ػػائي باإلحال ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إل ػ ػ ػ ػ ػ ػػى القض ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء اإلداري  ،ونج ػ ػ ػ ػ ػ ػػد اف أس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس تحري ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ مث ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ى ػ ػ ػ ػ ػ ػػذه
الػ ػ ػ ػ ػػدعوى ى ػ ػ ػ ػ ػػو الػ ػ ػ ػ ػػدفع ال ػ ػ ػ ػ ػػذي أثػ ػ ػ ػ ػػاره أح ػ ػ ػ ػ ػػد الخصػ ػ ػ ػ ػػوـ بع ػ ػ ػ ػ ػػدـ مشػ ػ ػ ػ ػػروعية العم ػ ػ ػ ػ ػػؿ اإلداري ،
وبع ػ ػ ػ ػػد أف تح ػ ػ ػ ػػرؾ ال ػ ػ ػ ػػدعوى وت ػ ػ ػ ػػدخؿ ح ػ ػ ػ ػػوزة القض ػ ػ ػ ػػاء اإلداري يق ػ ػ ػ ػػوـ القاض ػ ػ ػ ػػي بالتأك ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػػف
توافر الشروط التي تكوف بيا الدعوى مقبولة .
وبن ػ ػ ػػاءاً عم ػ ػ ػػى م ػ ػ ػػا تق ػ ػ ػػدـ فإنن ػ ػ ػػا س ػ ػ ػػنتناوؿ ى ػ ػ ػػذا الفص ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػػالؿ تقس ػ ػ ػػيمو إل ػ ػ ػػى ثالثػ ػ ػ ػة
مباحث وىي عمى النحو األتي -:
 المبحث األوؿ  :الدفع بعدـ المشروعية كوسيمة لتحريؾ دعوى فحص المشروعية المبحث الثاني  :إجراءات دعوى فحص المشروعية -المبحث الثالث  :شروط قبوؿ دعوى فحص المشروعية
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المبحث األول
الدفع بعدم المشروعية كوسيمة لتحريك دعوى فحص المشروعية
المش ػ ػ ػ ػػروعية تعن ػ ػ ػ ػػي س ػ ػ ػ ػػيادة حك ػ ػ ػ ػػـ القػػ ػ ػ ػػانوف  ،وذل ػ ػ ػ ػػؾ يك ػ ػ ػ ػػوف م ػ ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ػػالؿ وجػػ ػ ػ ػػوب
إحتػ ػ ػ ػ ػراـ الق ػ ػ ػ ػػانوف عن ػ ػ ػ ػػد ص ػ ػ ػ ػػدور أي تص ػ ػ ػ ػػرؼ م ػ ػ ػ ػػف قب ػ ػ ػ ػػؿ اإلدارة  ،ويش ػ ػ ػ ػػمؿ الق ػ ػ ػ ػػانوف جمي ػ ػ ػ ػػع
القواعد سواء كانت مكتوبة أـ غير مكتوبة وأي كاف مصدرىأ .
وبمفي ػ ػ ػ ػػوـ المخالف ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػإذا قام ػ ػ ػ ػػت اإلدارة ب ػ ػ ػ ػػالخروج عػ ػ ػ ػ ػف القواع ػ ػ ػ ػػد الت ػ ػ ػ ػػي رس ػ ػ ػ ػػميا المش ػ ػ ػ ػػرع
 ،ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػإف التص ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ الص ػ ػ ػ ػ ػ ػػادر عني ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يتص ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ بع ػ ػ ػ ػ ػ ػػدـ المش ػ ػ ػ ػ ػ ػػروعية لمخالفتي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أحك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ
القانوف التي فرضيا المشرع.
واذا كػ ػ ػ ػػاف قضػ ػ ػ ػػاء فحػ ػ ػ ػػص المشػ ػ ػ ػػروعية يقػ ػ ػ ػػوـ عمػ ػ ػ ػػى فك ػ ػ ػ ػرة الػ ػ ػ ػػدفع بعػ ػ ػ ػػدـ المشػ ػ ػ ػػروعية أمػ ػ ػ ػػاـ
القاضػ ػ ػ ػ ػػي العػ ػ ػ ػ ػػادي  ،فػ ػ ػ ػ ػػإف ىػ ػ ػ ػ ػػذا يتطمػ ػ ػ ػ ػػب مػ ػ ػ ػ ػػف صػ ػ ػ ػ ػػاحب المصػ ػ ػ ػ ػػمحة إثػ ػ ػ ػ ػػاره الػ ػ ػ ػ ػػدفع أمػ ػ ػ ػ ػػاـ
القاضي العادي .
ولإللم ػ ػ ػ ػػاـ بال ػ ػ ػ ػػدفع بع ػ ػ ػ ػػدـ المش ػ ػ ػ ػػروعية فػ ػ ػ ػ ػذلؾ يتطم ػ ػ ػ ػػب من ػ ػ ػ ػػا معرف ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػا ى ػ ػ ػ ػػو ال ػ ػ ػ ػػدفع بع ػ ػ ػ ػػدـ
المشػ ػ ػ ػ ػػروعية الػ ػ ػ ػ ػػذي يثػ ػ ػ ػ ػػار أمػ ػ ػ ػ ػػاـ القضػ ػ ػ ػ ػػاء العػ ػ ػ ػ ػػادي  ،وكػ ػ ػ ػ ػػذلؾ معرفػ ػ ػ ػ ػػة الطبيعػ ػ ػ ػ ػػة القانونيػ ػ ػ ػ ػػة
لم ػ ػ ػ ػػدفع بع ػ ػ ػ ػػدـ المش ػ ػ ػ ػػروعية  ،وك ػ ػ ػ ػػؿ ى ػ ػ ػ ػػذا ي ػ ػ ػ ػػأتي م ػ ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ػػالؿ تقس ػ ػ ػ ػػيـ ى ػ ػ ػ ػػذا المبح ػ ػ ػ ػػث إل ػ ػ ػ ػػى
مطمبيف وذلؾ عمى النحو األتي -:
 المطمب األوؿ :الدفع بعد المشروعية أماـ القضاء العادي . -المطمب الثاني :الطبيعة القانونية لمدفع بعدـ المشروعية .

 1ع ما م مةر ت مةا ي  ،ت ظ ةر تعامةر ت ة
1984ا ،ص 15ما بعر ا .

إلر ةر  ،ر عةر م ا ةر  ،ت بعةر تخامعةر  ،ر
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تفكة تع بةي ،

المطمب األول
الدفع بعد المشروعية أمام القضاء العادي
يقوـ قضاء فحص المشروعية عمى فكرة فحص الق اررات اإلدارية وذلؾ في حالة الدفع
بعدـ المشروعية أماـ القضاء العادي إثناء النظر في الدعوى المعروضة عميو  ،ومف ثـ تبحث
مشروعيتو مف عدمؤ  ،وعميو يعد الدفع بعدـ المشروعية الذي يثار أماـ القاضي العادي ىو
وسيمة لتحريؾ دعوى فحص المشروعية لكي تنظر مف قبؿ الجية القضائية المخوؿ ليا ذلؾ .
ويعد الدفع بعدـ المشروعية وسيمة دفاعية وليست ىجومية مثؿ دعوى اإللعاء  ،والسبب
في وصؼ الدفع بعدـ المشروعية أماـ القضاء العادي بأنو وسيمة دفاعية  ،ألف صاحب الشأف
ال يمجأ إلى الطعف بمياجمة القرار اإلداري وذلؾ مف خالؿ رفع دعوى إلعاء بمجرد تبميعو
بالقرار خالؿ الميعاد المحدد قانوناً  ،فقد ينتيي الميعاد القانوني لرفع دعوى اإللعاء سواء كاف
بعير قصد أو بقصد كأف ينتظر أف يطبؽ عميو ىذا القرار أماـ القضاء العادي ومف ثـ يدفع
بعدـ مشروعيتو وذلؾ إلستبعاده مف التطبيؽٕ.
ويترتب عمى الدفع بعدـ المشروعية أماـ القاضي العادي التأكد مف جدية الدفع  ،ومف
ثـ يقرر إما أف ينظر في الدفع ومف ثـ يقرر مشروعيتو أو عدمو ،أو يصدر قرار بإحالة
المسألة اإلدارية إلى القضاء اإلداري  ،وىذا كمو يأتي تطبيقاً لقواعد اإلختصاص القضائي .
ولمعرفة الدفع بعدـ المشروعية الذي يثار اماـ القضاء العادي فيذا يتطمب منا الحديث عف
نظرية الدفع في القانوف بصورة عامة  ،ومف ثـ الحديث عف المقصود بالدفع بعدـ المشروعية
في القانوف اإلداري لكوف المشروعية مسألة إدارية  ،وذلؾ مف خالؿ األفرع التالية -:

1ى م مر ع  ،ع
2م م ر م مر افظ  ،ت

ت ضاء إلر ي  ،م ج عاب  ،ص. 207
إلر ي  ،ر عر م ا ر  ،ر ت هضر تع ب ر  ،ت ا
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1993 ،ا  ،ص. 82

الفرع األول
الدفع في القانون بصورة عامة
يطمؽ إصطالح الدفع بمفيومو العاـ عمى جميع وسائؿ الدفاع التي تجيز لمخصـ بأف
يستعيف بيا وذلؾ لمرد عمى دعوى خصمو بقصد عدـ الحكـ لخصمو بما يدعيو في دعواه ،
وتتساوى في ذلؾ الوسائؿ الموجية لمخصومة أو بعض اجراءاتيأ  ،أما مفيومو الخاص في
قانوف المرافعات فإنو يطمؽ عمى الوسائؿ التي يستعيف بيا الخصـ ويطعف بمقتضاىا في صحة
إجراءات الخصومة دوف اف يتعرض ألصؿ الحؽ الذي يدعيو خصمو  ،فيكوف ذلؾ لتفادي
الحكـ مؤقتاَ  ،كأف يدفع بأف الدعوى رفعت أماـ محكمة غير مختصة أو يدفع ببطالف اإلجراء

ٕ

وتعرؼ مجمة األحكاـ العدلية الدفع بأنو ( أف يأتي المدعى عميو بدعوى تدفع دعوى
المدعي )ٖ  ،وبالتالي فإف الدفع ىنا يعد بمثابة دعوى يثيرىا صاحب الشأف بيدؼ رد دعوى
المدعي .
وتنقسـ الدفوع في القانوف إلى دفوع شكمية و دفوع موضوعية ،و دفوع بعدـ القبوؿٗ .
ويشترط لقبوؿ الدفع توفر تمؾ الشروط المقررة لقبوؿ الدعوى مف مصمحة وغيرىا  ،والشروط
التي يجب اف تتطمب في الدفع ىي ذات الشروط التي يتطمبيا القانوف في الدعوى والتي تتمثؿ
في األتي٘-:
ٔ -أف يكوف الدفع قانونياً .
ٕ -أف يكوف الدفع جوىرياً .
ٖ -الصفة في الدفع .

1مع ت عبر تت ب ،ترف ع تمر ر تتجا ر  ،ت بعر تثا ر ،ر تم ب عا تجامع ر 1995،ا  ،ص. 13
باإلعةك ر ر 1991 ،ا  ،ص11
تم فعا  ،ت بعر تتاععر  ،م شأ تمعةا
 2ى مر ىب ت فا  ،ظ ر ترف ع في قا
.
كاا تعرت ر .
 3تمار قا ( )1631م مج ر
4عا إب ا ت ت ر  ،عبر هللا خ ل تف  ،إلج ء تعم ر في تم ر تج ئ ر تمر ر تش ع ر  ،ت بعر تثا ةر ،
 ، 2014ص. 264
5مع ت عبر تث ب  ،م ج عاب  ،ص. 15
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وتتعدد تطبيقات الدفع في القانوف عمى مختمؼ أنواعو ،بحيث يوجد عدة تطبيقات لمدفوع
في المجاؿ المدني حيث نجد أف ىناؾ دفع بعدـ تنفيذ اإللتزاـ والذي يعرؼ بأنو (نظاـ قانوني
مؤداه أنو في العقود المتبادلة يسوغ لكؿ مف المتعاقديف أف يمتنع عف تنفيذ الموجبات التي
يفرضيا عميو العقد ولو كانت حالة األداء إلى أف يقوـ المتعاقد األخر بأداء موجباتو المقابمة أو
يعرض عمى األقؿ أداءىا ما دامت ىذه الموجبات األخيرة حالة األداء بدورىا )ٔ ،وكذلؾ الدفع
بالصورية والذي يدفعو المدعى عميو وموضوعو أف عقد البيع الذي يدعيو المدعي ىو في
الحقيقة عقد ىبة واف الثمف الذي يطالب بو غير قائـ نتيجة لمبيع ٕ ،وكذلؾ الدفع بالوفاء والدفع
بالمقاصة  ،وكذلؾ الدفع بالتقادـ.
وكذلؾ مف التطبيقات اليامة لمدفوع في المجاؿ الدستوري الدفع بعدـ الدستورية والذي يعد
أحد وسائؿ الرقابة القضائية عمى دستورية القوانيفٖ .
ومف تطبيقات الدفوع في المجاؿ الجنائي دفع المتيـ بعدـ اإلختصاص أو بإنقضاء الدعوى
الجزائية أو بعدـ القبوؿ أماـ النيابة العامة ٗ.
وكذلؾ الحاؿ يعد الدفع بعدـ مشروعية القرار اإلداري٘الذي يثار أماـ القضاء العادي والذي
يتعمؽ بموضوع دراستنا ىو احد تطبيقات الدفوع اإلدارية والذي بناءاً عميو يحيؿ القاضي غير
المختص بنظر المسائؿ اإلدارية إلى القاضي المختص .

 1م صة عبةةر هللا ت
2010ا  ،ص.30
2عا إب ا ت ت ر  ،عبر هللا خ ل تف  ،إلج ء تعم ر  ،م ج عاب  ،ص ،266تم ر م تتفص ل ع ترف
باتص ر  :ج عبر هللا خ ل تف  ،ىص ل تم اكما تمر ر تتجا ةر  ،تجة ء ل  ،ت بعةر تثا ةر 2013 ،ا ،
ص 468ما بعر ا .
تم كمةر ترعةةت ر تع ةا قةةا ( )3تعة ر 2006ا بأ ةةه ( إ رفة
3قضة تف ة تثاتثةر مة تمةار قةةا ( )27مة قةةا
إلختصةاص ت ضةائي بعةرا رعةت ر ةص فةي قةا ى
تخص ا ىث اء ظ رع و ماا إ ةرو تم ةاكا ى ته ئةا
ى تم كمر ى ته ئر ى ترف جري . )......
م ع ا ى الئ ر ى ظاا ى ق
إلج ء تج ئ ر .
 4تمار قا ( )104م قا
 5شار ر إب ا تم قي  ،إلج ء فةي تةرع و إلر ةر  ،ر عةر م ا ةر  ،ر تجامعةر تجر ةر ت شة 2005 ،ا ،
ص202
تبةةه  ،تةةرف بعةةرا تت ف ة  ،ر عةةر م ا ةر  ،ت بعةةر
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تةةا  ،ر

افةةا ت شة

تت

ة  ،عمةةا ،

الفرع الثاني
المقصود بالدفع بعدم المشروعية في القانون اإلداري
تنقسـ الدفوع اإلدارية مف حيث األساس التي تستند إليو إلى دفوع عدـ مشروعية الق اررات
اإلدارية ويمكف أف تثار ىذه الدفوع في دعاوى اإللعاء ،ويطمؽ عمى ىذه الدفوع مصطم دفوع
عدـ المشروعية  ،والنوع اآلخر مف الدفوع تستند إلى مخالفة وانتياؾ أحكاـ العقود اإلدارية ،
بحيث يستند صاحب الدفع عمى أف القرار الذي طعف فيو ىو قرار غير مشروع ومخالؼ لمقانوف
نتيجة إصابتو بأحد عيوب القرار اإلداري ،وييدؼ صاحب الدفع إلى إظيار عدـ مشروعيتو أماـ
القاضي ٔ .
وبناءاً عمى التقسيـ السابؽ لمدفوع يمكف لنا إعتبار دفوع عدـ المشروعية ىي أساس تطبيؽ فكرة
قضاء فحص المشروعية  ،لكوف الدعوى التي ينظرىا ىذا القضاء والتي تتمثؿ في دعوى فحص
المشروعية تتحرؾ نتيجة قياـ أحد أطراؼ الدعوى الموضوعية المنظورة أماـ القضاء العادي
بالدفع بعدـ مشروعية القرار اإلداري بيدؼ عدـ تطبيقو عميو فيما لو إتض عدـ مشروعيتو.
ويكوف ىذا الدفع عند مخالفة الق ارر اإلداري وذلؾ عند إصابتو بأحد العيوب .
والعيوب التي قد تشوب القرار اإلداري وتجعمو غير مشروع ومخالؼ لمقانوف متعددة حيث
أوردىا المشرع في قانوف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ (٘) لسنة ٕٔٓٓـ  ،حيث نص عمى أنو(
ًيشترط في الطمبات والطعوف المرفوعة لمحكمة العدؿ العميا مف األفراد أو الييئات الواردة في

المادة (ٖٖ) مف ىذا القانوف أف يكوف سبب الطعف متعمقاُ بواحد أو أكثر مما يمي.ٔ:
اإلختصاص ٕ .وجود عيب في الشكؿ ٖ .مخالفة القوانيف أو الموائ أو الخطأ في تطبيقيا أو
تأويميا ٗ .التعسؼ أو اإلنحراؼ في إستعماؿ السمطة عمى الوجو المبيف في القانوف)ٕ  ،وبيذا
التدويف ليذه العيوب تكوف النشأة تشريعية وليست قضائية كما ىو الحاؿ في فرنسا .

1شار ر إب ا تم قي  ،م ج عاب  ،ص. 202
 2تمار قا ( )34م قا تشك ل تم اكا ت ظام ر.
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وبالرغـ مف قياـ المشرع بتدويف العيوب التي قد تمحؽ القرار اإلداري إال أف محكمة العدؿ العميا
أضافت عيباً خامساً يتمثؿ في عيب السبب  ،ألف سبب القرار يعد ركف الزـ لقيامو واف غياب
ىذا الركف أو الخطأ فيو يؤدي إلى عدـ مشروعيتو  ،ويشكؿ ىذا الركف شرطاً الزماً لصحة
القرار لما في ذلؾ مف ضماف لحقوؽ األفراد ٔ .
ويقع عبء إثبات العيب الذي يصيب القرار اإلداري عمى عاتؽ الطاعف الذي دفع بعدـ
مشروعيتو  ،وفي حاؿ لـ يفم في إثبات ذلؾ تقضي المحكمة برفض طمبو ،وقرار القاضي يؤكد
عمى سالمة القرار اإلداري وخموه مف العيوب وصدوره يكوف متفؽ مع صحي القانوف  ،وىذا ما
أكدت عميو محكمة العدؿ العميا في العديد مف األحكاـ الصادرة عنيا ٕ .
وبناءاً عمى ما سبق يمكن لنا أن نعرف الدفع بعدم المشروعية ىو ذلرك الردفع الرذي يثيرره أحرد
خصرروم الرردعوى وموضرروعو يتعمررق بصررحة الق ررار اإلداري وانسررجامو مررع القررانون وذلررك بيرردف
إستبعاده من التطبيق .
كمػػا يعتبػػر الػػدفع بعػػدـ المشػػروعية ىػػو مػػف قبي ػؿ الػػدفوع القانونيػػة شػػأنو شػػأف الػػدفع بعػػدـ
الدسػػتورية ،ألنػػو ييػػدؼ إلػػى إعػػالء كممػػة القػػانوف وتعمقػػو بالنظػػاـ العػػاـ لػػذلؾ يجػػوز إثارتػػو فػػي أي
مرحمة مف مراحؿ النزاع  ،بحيث يخضع البث في تقدير الدفع لقاضي النزاع (قاضي الموضػوع)،
ويكوف الحكـ برفض الدفع قابؿ لمطعف فيو بالطرؽ المحددة بالقانوفٖ .
ويترتب عمى الدفع بعدـ المشروعية أماـ قاضي الموضوع أف يتحقؽ القاضي مف جدية
الدفع المثار لكي يقبؿ الدفع المثار  ،وفي ىذا المقام يثار لدينا تساؤل ىام يتمثل باألتي  :ما
ىو معنى الجدية وما ىي ضوابطو؟

 1كا م كمر تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و إلر ر قا  25تع ر  ، 2007بتا خ 2009/4/29ا  ،تم تفي
 ،م ج عاب .
 2كةةا م كمةةر تعةةرل تع ةةا تم ع ةةر فةةي غ ة فةةي تةةرع و إلر ةةر قةةا  116تع ة ر  ، 2001بتةةا خ 2003/6/15ا ،
ترع و إلر ر قا  12تع ر 2004ا  ،بتا خ  ، 2006/5/20تم تفي  ،م ج عاب .

 3م مر عبر هللا ىب م  ،ت ع في ظا ت قابر ترعت
تا 2017،ا ،ص.205
ت ر م ا ر)  ،ت بعر
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لتحديد ما ىو معنى الجدية وما ىي ضوابطو فيذا يدفعنا إلى المجوء إلى المجاؿ
الدستوري وقياسو عمى الجدية في الدفع بعدـ مشروعية القرار اإلداري .
نظ اًر لعدـ تحديد المشرع لضوابط ومعايير الجدية فقد دفع ذلؾ قياـ الفقو بالقوؿ بأف
الدفع يجب أال يكوف اليدؼ منو إطالة أمد التقاضي وتعطيؿ النظر في الدعوى الموضوعية ،
والجدية مف الدفع تكوف متحققة في حاؿ توافر أمريفٔ :
ٔ -أف يتصؿ القرار اإلداري المدفوع بعدـ مشروعيتو بموضوع النزاع  ،وىذا يعني أف يكوف
القرار الزـ لمفصؿ في النزاع المعروض عمى قاضي الموضوع .
ٕ -أف يتولد لدى قاضي الموضوع شؾ حوؿ شبية عدـ المشروعية وذلؾ بالنسبة لمقرار الذي
دفع بعدـ مشروعيتو .
المطمب الثاني
الطبيعة القانونية لمدفع بعدم المشروعية
تنقس ػ ػ ػ ػػـ ال ػ ػ ػ ػػدفوع القانوني ػ ػ ػ ػػة بش ػ ػ ػ ػػكؿ ع ػ ػ ػ ػػاـ إل ػ ػ ػ ػػى ثالثػ ػ ػ ػ ػة أنػ ػ ػ ػ ػواع ال ارب ػ ػ ػ ػػع لي ػ ػ ػ ػػـ وى ػ ػ ػ ػػي
ال ػ ػ ػ ػػدفوع الش ػ ػ ػ ػػكمية وال ػ ػ ػ ػػدفوع الموض ػ ػ ػ ػػوعية  ،وك ػ ػ ػ ػػذلؾ دف ػ ػ ػ ػػوع ع ػ ػ ػ ػػدـ القب ػ ػ ػ ػػوؿ  ،وىن ػ ػ ػ ػػاؾ م ػ ػ ػ ػػف
يضػػ ػ ػػيؼ دفػ ػ ػ ػػع اربػ ػ ػ ػػع وىػ ػ ػ ػػو الػ ػ ػ ػػدفع القػ ػ ػ ػػانوني ومػ ػ ػ ػػف أمثمتػ ػ ػ ػػو الػ ػ ػ ػػدفع بعػ ػ ػ ػػدـ الدسػ ػ ػ ػػتورية ويطمػ ػ ػ ػػؽ
عميػ ػ ػ ػػو دفػ ػ ػ ػػع قػ ػ ػ ػػانوني ألنػ ػ ػ ػػو يتعمػ ػ ػ ػػؽ بسػ ػ ػ ػػيادة الدسػ ػ ػ ػػتور  ،وبالتػ ػ ػ ػػالي فيػ ػ ػ ػػو لػ ػ ػ ػػيس دفػ ػ ػ ػػع شػ ػ ػ ػػكمي
ولػ ػ ػ ػ ػ ػػيس موضػ ػ ػ ػ ػ ػػوعي ألنػ ػ ػ ػ ػ ػػو ينفصػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ عػ ػ ػ ػ ػ ػػف موضػ ػ ػ ػ ػ ػػوع الػ ػ ػ ػ ػ ػػدعوى الموضػ ػ ػ ػ ػ ػػوعية واف كػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
يػ ػ ػ ػ ػ ػرتبط فيي ػ ػ ػ ػ ػػا وك ػ ػ ػ ػ ػػذلؾ ال يع ػ ػ ػ ػ ػػد دف ػ ػ ػ ػ ػػع بع ػ ػ ػ ػ ػػدـ القب ػ ػ ػ ػ ػػوؿ األم ػ ػ ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػ ػ ػػذي جع ػ ػ ػ ػ ػػؿ ال ػ ػ ػ ػ ػػبعض أف
يصنفو بأنو دفع مف نوع خاص .
فبالنس ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة لمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدفع بع ػ ػ ػ ػ ػ ػػدـ المش ػ ػ ػ ػ ػ ػػروعية الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذي يث ػ ػ ػ ػ ػ ػػار ام ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ القض ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء العػػ ػ ػ ػ ػ ػػادي
فبػ ػ ػ ػػدييي بأنػ ػ ػ ػػو ال ينطبػ ػ ػ ػػؽ عميػ ػ ػ ػػو الػ ػ ػ ػػدفع بعػ ػ ػ ػػدـ القبػ ػ ػ ػػوؿ لكػ ػ ػ ػػوف ىػ ػ ػ ػػذا الػ ػ ػ ػػدفع ال يطمػ ػ ػ ػػب مػ ػ ػ ػػف
القضاء عدـ قبوؿ الدعوى .
 1م مر عبر هللا ىب م
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ػاؤؿ ح ػ ػ ػ ػػوؿ الطبيع ػ ػ ػ ػػة القانوني ػ ػ ػ ػػة لم ػ ػ ػ ػػدفع بع ػ ػ ػ ػػدـ المش ػ ػ ػ ػػروعية
فم ػ ػ ػ ػػف ىن ػ ػ ػ ػػا ُيث ػ ػ ػ ػػار تس ػ ػ ػ ػ ُ

الػ ػ ػ ػ ػ ػػذي يثي ػ ػ ػ ػ ػ ػره أحػ ػ ػ ػ ػ ػػد أط ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ الػ ػ ػ ػ ػ ػػدعوى العاديػ ػ ػ ػ ػ ػػة المنظػ ػ ػ ػ ػ ػػورة أمػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ القضػ ػ ػ ػ ػ ػػاء العػ ػ ػ ػ ػ ػػادي ؟
بمعنػ ػ ػ ػػى ىػ ػ ػ ػػؿ يعػ ػ ػ ػػد الػ ػ ػ ػػدفع بعػ ػ ػ ػػدـ المش ػ ػ ػ ػروعية مػ ػ ػ ػػف قبيػ ػ ػ ػػؿ الػ ػ ػ ػػدفوع الشػ ػ ػ ػػكمية  ،أـ يعػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػػف
قبيؿ الدفوع الموضوعية ؟
لإلجابة عف ىذا التساؤؿ يكوف مف خالؿ األفرع التالية -:

الفرع األول
مدى إعتبار الدفع بعدم المشروعية من قبيل الدفع الشكمي
يقصد بالدفع الشكمي ىو تمؾ الوسيمة التي يطعف المدعى عميو بموجبيا في صحة
الخصومة أو في إجراءاتيا الشكمية أو في إختصاص المحكمة بيا دوف التعرض لمحؽ المدعى
بؤ.
إبداؤىا والتمسؾ بيا قبؿ الدخوؿ في موضوع
واالصؿ في الدفوع الشكمية أنو يجب
ُ

الدعوى ما لـ تتعمؽ ىذه الدفوع بالنظاـ العاـ  ،وىذا ما يستشؼ مف نص الفقرة األولى مف
المادة (ٔ )ٜمف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية ٕ.
وبتطبيؽ مفيوـ الدفع الشكمي عمى الدفع بعدـ المشروعية التي تقوـ عميو دعوى فحص
المشروعية  ،نجد أف الطاعف ال يؤسس دفعو عمى صحة الخصومة واجراءاتيا مثؿ الدفع
ببطالف التبميغ أو بطالف صحيفة الدعوى  ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمدفع بعدـ إختصاص
المحكمة.

1عا إب ا ت ت ر  ،عبر هللا خ ل تف  ،إلج ء تعم ر  ،م ج عاب
تا م تمار قا ( )91م قا ىص ل تم اكما تمر
2قض تف
ترف بعرا إلختصاص تم ي تةرف بإ اتةر تةرع و إتةا م كمةر ىخة و ت
عائ ترف ع تمتع ر باإلج ء جب إبر ا معا ً قبل إبر ء ىي
باتب
إال ع ت ف ما تا بر م ها ).
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ت ة ع ىمامهةا إل تبةا  ،تةرف
ةاا
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بالرغـ مف أف الدفع بعدـ المشروعية ىو مسألة إدارية تثار أماـ القاضي العادي والذي
ال يعتبر صاحب اإلختصاص األصيؿ في نظر المنازعات اإلدارية  ،إال أنو اليدفع بعدـ
اإلختصاص وانما يدفع بعدـ المشروعية لمقرار اإلداري  ،حتى واف كاف مف حؽ صاحب الشأف
الرد عمى ىذا الدفع المتعمؽ بعدـ المشروعية والطمب منو فحص مشروعيتو والذي قد يكوف بالرد
عمى عدـ إختصاص القاضي بنظرىا في حاؿ قرر القاضي نظرىا  ،وفي العالب يكوف ىذا
اإلعتراض أو الرد مرفوض في حاؿ تـ النظر مف قبؿ القاضي الجزائي  ،ألف ذلؾ يشكؿ إمتداداً
إلختصاص القضاء الجزائي في المسائؿ التي تعترض نظر الدعوى الجزائية .
وبنػ ػػاءاً عمػ ػػى مػ ػػا تقػ ػػدـ يتض ػ ػ لنػ ػػا بػ ػػأف الػ ػػدفع بعػ ػػدـ المشػ ػػروعية الػ ػػذي يثي ػ ػره ص ػ ػػاحب
الش ػ ػػأف أم ػ ػػاـ القض ػ ػػاء الع ػ ػػادي ال يعتب ػ ػػر م ػ ػػف ال ػ ػػدفوع الش ػ ػػكمية لك ػ ػػوف ال ػ ػػدفوع الش ػ ػػكمية تتعم ػ ػػؽ
بػ ػػإجراءات الخصػ ػػومة  ،أو فػ ػػي مػ ػػدى إختصػ ػػاص المحكمػ ػػة مػ ػػف عدمػ ػػو فػ ػػي حػ ػػاؿ دفػ ػػع بعػ ػػدـ
إختصاصيا.
الفرع الثاني
مدى إعتبار الدفع بعدم المشروعية من قبيل الدفع الموضوعي
يقصػ ػ ػ ػ ػػد بالػ ػ ػ ػ ػػدفع الموضػ ػ ػ ػ ػػوعي ىػ ػ ػ ػ ػػو ذلػ ػ ػ ػ ػػؾ الػ ػ ػ ػ ػػدفع الػ ػ ػ ػ ػػذي يوجيػ ػ ػ ػ ػػو المػ ػ ػ ػ ػػدعى عميػ ػ ػ ػ ػػو
لموض ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػدعوى أو الح ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ الم ػ ػ ػ ػ ػ ػػدعى ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػو مب ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػدـ نشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوءه أو إنقض ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءه أو
تعديمو ٔ .
وبتطبي ػ ػ ػ ػ ػػؽ مفي ػ ػ ػ ػ ػػوـ ال ػ ػ ػ ػ ػػدفع الموض ػ ػ ػ ػ ػػوعي عم ػ ػ ػ ػ ػػى ال ػ ػ ػ ػ ػػدفع بع ػ ػ ػ ػ ػػدـ مش ػ ػ ػ ػ ػػروعية القػ ػ ػ ػ ػ ػرار
اإلداري الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذي ُيثي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػره صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاحب الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأف أمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ جيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة القضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادي وذلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ
إلسػ ػ ػ ػ ػ ػػتبعاد تطبيقػ ػ ػ ػ ػ ػػو عميػ ػ ػ ػ ػ ػػو بخصػ ػ ػ ػ ػ ػػوص دعػ ػ ػ ػ ػ ػػوى حركػ ػ ػ ػ ػ ػػت ضػ ػ ػ ػ ػ ػػده  ،نجػ ػ ػ ػ ػ ػػده ينػ ػ ػ ػ ػ ػػازع فػ ػ ػ ػ ػ ػػي

موض ػ ػ ػ ػ ػػوع ال ػ ػ ػ ػ ػػدعوى إذا ك ػ ػ ػ ػ ػػاف الح ػ ػ ػ ػ ػػؽ ال ػ ػ ػ ػ ػػذي ي ػ ػ ػ ػ ػػدعى ب ػ ػ ػ ػ ػػو ناش ػ ػ ػ ػ ػػئ ع ػ ػ ػ ػ ػػف القػ ػ ػ ػ ػ ػرار اإلداري
كونو نشأ مخالؼ .

1عا

إب

ا ت ت ر  ،عبر هللا خ ل تف  ،إلج ء
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وبنػ ػ ػ ػ ػ ػػاءاً عميػ ػ ػ ػ ػ ػػو يعتبػ ػ ػ ػ ػ ػػر الػػ ػ ػ ػ ػػدفع بعػ ػ ػ ػ ػ ػػدـ المشػ ػ ػ ػ ػ ػػروعية أقػ ػ ػ ػ ػ ػػرب لم ػ ػ ػ ػ ػ ػدفوع الموضػ ػ ػ ػ ػ ػػوعية
لكونو ينصب عمى موضوع الدعوى وىو منتج في الدعوى .
ووجػ ػ ػ ػ ػ ػػو ذلػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ أف المتمسػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ بالػ ػ ػ ػ ػ ػػدفع بعػ ػ ػ ػ ػ ػػدـ المشػ ػ ػ ػ ػ ػػروعية يسػ ػ ػ ػ ػ ػػعى إلػ ػ ػ ػ ػ ػػى التػ ػ ػ ػ ػ ػػأثير
عمػ ػ ػ ػ ػػى الػ ػ ػ ػ ػػدعوى مػ ػ ػ ػ ػػف حيػ ػ ػ ػ ػػث موضػ ػ ػ ػ ػػوعيا مػ ػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػ ػػالؿ تمس ػ ػ ػ ػ ػكو بعػ ػ ػ ػ ػػدـ مشػ ػ ػ ػ ػػروعية الق ػ ػ ػ ػ ػرار
اإلداري الػ ػ ػ ػػذي ي ػ ػ ػ ػػؤدي إلػ ػ ػ ػػى ترتي ػ ػ ػ ػػب حػ ػ ػ ػػؽ لمط ػ ػ ػ ػػرؼ األخػ ػ ػ ػػر أو يحمم ػ ػ ػ ػػو مػ ػ ػ ػػف الت ػ ػ ػ ػزاـ ق ػ ػ ػ ػػانوني
وىكذا يكوف الدفع أقرب لمدفوع الموضوعية.
الفرع الثالث
مدى إعتبار الدفع بعد المشروعية من قبيل الدفع من نوع خاص
يعد الدفع بعدـ المشروعية كالدفع بعدـ الدستورية مف الدفوع القانونية وذلؾ لتعمؽ ىذا
الدفع بالنظاـ العاـ وتأسيسو عمى أساس إحتراـ مبدأ المشروعية  ،وكذلؾ ألف ىذا الدفع يتعمؽ
بمسألة قانونية تقوـ عمى إدعاء مخالفة القرار اإلداري لمقانوف وال يدخؿ ضمف وقائع موضوع
الدعوى التي تنظرىا محكمة الموضوع  ،وانما تنحصر سمطتيا في تقدير جدية الدفع مف خالؿ
التحقؽ الظاىري مف وجود شبية مخالفة القرار اإلداري ألحكاـ القانوف  ،وال يعني إتصاؿ القرار
اإلداري بموضوع النزاع ولزومو لمفصؿ فيو وأثار الحكـ الصادر عف القضاء اإلداري بشأف مدى
مشروعيتو وذلؾ مف حيث إلزامية ىذا الحكـ لمحكمة الموضوع أف نصنؼ ىذا الدفع بانو دفع
موضوعئ .
وبناء عمى ما سبق يتضح لنا إن كان الدفع بعدم المشروعية ىو أقرب من الدفع
الموضوعي إال أننا ال يمكننا إعتباره من قبيل الدفع الموضوعي وانما يعتبر دفع من نوع خاص
يطمق عميو الدفع القانوني لكون أن مثل ىذا الدفع يتعمق بمسألة قانونية تقوم عمى إدعاء
مخالفة القرار اإلداري لمقانون وال يدخل ضمن وقائع موضوع الدعوى التي تنظرىا محكمة
الموضوع .

 1ت ر تا ق ا

ترف بعرا تمش ع ر ع ا ترف بعرا ترعت

ر  ،م مر عبر هللا ىب م
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المبحث الثاني
إجراءات دعوى فحص المشروعية
 تمييد وتقسيـالمشرع ىو الذي يحدد اإلجراءات التي يجب عمى الطاعف أف يسمكيا عند طمبو الحماية
القضائية مف القضاء  ،ونظ اًر لعدـ وجود قانوف أصوؿ المحاكمات اإلدارية فإنو يتـ الرجوع إلى
قواعد قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية ،وىذا ما أشارت إليو محكمة العدؿ العميا في
العديد مف أحكاميا  ،حيث قضت بأف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية يعتبر
الشريعة العامة إلجراءات التقاضي وتطبؽ أحكامو عمى المنازعات اإلدارية بما يتالئـ مع طبيعة
الدعوى اإلدارية واختالفيا عف الدعوى المدنية ٔ .
وبناءاً عمى ذلؾ فيجب عمى الطاعف أف يحترـ اإلجراءات التي وردت في قانوف أصوؿ
المحاكمات المدنية والتجارية ٕ بما ينسجـ مع طبيعة الدعوى اإلدارية .
واف كانت دعوى فحص المشروعية تتصؿ بالمحكمة المختصة بفحص القرار اإلداري الذي
يدفع بعدـ مشروعيتو أماـ القضاء العادي  ،سواء كاف ىذا اإلتصاؿ مف خالؿ إحالة قاضي
الموضوع المسألة اإلدارية إلى القضاء اإلداري بإعتباره ىو صاحب

اإلختصاص األصيؿ

بنظرىا  ،أو مف خالؿ قياـ القاضي العادي بالنظر في المسألة اإلدارية بعد الدفع بعدـ مشروعية
القرار اإلداري  ،وىذا يختمؼ بإختالؼ الجية القضائية التي تنظر في الدعوى األصمية.

 1كةةا م كمةةر تعةةرل تع ةةا تم ع ةةر فةةي ا هللا فةةي تةةرع و إلر ةةر قةةا  88تعة ر 1998ا  ،بتةةا خ 2003/5/28ا ،
كا م كمر تعةرل تع ةا تم ع ةر فةي ا هللا فةي تةرع و إلر ةر قةا  48تعة ر 1999ا  ،بتةا خ 2003/6/10ا ،
كا م كمر تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و إلر ر قا  10تع ر 2004ا  ،بتا خ 2004/6/30ا  ،كا
م كمةةر تعةةرل تع ةةا تم ع ةةر فةةي ا هللا فةةي تةةرع و إلر ةةر قةةا 43تع ة ر 2005ا  ،بتةةا خ  ، 2005/10/4كةةا
م كمر تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و إلر ر قا تع ر  ، 2005بتا خ 2005/9/13ا  ،تم تفي  ،م ج
عاب .
2قا ىص ل تم اكما تمر ر تتجا ر  .ش ا ته عاب ا.
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ولمعرفة اإلحالة التي تعتبر إجراءاً مف إجراءات دعوى فحص المشروعية بناءاً عمى الدفع
بعدـ مشروعية القرار اإلداري  ،فذلؾ يتطمب منا أف نقوـ بتقسيـ ىذا المبحث إلى أربعة مطالب
وذلؾ عمى النحو األتي -:
 المطمب األوؿ  :اإلحالة القضائية المطمب الثاني  :الدفع بعدـ المشروعية أماـ القضاء المدني واألثار المترتبة عميو المطمب الثالث  :الدفع بعدـ المشروعية أماـ القضاء الجزائي واألثار المترتبة عميو المطمب الرابع :الدفع بعدـ المشروعية أماـ القضاء اإلداريالمطمب األول
اإلحالة القضائية
لقد وضع المشرع العديد مف قواعد اإلختصاصٔ التي تكفؿ توزيع المنازعات ومنع تركيزىا أماـ
جية قضائية دوف األخرى  ،وذلؾ مف خالؿ تحديد المنازعات التي تدخؿ في إختصاص كؿ
جية قضائيةٕ ،وبالتالي يجب عمى طالب الحماية المجوء إلى المحكمة المختصة التي حدد
القانوف إختصاصيا.
وبالنسبة لدعوى فحص المشروعية لمق اررات اإلدارية التي تكوف نتيجة قياـ أحد األطراؼ بالدفع
بعدـ مشروعية قرار إداري لو صمة بالدعوى األصمية المنظورة أماـ القاضي العادي  ،نجد أف
الشخص طالب الحماية القضائية إتبع القواعد اإلجرائية وذلؾ بمجوءه إلى المحكمة المختصة
واستناده في دعواه إلى قرار إداري  ،إال أف الشخص الذي حركت ضده الدعوى األصمية يدفع
بعدـ مشروعية القرار الذي يستند إليو المدعي في الدعوى االصمية  ،ولكوف المسألة اإلدارية
تخرج عف إختصاص القاضي العادي وبالتحديد القاضي المدني دوف الجزائي فإنو يوقؼ
النظر في الدعوى األصمية ويحيؿ المسألة اإلدارية المتعمقة بالدفع إلى القاضي اإلداري والتي
تدخؿ في صميـ إختصاصاتو ولتحديد مدى مشروعية القرار اإلداري مف عدمو .
 1ت ر رر تباب تثا ي م قا ىص ل تم اكما تمر ر تتجا ر قا ( )2تع ر 2001ا إختصاص تم اكا  ،كة ت
إلج ء تج ئ ر قا ( )3تع ر 2001ا .
تباب ل م تكتاب تثا ي م قا
2عبر هللا خ ل تف  ،تج ء ل  ،م ج عاب  ،ص.203
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وعميو فنجد أف اإلحالة القضائية لممسألة اإلدارية المتفرعة عف الدعوى العادية ونقصد في
الدعوى العادية الدعوى المدنية عمى وجو الخصوص لكوف المسألة اإلدارية المتفرعة عف الدعوى
الجزائية ىي مف إختصاص القاضي الجزائي  ،حيث أنيا تيدؼ إلى تعزيز وتكريس فكرة احتراـ
قواعد اإلختصاص القضائي  ،وتطبيؽ مبدأ المشروعية كوف أف ىذا المبدأ يدور حوؿ وجوب
إحتراـ قواعد اإلختصاصٔ .
ولمعرفة ما ىو المقصود باإلحالة القضائية وشروط تحققيا وكذلؾ كيفية تنظيـ المشرع ليذه
اإلحالة فيذا ال يأتي إال مف خالؿ األفرع التالية -:
الفرع األول
تعريف اإلحالة القضائية وشروط تحققيا
تتعدد التعريفات المعوية لكممة اإلحالة  ،نذكر بعضاً منيا بحيث تعني التسميـ و الرفع
ف يقاؿ أحاؿ القضية عمى المدير أي رفعيا وسمميا لو وجعميا مقصورة عميو لينظر فييا  ،وكذلؾ
تعني النقؿ فيقاؿ :أحيؿ مشروع القانوف إلى لجنة مختصة أي نقؿ وعرض عمييا لدراستو ٕ .
وعميو فإف فكرة االحالة تقوـ عمى نقؿ موضوع مف جية إلى جية أخرى  ،فمذلؾ تسمى
بأنيا ناقمة .
حيث أف فكرة اإلحالة يتعدد مجاؿ تطبيقيا  ،ففي المجاؿ الدستوري يحؽ لقاضي محكمة
الموضوع إثناء نظره لدعوى عادية إحالة القانوف المراد تطبيقو عمى النزاع المعروض عميو إلى
المحكمة الدستورية العميا وذلؾ إذا رأى انو مخالؼ لمدستور  ،وىذا ما قضت بو الفقرة الثانية مف
المادة ( )ٕٚمف قانوف المحكمة الدستورية العمياٖ ،وكذلؾ الحاؿ فإنو يتـ تطبيؽ اإلحالة في

 ،مبةةرى تمش ة ع ر ض ة ب خض ة ع إلر
 1ع مةةر تج ة
1976ا  ،ص . 73
2قاموس المعاني اإللكتروني ،المرجع السابؽ .
تم كمر ترعت ر تع ا قا ( )3تع ر  2006بأ ه ( تت تا تم كمةر
تثا ر م تمار قا ()27م قا
3قض تف
إلختصاص ت ضائي ىث اء ظ
ت قابر ت ضائ ر ترعت ر ع ا ت جه تتاتي  -2إ ت ءو إل رو تم اكا ته ئا
إ ةةرو تةةرعا ي عةةرا رعةةت ر ةةص فةةي قةةا ى م عة ا ى الئ ةةر ى ظةةاا ى قة ال ا ت فصةةل فةةي ت ة ع  ،ى قفة
بغ ع ا إتا تم كمر ترعت ر تع ا ت فصل في تمعأتر ترعت ر ).
ترع و ى ات
تعامةةر ت ةةا
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 ،ت بعةةر تثاتثةةر  ،ر

ت هضةةر تع ب ةةر ،

المجاؿ الجنائي  ،حيث من قانوف اإلجراءات الجزائية لوكيؿ النيابة إذا إتض لو أف الفعؿ يشكؿ
جنحة فإنو يقرر توجيو اإلتياـ لممتيـ واحالة الممؼ إلى المحكمة المختصة لمحاكمتؤ ،وتتعدد
النصوص القانونية في قانوف اإلجراءات الجزائية التي تدلؿ عمى فكرة اإلحالة .
ولقد وردت اإلحالة في قانوف الخدمة المدنية في عدة نصوص منيا اإلحالة إلى المعاش
كأحد العقوبات التي توقع عمى الموظؼ العاـ إذا ثبت إرتكابو مخالفة لمقوانيف واألنظمة
والتعميمات والق ار ارت المعموؿ بيا في الخدمة المدنيةٕ .
اع
عالوةً عمى ذلؾ فإف اإلحالة تطبؽ بخصوص تقديـ الدعوى أماـ جية قضائية لـ ير َ

فييا التوزيع واإلختصاص القضائي .

أما بخصوص فكرة اإلحالة في قضاء فحص المشروعية فمزاماً أف تكوف اإلحالة صادرة مف
القضاء العادي غير المختص إلى القاضي اإلداري المختص  ،وىذا يتطمب صدور قرار وحكـ
قضائي باإلحالة إلى المحكمة اإلدارية لمنظر والبحث في مشروعية القرار اإلداري وذلؾ بمطابقتو
لصحي

القانوفٖ ،ولكف نظ اًر إلنعقاد اإلختصاص لمقاضي الجزائي بنظر المسائؿ اإلدارية

العارضة لمدعوى الجزائية فإف ىذا يجعؿ القاضي الجزائي ينظر دعوى فحص المشروعية دوف
أف يحيميا إلى القضاء اإلداري لكونو

في ىذه الحالة قاضي

يعد

إداري وفقاَ إلمتداد

اإلختصاصٗ  ،وبالتالي يتعذر إعماؿ اإلحالة في حاؿ كاف مف إختصاص القاضي نظر
المسائؿ اإلدارية.
ٍ
لقاض مختص بالنظر في
وىذا بإعتقادنا يأتي مف منطمؽ عقمي وواقعي يتمثؿ بكيؼ يعقؿ
ٍ
لقاض آخر .
منازعات معينة بأف يحيميا

 1تمار قا ( )151م قا
تخرمر تمر ر .
 2ج قا
 3ىف ف ر  ،ت ظاا ت ا ي ت م عار  ،م ج عاب  ،ص . 68
4
تج ئ ر قا ( )3تع ر 2001ا ب ث قض با تي:
إلج ء
ما قض به تمار قا ( )171م قا
(تختص تم اكا تج ئ ر باتفصل في جم تمعائل تتي ت ق ع ها ت كا في ترع و تج ئ ر تم ف عر ىمامها  ،ما
ت ).
تا ص ت ا ع ا غ
إلج ء

تج ئ ر تف ع

ي قا  3تع ر . 2003
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الفرع الثاني
التنظيم التشريعي لإلحالة القضائية
لقػػد نظػػـ المشػػرع فػػي قػػانوف المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا صػػالحيات قاضػػي الموضػػوع عنػػد
ممارستو حقو في إحالة التشريع المشػكوؾ فػي دسػتوريتو إلػى المحكمػة الدسػتورية وذلػؾ مػف خػالؿ
اإلجػراءات والضػوابط التػػي حػػددىا بحيػػث قضػػت المػػادة رقػػـ ( )ٕٛمػػف قػػانوف المحكمػػة الدسػػتورية
بأنػػو ( يجػػب أف يتضػػمف القػرار الصػػادر باإلحالػػة إلػػى المحكمػػة أو الئحػػة الػػدعوى المرفوعػػة إلييػػا
وفقاً لحكـ المادة السابقة بياف النص التشريعي المطعوف بعدـ دستوريتو والنص الدستوري المدعى
بمخالفتو وأوجو المخالفة )  ،وعميو يتض لنا مف ىذه المادة أف قرار اإلحالة الصػادر مػف قاضػي
الموضوع يجب أف يتضمف النص المطعوف في دستوريتو وأوجو المخالفة .
وكذلؾ قضت المادة (ٖ )ٜمف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنيػة والتجاريػة رقػـ (ٕ) لسػنة
ٕٔٓٓـ بأنػػو ( عمػػى المحكمػػة إذا قضػػت بعػػدـ إختصاصػػيا أف تػػأمر بإحالػػة الػػدعوى بحالتيػػا إلػػى
المحكمػػة المختصػػة  ،وتمتػػزـ المحكمػػة المحػػاؿ إلييػػا الػػدعوى بنظرىػػا )  ،وىػػذا يعنػػي أف اإلحالػػة
كوسيمة ناقمة لمدعوى مف محكمة إلى محكمة أخرى يجب أف تتقيد المحكمة المحيمة بنص القانوف
أي أف تقوـ بنقؿ الدعوى كاممة وبالحالة التي تكوف عمييا .
ونظرررر ارً لنررررذرة الدراسررررات الترررري تتعمررررق بموضرررروع دراسررررتنا  ،وال نبررررال إذا قمنررررا أنيررررا تكرررراد أن
تكرررون معدومرررة ،فرررإن ىرررذا يررردفعنا إلرررى القيررراس عمرررى فكررررة اإلحالرررة التررري تطبرررق فررري المجرررال
الدستوري وكيفية تنظيم المشرع ليذه اإلحالة .
وبالنظر إلى ضوابط قرار اإلحالة التي تطبؽ في المجاؿ الدستورئنجدىا تنطبؽ عمى قرار
اإلحالة التي تحرؾ دعوى فحص المشروعية وتجعميا معروضة عمى القضاء اإلداري .

1عم

م

تت كما ي  ،م ج عاب  ،ص. 203
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وعميو ومف وجية نظرنا يمكف لنا تحديد الضوابط التي يجب عمى القاضي العادي أف يمتزـ بيا
عند إحالتو لممسألة اإلدارية إلى القضاء اإلداري .
ٔ -وجود حكـ قضائي باإلحالة صادر عف القضاء العادي يقضي بإحالة المسألة اإلدارية
إلى القضاء اإلداري ٔ.
ٕ -تضميف القرار الصادر باإلحالة مف محكمة الموضوع بياف كافي لمقرار اإلداري المطعوف
بعدـ مشروعيتو وأوجو المخالفة والبيانات الجوىرية .
ٖ -لكي ينعقد اإلختصاص لمحكمة الموضوع (القضاء العادي) إحالة القرار اإلداري الذي
دفع بعدـ مشروعيتو إلى القضاء اإلداري أف يكوف القرار المحاؿ الزـ لمفصؿ في الدعوى
العادية المعروضة عميو .
ٗ -تمتزـ محكمة الموضوع عند قياميا بإحالة القرار اإلداري إلى المحكمة اإلدارية أف توقؼ
النظر في الدعوى العادية المعروضة عمييا لحيف صدور قرار مف المحكمة اإلدارية
لتقرر مشروعيتو مف عدمو .
الفرع الثالث
تمييز اإلحالة القضائية عن الطرق األخرى في تحريك الدعاوى القضائية
لقد حدد المشرع في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجاريةٕوالذي يعد بمثابة الشريعة العامة

ٖ

أساليب إستعماؿ الدعاوي القضائية عندما نص عمى أف ىذا القانوف يسري عمى كافة الدفوع
والدعاوي والطعوف المدنية والتجارية أماـ المحاكـ النظامية في فمسطيفٗ.
وعميو تتعدد صور تحريؾ الدعاوي القضائية  ،بحيث تتحرؾ مف خالؿ طمب أصمي مف القضاء
وىو ما يسمى بالدعوى والتي تعد بمثابة وسيمة ىجوميةٔ ،وكذلؾ تتحرؾ مف خالؿ الدفع والذي
 1ىف ف را  ،ت ظاا ت ا ي  ،م ج عاب  ،ص. 68
2قا ىص ل تم اكما تمر ر تتجا ر قا ( )2تع ر 2001ا .
 3كا م كمر تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و إلر ةر قةا  88تعة ر  ، 1998بتةا خ  ، 2003/5/28كةا
م كمر تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و الر ر قا  48تع ر  1999بتا خ  ، 2003/6/10كا م كمر
تعةةرل تع ةةا تم ع ةةر فةةي ا هللا فةةي تةةرع و الر ةةر قةةا  10تعة ر  ، 2004بتةةا خ  ، 2004/6/30كةةا م كمةةر
تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و الر ر قةا  76تعة ر  ، 2005بتةا خ  ، 2005/9/13تم تفةي  ،م جة
عاب .
 4تمار قا ( )2م قا ىص ل تم اكما .
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يعد بمثابة دعوىٕ  ،وكذلؾ تتحرؾ مف خالؿ إحالة القاضي مسألة معينة إلى قاضي آخر وذلؾ
ألسباب قانونية .
وتختمؼ اإلحالة القضائية عف غيرىا مف صور تحريؾ الدعاوي القضائية بحيث تختمؼ عف
الطمب األصمي  ،ومف خالؿ تعريؼ كؿ واحدة منيما يتض لنا الخالؼ  ،بحيث يعرؼ الطمب
األصمي بأنو (ىو اإلجراءالذي يتقدـ بو شخص إلى القضاء عارضاً عميو ما يدعيو وطالباً
الحكـ لو بو )أو ىو (اإلجراء الذي يتقدـ بو المدعي أوالً إلى المحكمة المختصة  ،وفقاً لمشكؿ
الذي حدده القانوف طالباً الحكـ لو بما يدعيو )ٖ  ،بينما اإلحالة تعني نقؿ النزاع مف جية
قضائية غير مختصة إلى جية قضائية مختصة .
وعميو فإف الطمب األصمي ىو تمؾ الوسيمة المقررة لألشخاص سواء الطبيعية أو اإلعتبارية
بالمجوء مباشرة إلى القضاء دوف اشتراط وجود نزاع أو دعوى موضوعية معروضة أماـ المحاكـ
العادية  ،بينما اإلحالة ىي وسيمة مقررة لمقضاء بناءاً عمى نزاع معروض عميو وذلؾ لنقمو إلى
جية قضائية اخرى .
وكذلؾ الحاؿ فإف اإلحالة كوسيمة قضائية إلعماؿ رقابة القضاء تختمؼ عف الدفع الذي يثيره أحد
الخصوـ والذي يعد بمثابة وسيمة دفاعية ٗ  ،بحيث يعد الدفع مسألة سابقة عف اإلحالة  ،بحيث
أف اإلحالة في قضاء فحص المشروعية تكوف نتيجة لمدفع المثار أماـ القاضي المدني والذي
يكوف موضوعو عدـ مشروعية القرار اإلداري  ،أي أف القاضي العادي يحيؿ المسألة اإلدارية
لمقاضي اإلداري بعد الدفع بعدـ المشروعية .

1م م ر م مر افظ  ،م ج عاب . 82 ،
 2قض تمار قا ( )1630م مجمة األحكاـ العدلية عندما عرفت الدفع بأنو ( أف يأتي المدعى عميو بدعوى تدفع دعػوى

المدعي).
3عبر هللا خ ل تف  ،تج ء ل  ،م ج عاب  ،ص .375
4م م ر م مر افظ  ،م ج عاب . 82 ،
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وعميو تعتبر اإلحالة القضائية بصورة عامة ىي إحدى وسائؿ إتصاؿ الدعوى القضائية بالمحكمة
المختصة  ،وتعتبر اإلحالة القضائية بصورة خاصة ىي وسيمة أساسية لتحريؾ دعوى فحص
المشروعية واتصاليا بالمحكمة اإلدارية بعد الدفع بعدـ المشروعية الذي يثيره أحد أطراؼ الدعوى
األصمية المعروضة عمى القضاء المدني .

المطمب الثاني
الدفع بعدم المشروعية أمام القضاء المدني واألثار المترتبة عميو
يختص القضاء المدني بالنظر بالمنازعات الفردية  ،وعميو ال يختص بالمنازعات اإلدارية وذلؾ
تطبيقاً لقواعد اإلختصاص القضائي  .ويرجع ذلؾ إلى أف المنازعات الفردية تختمؼ عف
المنازعات اإلدارية األمر الذي يؤدي إلى إختالؼ الجية القضائية التي تنظر المنازعات
الفرديةٔ.
وبالرغـ مف ذلؾ فقد تعترض الدعوى المدنية مسألة إدارية كأف يدفع احد األطراؼ بعدـ مشروعية
القرار اإلداري لو صمة بموضوع الدعوى المدنية  ،ونذكر مثاؿ حوؿ ذلؾ أف القانوف أجاز إخالء
المستأجر مف العيف المؤجرة وذلؾ لعدة أسباب ومف ىذه األسباب التي يستند عمييا المؤجر في
اإلخالء اليدـ والبناء أو الترميـ وذلؾ في حاؿ وجود ترخيص ليذه األسباب  ،ونحف نعمـ اف
اإلخالء ال يكوف إال بحكـ قضائي  ،وأثناء سير دعوى اإلخالء أماـ القاضي المدني قد يدفع
المستأجر بعدـ مشروعية الترخيص لمخالفتو صري القانوف ،ومف ىنا يثور لدينا تساؤؿ ىاـ وىو
ىؿ يمتد إختصاص القضاء المدني ليشمؿ المسائؿ اإلدارية وتحديداً القرار اإلداري الصادر
بالترخيص؟
يترتب عمى الدفع بعدـ المشروعية أماـ القضاء المدني  ،أف يقوـ القاضي بوقؼ النظر في
الدعوى المدنية المعروضة عميو  ،وأف يصدر ق ار اًر قضائياً بإحالة المسألة اإلدارية والمتعمقة

1ع عا ي ع ي  ،م ج عاب  ،ص.6
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بمشروعية القرار اإلداري إلى القضاء اإلداري وذلؾ لفحص مشروعيتؤ  ،وذلؾ بإعتباره صاحب
اإلختصاص في النظر بالمنازعات اإلدارية  ،وعميو ال يمتد إختصاص القاضي المدني لمنظر
في المسائؿ اإلدارية.

المطمب الثالث
الدفع بعدم المشروعية أمام القضاء الجزائي واألثار المترتبة عميو
يعتبر جياز القضاء الجزائي ممثالً بالمحاكـ الجزائية عمى مختمؼ درجاتيا ىو المختص بالنظر
في الدعاوي الجزائية

ٕ

 ،وعميو فإف أي شخص يخالؼ القانوف الرتكابو أي سموؾ سواء إيجابي

أو سمبي يجرمو المشرع الجزائي فإنو يستحؽ العقاب المقرر قانوناً بعد تقديـ الدعوى الجزائية إلى
القضاء ليفصؿ فييا .
ومف الجرائـ التي تيمنا وتخدـ موضوع دراستنا جريمة مخالفة الق اررات التي تصدر عف الموظؼ
العاـ أو مف يقوـ بتأدية وظيفة عامة  ،أي أف محؿ الجريمة ىو مخالفة القرارٖ .
فإذا قاـ المتيـ بإعتباره أحد أطراؼ الدعوى الجزائية المعروضة عمى القاضي الجزائي بالدفع
بعدـ مشروعية القرار اإلداري الذي يكوف محؿ الجريمة فعمى القاضي أف يوقؼ النظر في
الدعوى الجزائية ويبحث في مشروعية القرار اإلداري مف عدمو  ،واذا إتض لو عدـ مشروعية
القرار فإنو يقضي بالبراءة لعدـ وقوع الجريمة .
واستندنا في ذلؾ لممادة رقـ (ٔ )ٔٚمف قانوف اإلجراءات الجزائية ٔ ،والتي تمن لمقاضي الجزائي
اإلختصاص في نظر المسائؿ اإلدارية التي تعترض نظر الدعوى الجزائية  ،وىذا بشرط أف

 1ىف ف ر  ،ت ظاا ت ا ي ت م عار في رع و إلتغاء  ،م ج عاب  ،ص. 68
تف عة ي  ،تكثةاب تثةا ي – ت ضةاء تج ئةي  ،تم اكمةر ،
2عاتا ى مر تك ر  ،ىص ل إلج ء تج ئ ر في تتش
كاا -ت بعر تثاتثر 2008 ،ا  ،ص. 37
ت كا  ،ت ع في

 3قض
ىم ً ى
ظ فر
كا

تع با تف ع ي قا ( )74تع ر 1936ا بأ ه (كل م خات ق ً ى
تمار قا ( )143م قا
ته عب ص ل م إ رو تم اكا ى م م ظ ى شخص ا بمهاا
م ك ى تع ما صر
عم م ر مف ت ب ت تف ضا ً قا ا ً  ،عتب ى ه تكب ج ر عاقب بات ب مر ع ت  ،إال إ
ص ر بشأ ت تمخاتفر)
ات ع بر ىخ و إ إج ء مخص صر م
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يؤدي الفصؿ في المسألة اإلدارية إلى الفصؿ في الدعوى الجزائية ،وىذا يأتي تطبيقاً لمقاعدة
الجنائية الشييرة بأف مف حؽ القاضي فحص جميع العناصر التي تؤثر عمى إدانة المتيـ سواء
كانت ىذه العناصر قانونية أو واقعية ٕ.
ويترتب عمى إنعقاداإلختصاص لمقاضي الجزائي بالنظر في المسائؿ اإلدارية التي تعترض
الدعوى الجزائية  ،إعتبار القاضي الجزائي قاضي إداري وتحديداً فاحص لممشروعية ال أكثر وال
أقؿ ،وبالتالي ال حاجة إلعماؿ فكرة اإلحالة القضائية لكوف أف اإلحالة تطبؽ لنقؿ النزاع مف
جية قضائية غير مختصة بالنظر في ىذا النزاع إلى جية قضائية تممؾ اإلختصاص في النظر
في مثؿ ىذا النزاع  ،أما إذا قاـ بوقؼ النظر في الدعوى الجزائية واحالة النزاع المتعمؽ بالمسألة
اإلدارية إلى القضاء اإلداري فإنو يكوف قد تخمى عف إختصاص ممنوح لو بموجب القانوف ٖ .
وفي ىذا المقام نؤكد عمى ما ذىبنا إليو في الفصل االول من التفضيل بأن يكون القاضي
اإلداري ىو الوحيد المخول بفحص مشروعية القرار اإلداري وذلك إنطالقاً من قاعدة
التخصص.

إلج ء تج ئ ر قا ( )3تع ر 2001ا بأ ه (تختص تم اكا تج ئ ر باتفصل
1قض تمار قا ( )171م قا
ت ).
في جم تمعائل تتي ت ق ع ها ت كا في ترع و تج ئ ر تم ف عر ىمامها  ،ما تا ص ت ا ع ا غ
2معع ر ش ه ب  ،م ج عاب  ،ص. 138
إلجة ء تج ئ ةر تف عة ي  ،تجة ء تثةا ي  ،ت بعةر تةا 2013،ا
 3عا إب ا شةك ي ت ت ةر  ،شة ح قةا
.57
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المطمب الرابع
الدفع بعدم المشروعية أمام القضاء اإلداري
يعتبػػر القضػػاء اإلداري ىػػو صػػاحب اإلختصػػاص األصػػيؿ بنظػػر المنازعػػات اإلداريػػة ،أي ػاً
كانػػت ىػػذه المنازعػػات مػػف حيػػث أنواعيػػا  ،وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف قاضػػي اإللعػػاء تكػػوف ميمتػػو
األولػػى ىػػي البحػػث فػػي مشػػروعية القػرار اإلداري ومػػف ثػػـ يصػػدر حكمػػو إمػػا بإلعػػاء القػرار اإلداري
إذا إرتأت المحكمة بأنو مخالؼ لمقانوف أو باإلبقاء عميو ويعد ذلؾ بمثابػة التأكيػد عمػى مشػروعيتو
 ،وىذا يعني أف قاضي اإللعاء ىو قاضػي فػاحص لمشػروعية القػرار اإلداري مػف حيػث األصػؿ

ٔ

 ،وفي ىذا الصدد أكػدت محكمػة العػدؿ العميػا أف دور قضػاء اإللعػاء ىػو فحػص مشػروعية القػرار
اإلداريٕ  .وذلؾ تمييداً لمحكـ عمى القرار بعد ذلؾ.
وعميػػو فػػإف صػػاحب الشػػأف يمجػػأ إلػػى قاضػػي اإللعػػاء طالب ػاً منػػو إلعػػاء الق ػرار اإلداري وذلػػؾ
خالؿ الميعاد المقرر قانوناً .
واثن ػػاء قي ػػاـ القاض ػػي اإلداري بنظػ ػر دع ػػوى اإللع ػػاء فق ػػد تس ػػتند اإلدارة إل ػػى قػػرار إداري آخ ػػر
إنتيت مدة الطعف بو ويكوف منتج في دعوى اإللعػاء  ،ولتوضػي أكثػر نػذكر مثػاؿ عمػى ذلػؾ ،
ار بنقػػؿ أحػػد المػػوظفيف ولػػـ يقػػـ بالتنفيػػذ واسػػتمر فػػي تأديػػة واجبػػو
إذا أصػػدرت اإلدارة العامػػة ق ػر اً
الوظيفي في المكاف األصمي وترتب عمى ذلؾ إنقضاء الميعاد المقرر لإللعاء  ،ومف ثػـ قامػت
اإلدارة العامة بإصدار قرار فصؿ بحقو  ،األمر الذي دفعو إلى تقديـ دعوى إلعػاء أمػاـ قاضػي
اإللعاء .
ومف ىنا يثار لدينا تساؤؿ يتمثؿ في ىؿ يصم قاضي اإللعاء في دعوى اإللعاء بأف يكوف
فاحص لمشروعية قرار آخر لو عالقة بالقرار الذي يطمب إلعاؤه ؟
اإلجابة عػف ىػذا التسػاؤؿ يكػوف كػاآلتي  :مػا داـ القػانوف قػد مػن القاضػي الج ازئػي الحػؽ فػي
نظػػر المسػػائؿ اإلداريػػة العارضػػة وذلػػؾ عمػػى سػػبيؿ اإلسػػتثناء وبالتػػالي فحػػص مشػػروعية القػرار
 ،م ج عاب  ،ص. 206
1عبر ت اص عبر هللا ىب عمهر ر  ،ت ضاء إلر ي في ف ع
2حكـ محكمة العدؿ العميا براـ اهلل في الدعوى اإلدارية ٕ ،ٕٓٔٓ/ٔٚموسوعة المقتفي اإللكترونية  ،مرجع سابؽ.
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اإلداري الػػذي يػػدفع أمامػػو بعػػدـ مشػػروعيتو دوف أف يحيمػػو إلػػى القاضػػي اإلداري  ،وكػػذلؾ إذا
كػػاف القاضػػي المػػدني يحيػػؿ المسػػألة اإلداريػػة إلػػى القضػػاء اإلداري  ،فمػػف بػػاب أولػػى أف يقػػوـ
القاضي اإلداري بفحص مشروعية القرار الذي دفع بعدـ مشروعيتو أمامو لكػوف صػاحب الشػأف
ال يسػػتطيع اف يطمػػب إلعػػاؤه لف ػوات الميعػػاد  ،وىػػذا كم ػو يعػػزز فك ػرة المشػػروعية ويعمػػؿ عمػػى
سيادة واعالء كممة القانوف .
وفػي إعتقػادي أنػو إذا دفػع بعػدـ مشػروعية قػرار إداري مػا مػرتبط بػدعوى اإللعػاء المقدمػة أمػػاـ
القاضي اإلداري وكاف باب اإللعاء مفتوح ليذا القرار فعمى القاضي أف يطمب مػف صػاحب الشػأف
الذي تقدـ بالدفع المجوء لمطريؽ القانوني أال وىو رفع دعوى إلعاء لكي يسػتفيذ الجميػع مػف الحكػـ
الصادر لكونو يتمتع بحجية مطمقة .
وكذلؾ الحاؿ فإف القضاء اإلداري ممثالً بمحكمة العدؿ العميػا بالنسػبة لممحافظػات الشػمالية
والمحكمػػة اإلداريػػة بالنسػػبة لممحافظػػات الجنوبيػػة وذلػػؾ بعػػد صػػدور قػػانوف الفصػػؿ ف ػي المنازعػػات
اإلداريػػة يخػػتص بكافػػة المنازعػػات اإلداريػػةٔ ،بحيػػث تعػػد دعػػوى فحػػص المشػػروعية ىػػي أحػػد
صور المنازعات اإلدارية .

تعارعر م تمار ( )33مم قا تشك ل تم اكا ت ظام ر قا ( )5تع ر 2001ا با ه (تخةتص م كمةر
 1قض تف
تعرل تع ا بات ظ ف ما ي  -6 :عائ تم ا عا إلر ر )  ،ك ت قضة تف ة تعاشة مة تمةار ( )3مة قةا
قةا ( )3تعة ر  2016ا با ةه (تخةتص تم كمةر إلر ةر بةات ظ ف مةا ةي  – 10 :ى ةر م ا عةا
تفصل في تم ا عةا
ت ).
إر ر تا تا ت ص ع ها في ا تمار ما تا ر ص خاص بخ
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المبحث الثالث
شروط قبول دعوى فحص المشروعية
 تمييد وتقسيـلقبوؿ أي دعوى قضائية ال بد مف توافر عدة شروط فييا حتى اليكوف باب الطعف فييا
مفتوحاً عمى مصراعيو ألي شخص مف رفع وتحريؾ ىذه الدعاوى والتي قد يكوف القصد منو
الكيد لألخريف  ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لدعوى فحص المشروعية بإعتبارىا صورة مف صور
الدعاوى القضائية .
ويقصد بشروط قبوؿ دعوى فحص المشروعية  ،تمؾ الشروط التي يجب توافرىا لكي يمكف
لمقضاء النظر في موضوع الدعوى  ،فإذا توافرت شروط قبوؿ الدعوى فإنو يتعيف عمى المحكمة
النظر في موضوع الدعوى  ،أما إذا لـ تتوافر فتقضي المحكمة برد الدعوى دوف التعرض
لموضوع الدعوى .
ويشترط لقبوؿ دعوى فحص المشروعية ونظرىا مف حيث الموضوع وذلؾ بالبحث في القرار
الذي دفع بعدـ مشروعيتو وتحديد مشروعيتو مف عدميا توافر عدة شروط لكي يتـ قبوليا  ،ومف
ىذه الشروط فإنو يتطمب وجود دعوى أصمية منظورة أماـ المحاكـ العادية عمى مختمؼ أنواعيا ،
وكذلؾ يشترط وجود قرار إداري صادر عف جية إدارية  ،وكذلؾ يجب أف تكوف ىناؾ صفة
ومصمحة لرافع الد عوى والتي تتمثؿ في المنفعة التي يكتسبيا وذلؾ في حالة إجابة المحكمة
لطمبو  ،واضافة لشرط المصمحة فال بد مف إحتراـ اإلجراءات القضائية عند تحريؾ دعوى
الفحص أماـ قاضي فحص المشروعية كباقي اإلجراءات الخاصة في الدعاوى القضائية.
وبناءاً عمى ما سبؽ سيتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى أربعة مطالب وذلؾ عمى النحو األتي -:
 المطمب األوؿ  :وجود دعوى أصمية أماـ المحاكـ العادية المطمب الثاني  :وجود القرار اإلداري وطمب تقدير مشروعيتو -المطمب الثالث :شرط المصمحة في قضاء فحص المشروعية

 -المطمب الرابع :شرط اإلجراءات في قضاء فحص المشروعية
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المطمب األول
وجود دعوى أصمية أمام المحاكم العادية
كم ػ ػ ػػا أشػػ ػ ػرنا ف ػ ػ ػػي الفص ػ ػ ػػؿ األوؿ وف ػ ػ ػػي المباح ػ ػ ػػث الس ػ ػ ػػابقة م ػ ػ ػػف ى ػ ػ ػػذا الفص ػ ػ ػػؿ أف دع ػ ػ ػػوى
فحػ ػػص المشػ ػػروعية تق ػ ػػوـ عمػ ػػى اإلحالػ ػػة القض ػ ػػائية مػ ػػف المحػ ػػاكـ العادي ػ ػػة وعمػ ػػى وجػ ػػو التحدي ػ ػػد
المح ػ ػػاكـ المدني ػ ػػة إل ػ ػػى المح ػ ػػاكـ اإلداري ػ ػػة وص ػ ػػدور حك ػ ػػـ قض ػ ػػائي ب ػ ػػذلؾ ،وعمي ػ ػػو في ػ ػػذا يتطم ػ ػػب
وجود دعوى أصمية مرفوعة أماـ محكمة الموضوع .
وك ػ ػػذلؾ يق ػ ػػوـ القض ػ ػػاء الج ازئ ػ ػػي كم ػ ػػا قمن ػ ػػا س ػ ػػابقاً بفح ػ ػػص مش ػ ػػروعية القػ ػ ػرار اإلداري ال ػ ػػذي
دفػ ػػع بعػ ػػدـ مشػ ػػروعيتو أمامػ ػػو دوف الحاجػ ػػة إلػ ػػى إحالػ ػػة المسػ ػػألة اإلداريػ ػػة إلػ ػػى القضػ ػػاء اإلداري
 ،وىذا ينبع مف إمتداد اختصاصو إلى المسائؿ التي تعترض نظر الدعوى الجزائية .
وبالتػ ػ ػػالي لكػ ػ ػػي تقػ ػ ػػوـ المحػ ػ ػػاكـ المدنيػ ػ ػػة بإحالػ ػ ػػة المسػ ػ ػػألة اإلداريػ ػ ػػة والمتعمقػ ػ ػػة بالػ ػ ػػدفع بعػ ػ ػػدـ
مشػ ػػروعية الق ػ ػرار اإلداري  ،أف يك ػ ػػوف أصػ ػػحاب الش ػ ػػأف تقػ ػػدموا لػ ػػدييا ب ػ ػػدعوى طػ ػػالبيف الحماي ػ ػػة
 ،أي أف تكوف معروضة عميو دعوى وأف الدفع متعمؽ بيذه الدعوى .
أمػ ػػا بخصػ ػػوص المحػ ػػاكـ الجزائيػ ػػة فمكػ ػػي يمتػ ػػد اختصاصػ ػػيا ب ػ ػالنظر فػ ػػي المسػ ػػألة اإلداريػ ػػة أف
تكػ ػ ػػوف متعمقػ ػ ػػة بالػ ػ ػػدعوى الجزائيػ ػ ػػة أي أف تكػ ػ ػػوف ىنػ ػ ػػاؾ دعػ ػ ػػوى جزائيػ ػ ػػة ومػ ػ ػػف ثػ ػ ػػـ دفػ ػ ػػع بعػ ػ ػػدـ
مشروعية قرار إداري ما متعمؽ بالدعوى .
مم ػ ػػا س ػ ػػبؽ يتضػ ػ ػ لن ػ ػػا ب ػ ػػأف م ػ ػػف ش ػ ػػروط قب ػ ػػوؿ دع ػ ػػوى فح ػ ػػص المش ػ ػػروعية اف تك ػ ػػوف
ىنػ ػػاؾ دعػ ػػوى أصػ ػػمية منظػ ػػورة أمػ ػػاـ المحػ ػػاكـ العاديػ ػػة س ػ ػواء كانػ ػػت محكمػ ػػة مدنيػ ػػة أو محكمػ ػػة
جنائي ػ ػػة وأف تق ػ ػػوـ المح ػ ػػاكـ المدني ػ ػػة دوف المح ػ ػػاكـ الجزائي ػ ػػة بإحال ػ ػػة القػ ػ ػرار اإلداري الػ ػ ػذي دف ػ ػػع
بعػ ػ ػػدـ مشػ ػ ػػروعيتو إلػ ػ ػػى القضػ ػ ػػاء اإلداري ليقػ ػ ػػوـ بإعمػ ػ ػػاؿ رقابتػ ػ ػػو وذلػ ػ ػػؾ بفحػ ػ ػػص ىػ ػ ػػذا الق ػ ػ ػرار
وتقرير ما إذا كاف مشروع أـ ال وذلؾ بمطابقتو مع القانوف بمفيومو الواسع .
ولتحديد المقصود بالدعوى األصمية وتمييز المحاكم العادية عن المحاكم اإلدارية فيذا ياتي
من خالل األفرع التالية .
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الفرع األول
التعريف بالدعوى األصمية
تعد الدعوى األصميةٔ ىي أحد وسائؿ إتصاؿ الدعوى بالقضاء  ،وتعرؼ الدعوى بأنيا
(الوسيمة التي يمكف بواسطتيا لألشخاص  ،طبيعييف كانوا أو معنوييف مف المجوء إلى القضاء
طمباً لحماية حقوقيـ مف اإلعتداءات الواقعة عمييا أو تعويض ما لحقيا مف أضرار أو إلقرار
بحؽ أو الكشؼ عنو )ٕ  .وعرفيا جانب مف الفقو بأنيا ( وسيمة إجرائية إلستخداـ حؽ التقاضي
 ،يمنحيا القانوف لشخص بقصد طمب الحماية لمصالحو المشروعة ،عف طريؽ القضاء )ٖ.
وتنقسـ الدعاوى في القانوف إلى عدة أنواع  :منيا الدعوى المدنية التي يكوف اليدؼ مف
إقامتيا المطالبة بحؽ مدني  ،وكذلؾ الدعوى الجزائية والتي يكوف اليدؼ منيا توقيع العقاب
عمى المتيـ  ،وكذلؾ الدعوى الدستورية والتي تعد رخصة منحيا المشرع لألشخاص الطبيعية ،
والييئات القضائية لحماية حقوقيـ المنتيكة بمخالفة سمطات الدولة لنصوص الدستور وذلؾ عبر
الوسائؿ واإلجراءات المحددة قانوناَٗ  ،وكذلؾ الدعوى اإلدارية والتي تعد بمثابة وسيمة قانونية
منحيا القانوف لألفراد وذلؾ مف خالؿ المجوء إلى القضاء اإلداري لممطالبة بحقوقيـ التي مستيا
اإلدارة مف خالؿ تصرفاتيا ٘.

ت ر مص ح ترع و ص ر  ،ب ث و ى ك مر ص ر ي م قب ل
 1ا بعت تف ه م ها تركت ععر عصف
،
تت ر ى إص ح ترع و فها بأ ها ىص ر  ،مشا إت ه ترو ئر صاتح ى مر ق ر ل  ،ت قابر ع ا رعت ر ت
ر عر م ا ر  ،ر ت هضر تع ب ر  ،ت ا 2010 ،ا  ،ص.120
2ر م ع غف  ،م ج عاب  ،ص. 59
3عبر هللا خ ل تف  ،م ج عاب  ،ص. 311
تم كمر ترعت ر تع ا قا ( )3تع ر 2006ا  ،ر عةر ت ةر
4عم م تت كما ي  ،ت ضاء ترعت ي ف ا ً ت ا
2010 ،ا  ،ص . 113
 ،عاتر ماجعت  ،جامعر
5م مر ع ما ا شب  ،ت ضاء إلر ي  ،م ج عاب  ،ص .218
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الفرع الثاني
المحاكم العادية وتمييزىا عن المحاكم اإلدارية
تدؽ التفرقة بيف المحاكـ العادية والمحاكـ اإلدارية في ظؿ وجود نظاـ القضاء المزدوج ،
وذلؾ نظ اًر لوجود جيتيف قضائيتيف في الدولة أحدىا جية القضاء العادي والتي تختص في
الفصؿ في المنازعات التي تنشأ بيف األفراد  ،واالخرى جية القضاء اإلداري والتي تتمثؿ في
المحاكـ اإلدارية والتي تقوـ عمى الفصؿ في المنازعات اإلدارية المعروضة عميو .
وتجدر اإلشارة إلى أف تمييز المحاكـ العادية عف المحاكـ اإلدارية نابع مف
اإلختصاصات الممنوحة لكؿ منيما  ،بحيث تمتاز المحاكـ العادية بالنظر في المنازعات الفردية
 ،في حيف أف المحاكـ اإلدارية تمتاز بالنظر في المنازعات الفردية .وتتميز المحاكـ العادية عف
المحاكـ اإلدارية مف حيث الرقابة التي تخضع إلييا  ،بحيث تخضع المحاكـ اإلدارية لرقابة
مجمس الدولة  ،بينما تخضع المحاكـ العادية لرقابة محكمة النقض ٔ.
أما بالنسبة لمتفرقة بيف المحاكـ اإلدارية والمحاكـ العادية فال نجدىا قائمة في ظؿ النظاـ
الموحد  ،وذلؾ بسبب وحدة النظاـ القضائي الذي يقوـ عمى الفصؿ في جميع المنازعات سواء
كانت منازعات فردية أـ إدارية دوف تخصيص محاكـ حسب نوع المنازعة ٕ .وبالتالي ال أىمية
لمتمييز بيف المحاكـ العادية والمحاكـ اإلدارية في الدوؿ التي تأخذ بنظاـ القضاء الموحد لوجود
قضاء واحد يفصؿ في كافة المنازعات سواء اإلدارية أو العادية .
مما سبؽ يتض لنا بأف التفرقة بيف المحاكـ العادية والمحاكـ اإلدارية تبرز في ظؿ
وجود نظاـ القضاء المزدوج والذي يقوـ عمى التمييز بيف المنازعات العادية والمنازعات اإلدارية ،
والذي يكوف بموجبو من اختصاص النظر في المنازعات الفردية العادية إلى المحاكـ العادية
عمى مختمؼ درجاتيا وأنواعيا ،بينما يمن النظر في المنازعات اإلدارية والتي تكوف اإلدارة طرفاً

1ماجر غب ت
2م مر ع ما ا

 ،ت ضاء إلر ي  ،ر عر م ا ر  ،ف عا  -مص – تب ا  ،تر
شب  ،ت ضاء إلر ي  ،م ج عاب  ،ص . 243
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تجامع ر 1988،ا  ،ص. 51

فييا بوصفيا صاحبة سمطة وسيادة أي تتمتع باإلمتيازات التي منحيا القانوف ليا في مواجية
باقي األطراؼ إلى المحاكـ اإلدارية (مجمس الدولة) .
أما في ظؿ وجود نظاـ قضاء موحد فال تدؽ التفرقة بيف المحاكـ العادية واإلدارية  ،ويرجع ذلؾ
إلى من جميع المنازعات سواء كانت مدنية أو تجارية أو جزائية أو إدارية إلى جية قضائية
واحدة وىي جية القضاء العادي ممثمةً بالمحاكـ العادية  ،وبالتالي ال وجود شيادة ميالد لممحاكـ
اإلدارية في مثؿ ىذا النظاـ .
المطمب الثاني
وجود القرار اإلداري وطمب تقدير مشروعيتو
يشترط في أي دعوى إدارية أف توجو ضد قرار إداري سواء كاف صريحاً أـ ضمنيأَ ،
أي أنو ال ترفع الدعوى إال بوجود قرار إداري .وعميو فيعتبر شرط وجود القرار االداري ىو مف
اىـ شروط قبوؿ دعوى فحص المشروعية  ،وذلؾ الف ىذه الدعوى تنصب عمى القرار االداري.
لذلؾ فإف ىذه الدعوى تدور وجوداً وعدماً بوجود القرار االداري ٕ ،وألف الخصـ في دعوى فحص
المشروعية ىو القرار اإلداري وذلؾ بإعتبار ىذه الدعوى مف الدعاوى العينية فإف ىذه الدعوى ال
مجاؿ لوجودىا بدوف القرار اإلداري ألف العاية مف ىذه الدعوى ىو محاكمة القرار اإلداري لتحديد
مدى مشروعيتو مف عدمو ٖ .
وبناءاً عمى ذلؾ فال بد لنا مف تحديد ما ىو المقصود بالقرار االداري الذي يكوف محال
لدعوى فحص المشروعية  ،ومف ثـ معرفة ما ىي الشروط التي يجب اف تتوافر في القرار لكي
يكوف ادارياً  ،وىذا كمو ال يتأتى إال مف خالؿ تقسيـ ىذا المطمب إلى العديد مف األفرع وذلؾ
عمى النحو االتي -:

1م ع خ ل  ،ت ضاء إلر ي  ،ت ظ ا ت ضاء إلر ي في تب ا – رع و ت ضاء تشامل  ،تر
1992ا  ،ص. 155
 2كةةا م كمةةر تعةةرل تع ةةا تم ع ةةر فةةي ا هللا فةةي تةةرع و إلر ةةر قةةا  47تع ة ر 2003ا  ،بتةةا خ 2005/4/18ا ،
تم تفي  ،م ج عاب .
 3كا م كمةر تعةرل تع ةا تم ع ةر فةي ا هللا فةي تةرع و إلر ةر قةا  383تعة ر 2008ا  ،بتةا خ 2010/3/17ا ،
تم تفي  ،م ج عاب .
تجامع ةر  ،ب ة

84

،

الفرع االول
المقصود بالقرار اإلداري
أوالً  :التعريف التشريعي :
بالنظر إلى العديد مف التشريعات سواء التشريعات الوطنية أو غيرىا مف التشريعات
األ جنبية نجد بأف المشرع لـ يتطرؽ إلى تعريؼ القرار اإلداري  ،وما يبرر ذلؾ ىو أف ميمة
المشرع ىي وضع القواعد القانونية وليس وضع التعريفات إذ أف ىذه الميمة يتوالىا الفقو
،ويترتب عمى خمو التشريعات مف تعريؼ القرار اإلداري قياـ الفقو والقضاء بالتصدي لمواجية
ىذا الخمو  ،وىذا ما سوؼ نمحظو عند الحديث عف التعريؼ الفقيي والقضائي لمقرار اإلداري .
ثانياً  :التعريف القضائي :
كما قمنا سابقاً أف المشرع لـ يتطرؽ إلى تعريؼ القرار اإلداري  ،االمر الذي دفع القضاء اإلداري
إلى اإلجتياد في تعريفو  ،فمقد عرفتو محكمة العدؿ العميا في العديد مف أحكاميا  ،بأنو ( ىو
إفصاح اإلدارة عف إرادتيا الممزمة بما ليا مف سمطة بمقتضى القوانيف والموائ

وذلؾ بقصد

إحداث مركز قانوني معيف متى كاف ذلؾ ممكناً وجائ اًز قانوناً وكاف الباعث عميو إبتعاء المصمحة
العامة)

ٔ

ولقد وجو بعض الفقو العديد مف اإلنتقادات لمتعريؼ القضائي لمقرار اإلداري وتتمثؿ ىذه
اإلنتقادات في األتيٕ-:
ٔ -لـ يوفؽ القضاء في إستخداـ عبارة " إفصاح" ألف ذلؾ يؤدي إلى حصر الق اررات
اإلدارية فقط في الق اررات اإليجابية والتي تعبر عنو اإلدارة بشكؿ صري  ،في حيف
أف ىناؾ ق اررات أخرى وىي الق اررات الضمنية والتي ُيستدؿ عمييا مف سكوت اإلدارة ،
 1كا م كمر تعرل تع ةا تم ع ةر فةي ا هللا فةي تةرع و إلر ةر قةا  143تعة ر 2008ا  ،بتةا خ 2009/4/29ا ،
تم تفي  ،م ج عاب .
2م مر ع ما ا
ت بعر تا  ،ر

تج ء تثا ي  ،ع ا
إلر ي في ف ع
شب  ،مبارئ ت ا
ت هضر تع ب ر  ،ت ا 2015،ا  ،ص. 72
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إلر

عائل ت شا

إلر ي ،

ومثاليا قرار قبوؿ اإلستقالةنتيجة لسكوت اإلدارة وعدـ ردىا عمى الطمب خالؿ المدة
التي حددىا القانوف .
ٕ -يعاب عمى تعريؼ القضاء لمقرار اإلداري بأنو تطرؽ إلى أركاف وشروط صحة
القرار وغايتو والتي

تتمثؿ

في

المصمحة العامة  ،وكؿ

ىذا

يتعمؽ بصحة

ومشروعية القرار وال يدخؿ في تعريفو .
ٖ -كذلؾ يوجو اإلنتقاد لتعريؼ القضاء اإلداري بأنو إقتصر عمى إحدى

صور األثر

القانوني الذي يرتبو القرار اإلداري وىو إحداث مركز قانوني  ،في حيف أف صور األثر
القانوني لمقرار اإلداري تشمؿ تعديؿ مركز قانوني مثؿ ق اررات الترقية والنقؿ التي تصدر
بحؽ الموظؼ العاـ  ،وكذلؾ تشمؿ إلعاء مركز قانوني مثؿ ق اررات الفصؿ مف الوظيفة
العامة وكذلؾ سحب التراخيص .
وبإعتقادي أن محكمة العدل العميا لكي تتفادي ىذا اإلنتقاد أدخمت في التعريف أثر
التعديل بجانب أثر اإلحداث  ،إال أنو يعاب عمييا أنيا لم تدخل اإللغاء.0
وأماـ كؿ ىذه اإلنتقادات السابقة لتعريؼ القرار اإلداري الذي خمقو القضاء اإلداري ،
فإف ىناؾ مف يري بأف بعض ىذه اإلنتقادات ليس في محميا

ٕ

.

ثالثاً  :التعريف الفقيي :
نظ اًر لإلنتقادات التي وجيت لمتعريؼ القضائي وتالفييا  ،ذىب الفقو لتعريؼ القرار
اإلداري  ،بحيث يعرفو الدكتور محمد سميماف شبير بأنو (عمؿ قانوني تتخذه اإلدارة بإرادتيا
المنفردة) ،أو(البت اإلداري المنفرد ذو األثر القانوني )ٖ.
ويعرفو الدكتور عبد الناصر عبد اهلل أبو سميدانة بانو (عمؿ قانوني نيائي صادر
مف جية إدارية وطنية تعبر عنو بإرادتيا المنفردة بقصد إحداث أثا اًر قانونية معينة )ٔ.
 1كا م كمر تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و إلر ر قا  11تع ر 2012ا  ،بتا خ 2012/2/20ا ،
تم تفي  ،م ج عاب .
إلر ةر
تضم ر في مفه ا تفةظ إإفصةاحإ  ،تك هةا تتمتة بة ف ت مةر ت ا ةر تتةي تكة ت ة
 2ترخل ت
تص ر  ،ك ت عبا إ ر ث ىث قا ي تشةمل إ شةاء ى تعةر ل ى إتغةاء م كة قةا ي  ،جة  :ةا ي عبةر تة م
غا ا  ،م ج عاب  ،ص. 252
 ،م ج عاب  ،ص. 73
إلر ي في ر تر ف ع
3م مر ع ما ا شب  ،مبارئ ت ا
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وفي ظؿ التطور التكنولوجي الحاصؿ في مناحي الحياة المختمفة  ،والذي أصاب
مؤسسات الدولة ،أصب

بإمكاف اإلدارة اإلستفادة مف ىذا التطور واصدار ق اررات بواسطة

الحاسوب وىو ما يعرؼ بالقرار اإلداري اإللكتروني ٕ.

الفرع الثاني
شروط القرار اإلداري
أوالً  :يجب أن يكون القرار المراد فحصو إدارياً .
يشترط لقبوؿ دعوى الفحص مف قبؿ قضاء فحص المشروعية أف يكوف القرار المراد
فحصو إدارياً  ،والقرار اإلداري حسب ما ىو مستقر عميو فقياً وقضاءاً ىو عبارة عف إفصاح
اإلدارة عف إرادتيا الممزمة والمنفردة بما ليا مف سمطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني في مراكز
األفرادٖ  ،ويترتب عمى إشتراط أف يكوف القرار المراد فحصو مف خالؿ قضاء فحص
المشروعيةعدة نتائج تتمثؿ في األتي -:
 -0ال يجوز رفع دعوى فحص المشروعية ضد األعمال التشريعية
حسب ما ىو مستقر عميو فإف الق اررات اإلدارية يمكف إعماؿ الرقابة القضائية عمييا وذلؾ
مف خالؿ المجوء إلى القضاء اإلداري ممثالً بالمحاكـ اإلدارية والطمب منو فحص الق اررات
اإلدارية وتحديد مشروعيتيا مف عدمو  ،أو الطمب منو إلعاء الق اررات اإلدارية العير مشروعة ،

1عبر ت اص عبر هللا ىب عمهر ر  ،ت ضاء إلر ي  ،م ج عاب  ،ص.230
إلر ي،
إلر ي إلتكت ي ج  :م مر ع ما ا شب  ،ت فا إلتكت ي ت
2تم ر م تتفص ل ع ت
 ،جامعر ع شم 2015 ،ا .
( ر عر ت ب ر م ا ر)  ،عاتر م رمر ت ل ر جر تركت ا في ت
 3كا م كمر تعرل تع ا ب ا هللا في ترع و قا 11تع ر  2012ا  ،بتةا خ 2012/2/20ا  ،تةرع و قةا 441تعة ر
2008ا  ،بتا خ 2012/2/27ا  ،ترع و قا  93تع ر 2012ا  ،بتا خ 2012/6/25ا  ،م ع عر تم تفةي  ،م جة
عاب .
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وذلؾ بعكس األعماؿ التشريعية (القوانيف  ) ،والتي ال يمكف الطعف فييا إال بالطريؽ الدستوري
المقرر قانونأً .
و الوسيمة القانونية لمطعف في األعماؿ التشريعية ىي المجوء إلى المحكمة الدستورية  ،حيث
تشكؿ ىذه المحكمة رقابة عمى دستورية القوانيفٕ  ،وليس بالمجوء إلى القضاء اإلداري لفحصو ،
إال أف السمطة التشريعية ممثمة بالمجمس التشريعي قد تصدر ق اررات إدارية بحؽ الموظفيف
التابعيف لوٖ ،ففي ىذه الحالة يمكف رفع دعوى فحص المشروعية تجاه ىذه الق اررات
بإعتبارىاق اررات إدارية وليس تشريعات وقوانيف .
 -6ال يجوز رفع دعوى فحص المشروعية ضد أعمال السيادة
يقصد بأعماؿ السيادة طائفة مف أعماؿ السمطة التنفيذية ال تخضع لرقابة القضاء فال تكوف
محالً لإللعاء أو التعويض أو وقؼ التنفيذ أو فحص المشروعية ٗ ،وأعماؿ السيادة كما ىو
مستقر عميو في قضاء محكمة العدؿ العميا تمؾ األعماؿ أو اإلجراءات التي تصدر عف الحكومة
بإعتبارىا سمطة حكـ ال سمطة إدارية وال تخضع لرقابتيا بخالؼ الق اررات التي تصدر تطبيقاً
لمقوانيف واألنظمة أثناء تأدية اإلدارة العامة لمنشاط اإلداري ٘.
وتعتبر أعماؿ السيادة مف أىـ اإلمتيازات التي تتمتع بيا اإلدارة  ،والتي بموجبيا يكوف لإلدارة
الح ؽ في إصدار ق اررات إدارية ال تسأؿ عنيا أماـ الجيات القضائية  ،حيث أف اإلدارة تتمتع
1ع ما م مر ت ما ي  ،م ج عاب  ،ص. 161
تا
عاعي تمعرل إختصاصا تم كمر ترعت ر تع ا  ،ث قض تف
 2رر تمار قا ( )103م ت ا
ت ة ئح ى
تت تا ت ظ في :ى -رعةت ر ت ة
م ف تمار تم ك بأ ه إ -1تشكل م كمر رعت ر ع ا ب ا
عاعةةي تتشة عا  ،ج – تفصةةل فةةي ت ةةا ع إلختصةةاص بة تجهةةا
تة ظا غ ةةا ،ب -تفعة صة ص ت ةةا
إلختصاص ت ضائي إ .
ت ضائ ر ب تجها إلر ر
تم كمر ترعت ر تع ا قا ( )3تع ر  2006ىكر تمار ( )24م ت ا ع ا ت إلختصاصا ،
بعر صر قا
ظمر -2 .تفع ص ص
ث قض بأ ه إ تختص تم كمر ر غ ا بما ي  -1:ت قابر ع ا رعت ر ت
تع ا تث ث جباتها إختصاصاتها -5.......-4 .......-3.
في ال تت ا ع ل
عاعي ت
تا
قا  19تع ر 2017ا .
با
تثا ر قر عرت بم جب تمار قا ( )12م ت
......إ تجر إلشا بأ تف
 ،م ج عاب  ،ص.354
3م مر ع ما ا شب  ،ت ضاء إلر ي في ف ع
تت ر ر ( قر عمل ت مة تم تثةا ي ت عةاء تم ةاكا إلر ةر فةي تةر ل
4معع ري ع ،ىعمال تع ار ب إل
تع ب ر ) 2012/9/12-11 ،ا  ،ص. 2
 5كا م كمر تعرل تع ا ب ا هللا في ترع و قا  85تع ر  1998ا  ،بتةا خ  ، 1999/11/17تةرع و قةا  18تعة ر
2000ا  ،بتا خ 2000/7/11ا  ،م ع عر تم تفي  ،م ج عاب .

88

بحصانة ضد الرقابة القضائية تجاه ىذه األعماؿ  ،سواء كانت ىذه الرقابة رقابة إلعاء أو رقابة
تعويض أو رقابة فحص مشروعية

ٔ

 ،وتشكؿ أعماؿ السيادة اإلستثناء الوحيد عمى مبدأ

المشروعي ة والذي يعد مف أخطر األعماؿ التي تتميز بيا اإلدارة ألف ذلؾ يخوليا الحؽ في
إصدار ق اررات إدارية ذات طابع سيادي ال تسأؿ عنو أماـ أي جية قضائية كانت سواء كانت
جية قضاء اإللعاء أو كانت جية قضاء فحص المشروعية ٕ ،أي بمعنى أف أعماؿ اإلدارة ذات
الصبعة السياسية تعد محصنة مف أي رقابة قضائية سواء كانت رقابة إلعاء أو رقابة تعويض أو
رقابة فحص مشروعية .
وينتج عف عدـ خضوع أعماؿ السيادة ألي رقابة قضائية أف يتقيد القاضي في حاؿ تـ
عرض أي عمؿ ذات صفة وصبعة سيادية أف يحكـ بعدـ اإلختصاص وذلؾ أيا كانت طمبات
المدعي في دعواه سواء كانت ىذه الدعوى ىي دعوى إلعاء أو فحص مشروعية ٖ.
وبإعتبار أعماؿ السيادة إستثناءاً عمى الرقابة القضائية وذلؾ بخروجيا مف نطاؽ الرقابة
القضائية واف كانت ىذه األعماؿ ماسة بالحقوؽ والحريات جعؿ الوصؼ الذي أطمؽ عميو الفقو
بالنقطة السوداء في جبيف المشروعية في محموٗ ،وتشكؿ ىذه األعماؿ سالحاً خطي اًر في يد
الحكومة بحيث ال يستطيع األفراد مواجية ىذا السالح بالمجوء إلى القضاء إلعماؿ رقابتو عميو
بالرغـ مف مساسيا بحقوقيـ وحرياتيـ

٘

 ،سواء كاف طمب األفراد إلعاء أو فحص مشروعية ىذا

العمؿ .

اص ع ةي ت مةي  ،إلعةتث اء تة ر ع ةا مبةرى تمشة ع ر فةي ت ةا
1ع
م ا ر)  ،م ك تر عا تع ب ر  ،ت بعر تا  ، 2018 ،ص. 230
تعاا  ،ت ضاء إلر ي (مبرى تمش ع ر – مج
2م مر ى قاعا جعف  ،ت ع في ت ا
 ،ر ت هضر تع ب ر  ،ت ا 1987 ،ا  ،ص .86
3ع ما م مر ت ما ي  ،م ج عاب  ،ص. 161
4م مر ع ما ا شب  ،ت ضاء إلر ي  ،م ج عاب  ،ص. 355
5معع ري ع  ،م ج عاب  ،ص. 2

إلر ي تف ةه إلعة مي (،ر عةر
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تر تر – رع و إلتغاء )

ويمكف لنا إرجاع عدـ خضوع أعماؿ السيادة لرقابة القضاء بصورة عامة وقضاء اإللعاء
وقضاء فحص المشروعية بصورة خاصة إلى عدة مبررات وىي المبررات السياسية والقانونية
والعممية ٔ.
مما سبؽ يتض لنا بأف قضاء فحص المشروعية ال يستطيع إعماؿ وفرض رقابتو عمى
األعماؿ السيادية التي تصدرىا الحكومة بالرغـ مف مساس ىذه األعماؿ بالحقوؽ والحريات
الفردية مف خالؿ رفع دعوى فحص مشروعية  ،األمر الذي يجعؿ ىذه األعماؿ وسيمة خطيرة في
يد الحكومة قد تؤدي إلى الخروج عف مبدأ المشروعية مما يجعؿ وصؼ أعماؿ السيادة كما
أطمقو الفقو بالنقطة السوداء في جبيف المشروعية صحيحاً بدوف أي نقاش .
ثانياً :يجب أن يكون القرار المراد فحصو صادر عن جية إدارية وطنية بإعتبارىا سمطة عامة
صادر عف جية إدارية وطنية ،
لكي يكوف القرار محالً لمفحص فذلؾ يتطمب أف يكوف
اً
وال يعني ذلؾ وجوب أف يكوف مقر الجية في نفس الدولة  ،بحيث تظؿ اإلدارة وطنية مثؿ
السفارات بالرغـ مف أف مقرىا وعمميا خارج الدولة ما دامت تتبع لمتنظيـ اإلداري ٕ  ،في حيف اف
ىناؾ إدارات يكوف مقرىا وعمميا في الدولة إال أنيا ال تكوف وطنية مثؿ إدارات األونروا وبالتالي
ال تخضع لرقابة القضاء الوطني لكونيا صادرة عف جية إدارية غير وطنية.
واضافة لشرط صدور القرار عف جية إدارية وطنية فإنو يتطمب أف تكوف ىذه السمطة عامة
وليست خاصة كالشركات والبنوؾ الخاصة .
تتمثل في
ظ ر ىعمال تع ار م قبل تف ه تم ر تها قاا ب ض عر مب
1تتب
تمة ح ة ت ك مةر ةب
ا ت ظ ر م ت ا ر ت ا ر بةأ بعةت ت ة
أوالً  :المبررات القانونية  :ب ى صا
تر تر إتا م كمر تت ا ع ها ال تةرخل فةي إختصاصةه  ،تة بعةبب تع ة
إ اتر بعت ترعا ي تم ف عر ىماا مج
ا ترعا ي بأعمال تع ار .
ثانيا ً  :المبررات العملية  :ج تعبب في إخ ج بعت ىعمال تع ر ت اكمر م قابر ت ضاء إع اء تع ر ت اكمر
مباشة تم ضة عا تمتع ةةر بعة ارتها ىم هةةا ت فةةاظ ع ةةا عة ر ة ا عمةةال عةةرا ع ضةةها ع ةةا ت ضةةاء تةةا ال
ض ً باتر تر  ،ك ى تمص ر تعامر ت را ع ا تمص ر تخاصر .
ت
ا ع
ت كش
ة ا تمهةاا إر ةر قةر تكة ع اعة ر
ثالثا ً  :المبررات السياسية  :تتعرر تمهاا تتي ت ا بها تع ر تت ف ر  ،ف ر تك
ع اع ر جر ى تمهاا تع اع ر ال تخض ت قابر ت ضاء إ ما ت قابر تب تما بعك تمهاا
تتع بات ك مر  ،إلعتبا
عمال إلر ر تتي تظل خاضعر ت قابر ت ضاء .
تم ر م تتفص ل ج :م مر ع ما ا شب  ،ت ضاء إلر ي م ج عاب  ،ص 116ما بعر ا .
2م مر ع ما ا شب  ،ت ضاء إلر ي  ،م ج عاب  ،ص.357
تي -:
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ثالثا :يجب أن يتمتع القرار المراد فحصو بالصفة النيائية
يشترط ألي قرار إداري لكي يكوف محالً لمطعف أف يكوف نيائيأ  ،وىذا ما أشار إليو
القضاء اإلداري ممثالً بمحكمة العدؿ العميا ٔ .
وُيعرؼ القرار النيائي ( ىو القرار الصادر مف سمطة إدارية مختصة بإصداره دوف

حاجة إلى تصديؽ مف سمطة أعمى )ٕ.

ولقد أشارت محكمة العدؿ العميا في حكـ ليا إلى أنو يجب اف يكوف القرار اإلداري نيائياً
وقت إقامة الدعوى لكي يكوف قابالً لمطعفٖ ،وىذا يعني أف صفة النيائية ىي شرط لقبوؿ الطعف
إبتداءاً ،وذلؾ بعكس القضاء اإلداري المصري الذي نجده يتساىؿ في شرط النيائية وذلؾ بعدـ
إعتباره شرط إبتداء لقبوؿ الدعوى  ،وانما يجب أف يتوافر ىذا الشرط عند الحكـ في الدعوىٗ ،
وىذا يعني أنو إذا رفعت دعوى أماـ القضاء اإلداري لمطعف في قرار إداري ليس نيائي وقبمتو
المحكمة  ،فال بد أف يكتسب ىذا القرار صفة النيائية قبؿ صدور الحكـ لكي يتـ قبوليا والنظر
فييا .
وبناءاً عمى ما سبؽ فإنو ال يجوز الطعف في الق اررات اإلدارية التي تصدر عف جية
إدارية وتحتاج لتصديؽ واعتماد مف قبؿ جية أعمى منيا إال إذا إكتسبت صفة النيائية وذلؾ
بالتصديؽ عميو حسب األصوؿ القانونية .
رابعا  :يجب أن يكون القرار المراد فحصو مرتباً أل ثره القانوني
يتمتع القرار اإلداري بعدة خصائص  ،ومف أىـ ىذه الخصائص أنو يعتبر عمؿ قانوني
ثر قانونياً في المركز القانوني لمفرد  ،وذلؾ بتعيير يقع عمى ىذا المركز سواء
يؤدي إلى إحداث أ اً

 1كا م كمةر تعةرل تع ةا تم ع ةر فةي ا هللا فةي تةرع و إلر ةر قةا  274تعة ر 2009ا  ،بتةا خ 2010/5/24ا ،
ك ت كا م كمر تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و إلر ر قا  23تع ر  ،2000بتا خ 2004/11/23ا
1996 ،ا  ،ص. 65
 2ب ر عبر ت ا كامل  ،ترعا ي إلر ر  ،ر ت هضر تع ب ر  ،ت ا
 3كا م كمر تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و إلر ر قا  8تع ر  ، 2000بتا خ 2004/4/7ا  ،تم تفي .
 4كةةا م كمةةر ت ضةةاء إلر ي قةةا  1729تصةةار بتةةا خ  15ة فمب  1971مجم عةةر ال كةةاا تع ة ر  25ص، 43
قاعا جعف  ،م ج عاب  ،ص . 318
مشا إت ه ترو م مر ى
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ٔ
باإلنشاء أو التعديؿ أو اإللعاء  ،لذلؾ منطقياً أف يكوف ىذا الشرط مف الشروط المتطمبة قانوناً

لقبوؿ دعوى فحص المشروعية .

المطمب الثالث
شرط المصمحة في قضاء فحص المشروعية
يشترط لقبوؿ أي دعوى قضائية وجود مصمحة لمطاعف رافع الدعوى  ،إذ يعتبر شرط
المصمحة أماـ القضاء مف أىـ الشروط العامة التي يجب أف تتوافر في كؿ مف يمجأ إلى القضاء
طالب الحماية ٕ ،وذلؾ يأتي تطبيقاً لمقاعدة الشييرة والتي تقضي بأنو " ال دعوى بعير
مصمحة"ٖ.
وبإعتبار دعوى فحص المشروعية صورة مف صور الدعاوى القضائية فال بد مف توافر
شرط المصمحة عند تحريؾ دعوى فحص المشروعية ،واال ترتب عمى عدـ وجود المصمحة الحكـ
بعدـ قبوؿ الدعوى  ،وىذا ما أكده المشرع في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية ٗ.
وتعرؼ المصمحة بأنيا ( المنفعة والفائدة التي تعود عمى المدعي مف رفع الدعوى أماـ
القضاء سواء أكانت الفائدة تتمثؿ بحماية حقو أـ باإلستيثاؽ لو أو الحصوؿ عمى تعويض)

٘

1م مر ع ما ا شب  ،ت ضاء إلر ي في ف ع
 2ئر تعشي ،م ج عاب  ،ص . 98
إلر ةر ( ،ر عةر م ا ةر )  ،ت بعةر تةا  ، 2012 ،ص
ت عر  ،مبةرى عةرا جع ةر ت ة
 3ى مر م مر فا
 ، 123م م ر عبر ع ي م ر ت ب ري  ،ت ظاا ت ا ي إل ضاء ترع و إلر ةر مة ر ت كةا باتم ضة ع  ،ت بعةر
تا  ،تم ك تع بي  ،ت ا 2018 ،ا  ،ص ، 227ت كي مص ح مر  ،ت ع في ت ظاا ت ا ي تمج إر
ر ر تهاشم ر 2017 ،ا  ،ص. 258
تش كا تمعا مر تعامر ( ،ر عر م ا ر ) ،ر تخ ج  ،تمم كر
4قض تمار قا ( )3م قا ىص ل تم اكما تمر ر تتجا ر قا  2تع ر  2001ع ا ى ه ( -1ال ت بل رعة و ى
ا ت ا  -2 .تكفي تمص ر تم تم ر إ كا تغ ت م
ب ى رف ى ع ال ك تصا به مص ر قائمر ف ه
خشا ل رت ه ع ر ت ع ف ةه  -3 .إ تةا تتة ف تمصة ر ف ةا ً
ت ب إل ت ا ترف ض م ر ى إلعت ثا ت
ت ف ت تعاب ت قض تم كمر م ت اء فعها بعرا قب ل ترع و ).
5ع ي اري ع ر ته تي  ،ص. 41
 ،م ج عاب
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ويعتبر شرط المصمحة مف النظاـ العاـ والذي يترتب عميو إجازة إثارة الدفع بعدـ وجود
مصمحة في أي وقت تكوف عميو الدعوى  ،وكذلؾ لممحكمة إثارتو مف تمقاء نفسيا دوف طمب مف
الخصوـ وىذا ما أكدت عميو محكمة العدؿ العميا في العديد مف أحكاميأ.
وتجدر اإلشارة أف الطبيعة العينية لبعض الدعاوى اإلدارية تجعؿ مف شرط المصمحة مختمؼ
عف الدعاوى العادية  ،وىذا ما يسري عمى دعوى فحص المشروعية باعتبارىا دعوى عينية .
واذا كاف اليدؼ مف الدفع بعدـ مشروعية القرار اإلداري ىو الحصوؿ عمى قرار بعدـ
مشروعيتو مف قبؿ قاضي فحص المشروعية واستبعاد ىذا القرار مف التطبيؽ عمى الدعوى
االصمية المنظورة أماـ القضاء العادي  ،فإف مصمحة الطاعف تكوف غير متوفرة في حاؿ تـ
إلعاء الق ارر االداري سواء كاف ذلؾ قضائياً او ادارياً عف طريؽ السحبٕ .
ومن وجية نظرنا بأنو إذا كاف بمقدور صاحب الشأف الحصوؿ عمى حكـ قضائي
بإلعاء القرار اإلداري  ،كأف يكوف الميعاد القانوني لرفع دعوى اإللعاء ما زاؿ مفتوحاً  ،فإف
القاضي العادي يمنحو المجوء إلى القاضي اإلداري لمحصوؿ عمى حكـ قضائي باإللعاء .
المطمب الرابع
شرط اإلجراءات في قضاء فحص المشروعية
بعد أف تتصؿ دعوى فحص المشروعية بمحكمتيا ويتـ عرض األوراؽ عمييا حسب األصوؿ
القانونية  ،تصب دعوى فحص المشروعية بحوزة ىذه المحكمة .
ولكي تكوف دعوى فحص المشروعية مقبولة أماـ القضاء اإلداري فإنو يجب عمى الطاعف
الذي يطمب فحص مشروعية القرار اإلداري أف يحترـ اإلجراءات التي وردت في قانوف أصوؿ
المحاكمات المدنية والتجارية

ٖ

 ،وذلؾ بإعتبار ىذا القانوف ىو الشريعة العامة إلجراءات

 1كا م كمر تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و إلر ر قةا 98تعة ر 2011ا  ،بتةا ي2011/6/8ا  ،تةرع و
إلر ر قا  36تع ر 2006ا  ،بتا خ  ، 2007/5/23ترع و إلر ر قا  66تع ر  ، 2006بتةا خ ، 2010/4/10
تم تفي ،م ج عاب .
 ،م ج عاب  ،ص.375
2م مر ع ما ا شب  ،ت ضاء إلر ي في ف ع
ص ل تم اكما تمر ر تتجا ر قا 2تع ر 2001ا.
3قا

93

التقاضي أماـ المحاكـ  ،ويتـ الرجوع إلى ىذا القانوف بما يتفؽ مع طبيعة دعوى فحص
المشروعية بإعتبارىا دعوى عامة وليست دعوى خاصة وىذا ما قضت بو محكمة العدؿ
العميا في العديد مف أحكاميا ٔ.
وىنا تجدر اإلشارة إلى أنو يجب أف تتضمف دعوى فحص المشروعية كافة البيانات الالزمة
التي نص عمييا القانوف والتي يمزـ توافرىا في الطمبات والدعاوى القضائية ٕ .
وفي حاؿ عدـ تضميف دعوى فحص المشروعية بيذه البيانات فذلؾ يعد سبباً لرد ىذه
الدعوى شكالَ  ،وىذا ما نممسو بوضوح عندما قضت محكمة العدؿ العميا في العديد مف أحكاميا
برد الدعوى شكالَٖ .
وعالوة عمى إعتبار دعوى فحص المشروعية دعوى قضائية فإف ذلؾ يتطمب إتباع
نفس اإلجراءات المتبعة في أي دعوى  ،إال أف دعوى فحص المشروعية تختمؼ عف باقي
الدعاوى بإستثناء أحد طرائؽ تحريؾ الدعوى الدستورية كالدفع واإلحالة ٗ.

 1كا م كمر تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و إلر ةر قةا  88تعة ر  ، 1998بتةا خ  ، 2003/5/28كةا
م كمر تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و الر ر قا  48تع ر  1999بتا خ  ، 2003/6/10كا م كمر
تعةةرل تع ةةا تم ع ةةر فةةي ا هللا فةةي تةةرع و الر ةةر قةةا  10تعة ر  ، 2004بتةةا خ  ، 2004/6/30كةةا م كمةةر
تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و الر ر قةا  76تعة ر  ، 2005بتةا خ  ، 2005/9/13تم تفةي  ،م جة
عاب .
 2ي ت تب ا ا تتي ر في تمار قا ( )52م قا ىص ل تم اكما تمر ر تتجا ر تتي قص بأ ه ( ت اا
ترع و ب ئ ر ت رع ق ا تم كمر متضم ر مةا ةي  -1 :إعةا تم كمةر  -2عةا تمةرعي صةفته م ةل عم ةه م ةه
عا تشخص ت ي مث ه إ جر صفته ع ه  -3عا تمرعا ع ه صفته م ل عم ه م ه  -4إ كا تمرعي
ى تمرعا ع ه فاقر ً
ته ى اقصها ف بغي ك تة  -5م ضة ع تةرع و  -6ق مةر تةرع و بات ةر تممكة ب ا ةه إ
ت م كمةر
بةا تمةرعي تتةي تبة
كا م ترعا ي غ م رر ت مر  -7قائ ىعباب تةرع و تةا خ شة ئها
ف جةب ى تتضةم الئ تهةا صةفا َ كاف ةا َ
ص ر ظ ترع و  -8إ كا م ض ع ترع و ع ا َ ى م الَ مع ا َ باتة
تتم ا ع غ ا  -9ت ق تمرعي ى ك ه ).
 3كا م كمر تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و إلر ر قا  16تع ر  ، 2006بتا خ  ، 2006/3/18ترع و
إلر ر قا  215تع ر  ، 2009بتا خ  ، 2009/6/7ترع و إلر ةر قةا  177تعة ر  ، 2009بتةا خ ، 2009/6/7
تةةرع و إلر ةةر قةةا  8869تعةة ر  2009بتةةا خ  ، 2010/2/3تةةرع و إلر ةةر قةةا  919تعةة ر  ، 2010بتةةةا خ
 ، 2012/3/14ترع و إلر ر قا  95تع ر  ، 2010بتا خ  ،2012/5/21ترع و إلر ر قا  59تع ر ، 2012
بتا خ  ، 2013/3/18تم تفي  ،م ج عاب .
 4تم ةةر م ة تتفص ة ل ة ل تةةرف إل اتةةر بإعتبا مةةا ى ةةرو ة ت ة تةةرع و ترعةةت ر  :ج ة عم ة م ة
تت كما ي  ،م ج عاب  ،ص 201ما بعر ا  ،ئر صاتح ى مر ق ر ل  ،م ج عاب  ،ص.121
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وعميو فيعد وجود دفع بعدـ المشروعية أماـ القضاء العادي يثيره صاحب الشأف
بخصوص قرار إداري يراد تطبيقو في منازعتو ىو إجراء الزـ لكي يقوـ القاضي ،وفي ىذا
المقاـ نقصد بالقاضي المدني دوف
باإلحالة

الجزائي بإحالة المسألة اإلدارية بموجب حكـ قضائي

إلى القاضي اإلدارئ بعد وقؼ النظر في الدعوى األصمية التي تعد داخمة في

إختصاصو .
وتجدر اإلشارة إلى أف الدعاوى األخرى غير دعوى اإللعاء والتي مف ضمنيا دعوى
فحص المشروعية ال تخضع لممواعيد القصيرة المقررة لدعوى اإللعاء  ،وعميو يبقى الحؽ موجوداً
في رفعيا ما داـ حؽ المدعى بو قائماً ما داـ لـ يسقط بميعاد مف مواعيد السقوط أو التقادـ
ِ
ينقض ألسباب اإلنقضاء المقررة قانوناً  ،ويعد المرجع في إنقضاء الحقوؽ اإلدارية
المسقط أو لـ
وسقوطيا بالتقادـ إلى القواعد العامة المقررة في القانوف المدني ممثالً في القانوف الخاص وذلؾ
بما ينسجـ مع طبيعة الدعاوى اإلدارية بإعتبارىا أحد روابط القانوف العاـ ٕ .
ويجب إختصاـ جية اإلدارة التي أصدرت القرار  ،واذا قاـ الطاعف بإختصاـ جية غير
مصدرة القرار فيعد ذلؾ رفع لمدعوى عمى غير ذي صفة  ،األمر الذي يتعيف عمى المحكمة رد
الدعوى شكالً حتى ولو لـ يطمب الخصوـ ذلؾ لكوف الخصومة تعد مف النظاـ العاـٖ.

 1ىف ف را  ،م ج عاب  ،ص . 68
ف ترع و إلر ر ت ض ا  ،تج ء ال ل
اشا بع ي  ،تم فعا إلر ر  ،إج ء
 2عبر ت
 ،ر ت هضر تع ب ر  ،ت ا 1999 ،ا  ،ص . 201
 3كا م كمر تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و إلر ر قا  57تع ر  ، 2005بتا خ  ، 2005/7/6تم تفةي ،
م ج عاب .
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الفصل الثالث
نظر دعوى فحص المشروعية والحكم فييا
 تمييدبمجرد أف تتصؿ دعوى فحص المشروعية بالمحكمة المختصة بنظرىا ،سواء كاف ذلؾ بناءاً
عمى إحالة مف القضاء المدني بعد أف ُدفع أمامو بعدـ مشروعية القرار اإلداري ،أو مف خالؿ
تطبيؽ القضاء الجزائي إختصاصاتو المنوطة لو قانوناً بعد الدفع بعدـ مشروعية القرار اإلداري
فإنيا تتولى نظر ىذه الدعوى شأنيا شأف باقي الدعاوى القضائية .
وبعد أف تنتيي المحكمة مف نظر دعوى فحص المشروعية وتكويف قناعتيا في خصوص
القرار اإلداري الذي دفع بعدـ مشروعيتو وذلؾ مف خالؿ ما تـ عرضو عمييا مف بينات
ومرافعات سواء كانت شفوية في األحواؿ التي يجيزىا القانوف أو مذكرات قانونية مكتوبة  ،تصدر
حكميا الفاصؿ حوؿ مدى مشروعية القرار اإلداري .
عمى ضوء ما تقدـ فإننا سنتطرؽ إلى النظر في دعوى فحص المشروعية ومف ثـ ننطمؽ
لمحديث عف الحكـ في دعوى فحص المشروعية وذلؾ عمى النحو األتي -:
 المبحث األوؿ :النظر في دعوى فحص المشروعية. -المبحث الثاني :الحكـ في دعوى فحص المشروعية.
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المبحث األول
النظر في دعوى فحص المشروعية
تحرؾ دعوى فحص المشروعية بناءاً عمى دفع ُيثار أماـ القضاء العادي سواء كاف
قاضياً مدنياً أو تجارياً أو جزائياً بخصوص قرار إداري متعمؽ بموضوع الدعوى المعروضة عميو
 ،بحيث يترتب عمى ذلؾ الدفع وقؼ القاضي العادي النظر في الدعوى المعروضة عميو بعد
التأكد مف جدية الدفع  ،وبعد ذلؾ إما أف ينظر في الدعوى المتعمقة بالقرار اإلداري إذا كاف
ار بإحالة ىذه المسألة إلى الجية المختصة بالنظر في ىذه
مختصاً بذلؾ  ،واما أف يصدر قر اً
المسألة ٔ.

خ
 1كم م كمر ت ت تمغ ب ر با تي (ب اء ع ا تف
ا تم اكا تختص بف ص ش ع ر ت
ت م اكا إلر ر  ،فإ
في تمار  44م ف ت ا .

م

تمار  8م
إلر ر ف

تا
تش

قا  90-41تم رث
تم ص ص ع ها

ج ر ت ق
ب اء ع ا تمار  44تم ك فإ ه ´´ إ كا ت كا في قض ر مع ضر ع ا م كمر عار ر غ
جر ا ،جب ع ا تم كمر تمثا ت ىمامها ى
إر ي كا ت ع في ش ع ر ت
عا تر ش عر ق
إلر ي م ل ت ع إتا تم كمر إلر ر ى إتا تمج
ت جل ت كا في ت ض ر ت ل ت ر ش ع ر ت
م رر في تمارت  9 8ىع ا ،ت تب
ع ا ب عب ختصاص كل م ات تجهت ت ضائ ت كما
ع ا إل اتر ف تمعأتر تعا ضر ب ت ا إتا تجهر ت ضائ ر تم ال إت ها تب ف هاإ.
تم ي تع ر ك ا تم ي ،ب ع ر م ال قرا
ث إ ه خ م ثائ تم ى ت اتب تع ر ص
قا  90-41تم رث ت م اكا إلر ر،
بتا خ  ،2010/4/27تتمعا ف ه في إ ا تمارت 44 9م ت ا
ل بتا خ  2008/10/7تم ش باتج ر
ف ص ش ع ر تم ع ا قا  2-08-438تصار ع ت
تعا ي تتاب إلق ا
ت عم ر عرر  5671بتا خ  2008/10/23ت اضي بت ر ر تم تعاا تب ي ت ش
تع ئش.
إلر ر ي معأتر عا ضر
ث خ م ف و ت ص ص تمشا إت ها ىع ا ،ى ف ص ش ع ر ت
إلر ي ،ب ت فإ ها ت ع رع و معت ر ب تها مك تت جه إتا
ت ق تب ف ها ع ا ت ر ش ع ر ت
تم رث ت م اكا إلر ر  ،مما ك معه
ت ضاء مباش بشأ ها ،عب مضم تمارت  44 8م ت ا
ع ا في إ ا تمار  9تم ك  ،غ م ب ل تخ قه
ت ب ت مي إتا ف ص تش ع ر تم را ىماا تمج
تم تض ا آلم تمشا إت ها ىع ا )  ،قزار محكمت الىقض عدد  477الصادر بتارٌخ  6ماي  3122فً
الملف اإلداري عدد 3121/2/5/613م www.alkanounia.com
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وعميو فإف القاضي الذي يقوـ بفحص مشروعية القرار اإلداري مف عدمو  ،يمارس
إختصاصاتو المنوطة لو بموجب القانوف سواء كاف ذلؾ بعد إحالة القاضي المدني لو الدعوى
اإلدارية المتفرعة عف الدعوى

المدنية  ،أو قياـ

القاضي الجزائي بنظر الدعوى اإلدارية

والمتعمقة بفحص مشروعية القرار اإلداري مف عدمو وىذا يعد إمتداداً إلختصاصاتو بالنظر في
المسائؿ التي تعترض الدعوى الجزائية .
ولكؿ دعوى قضائية ال بد مف إتخاذ إجراء مف قبؿ أحد األشخاص حتى يعرض النزاع عمى
القاضي لكي ينظر في النزاع مف أجؿ الوصوؿ إلى حكـ ينيي النزاع.
واإلجراء الذي يجب أف يتخذه صاحب الشأف لكي يبحث في مشروعية القرار اإلداري مف
عدمو ليتمثؿ في الدفع بعدـ مشروعية القرار اإلداري الذي يراد تطبيقو عمى النزاع في الدعوى
األصمية  ،ومف ثـ يقرر القاضي إما النظر والبحث في مشروعية القرار اإلداري أو وقؼ النظر
في الدعوى األصمية واحالة المسألة اإلدارية إلى القاضي المختص بيا .
ولكي تتصؿ دعوى فحص المشروعية بقاضييا يجب أف يصدر القاضي غير المختص
والذي دفع أمامو بعدـ مشروعية القرار اإلداري قرار قضائي بإحالة المسألة اإلدارية إلى القاضي
اإلدارئ .
مما سبؽ يتض لنا بأف الجية القضائية التي تنظر في دعوى فحص المشروعية تختمؼ
بإختالؼ نوع الجية القضائية التي تنظر في الدعوى األصمية ،تحقيقاً لقواعد اإلختصاص

1

ىف ف را  ،ت ظاا ت ا ي ت م عار في رع و إلتغاء  ،م ج عاب  ،ص. 68
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القضائي  ،وكذلؾ يجب أف تتبع عدة إجراءات في دعوى فحص المشروعية  ،وفي ىذا المقاـ
يثار لدينا تساؤؿ في غاية األىمية  ،بحيث يتمثؿ في األتي -:
مف ىي المحكمة المختصة بالنظر في دعوى فحص المشروعية؟ وما مدى

تطبيؽ

اإلجراءات والمبادئ التي تحكـ دعوى اإللعاء عمى دعوى فحص المشروعية؟
ولإلجاب ػ ػػة ع ػ ػػف ىػ ػ ػذه األس ػ ػػئمة ف ػ ػػإف ذل ػ ػػؾ يتطم ػ ػػب من ػ ػػا تقس ػ ػػيـ ى ػ ػػذا المبح ػ ػػث إل ػ ػػى مطمب ػ ػػيف
وذلؾ عمى النحو األتي -:
 المطمب األوؿ  :المحكمة المختصة بنظر دعوى فحص المشروعية. المطمب الثاني :مدى تطبيؽ اإلجراءات والمبادئ التي تحكـ دعوى اإللعاء عمى دعوىفحص المشروعية.
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المطمب األول
المحكمة المختصة بنظر دعوى فحص المشروعية
تطبيقاً لمبدأ الفصؿ بيف السمطات فإف ذلؾ يقتضي ممارسة كؿ سمطة مف السمطات
إختصاصيا الممنوح ليا  ،بحيث تختص السمطة التشريعية بسف القوانيف  ،وتختص السمطة
التنفيذية بتنفيذ القوانيف  ،وتختص السمطة القضائية بالفصؿ في المنازعات .
وما ييمنا في ىذا المقاـ ىو السمطة القضائية لكوف قضاء فحص المشروعية ىو أحد
مؤسسات السمطة القضائية  ،وتتعدد جيات القضاء داخؿ السمطة القضائية  ،بحيث تختص كؿ
جية قضائية بمنازعات محددة .
والمشرع بموجب قانوف يقوـ بإصداره ىو الذي يحدد إختصاص كؿ جية قضائية بنظر
المنازعات التي تعد داخمة في إختصاصو  ،بحيث من المشرع القضاء المدني بنظر الدعاوى
المدنية والتجارية والدعاوى العمالية  ،ومن القضاء الجزائي نظر الدعاوى الجزائية  ،وكذلؾ
جعؿ القضاء الدستوري ىو المخوؿ بنظر الدعاوى الدستورية  ،ومن المشرع لمقضاء اإلداري
إختصاص نظر المنازعات اإلدارية .
وتعد دعوى فحص المشروعية مف الدعاوى القضائية اإلداريةٔ ،التي يختص

بيا

القاضي اإلداري حسب االصؿ العاـ  ،في حيف أف ىذه الدعوى وبالرغـ مف كونيا إدارية إال
أف القضاء العادي يختص بنظرىا وذلؾ عمى سبيؿ اإلستثناء  .وىذا ما وضحناه سابقاً والذي
سوؼ نؤكد عميو الحقاً .

1ب ا

 ،م ج عاب  ،ص. 12
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ونظ اًر لإلنقساـ البعيض الذي َّ
حؿ بالشعب الفمسطيني وما ترتب عميو مف نتائج سمبية
عمى نواحي الحياة العامة في المجتمع الفمسطيني والذي أدى إلى شرخ جسـ القضاء الواحد إلى
جسميف  ،أحدىما في المحافظات الشمالية واآلخر في المحافظات الجنوبية وتأثر كؿ جسـ
بقوانيف معينة سواء كانت سارية قبؿ اإلنقساـ أو تـ سنيا بعد اإلنقساـ .فإف ىذا جعؿ الجية
القضائية التي تنظر المنازعات اإلدارية ال سيما وأف دعوى فحص المشروعية تشكؿ أحد صور
المنازعات اإلدارية تختمؼ بإختالؼ المحافظات عما إذا كانت شمالية (الضفة العربية) أو
جنوبية (قطاع غزة ) .
وبناءاً عميو سوؼ نتحدث عف المحكمة المختصة بنظر دعوى فحص المشروعية في
المحافظات الشمالية وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لممحافظات الجنوبية  ،وذلؾ مف خالؿ تقسيـ ىذا
المطمب إلى فرعيف وذلؾ عمى النحو األتي -:
 الفرع األول  :المحكمة المختصة في المحافظات الشمالية . -الفرع األول  :المحكمة المختصة في المحافظات الجنوبية.
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الفرع األول
المحكمة المختصة في المحافظات الشمالية
أجاز المشرع الدستوري إنشاء محاكـ إدارية تختص بالنظر في المنازعات اإلدارية
والدعاوى التأديبية  ،ويكوف ذلؾ بسف قانوف يحدد إختصاصاتيا واإلجراءات المتبعة أماميأ ،
وكذلؾ من

محكمة العدؿ العميا بشكؿ مؤقت كافة المياـ المسندة لممحاكـ اإلدارية ٕ  ،ومف ثـ

حدد قانوف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ (٘) لسنة ٕٔٓٓـ وتعديالتو إختصاصات محكمة
العدؿ العميا ٖ.
والمتتبع ألحكاـ محكمة العدؿ العميا يجد بكؿ وضوح أف ىذه المحكمة مارست النظر
في المنازعات اإلدارية  ،وىذا كمو يأتي تطبيقاً ألحكاـ القانوف الذي أنيط بيا مباشرة المياـ
المسندة لممحاكـ اإلدارية .
واستناداً لمفقرة السادسة مف القانوف المذكور  ،يتض لنا بأف محكمة العدؿ العميا تختص
بكافة المنازعات اإلدارية التي تكوف اإلدارة طرفاً فيو بوصفيا صاحبة سيادة  ،وذلؾ لعمومية
الفقرة وعميو يعد إختصاصيا شامالَ لجميع أنواع المنازعات اإلدارية  ،ويترتب عمى ذلؾ بأنو قد
تنعقد محكمة العدؿ العميا بصفتيا محكمة إلعاء عندما يطالب األفراد بإلعاء القرار اإلداري ،
وعندما يطالب األفراد بالتعويض عف األضرار التي لحقت بيـ نتيجة إصدار القرار اإلداري فإنيا
تنعقد بصفتيا محكمة قضاء كامؿ بحيث تحكـ بالتعويض لممتضرر مف أعماؿ اإلدارة  ،وكذلؾ

 1تمار ( )102م ت ا
 2تمار ( )104م ت ا
 3تمار قا ( )33م قا

ي تع ر 2003تعر ته.

العاعي تف ع
عاعي.
تشك ل تم اكا ت ظام ر .
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أحياناً قد تنعقد بصفتيا محكمة العقد اإلداري وتنظر النزاع العقدي وتمتزـ اإلدارة بالتعويض
عندما تثبت مسئوليتيا العقدية نتيجة إخالليا باإللتزامات العقدية وتسبيب ضرر لمطرؼ المتعاقد
معيأ.
وحسب إعتقادنا فقد تنعقد محكمة العدؿ العميا بصفتيا محكمة قضاء فحص المشروعية
وذلؾ بعد أف يدفع أحد أطراؼ الدعوى األصمية بعدـ مشروعية القرار اإلداري المراد تطبيقو عميو
ووىذا بسبب بإعتبار دعوى فحص المشروعية أحد صور المنازعات اإلدارية وكذلؾ لعموـ الفقرة
سابقة الذكر.
وبالرغـ مف ذلؾ فيجد المتتبع ألحكاـ محكمة العدؿ العميا بأنيا أتخذت موقؼ معاير
بخصوص إختصاصيا في نظر المنازعات اإلدارية  ،حيث قضت في مجموعة مف أحكاـ
صادرة عنيا بأنيا ىي محكمة إلعاء القرار اإلداري غير المشروع وليس قضاء كامؿ ٕ ،وبالتالي
تكوف المحكمة المختصة بنظر منازعة التعويض اإلداري ىي محاكـ الصم ومحاكـ البداية وذلؾ
حسب قيمة مبمغ التعويض المحرر بالئحة الدعوى .
أما بخصوص النظر في منازعات العقود اإلدارية فإعتبرتيا محكمة العدؿ العميا منازعات
حقوقية يعود النظر فييا لممحاكـ المدنية وليس ليا الصالحية بنظرىا ٖ.

ٔ محمد سميماف نايؼ شبير ،القضاء اإلداري في فمسطيف  ،مرجع سابؽ  ،ص.ٖٓٚ
 2كا م كمر تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و إلر ر قا 182تع ر 2005ا  ،بتا خ 2007/6/4ا  ،ك ت
كةةا م كمةةر تعةةرل تع ةةا تم ع ةةر فةةي ا هللا فةةي تةةرع و إلر ةةر قةةا  113تعة ر 2010ا  ،بتةةا خ 2010/3/17ا ،
تم تفي  ،م ج عاب .
 3كةةا م كمةةر تعةةرل تع ةةا تم ع ةةر فةةي ا هللا فةةي تةةرع و إلر ةةر قةةا  21تع ة ر 2003ا  ،بتةةا خ 2005/3/14ا ،
ك ت كا م كمر تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و إلر ر قا  11تع ر 1996ا  ،بتا خ 1997/6/12ا ،
تم تفي  ،م ج عاب .
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أما بالنسبة لنظر دعوى فحص المشروعية والتي ىي موضوع دراستنا فنجد أف ىذه
المحكمة لـ تتطرؽ إلييا بصورة مباشرة  ،واف كاف أحد ىذه األسباب ىو جيؿ البعض بوجود
مثؿ ىذا القضاء  ،إال أف ىذا ال يمنعيـ مف ممارستو تحقيقاً لممشروعية اإلدارية وكذلؾ تحقيقاً
لمعدالة .
وبالتالي فمن ىنا نوصي المشرع بالنص عمى دعوى فحص المشروعية بشكل مستقل
إل زالة أي غموض  ،أسوة

ببعض تشريعات الدول المقارنة كالجزائر والتي نصت عمى

إختصاص القضاء اإلداري بدعوى فحص المشروعية ، 0وكذلك المغرب التي نصت عمى دعوى
فحص المشروعية بشكل صريح ومنحت إختصاص نظرىا إلى المحاكم اإلدارية بعد اإلحالة من
القضاء المدني.6

 1حيثثثث قضثثثت المثثثاد رقثثثم ( ) 210مثثثا قثثثانوا اتجثثثراءات المدنيثثثة والتجاريثثثة الجاايثثثر الصثثثادر بتثثثاري
8112/8/85م بأنثثث خ تخثثثتص المحثثثاكم اتداريثثثة كثثث ل بالفصثثثل فثثثي  -0دعثثثاو إل ثثثاء القثثثرارات اتداريثثثة
والدعاو التفسيرية ودعاو فحص المشروعية للقرارات الصادر عثا  -:الواليثة والمصثالغ ريثر الممركثا
للدولة على مستوى الوالية  -،البلدية والمصالغ اتدارية األخرى للبلدية  -،المؤسسات العمومية المحليثة ات
الصب ة اتدارية  -8دعاو القضاء الكامل  -3القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة خ
 8قضت الفقر الثانية ما الماد رقم ( )2ما القانوا رقم  01-40المحدث للمحاكم اتدارية في الم رب
(تختص المحاكم اتدارية أيضا ً بفحص شرعية القرارات اتدارية وفق الشروط المنصوص عليها في الماد
44ما ه ا القانوا).
ولقد حدد الباب الثاما ما القانوا الم كور أعاله وال هو بعنواا فحص شرعية القرارات اتدارية كيفية
نظر دعوى فحص المشروعية بحيث قضت الماد رقم ( )44باألتي ( -0إ ا كاا الحكم في قضية معروضة
على محكمة عادية رير اجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار إدار وكاا النااع في شرعية القرار جديا ً ،
يجب على المحكمة المثار ل أمامها أا تؤجل النظر في القضية وتحيل تقدير شرعية القرار اتدار محل
النااع إلى المحكمة اتدارية أو إلى محكمة النقض بحسب إختصاص كل ما هاتيا الجهتيا القضاييتيا كما
هو محدد في المادتيا 2و 0أعاله ويترتب على اتحالة رفع المسألة العارضة بقو القانوا إلى الجهة
القضايية المحال إليها البث فيها  -8للجهات القضايية الاجرية كامل الوالية لتقدير شرعية أ قرار إدار
وقع التمس ب أمامها سواء بإعتباره أساسا ً للمتابعة ووسيلة ما وسايل الدفاع).
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وبناءاً عمى ما تقدـ تعتبر محكمة العدؿ العميا ىي المختصة بنظر المنازعات اإلدارية
التي تكوف اإلدارة طرفاً فييا  ،واف كانت دعوى فحص المشروعية تشكؿ احد صور المنازعات
اإلدارية  ،فإف ىذه الدعوى تدخؿ ضمف إختصاصات القضاء اإلداري .
ولكف في ىذا المقاـ يثار لدينا سؤاؿ في غاية األىمية وىو  :ىؿ يقتصر نظر دعوى
فحص المشروعية عمى القضاء اإلداري  ،أـ يشاركيا غيرىا في ىذه الميمة ؟
إ ف كاف القضاء الجزائي يمتد إختصاصو لنظر المسائؿ اإلدارية التي تعترض الدعوى
الجزائية  ،وبالتالي تعتبر المحكمة الجزائية مختصة بنظر دعوى فحص المشروعية في حاؿ دفع
أحد أطراؼ الدعوى الجزائية بعدـ مشروعية قرار إداري يكوف محؿ التطبيؽ في الدعوى الجزائية،
وعميو يمكف لنا إعتبار القاضي الجزائي ىو قاضياً إدارياً يمتد إختصاصو لنظر المنازعة المتعمقة
بمشروعية القرار اإلداري  ،وبالتالي يطمؽ عمى ىذا القاضي مصطم

(قاضي فحص

متجاوز
المشروعية)  ،مع العمـ بأنو ال يستطيع أف يقوـ بإلعاء القرار اإلداري واال اعتبر
اً
إلختصاصاتو.
أما بخصوص القضاء المدني فإذا دفع بعدـ مشروعية القرار اإلداري فإنو ال يستطيع
اف ينظر دعوى فحص المشروعية التي تحرؾ بالدفع الذي يعد بمثابة دعوى  ،ويكوف عميو أف
يقضي بعدـ إختصاصو بدعوى فحص المشروعية واحالة ىذه الدعوى إلى القضاء اإلدارئ .

1قضة

تمةةار

قةةا ( )60مة قةةا

ىصة ل تم اكمةةا

تمر ةةر تتجا ةةر با ةةه (إذا قضػػت المحكمػػة بعػػد إختصاصػػيا ،

فعمييا أف تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة  ،وتمتزـ المحكمة المحاؿ إلييا بنظر الدعوى)
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وخالصة ما تقدم  :تكون محكمة العدل العميا ىي الجية القضائية األصيمة بنظر كافة
المنازعات اإلدارية  ،وبالتالي يدخل من إختصاصيا نظر دعوى فحص المشروعية بإعتبارىا
أحد صور المنازعات اإلدارية  ،وبالرغم من ذلك فتختص المحاكم الجزائية بنظر المسائل
اإلدارية التي تعترض نظر الدعوى الجزائية وذلك من خالل إمتداد اإلختصاص  ،وبالتالي ينعقد
اإلختصاص لممحاكم الجزائية بنظر دعوى فحص المشروعية  ،وال ينطبق ما تقدم عمى
المحاكم المدنية  ،وانما يتوجب عمى القاضي المدني وقف الدعوى المدنية واحالة المسألة
اإلدارية إلى القضاء اإلداري وىذا ما يعزز فكرة قضاء فحص المشروعية الذي يبنى عمى
اإلحالة من القضاء العادي وعمى وجو الخصوص القضاء المدني .
وان كنا نفضل بأن يكون القضاء اإلداري ممثالً بمحكمة العدل العميا لحين تشكيل
محاكم إدارية فيو من يفحص مشروعية القرار اإلداري دون غيره وذلك إنطالقاً من قاعدة
التخصص .
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الفرع الثاني
المحكمة المختصة في المحافظات الجنوبية
لقػ ػ ػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػ ػ ػػرت المحافظػ ػ ػ ػ ػ ػػات الجنوبيػ ػ ػ ػ ػ ػػة بمػ ػ ػ ػ ػ ػػرحمتيف نػ ػ ػ ػ ػ ػػتج عنيػ ػ ػ ػ ػ ػػا إخػ ػ ػ ػ ػ ػػتالؼ الجيػ ػ ػ ػ ػ ػػة
القض ػ ػ ػ ػػائية التػ ػ ػ ػ ػػي تنظ ػ ػ ػ ػػر المنازعػ ػ ػ ػ ػػات اإلداري ػ ػ ػ ػػة  ،وذلػ ػ ػ ػ ػػؾ نظػ ػ ػ ػ ػ اَر لمقػ ػ ػ ػ ػػانوف المطب ػ ػ ػ ػػؽ خػ ػ ػ ػ ػػالؿ
كػ ػ ػ ػ ػػؿ مرحمػ ػ ػ ػ ػػة  ،وبنػ ػ ػ ػ ػػاءاً عميػ ػ ػ ػ ػػو سػ ػ ػ ػ ػػوؼ نوض ػ ػ ػ ػ ػ المحكمػ ػ ػ ػ ػػة المختصػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػػي كػ ػ ػ ػ ػػؿ مرحمػ ػ ػ ػ ػػة
وذلؾ عمى النحو األتي -:
أوالً  :مرحمة ما قبل عام 6102م .
بع ػ ػػودة الس ػ ػػمطة الوطني ػ ػػة الفمس ػ ػػطينية إل ػ ػػى أ ارض ػ ػػي ال ػ ػػوطف ب ػ ػػدأت بس ػ ػػف مجموع ػ ػػة م ػ ػػف
القػ ػ ػ ػوانيف تطب ػ ػ ػػؽ عم ػ ػ ػػى المن ػ ػ ػػاطؽ الت ػ ػ ػػي تك ػ ػ ػػوف تح ػ ػ ػػت س ػ ػ ػػيطرتيا  ،وبإعتب ػ ػ ػػار المحافظ ػ ػ ػػات
الجنوبيػ ػ ػػة جػ ػ ػػزءاً مػ ػ ػػف الػ ػ ػػوطف فمقػ ػ ػػد نفػ ػ ػػذت ىػ ػ ػػذه الق ػ ػ ػوانيف فػ ػ ػػي تمػ ػ ػػؾ المنطقػ ػ ػػة  ،ويعػ ػ ػػد القػ ػ ػػانوف
األساس ػ ػػي وك ػ ػػذلؾ ق ػ ػػانوف تش ػ ػػكيؿ المح ػ ػػاكـ م ػ ػػف أى ػ ػػـ القػ ػ ػوانيف المطبق ػ ػػة  ،ولق ػ ػػد م ػ ػػن الق ػ ػػانوف
األساسػ ػ ػػي لمحكمػ ػ ػػة العػ ػ ػػدؿ العميػ ػ ػػا سػ ػ ػػمطات النظػ ػ ػػر فػ ػ ػػي المنازعػ ػ ػػات اإلداريػ ػ ػػة لحػ ػ ػػيف تشػ ػ ػػكيؿ
محاكـ إداريةٔ.
وبػ ػ ػ ػػالرغـ مػ ػ ػ ػػف اإلنقسػ ػ ػ ػػاـ البعػ ػ ػ ػػيض فػ ػ ػ ػػي عػ ػ ػ ػػاـ ٕٓٓٚـ والػ ػ ػ ػػذي أدي إلػ ػ ػ ػػى شػ ػ ػ ػػرخ
النظػ ػػاـ القػ ػػانوني والقض ػ ػػائي فقػ ػػد إسػ ػػتمرت محكم ػ ػػة العػ ػػدؿ العميػ ػػا مباش ػ ػرة إختصاصػ ػػاتيا إل ػ ػػى
أف قام ػ ػ ػػت كتم ػ ػ ػػة التعيي ػ ػ ػػر واإلصػ ػ ػ ػالح ف ػ ػ ػػي المجم ػ ػ ػػس التشػ ػ ػ ػريعي دوف مش ػ ػ ػػاركة ب ػ ػ ػػاقي الكت ػ ػ ػػؿ

 1تمار

قا ( )104م

تا

عاعي .
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البرلماني ػ ػ ػػة بإص ػ ػ ػػدار ق ػ ػ ػػانوف المنازع ػ ػ ػػات اإلداري ػ ػ ػػة رق ػ ػ ػػـ (ٖ) لس ػ ػ ػػنة ٕٓٔٙـٔ ،وال ػ ػ ػػذي أص ػ ػ ػػب
بموجب ػ ػػو تنظ ػ ػػر المنازع ػ ػػات اإلداري ػ ػػة عم ػ ػػى درجت ػ ػػيفٕ بحي ػ ػػث حم ػ ػػت المحكم ػ ػػة اإلداري ػ ػػة مح ػ ػػؿ
محكمػ ػػة العػ ػػدؿ العميػ ػػا  ،وأصػ ػػبحت محكمػ ػػة العػ ػػدؿ العميػ ػػا درجػ ػػة ثانيػ ػػة تس ػ ػتأنؼ أماميػ ػػا أحكػ ػػاـ
المحكمة اإلدارية .

ثانياَ  :مرحمة ما بعد عام 6102م .
بع ػ ػ ػػد ص ػ ػ ػػدور ق ػ ػ ػػانوف المنازع ػ ػ ػػات اإلداري ػ ػ ػػة رق ػ ػ ػػـ (ٖ) لس ػ ػ ػػنة ٕٓٔٙـ ،إختم ػ ػ ػػؼ األم ػ ػ ػػر
عمػ ػػى مػ ػػا كػ ػػاف فػ ػػي سػ ػػابؽ عص ػ ػره  ،بحيػ ػػث أصػػػبحت المنازعػ ػػات اإلداريػ ػػة تنظػ ػػر عمػػػى درجتػ ػػيف
تكػ ػ ػػوف المحكمػ ػ ػػة اإلداريػ ػ ػػة ىػ ػ ػػي محكمػ ػ ػػة أوؿ درجػ ػ ػػة فػ ػ ػػي حػ ػ ػػيف تكػ ػ ػػوف محكمػ ػ ػػة العػ ػ ػػدؿ العميػ ػ ػػا
محكمػ ػ ػػة ثػ ػ ػػاني درجػ ػ ػػة ٖ  ،وبموجػ ػ ػػب ىػ ػ ػػذا القػ ػ ػػانوف المطبػ ػ ػػؽ فػ ػ ػػي المحافظػ ػ ػػات الجنوبيػ ػ ػػة حتػ ػ ػػى
يومنا ىذا فقد حدد إختصاص المحكمة اإلدارية ٗ.

إلص ح في تمج
ب كت ر تتغ
ام
الخ و تتي تا إق
ت ا باإلضافر إتا ت
 1عتب
ت ي ع ر في غ ر مشا كر مة تكتةل تب تما ةر م ةل جةرل رعةت ي تةا تهةي  ،إ مصة ة ا ت ة
.
بات اتر تع اع ر تتش ع ر تمتجرر ر خل ت
تفصل في تم ا عا إلر ر قا ( )3تع ر 2016ا .
 2تمار قا ( )1م قا
تم ا عا إلر ر قا ( )3تع ر 2016ا .
 3تمار قا ( )1م قا
تم ا عةةا إلر ةةر بشةةأ إختصةةاص تم كمةةر إلر ةةر بةةا تي ( تخةةتص تم كمةةر
 4قض ة تمةةار قةةا ( )3م ة قةةا
ظمر تمعم ل بها بما تا ر ص في قا
إلر ر بات ظ ف ما ي  -1 :ت ع إل تخاب ر تتي تج ي ف ا ً ت
ظمةر ى
تشةأ بإتغةاء ت ة ئح ى
إلختصاص تم كمر ىخ و  -2 .إلعترعاء تتي ةرمها
آخ ع ا إع اء
تعةاا بمةا فةي تة ت ابةا -3.
إلر ر ت هائ ر تماعر با شةخاص ى مة ل تصةار عة ىشةخاص ت ةا
ت
شةخاص تم قة ف
إلعتر عاء تتي ي م ع تمعا ضر في ت ب تتي ةب ف هةا إصةر ى مة إلفة ج عة
ى تم تبةا ى
ث تتع ى تت ق ر ى تعة
ب جه غ مش ع  -4 .تم ا عا تمتع ر بات ظائ تعم م ر م
ت ل ى إل اتر إتا تمعاش ى تتأر ب ى إلعت ر ع ى تفصةل  ،عةائ مةا تع ة با عمةال ت ظ ف ةر  -5 .فةت تجهةر
ظمةر تمعمة ل بهةا  -6 .تمعةائل تتةي
ى
إلر ر إ إمت اعها ع إتخا ىي ق كا جب إتخا ا ف ا َ كاا ت ة
تفصةل
ت ع قضا ا ى م اكما بل مج ر ع ئت ى إعترعاء خا جر ع ص ر ىي م كمةر تعةت جب تضة
تمتع ةر
ضة
ف ها ت ا َ ت عر تر  -7 .م ا عا تع ر إلر ةر  -8 .م ا عةا تج عة ر  -9 .بةا تتعة ت عة
باتم ا عا إلر ر ع ء فع بص تبع ر ى ىص ر  -10 .ى ر م ا عا إر ر تا تا ت ص ع ها في ا تمار مةا
ت  -11 .ى ر ىم ىخ و ت ف إت ها بم جب ى كاا ت ا ) .
تا ر ص خاص بخ
تتش عي
مة تب
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وبناء عميو فإنو إلى ما قبؿ عاـ ٕٓٔٙـ وبالتحديد قبؿ إصدار قانوف الفصؿ في
المنازعات لـ يكف ىناؾ خالؼ بيف المحكمة المختصة بنظر دعوى فحص المشروعية في
محافظات الوطف ،وذلؾ بسبب تطبيقيـ قانوف واحد يعطي صالحيات النظر في المنازعات
اإلدارية إلى محكمة واحدة وىي محكمة العدؿ العميا  ،ولكف الخالؼ حدث بصدور القانوف
المذكور عندما شكؿ المحكمة اإلدارية كدرجة أولى وأعطى ليا الصالحيات التي كانت مخولة
لمحكمة العدؿ العميا ،وجعؿ محكمة العدؿ العميا درجة ثانية تستأنؼ أماميا األحكاـ التي تصدر
عف المحكمة اإلدارية.
وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف القضاء اإلداري ممثؿ بالمحكمة اإلدارية كدرجة اولى
ومحكمة العدؿ العميا كدرجة ثانية ىو صاحب اإلختصاص األصيؿ بالنظر في المنازعات
اإلدارية التي تكوف اإلدارة طرفاً فييا ،إال أف ىذا يرد عميو إستثناء بحيث يدخؿ مثؿ ىذه
المنازعات في إختصاص قضاء آخر وىو القاضي الجزائي الذي يعد قاضياَ ينظر في قضايا
إدارية بجانب انو قاضي جزائي كما تـ توضيحو سابقاً .
وخالصة لما تقدم  :تكون المحكمة اإلدارية كدرجة أولى ىي الجية القضائية األصيمة
بنظر كافة المنازعات اإلدارية  ،وبالتالي يدخل من اختصاصيا نظر دعوى فحص المشروعية
باعتبارىا من أحد صور المنازعات اإلدارية  ،أما بخصوص محكمة العدل العميا فإنيا تكون
درجة ثانية تستأنف أماميا ما يصدر عن المحكمة اإلدارية وعميو فإن الحكم الصادر في
دعوى فحص المشروعية يستأنف أماميا  .وبالرغم من ذلك إال أنو تختص المحاكم الجزائية
بنظر المسائل اإلدارية التي تعترض نظر الدعوى الج ازئية وذلك من خالل إمتداداإلختصاص،
وبالتالي ينعقد اإلختصاص لممحاكم الجزائية بنظر دعوى فحص المشروعية  ،وال ينطبق ما
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تقدم عمى المحاكم المدنية  ،وانما يتوجب عمى القاضي المدني وقف الدعوى المدنية واحالة
المسألة اإلدارية إلى القضاء اإلداري وىذا ما يعزز فكرة قضاء فحص المشروعية الذي يبنى
عمى اإلحالة من القضاء العادي وعمى وجو الخصوص القضاء المدني .
وفي ىذا المقام نوصي بتوحيد القضاء في جسم واحد وكذلك توحيد القوانين في
شطري الوطن  ،واصدار قانون خاص بالمنازعات اإلدارية  ،ال سيما وأن مشروع مجمس
الدولة الفمسطيني تم إعداده من ذوي اإلختصاص والكفاءات .
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المطمب الثاني
مدى تطبيق اإلجراءات والمبادئ التي تحكم دعوى اإللغاء
عمى دعوى فحص المشروعية
تعد دعوى فحص المشروعية منتمية إلى القضاء العيني وىي دعوى عينية ٔ ،شأنيا
شأف دعوى اإللعاء التي تنتمي إلى ىذا القضاء والتي تتسـ بأنيا عينيةٕ  ،وكذلؾ لكوف ىذه
الدعوى تيدؼ إلى تكريس المشروعية اإلدارية وحمايتيا والتأكد مف إحتراـ اإلدارة لمقانوف  ،فيذا
يجعؿ دعوى فحص المشروعية تشترؾ مع دعوى اإللعاء ال سيما في تطبيؽ اإلجراءات.
بحيث يشترط في أي دعوى إدارية أف تكوف مطبوعة واف تتضمف بياناً كافياً عف رافع
الدعوى مف حيث إسمو وصفتو ومحؿ عممو وموطنو  ،وكذلؾ إسـ الطرؼ اآلخر وصفتو ،
ويجب أف يتـ إدراج الوقائع ومضموف القرار المطعوف فيو وكذلؾ أسباب الطعف والطمبات التي
يريدىا وىذا ما أكد عميو المشرع ٖ  ،وما قضت بو محكمة العميا والتي رتبت عمى عدـ وجوده رد
الدعوى شكالًٗ.
وبإعتبار دعوى فحص المشروعية دعوى عينية فإف الخصـ الحقيقي في ىذه الدعوى ىو
القرار اإلداري  ،وبالرغـ مف ذلؾ إال أف ىذه الدعوى يجب أف توجو ضد اإلدارة العامة التي

1م مر م مر بر  ،عبر ت ف ظ تش مي  ،م ج عاب  ،ص ، 267عبو حورية  ،مرجع سابؽ ،صٗٔ.
 ،م ج عاب  ،ص. 349
2م مر ع ما ا شب  ،ت ضاء الر ي في ف ع
تم ا عا إلر ر
 3تمار قا ( )52م قا ىص ل تم اكما تمر ر تتجا ر  ،تمار قا ( )7م قا
 4كا م كمةر تعةرل تع ةا تم ع ةر فةي ا هللا فةي تةرع و إلر ةر قةا  919تعة ر 2010ا  ،بتةا خ 2012/3/14ا ،
ك ت كا م كمر تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و إلر ر قا  95تع ر 2010ا  ،بتا خ 2012/5/21ا ،
ك ت كا م كمر تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و إلر ر قا  59تع ر 2012ا  ،بتا خ 2013/3/18ا ،
تم تفي  ،م ج عاب .
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أصدرت ىذا القرار  ،واذا تـ مخالفة ذلؾ فإف المحكمة تقضي برد الدعوى شكالً وذلؾ لرفع
الدعوى عمى غير ذي صفة وغير خصـٔ.
ويعد النائب العاـ الفمسطيني ىو ممثؿ لإلدارة أماـ القضاء الفمسطيني وليس بإعتباره مصدر
القرار اإلداري ٕ ،أما إذا تـ إختصاـ النائب العاـ بجانب اإلدارة مصدرة القرار اإلداري فإف
ٖ
المحكمة تقوـ برد الدعوى عف النائب العاـ فقط ،وعميو فإف النائب العاـ ىو الذي يكوف ممثالً

لإلدارة في دعوى فحص المشروعية .
واف كاف نظر دعوى فحص المشروعية ال يقتصر عمى القضاء اإلداري فقط وانما يمن كذلؾ
لمقاضي الجزائي كما إتض لنا سابقاً فإف اإلجراءات التي يتبعيا القاضي اإلداري يجب أف
يتبعيا كذلؾ القاضي الجزائي لكونو يعد في ىذه الحالة قاضياً إدارياً .
ومف وجية نظرنا نرى بأف دعوى فحص المشروعية تشترؾ مع دعوى اإللعاء في
اإلجراءات بحيث تسير دعوى فحص المشروعية بنفس اإلجراءات المتبعة في دعوى اإللعاء
لكوف دعوى فحص المشروعية ىي دعوى عينية شأنيا شأف دعوى اإللعاء .

 1كا م كمر تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و إلر ر قا 57تع ر 2005ا ،بتةا خ 2005/7/6ا ،تم تفةي ،
م ج عاب .
 2كةةا م كمةةر تعةةرل تع ةةا تم ع ةةر فةةي ا هللا فةةي تةةرع و إلر ةةر قةةا  28تع ة ر 2001ا  ،بتةةا خ 2003/2/18ا ،
تم تفي  ،م ج عاب .
 3كا م كمر تعرل تع ا تم ع ر في ا هللا في ترع و إلر ر قا  49تع ر 1996ا  ،بتا خ 1999/12/19ا ،
تم تفي  ،م ج عاب .
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المبحث الثاني
الحكم في دعوى فحص المشروعية
 تمييد وتقسيمإذا كاف اليدؼ مف عرض النزاع عمى القاضي ىو إعماؿ رقابتو مف خالؿ تطبيؽ أحكاـ
القانوف عمى ذلؾ النزاع  ،فيذا يتطمب مف القاضي أف يصدر حكمو ليفصؿ في النزاع ،واال يعد
منك اًر لمعدالة ،ويعتبر الحكـ الصادر في دعوى فحص المشروعية ذو طبيعة مختمفة عف الحكـ
الذ ي يصدر في دعوى اإللعاء كونو ال يتعدى فحص القرار اإلداري  ،وبمجرد أف يصدر
الحكـ في دعوى فحص المشروعية فإنو يرتب نتائج سواء كانت تتعمؽ بالقرار اإلداري الذي كاف
محالً لمفحص ،أو بالنسبة لمقاضي العادي وذلؾ فيما يتعمؽ بتطبيؽ القرار عمى موضوع الدعوى
األصمية .
وعمى ضوء ما تقدـ فإننا سنتناوؿ ىذا المبحث مف خالؿ تقسيمو إلى أربعة مطالب وذلؾ
عمى النحو األتي -:
 المطمب األوؿ :المقصود بالحكـ في الدعاوى القضائية بصورة عامة . المطمب الثاني  :المقصود بالحكـ في دعوى فحص المشروعية وتمييزه عف حكـ اإللعاء. المطمب الثالث  :نتائج الحكـ في دعوى فحص المشروعية بالنسبة لمقرار اإلداري . -المطمب الرابع  :نتائج الحكـ في دعوى فحص المشروعية بالنسبة لمقاضي العادي .
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المطمب األول
المقصود بالحكم في الدعاوى القضائية بصورة عامة
يعرؼ الحكـ القضائي بأنو ( :القرار الصادر عف محكمة مشكمة تشكيالً صحيحاً في
خصومة رفعت إلييا وفؽ قواعد المرافعات  ،سواء أكاف صاد اًر في موضوع الخصومة أو في شؽ
منو أو في مسألة متفرعة عنو)ٔ.
وىذا التعريؼ نجده عرؼ الحكـ القضائي بمفيومو الواسع ليشمؿ األحكاـ والق اررات
األحكاـ وبيف مصطم الق اررات ،بحيث أف

القضائية  ،ومف المعموـ أف ىناؾ فرؽ بيف مصطم

القرارت تنصرؼ إلى األعماؿ اإلدارية وليست القضائية وىذا في العالب ،وكذلؾ قد تنصرؼ إلى
األعماؿ القضائية مثؿ األعماؿ والق اررات التسييرية التي يقوـ بيا القاضي عندما يقرر تأجيؿ
الجمسة إلى موعد آخر  ،وكذلؾ عندما يقرر القاضي قبوؿ المبرزات المقدمة مف األطراؼ أو
رفضيا عندما يعترض أحد عمى اإلبراز وذلؾ تحت ذريعة أنو لـ يتبمغ بيذه األوراؽ  ،وكذلؾ
عندما تقرر المحكمة إستجواب أحد أطراؼ الدعوى.
ومتى صدر الحكـ مف المحكمة فإنو يعد عنواناً لمحقيقة  ،فبالتالي فإف الحكـ يحوز الحجية
بمجرد صدوره ٕ .واف المبرر في إعطاء الحكـ حجية ىو إستقرار األحكاـ القضائية  ،ويقصد
بذلؾ أف الحكـ بمجرد أف يصدر عف المحكمة المختصة بإصداره فإنو يتمتع بالحجية بحيث

1ى مر ىب ت فا  ،تم فعا
. 712
 2م م ر تك ي ،ىص ل تم اكما

تمر ر تتجا ر  ،م شأ تمعا
تم فعا

با عك ر ر  ،ت بعر تخامعر عش

تمر ر  ،تمج ر
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ل،ر

1990،ا  ،ص

تث افر ت ش 2012،ا  ،ص .32

يكوف حكميا ممزماً ألطرافو ولممحاكـ عمى إختالؼ درجاتيا وكذلؾ يمزـ المحكمة مصدرة ىذا
الحكـ ٔ.
وتعرؼ الحجية بأنيا( ما يكوف لمحكـ مف حرمة تحوؿ دوف عرض النزاع مرة ثانية ).
ويكمف اليدؼ مف نظاـ الحجية إلى عدـ تناقض األحكاـ وعدـ تأبيد المنازعات  ،ألف عرض
مستمر إلى ماال نياية ٕ.
النزاع أكثر مف مرة عمى القضاء يجعؿ ىذا النزاع
اً
وتنقسـ األحكاـ القضائية إلى عدة أنواع وذلؾ بحسب الزاوية التي ننظر منيا  ،فإذا نظرنا
إليو مف حيث حضور الخصوـ وغيابيـ فإنو ينقسـ إلى حكـ حضوري وحكـ حضوري إعتباري ،
أما إذا نظرنا إليو مف حيث فصمو في موضوع الدعوى فإنو ينقسـ إلى حكـ فاصؿ في
الموضوع وحكـ يصدر قبؿ الفصؿ في الموضوع وىو الذي يطمؽ عميو مصطم القرار  ،أما
إذا نظرنا إليو مف حيث قابميتو لمطعف فإنو ينقسـ إلى حكـ إبتدائي وحكـ نيائي وحكـ
باتٖ.
ولكي يصدر الحكـ القضائي فإنو يمر بعدة إجراءات تبدأ بالمداولة وتنتيي بالنطؽ
بالحكـ  ،وبالتالي سوؼ نتحدث بشكؿ موجز عف إجراءات صدور الحكـ القضائي وذلؾ عمى
النحو األتي-:

ر عر م ا ر  ، 2004 ،ص. 235
 1فت ي ت ري  ،ت ضاء ترعت ي في ف ع
تم فعا تمر ر تتجا ر  ، 2011،ص593
 2ب ل عم  ،ت ع في قا
كاا ت ضائ ر ج  :عبر هللا خ ل تف  ،تج ء تثا ي  ،م جة
 3تم ر م تتفص ل ع ى ع
ما بعر ا .
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عةاب  ،ص230

أوالً  :المداولة
يقصد بالمداولة ىو إختالء ىيئة المحكمة التي تنظر االمنازعة بنفسيا ومنحيا فرصة مف
الوقت لمتفكير والتشاور ومراجعة أوراؽ الدعوى لإلعداد لمحكـ المزمع إصداره  ،وكذلؾ ىي
المشاورة في الحكـ بيف قضاة المحكمة أي منطوؽ الحكـ وأسبابو بعد ختاـ المرافعة في الدعوى ،
وقبؿ النطؽ بؤ .
ويجب أف تكوف المداولة سرية بيف القضاة الذيف إستمعوا إلى المرافعة الختامية  ،وال
يمكف مخالفة ذلؾ واال ترتب عمى ذلؾ بطالف الحكـ

ٕ

 ،والعمة مف جعؿ المداولة سرية ىو

فرض ضمانة لحرية رأي القاضي وفي المقابؿ ال يجوز ألي قاضي بأف يبي بسر حدث في
المداولة واال كاف عرضةً لممسائمة التأديبية ٖ ،وتيدؼ المداولة وعمى وجو الخصوص عند تعدد
صادر بعد مناقشة كؿ قاضي موضوع الدعوى وتحديد رأيو
القضاة في الييئة بأف يكوف الحكـ
اً
خير مف رأي
واف يصدر الحكـ بعد البحث الجماعي مف قبؿ القضاة  ،لكوف رأي الجماعة ً
الفرد  ،وألف عرض القضاة وجيات نظرىـ بعد دراسة وقائع الدعوى وعناصرىا ومواجية أفكار
بعضيـ البعض يؤدي ذلؾ إلى الوصوؿ لمحقيقة وتطبيؽ صحي القانوف ٗ.

1عبر هللا خ ل تف  ،تج ء تثا ي  ،م ج عاب  ،ص.237
 2تمار قا ( )167م قا ىص ل تم اكما تمر ر تتجا ر .
3عثما تتك ي  ،ت ج في ش ح قا ىص ل تم اكما تمر ر تتجا ر قا ( )2تع ر 2001ا  ،تج ء تثا ي ،
ت ع ف ها 2003 ،ا  ،ص. 22
كاا
4عبر هللا خ ل تف  ،تج ء تثا ي  ،م ج عاب  ،ص. 239
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ثانياً :صياغة الحكم
صياغة الحكـ تكوف مف خالؿ إعداد المسودة والنسخة األصمية
 مسودة الحكمىي ورقة يتـ بموجبيا تحضير نسخة الحكـ األصمية وىي بذلؾ تعتبر ورقة مف أوراؽ
المرافعات  ،وتحتوي ىذه المسودة عمى ما توصؿ إليو القضاة سواء كاف باإلجماع أو
باألغمبية أو ما إرتآه قاضي الفرد  ،ويجب أف تكوف ىذه المسودة مكتوبة بالمعة العربية
بإعتبارىا لعة المحكمةٔ ،ويتـ إيداع مسودة الحكـ في ممؼ الدعوى وذلؾ عند النطؽ بالحكـ
وتكوف مشتممة عمى منطوقو وأسبابو وموقعة مف ىيئة المحكمةٕ  ،ولمخصوـ الحؽ في
اإلطالع عمى المسودة  ،وال يجوز إعطائيـ صو اًر منيا إال بعد إتماـ النسخة األصميةٖ.
 النسخة األصميةىي النسخة التي يتـ أخذىا عف مسودة الحكـ ويوقعيا القاضي والكاتب وتكوف مشتممة عمى
وقائع الدعوى واألسباب والمنطوؽ وتحفظ في ممؼ الدعوىٗ  ،ويجوز إعطاء صورة مف
الحكـ وذلؾ لمف يطمبيا سواء كاف طرفاً في الدعوى أـ لـ يكف وذلؾ بعد دفع الرسوـ
المقدرة٘ ،ويجب أف يتضمف الحكـ عمى عدة بيانات وىي إسـ المحكمة التي أصدرت الحكـ،
وكذلؾ رقـ الدعوى وتاريخ إصداره  ،وأسماء القضاة الذيف اشتركوا في إصدارىوحضروا

 1عبر هللا خ ل تف  ،تج ء تثا ي  ،م ج عاب  ،ص. 241
 2تمار قا ( )172م قا ىص ل تم اكما تمر ر تتجا
 3تمار قا ( )173م قا ىص ل تم اكما تمر ر تتجا
 4تمار قا ( )176م قا ىص ل تم اكما تمر ر تتجا
 5تمار قا ( )177م قا ىص ل تم اكما تمر ر تتجا
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ر.
ر.
ر.
ر.

النطؽ بو  ،وأسماء الخصوـ بالكامؿ وحضورىـ أو غيابيـ  ،ويجب أف يتـ عرض مجمؿ
لوقائع الدعوى وخالصة موجزة لطمبات الخصوـ ومستنداتيـ ودفوعيـ ودفاعيـ الجوىري مع
بياف أسباب الحكـ ومنطوقؤ.
ثالثاً  :النطق بالحكم
يقصد بالنطؽ بالحكـ ( تالوة الحكـ عمناً عمى الخصوـ مف قبؿ رئيس الييئة الحاكمة سواء
في نفس الجمسة بعد اإلنتياء مف المداولة مباشرة  ،أو في جمسة أخرى تحدد لذلؾ )

ٕ

ويجب أف تكوف جمسة النطؽ بالحكـ عمنية في جميع األحواؿ  ،بالرغـ مف أف جمسة
المحاكمة قد تنعقد سرية لوجود دواعي متعمقة بالنظاـ العاـ أو األداب  ،وىذا ما اكد عميو المشرع
العادي ،والمشرع الدستوريٖ.
ويحضر جمسة النطؽ بالحكـ القضاة الذيف إشتركوا في المداولة  ،فإذا كانت مسودة الحكـ
موقعة مف ىيئة المداولة وتعيب بعضيـ فيجوز تالوتو مف ىيئة أخرى عمى أف يثبت ذلؾ في
محضر الجمسة ٗ.
ويترتب عمى الحكـ الصادر في الدعوى القضائية عدة أثار بحيث تشتمؿ ىذه األثار عمى
فكرتيف وتتمثؿ باألتي٘-:

ىص ل تم اكما تمر ر
 1تمار قا ( )174م قا
ت كا :ج عبر هللا خ ل تف ،م ج عاب ،ص. 244
2عبر هللا خ ل تف ،م ج عاب  ،ص . 264
3قض
م عا
 4تمار
5عثما

تتجا ر  ،تم ر م

عاعةي بأ ةه ( ج عةا تم ةاكا ع ةر  ،إال إ قة
تمار قةا ( )105مة ت ةا
بات كا في ج عر ع ر )
ل تا ت
ت ظاا تعاا ى آلر ب في جم
قا ( )169م قا ىص ل تم اكما تمر ر تتجا ر
تتك ي  ،م ج عاب  ،ص.44
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تتفص ل ع مضم

تم كمةر ى تكة

عة ر

ٔ -أف الحكـ الصادر يحسـ النزاع عمى الحؽ المنازع فيو  ،بحيث يمتنع عمى المحاكـ إعادة
النظر فيما قضي بو  ،وىذا يسري عمى المحكمة التي أصدرتو  ،وىوما يعرؼ بخروج
النزاع مف والية المحكمة واكتساب الحكـ عمى حجية الشيئ المقضي فيو .
ٕ -أف الحكـ كقاعدة عامة ال ينشئ حقوؽ لممتقاضيف ،ولكف ىذا الحكـ يوض ويقوي
الحؽ.
واذا وقع مف المحكمة خطأ في الحكـ الصادر منيا ،فإف المحكمة التي أصدرتو ىي التي
تتولى تصحي ىذا الخطأ وذلؾ بقرار يصدر منو سواء كاف ذلؾ مف تمقاء نفسيا أو بناءاً عمى
طمب يقدمو أحد الخصوـ ليا  ،ويشترط في الخطأ بأف يكوف مادياً وليس قانونياً سواء كاف ذلؾ
الخطأ كتابي أو حسابي وأف يكوف الخطأ في الحكـ نفسو وليس في دعاوى الخصوـ دوف أف
يؤثر التصحي

عمى جوىر الحكـ  ،بحيث يجوز تقديـ طمب تصحي الخطأ في أي وقت بشرط

يمغ ولـ يتقادـ ٔ .
أف يكوف الحكـ موجوداً لـ َ
وكذلؾ إذا وقع غموض في منطوؽ الحكـ فإف القانوف أجاز بموجب المادة رقـ (ٗ)ٔٛ
مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية لمخصوـ بأف يقدموا إستدعاءاً لممحكمة التي
تفسير لما وقع في منطوقو مف غموض أو إبياـ  ،بحيث يعتبر الحكـ الذي
أصدرت الحكـ
اً
يصدر في استدعاء التفسير متمـ لمحكـ الذي يفسره  ،ويسري عمى حكـ التفسير القواعد الخاصة
بطرؽ الطعف سواء العادية أو غير العادية ٕ.

1ت م ر م تتفص ل
ص 277ما بعر ا .
 2تمار قا ( )184م قا

ل م ض ع تص ح
ىص ل تم اكما

كاا ت ضائ ر ج :عبر هللا خ ل تف  ،تجة ء تثةا ي  ،م جة عةاب ،
تمر ر تتجا ر .
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المطمب الثاني
المقصود بالحكم في دعوى فحص المشروعية وتمييزه عن حكم اإللغاء
بعد أف تنتيي المحكمة مف سماع البينات والمرافعات تعمف إقفاؿ باب المرافعة وذلؾ لمنطؽ
بالحكـ بجمسة عمنية

ٔ

 ،والحكـ الذي يصدر عف قاضي فحص المشروعية إما أف يقضي

بمشروعية القرار اإلداري وبالتالي ىذا يعد مؤكداً عمى مشروعيتو ،لكوف أف القرار اإلداري
يفترض بو أنو صدر صحيحاً ومتفؽ مع أحكاـ القانوفٕ ،واما أف يقضي بعدـ مشروعيتو
لمخالفتو أحكاـ القانوف  ،وبالتالي فإف الحكـ الذي يصدر عف ىذا القاضي يؤدي إلى إنياء
النزاع اإلداري المتعمؽ بمشروعية القرار اإلداري مف عدمو .

مما سبق ولعدم وجود تعريف لمحكم الصادر في دعوى فحص المشروعية فإنو يمكن
لنا تعريف الحكم الصادر في دعوى فحص المشروعية بأنو ( ىو القرار الذي يصدر عن
قاضي فحص المشروعية سواء كان قاضي جزائي أو إداري والذي بموجبو ينيي الخصومة
اإلدارية إما بتقرير مشروعية القرار أو عدم مشروعيتو دون التطرق لمسألة إلغائو).
وال يختمؼ الحكـ في دعوى فحص المشروعية عف غيره مف األحكاـ القضائية بصورة
عامة  ،بحيث يتطمب في الحكـ الصادر عف قاضي الفحص ما يتطمبو أي حكـ يصدر عف أي
قاضي وفي أي دعوى قضائية .وذلؾ لكوف دعوى فحص المشروعية ىي دعوى قضائية ،
وعميو فإف الحكـ الصادر فييا يخضع لمقواعد العامة الواردة في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية
تم ا عا إلر ر .
 1تمار قا ( )16م قا
2م مر فع عبر ت اب  ،ع عثما  ،ت ضاء إلر ي  ، 1997 ،ص. 659

120

والتجارية بما ال يتعارض مع طبيعة ىذا الحكـ لكوف أف دعوى فحص المشروعية تتسـ
بالطبيعة العينية.
بحيث يجب عمى المحكمة التي تنظر دعوى فحص المشروعية سواء

كانت ىذه

المحكمة مشكمة مف فرد أـ مف عدد مف القضاة بأف تمتزـ بأف تكوف المداولة سرية وأف تقتصر
فقط عمى القضاة الذيف إستمعوا لممرافعة الختامية واال ترتب عمى ذلؾ البطالف .
وكذلؾ يجب عمى قاضي فحص المشروعية أف يصدر حكمو في جمسة عمنية وذلؾ
بحضور القضاة الذيف إشتركوا في المداولة  ،واذا تعيب بعضيـ فيجوز تالوتو مف ىيئة أخرى
عمى أف يثبت ذلؾ في محضر الجمسة ٔ .
وتتبع نفس اإلجراءات المتبعة أماـ القضاء بخصوص تصحي االخطاء التي قد
تمحؽ بحكـ دعوى فحص المشروعية  ،بحيث تختص المحكمة مصدرة القرار سواء كاف ذلؾ
مف تمقاء نفسيا أو بناءاً عمى طمب يقدـ مف أحد الخصوـ ،والتصحي يقتصر فقط عمى منطوؽ
الحكـ دوف غيره بما ال يؤثر عمى جوىر الحكـ .
وتجدر اإلشارة ىنا أف الحكـ الصادر في دعوى فحص المشروعية لكي يصب نيائياً
مرتبطاً بالنظاـ القانوني المتبع في الدولة عما إذا كانت تأخذ بنظر المنازعات عمى درجة واحدة
أو درجتيف  ،ففي الدوؿ التي تأخذ بالتقاضي عمى درجة واحدة فإف الحكـ يكوف نيائياً بمجرد أف
يصدر مف القاضي  ،أما في الدوؿ التي تأخذ بالتقاضي عمى درجتيف فإف الحكـ يكوف نيائياً

 1تمار

قا ( )169م قا

ىص ل تم اكما

تمر ر تتجا ر.
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بعد أف يصدر عف قاضي الدرجة الثاني أو بتفويت الميعاد القانوني المحدد لمجوء إلى قاضي
الدرجة الثانية .
وبحسب إعتقادنا فإف الحكـ الذي يصدر عف قاضي فحص المشروعية ولكي يحوز
عمى الصورة النيائية وذلؾ في دولة فمسطيف يختمؼ في المحافظات الشمالية عف المحافظات
الجنوبية وذلؾ نظ اًر لتطبيؽ قانوف الفصؿ في المنازعات اإلدارية في المحافظات الجنوبية والذي
جعؿ التقاضي يكوف عمى درجتيف وبالتالي لكي يكوف الحكـ الصادر في دعوى فحص
المشروعية نيائي ال بد وأف يكوف صادر عف الدرجة الثانية أو إستنفذ الميعاد المحدد لمجوء إلى
الدرجة الثانية  ،وىذا يختمؼ في المحافظات الشمالية والذي يعتبر الحكـ الصادر في دعوى
فحص المشروعية نيائي بمجرد صدوره مف محكمة العدؿ العميا وذلؾ لكوف التقاضي عمى درجة
واحدة .
واذا كاف القاضي الجزائي ىو قاضي فحص المشروعية  ،فمكي يصب الحكـ الصادر
في دعوى فحص المشروعة نيائي فال بد لصاحب الشأف أف يمجأ لمحكمة البداية بصفتيا
إستئنافية إذا كاف الحكـ صادر عف محكمة الصم  ،أو إلى محكمة اإلستئناؼ إذا كاف الحكـ
صادر مف محكمة البداية  ،والحكـ الذي يصدر عنيـ ىو الحكـ النيائي أو الحكـ الصادر عف
القاضي الجزائي قاضي أوؿ درجة إذا أنتيى الميعاد المحدد لمجوء إلى قاضي الدرجة الثانية .
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ويختمف الحكم الصادر في دعوى فحص المشروعية عن الحكم الذي يصدر في
دعوى اإللغاء وذلك في عدة جوانب .
حيث أف سمطة القاضي تختمؼ بإختالؼ الدعوى المعروضة عميو  ،فمف شأف ذلؾ أف
يرتب نتيجة مفادىا اف الحكـ الذي يصدر أثناء نظره دعوى اإللعاء يختمؼ عف الحكـ الذي
يصدره أثناء نظره دعوى فحص المشروعية .
فبالنسبة لسمطة القاضي في دعوى فحص المشروعية تكوف محدودة في البحث في القرار
اإلداري وتحديد مشروعيتو مف عدمو وليس ليذا القضاء أف يمعي القرار المراد فحصؤ ،وعميو
فإف سمطة القاضي في قضاء فحص المشروعية بالنسبة لدعوى فحص المشروعية تكوف مقصورة
فقط عمى فحص القرار اإلداري وليس لو أف يتعدى ذلؾ ،واف فعؿ القاضي عكس ذلؾ يكوف قد
تجاوز ما طمبو الخصوـ ،وىذا بخالؼ سمطة القاضي في قضاء اإللعاء بالنسبة لدعوى اإللعاء
والذي تشمؿ سمطتو إلعاء الق ارر اإلداري وذلؾ إذا إتض لو عدـ مشروعيتو بعد فحصو والذي
يعد مف صميـ إختصاصو.
وبالتالي فإف الحكـ في دعوى فحص المشروعية الذي يحرؾ بناءاً عمى دفع بعدـ
المشروعية يختمؼ عف الحكـ في دعوى اإللعاء وذلؾ مف حيث نتائجو ،بحيث يترتب عمى الحكـ
الصادر في الدفع بعدـ المشروعية إذا قرر قاضي الفحص عدـ مشروعيتو إمتناع القاضي
العادي الذي ينظر النزاع األصمي عف تطبيؽ القرار اإلداري ويبقى القرار قائـ وموجود ويقبؿ

1م مر ع ما

ا

شب

 ،ت ضاء إلر ي في ف ع

 ،م ج عاب  ،ص 336ما بعر ا .
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التطبيؽ عمى حاالت أخرى  ،وذلؾ بعكس الحكـ الصادر في دعوى اإللعاء الذي يترتب عميو
إلعاء القرار اإلداري وازالة وجوده بالنسبة لمكافة ومف ثـ ال يطبؽ عمى أحدٔ .
واذا كانت جميع األحكاـ التي تصدر عف القضاء اإلداري تحوز عمى حجية الشيئ
المقضي بو ،فإف ىذه الحجية تختمؼ بإختالؼ نوع الدعوى التي ينظرىا القضاء فالحجية التي
يحوزىا الحكـ الصادر في دعوى اإللعاء ىي حجية مطمقة بحيث يحتج بو في مواجية الكافة ،
وىذا يختمؼ عف بقية األحكاـ القضائية اإلدارية التي ال تتمتع بيذه الحجية وانما بحجية نسبية
بمعنى أف حجية ىذا الحكـ تقتصر عمى أطرافو

ٕ

 ،والحكـ الصادرفي دعوى فحص المشروعية

والذي يصدر عف قضاء فحص المشروعية والممثؿ في المحاكـ العادية ذات الطابع الجزائي
والمحاكـ اإلدارية يحوز عمى الحجية النسبيةٖ ،في حيف أف ىناؾ مف يرى بأف الحكـ الذي
يصدر في دعوى فحص المشروعية يحوز عمى حجية مطمقة شأنو شأف دعوى اإللعاء لكوف ىذه
الدعوى تعد منتمية إلى القضاء العيني  ،وىذا الرأي يفرؽ بيف نوعي الحجية وذلؾ نظ اًر لنوع
القضاء واألحكاـ التي تصدر عنو بحيث يمن القضاء العيني الحجية المطمقة في حيف اف
األحكاـ التي تصدر عف القضاء الشخصي يحوز عمى الحجية النسبيةٗ.
وبناء عمى ما سبق يتضح لنا بأن الحكم الذي يصدر في دعوى فحص المشروعية
يختمف عن الحكم الذي يصدر في دعوى اإللغاء وذلك من جانبين فالجانب األول من حيث
سمطات القاضي بحيث تكون سمطة قاضي فحص المشروعية مقيدة بين أمرين وىما إما الحكم

1م م ر م مر افظ  ،م ج عاب  ،ص .81
2عبر تغ ي بع ي عبر هللا  ،ت ضاء إلر ي  ،م ج عاب  ،ص.293
3م مر م مر بر  ،عبر ت ف ظ تش مي  ،م ج عاب  ،ص ، 265عامي جمال تر
4ع ي عاتا ع ي صار  ،م ج عاب  ،ص. 99
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 ،م ج عاب  ،ص. 20

بمشروعية القرار اإلداري واما الحكم بعدم مشروعية القرار اإلداري دون أن يقوم بإلغاء واعدام
القرار اإلداري والذي يكون فقط لقاضي اإللغاء .
والجانب اآلخر ىو من حيث حجية الحكم الصادر ،بحيث يكتسب الحكم الصادر في
دعوى اإللغاء عمى الحجية المطمقة التي يسري في مواجية الكافة  ،في حين يحوز الحكم
صادرً عن القاضي الجزائي وذلك عمى سبيل
ا
الصادر في دعوى فحص المشروعية سواء كان
اإلستثناء أو كان صاد ارً عن القاضي اإلداري عمى الحجية النسبية التي تقتصر أثاره فقط عمى
أطراؼ المنازعة .
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المطمب الثالث
أثار الحكم في دعوى فحص المشروعية بالنسبة لمقرار اإلداري
بمجرد أف تصدر اإلدارة ق ارراىا فإنو يفترض فيو أنو صحي حتى يثبت العكس بحكـ
يصدر عف المحكمة المختصة ٔ.
وعميو فإف كانت دعوى فحص المشروعية ال تيدؼ لموصوؿ إلى حكـ يقضي بإلعاء القرار
اإلداري كما ىو الحاؿ في دعوى اإللعاء

ٕ

 ،وانما لمبحث ومعرفة مدى مشروعية القرار اإلداري

والوصوؿ إلى حكـ قضائي يقضي بعدـ مشروعية القرار اإلداري  ،فإف ىذا يرتب عدة نتائج
بالنسبة لمقرار اإلداري .
ٔ .بقاء القرار اإلداري في الوجود سواء كاف الحكـ يقضي بمشروعية القرار اإلداري أو
عدـ مشروعيتو  ،وعميو فإف منطوؽ الحكـ الصادر في دعوى فحص المشروعية ال
يرتب أي نتيجة تجاه حياة القرار اإلداري  ،والحكـ الذي يصدر ويقضي بمشروعية القرار
اإلداري فإنو يؤكد عمى صحة القرار اإلداري الذي أفترض أنو صدر متفقاً مع صحي
أحكاـ القانوف ٖ.
ٕ .كذلؾ يترتب عمى الحكـ الصادر في دعوى فحص المشروعية نفاذ القرار اإلداري في
مواجية المخاطبيف ويستثنى مف ذلؾ الشخص الذي يحصؿ عمى حكـ يقضي بعدـ

1م مر فع عبر ت اب  ،ع عثما  ،ت ضاء إلر ي  ، 1997 ،ص. 659
إلر ي  ،إعةةر ا ج ة را م ة
 2عتب ة تهةةر العاعةةي فةةي رع ة و إلتغةةاء ت ص ة ل ت كةةا ضةةي بإتغ ةاء ت ة
تا ر.
3م مر فع عبر ت اب  ،ع عثما  ،م ج عاب  ،ص. 659
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ت ةةا

مشروعيتة  ،بحيث يتـ إستبعادىذا القرار غير المشروع مف التطبيؽٔ وىذا يأتي لكوف
الحكـ في دعوى فحص المشروعية يحوز عمى الحجية النسبية.
ٖ .إف كاف رفع الدعوى إلى القضاء ال يحوؿ دوف نفاذ القرار اإلداري  ،وبالتالي تقوـ اإلدارة
بتنفيذ قرارىا  ،فالعمة في ذلؾ حتى ال يكوف نشاط اإلدارة ميدداً بالتوقؼ بمجرد الطعف ،
ومع ذلؾ فإف صاحب الشأف يمكف أف يقوـ بوقؼ تنفيذ القرار لحيف البت في القضية
وذلؾ مف خالؿ تقديـ طمب إلى المحكمة التي تنظر الدعوى ٕ.

ب تع ر ت
تر جي  ،تت
 1جعف عبر تعار به
2009 ،ا ،ص.205
 ،ر ت امر ت ش تت
2م مر فع عبر ت ةاب  ،عة عثمةا ،م جة عةاب  ،ص . 659عبةر تغ ةي بعة ي عبةر هللا  ،ت ضةاء إلر ي ،
 ، 1996ص . 692
ر في ال ظمر ترعت
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ر  ،ر عر م ا ر  ،ت بعر ال تا

المطمب الرابع
آثار الحكم في دعوى فحص المشروعية بالنسبة لمقاضي العادي
عند الدفع بعدـ مشروعية القرار اإلداري أماـ القضاء العادي وعمى وجو الخصوص
القاضي المدني  ،فإنو يترتب عميو قياـ القاضي المدني بوقؼ النظر في الدعوى المدنية
المعروضة عميو  ،واصدار حكـ قضائي يقضي بإحالة المسألة اإلدارية والمتمثمة في الدفع بعدـ
المشروعية إلى القضاء اإلداري  ،أما بخصوص الدفع بعدـ المشروعية الذي يثار أماـ القاضي
الجزائي فإنو يترتب عميو قياـ القاضي بوقؼ النظر في الدعوى الجزائية  ،ومف ثـ يبحث في
مشروعية القرار اإلداري مف عدمو دوف أف يحيؿ المسألة اإلدارية إلى القضاء اإلداري ،لكوف
ذلؾ يعد مف صميـ إختصاصو الممنوح لو عمى سبيؿ اإلستثناء كما تـ توضيحو سابقاً .
واف كاف الحكـ الصادر في دعوى فحص المشروعية سواء كاف صادر عف القضاء
الجزائي أو القضاء اإلداري يحوز عمى الحجية النسبيةٔ  ،فإف ىذا يرتب نتيجة مفادىا إف أثار
الحكـ يقتصر عمى أطرافو  ،وعميو ال يجوز لمقاضي العادي أف يبني حكمو في أي دعوى سواء
كانت مدنية أو تجارية أو جزائية غير تمؾ الدعوى الموقوفة والتي حصؿ أطرافيا عمى حكـ في
دعوى فحص المشروعية ،بمعنى أف أطراؼ دعوى فحص المشروعية ىـ الذيف يستفيذوف مف
الحكـ الصادر فييا .

1عبر تغ ي بع ي عبر هللا  ،ت ضاء إلر ي  ،قضاء إلتغاء  ،ا ال ر ت ضاء إلر ي ع ا ىعمال إلر – رع و
قب ل رع و إلتغاء – ىعباب ت ع باإلتغاء – إج ء رع و إلتغةاء ت كةا
إلتغاء رع و ت ضاء تكامل – ش
باإلعةةك ر ر 1997 ،ا ،ص ،293م مةةر م مةةر بةةر  ،عبةةر ت ف ة ظ تش ة مي  ،م ج ة عةةاب ،
ف هةةا  ،م شةةأ تمعةةا
ص ، 265عامي جمال تر  ،م ج عاب  ،ص. 20
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ويترتب عمى الحكـ الصادر في دعوى فحص المشروعية أف يتقيد القاضي العادي
بالحكـ الصادر فييا  ،ومف ثـ يعود لمنظر في الدعوى األصمية الموقوفة  ،فإذا كاف الحكـ
الصادر عف القضاء اإلداري يقضي بعدـ مشروعية القرار اإلداري فعمى القاضي المدني أف يقوـ
باستبعاد القرار اإلداري مف التطبيؽ عمى القضية التي كانت معروضة عميو ،بحيث يقتصر
دوره بتجاىؿ القرار اإلداري واستبعادهٔ ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمقاضي الج ازئي الذي يصدر حكـ
بعدـ مشروعية القرار اإلداري فعميو أف يمتزـ بحكمو واف يستبعد القرار اإلداري مف التطبيؽ ،
وعميو اف يحكـ ببراءة المتيـ مف التيـ المسندة إليو إذا كاف القرار اإلداري ىو محؿ الجريمة
المسندة لممتيـ .

 1م م ر افظ  ،ت ضاء إلر ي في

ر  ،ت بعر
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تا 1987 ،ا ،ص. 24

اخلامتة
لقد استعرضنا في ىذه الدراسة قضاء فحص المشروعية وتطبيقاتو في القانوف الفمسطيني ،وأبرزنا
الطبيعة الخاصة ليذا القضاء كونو ناتج عف مسألة أولية في الدعاوى العادية ،عندما يثير أحد
أطراؼ الدعوى دفعاً يتعمؽ بعدـ مشروعية القرار اإلداري أماـ القاضي العادي ،وكيؼ تتـ إحالة
الدعوى لمقاضي اإلداري مف جانب القاضي العادي فيما لو كاف قاضياً مدنياً خالفاً فيما لو كاف
قاضياً جزائياً ،وفيما يمي نستعرض النتائج ثـ التوصيات.

النتائج
 -1تتعر

عباب تتي ىر

إتا ظه

ق عر إلختصاص ت ضائي
ى

عت

تم ا عا

ظ

تمش ع ر إلر ر

قضاء ف ص تمش ع ر  ،ب ث عر إ ت ا
ى ر

عباب تهامر ك

إلر ر  ،باإلضافر ته
تف ر ر

ما ر ت

بم أو ع
 -2ت ا فك

تتأث

مصاتح

ت

مبرى

العباب تتي ىر

إلر ي غ

تمش ع

ف ر ىماا ت ضاء تعاري.

قضاء ف ص تمش ع ر ع ا إ اتر ت

مش ع ته ىماا ت ضاء تعاري بص
تمر ي ر

تعبب ف عر تع

م ضم

إتا ش ء قضاء ف ص تمش ع ر ،تا ك
في

ى

ت اضي تعاري ال

إلر ي ت ي رف بعرا

عامر ع ا جه تخص ص ت ضاء

تج ئي إتا ت ضاء إلر ي

ع

إ ت ا ق عر إلختصاص

ت ضائي.
 -3ختص ت اضي تج ئي بات ظ في تمعائل إلر ر تمتف عر ع

ترع و

ته ى

ظ في

تج ئ ر

ت

مم ح ته بم جب ت ا

 ،باتتاتي

رع و ف ص تمش ع ر ،ع ه عر ت اضي تج ئي بجا ب ت اضي إلر ي
قاضي ف ص تمش ع ر .
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 -4خت

ت ب

ت

ت ظاا ت ضائي تمتب ف ها عما إ كا م ر ً ى م ر جا ً.

إلخت
 -5تتفا

قضاء ف ص تمش ع ر م ر تر إتا ىخ و ،

ظ ً

تف ه ت ا ي في مفه ا ف ص تمش ع ر فاتبعت م ها

م ق

تمش ع ر،

ع ه مص ح ت ر

تبعت آلخ

تمش ع ر ،ع ه فإ ف ص تمش ع ر
ى قضاء ف ص تمش ع ر خت

ب ي ع ا مص ح ف ص
تمش ع ر ،في

ته ت ر

ع قضاء تتفع  ،تك
إلر ي

إ تر تغم ت ت ي قر

بات

ف ص تمش ع ر ت ي هر

إتا تب ث في مش ع ر ت

تتفع

هر

ما ال ت

إتا

في قضاء
إلر ي م

عرمه .
 -6تعا قضاء ف ص تمش ع ر بعر خصائص  ،ب ث
ت ي هر

تمش ع ر

ت

باإلضافر إتا

إتا ما ر مبرى تمش ع ر إع ء ك مر

فإ ه تمي إتا ت ضاء تع ي

تمع ضر ع ه تتأع
ث تت

ترع و

عا ت ب

ق عر ت ا

ع ا مخاتفر ت ا

-7

ظ ر ت

تم ا عا
كاا ت ا
إختصاصه

قضائي

ت ضاء
تعاا،

إلر ي.

ت

فك تي ترف
بف ص ت

تعاري ت ي رف بعرا تمش ع ر ىمامه إتا
ي رع و بعر ترف

ت ضاء

ا

ما

إلر ر ال تف ر ر

تعاا ال تخاص .

 -8جم قضاء ف ص تمش ع ر ب
ت ضاء بمباش

إلر ي،

ت ضاء بأ ه

إلر ي ت تمي ت ا

تم تب ر بات

،

ب عر تم ا عر

متا

تعاا ال تخاص ع ء كا

تمي قضاء ف ص تمش ع ر إتا تم ا عا
جع ه خض

تك

تا

ت بمخاصمر ت

ا م ترر تخص مر ،ك ت

إلر ي ىا تعاري تك
ع ب ع ا جم

تمي إتا قضاء

ترع و  ،ب ث

إلر ي بعر إ اتر ت ضاء
ت ضاء  ،ف ص تمش ع ر

قاضي تف ص ع هي ت ع م

ت ج ر.
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ا

خ ل إصر

كا

 -9قضاء ف ص تمش ع ر م ر ر تت ب

في ف ع

ج إتا عر ىعباب ى مها
إر ي متخصص ى مج

بل كار ى

ار ً،

ك

ر ت ظاا ت ضائي عرا ج ر قضاء

ر تر ،كما ى ه ال

ىص ل م اكما

جر قا

إر ر.
خت

-10
هر

قضاء ف ص تمش ع ر ع قضاء إلتغاء تك

إتا إتغاء ت

عرمه  ،ك ت

إلر ي إ ما تت ر ر مرو مش ع ر ت

خت

ف ص تمش ع ر في ىي ق
ث ى

إلر ي م

قضاء ف ص تمش ع ر ع قضاء إلتغاء في ى ه ال
ما ً  ،ب ث ج

ت ر باتم عار ت ا ي تم رر بعت
ت ص

ت ضاء ال

ت

تا ت ت ص

إلر ي م

ت

رع و

ت
إلر ي م

إلتغاء،

إلتغاء ال ع ي ت ص ه م

ف ص

مش ع ته.
 -11يعتبر الدفع بعدـ المشروعية والذي بناءاً عميو تحرؾ دعوى فحص المشروعية
ىو دفع مف نوع خاص (دفع قانوني) .
 -12رع و ف ص تمش ع ر شأ ها شأ
ت ب ف ها تش

ترعا و ت ضائ ر

تعامر تتي تت ب في ىي رع و،

خ و ب ث

بجا ب

فإ ه ت ب ج ر رع و ىص ر ظ ا ت ضاء تعاري ك ت

ا تش
ج ر ق

إر ي .
 -13تعتب

ت

إلر ر ر

قضاء ف ص تمش ع ر،

غ
عتبعر م

ا ي م ل ت قابر ت ضائ ر

ت ىماا

ا ت قابر عمال تع ار

العمال

تتش ع ر .
 -14تخت
إلخت

تجهر ت ضائ ر تمختصر ب ظ رع و ف ص تمش ع ر
ت

تم ب ر في تم افظا
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تشمات ر ع

تم افظا

ت

ظ ً

تج ب ر ،

ب ث تك
في
-15

عب

تك

صل تم كمر تعرل تع ا

ت في تم افظا

تم كمر إلر ر ي تمختصر في تم افظا

ختص ت ضاء تج ئي ر

تشمات ر ،

تج ب ر.
ت

تمر ي ب ظ رع و ف ص تمش ع ر

ع ا عب ل إلعتث اء .
 -16تكي صبح ت كا تصار
بات ا

في رع و ف ص تمش ع ر هائي م تب

تم ب  ،ب ث صبح هائي بمج ر صر ا م
ر  ،في

تر ل تتي تأخ باتت اضي ع ا ر جر
صر ا ع قاضي تر جر تثا ر ى بتف

صبح هائي بمج ر

تم عار ت ج ء ت ر جر تثا ر

في تر ل تتي تأخ باتت اضي ع ا ر جت
-17

ت اضي

ت

في
ت

.

تمت ت كا تصار في رع و ف ص تمش ع ر ع ا ت ج ر ت عب ر تتي

ت تص ع ا ى

فه بخ

رع و إلتغاء

تي

ع ا ت ج ر تم

ر

ت ي ع ي في م جهر تكافر .
 -18تهر

رع و ف ص تمش ع ر إتا تب ث

إلر ي م عرمه ر

إتغاءا كما

مع فر مش ع ر ت

ت ال في قضاء إلتغاء .

 -00تشت

رع و ف ص تمش ع ر م

إلج ء

تع

تك هما هرفا إتا تك

م إ ت مه .
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رع و إلتغاء

ت

في ت ب

مبرى تمش ع ر إلر ر تتأكر

التوصيات
بعر ى ى ه ا ب ث ا فإ

تبا ث ت صل إتا عر ت ص ا تتمثل في التي -:

 -1رع ت ةةا م جهةةر تكافةةر

ةةر ت ظةةاا ت ةةا ي

ت ضةةائي تف ع ة
جم

تم افظا

ةة

ي بص ة
تف ع

تمع ةةر بضةة
ت ة ري إتةةا

ت

ةةر الختصةةاص ت ضةةائي فةةي

ر في شأ رع و ف ةص تمشة ع ر كةأي رعة و

ىخ و.
 -2صي بإق
ة

مشة ع مج ة
مثةةل ت ة

ت ةةا

تر تةر تف عة

ي فةي ىقة ب قة ممكة
تمتع ةةر باتم ا عةةا

جةةام مةةا تكافةةر إلج ة ء

إلر ر م ب ها رع و ف ص تمش ع ر.
 -3صةةةةي بةةةةات ص صةةةة
إلختصاصا
ى رص

ر ع ةةةةا رعةةةة و ف ةةةةص تمشةةةة ع ر مةةةة ضةةةةم
ر تم كمر تعرل تع ا

تمم

تم ا عا

ت بإعتبا

إلر ةر ،تةا ال ب ةا ختصةاص تم كمةر بهةا م ةل

جةةةةرل جتهار ،تأعةةةة

ختصاصةةةةها ت ةةةةاتي ع ةةةةا ى

تمشةةةة ع م هةةةةا

إلر ةةر ،مة

فضةةل جة ر

إلختصةةاص بةات ظ فةةي كافةةر تم ا عةةا
صص ح

ة ا تةرع و ةي

ببعت تتش عا كاتج ئ

ت ىع

تة

تمغة ب تتةي صة

بتش عاتها بشكل ص ح ع ا رع و ف ص تمش ع ر.
 -4بةةات غا م ة

ترعةةت ي بخص ة ص قةةا

تخ ة

تفصةةل فةةي تم ا عةةا

إلر ةةةر قةةةا ( )3تعةةة ر  2016تم بةةة فةةةي تم افظةةةا
صي بتعر ل

تا

تج ب ةةةر إال ى ةةةا

م ح الختصاص ت م كمر إلر ر بص

ض ر ت ظ رعة و ف ةص تمشة ع ر ،مة تع ةا ى

ج ةر

ختصاصةها ت ةاتي

باترع و مك تأع عه ع ا ى هةا م كمةر إتغةاء مة بةاب ى تةا تم ة ف ةص
تمشة ع ر .كمةةا ى

تة ص تة

ر بشةةأ

ختصةةاص تم كمةةر إلر ةةر ةةرتل

ع ا عم م ر الختصاص في تمعائل إلر ر.
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قايمة المراجع
أوالً  :القرآا الكريم
ثانيا ً  :الكتب
ت فا  ،تم فعا

 .1ى مر ىب

ت بعر تخامعر عش
 .2ى مر ىب

تتجا ر  ،م شأ تمعا

1990،ا .

ت فا  ،ظ ر ترف ع في قا

تمعا

 ،ت بعر تتاععر  ،م شأ

تم فعا

باإلعك ر ر 1991 ،ا .

 .3ى مر م مر فا

ت

م ا ر )  ،ت بعر
 .4ى

تمر ر

با عك ر ر ،

م مر ع

 .5ب ا

إلر ر ( ،ر عر

عر  ،مبرى عرا جع ر ت
تا 2012 ،ا .

 ،ع

ت ضاء إلر ي ،ر

ت هضر تع ب ر 1999،ا .
إلر ي  ،ت بعر

 ،ظ ر رع و ت ضاء تكامل في ت ا

ال تا 2017،ا.
 .6ت كي م ص ح

مر

 ،ت ع

في ت ظاا ت ا ي تمج

تمعا مر تعامر ( ،ر عر م ا ر ) ،ر

إر

تخ ج  ،تمم كر

تش كا

ر ر تهاشم ر ،

2017ا .
 .7جاب

صا  ،تبع

في ت ضاء إلر ي (،ر عر في تج ا

تمص ي إبر عه في ما ر مبرى تمش ع ر ) ،ر

تر تر

مج

ت هضر تع ب ر،

بعر

 2012/2011ا .
 .8جعف عبر تعار به
ترعت

تر جي  ،تت

ب

ر  ،ر عر م ا ر  ،ت بعر ال تا  ،ر

2009ا.
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تع ر

ت

ر في ال ظمر

ت امر ت ش

تت

،

 .9خاتر ب خ ل تظا  ،ت ضاء إلر ي في تمم كر تع ب ر تعع ر ر – ر
ت بر رب ا تم اما بجامعر إلماا م مر ب عع ر إلع م ر باتمم كر تع ب ر
تعع ر ر ،تج ء
 .10خم

ل ،ر1432 ، .ا .

تع ر إعماع ل  ،إلثبا

ىماا ت ضاء

تعاري  ،ت بعر

إلر ي

تا 2016 ،ا .
 .11را شتا صر

م مر  ،ت ضاء إلر ي ت ا ع إختصاصاته م

تعاري  ،ر عر ت
 .12ر م

ع

ر م ا ر  ،ت بعر
غف

ت ضاء

تا 2016 ،ا .

 ،تخص مر في ترع و تمر ر إشكات اتها في ت ا

تع قي ( ،ر عر م ا ر )  ،ت بعر ال تي  ،تم ك تع بي 2018 ،ا .
ىف

.13

ف ر  ،ت ضاء إلر ي  ،تكتاب

تمش ع ر -إلختصاص -رع و إلتغاءإ ر
ىف

.14

ل ،قضاء إلتغاء ،إمبرى

ت هضر تع ب ر 2009،ا .

ف ر  ،ت ظاا ت ا ي ت م عار في رع و إلتغاء  ،ر عر م ا ر  ،ر

ت هضر تع ب ر 1998 ،ا .
ئر صاتح ى مر ق ر ل  ،ت قابر ع ا رعت

.15
ر
.16

ت هضر تع ب ر  ،ت ا

2010 ،ا .

ئر ع ا تعشي  ،إب ال ت

ت

ر ت

 ،ر عر م ا ر ،

ظمر ،م ك تر عا

إلر ر تضا

ر

با ف ر ،ر عر ت

تع ب ر  ،ت بعر ال تا 2018،ا .

 .17عاتا ى مر تك ر  ،ىص ل إلج ء

تج ئ ر في تتش

تف ع

تكثاب تثا ي – ت ضاء تج ئي  ،تم اكمر  ،ت كا  ،ت ع في

ي ،
كاا-

ت بعر تثاتثر 2008 ،ا .
 .18عامي جمال تر

 ،ت ضاء إلر ي  ،ت قابر ع ا ىعمال إلر

– مبرى

تمش ع ر – ت ظ ا ت ضاء إلر ي  ،ر عر م ا ر  ،إر .إ  ،م شأ تمعا
با عك ر ر2003ا .
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 .19عامي جمال تر
تمتص ر بشئ
إب

 .20عا

 ،رعا ي تتع ر ،
تعم م

تم ظف

 .21عا

 ،م شأ تمعا

ا شك ي ت ت ر  ،ش ح قا

تج ء تثا ي  ،ت بعر
إب

ال ر ت ضاء إلر ي ع ا ت ع
باإلعك ر ر 1986 ،ا .

إلج ء

ي،

تج ئ ر تف ع

تا 2013،ا .

ا ت ت ر  ،عبر هللا خ ل تف

تعم ر في تم ر

 ،إلج ء

تج ئ ر تمر ر تش ع ر  ،ت بعر تثا ر 2014 ،ا .
 .22ع ما م مر ت ما ي  ،ت ظ ر تعامر ت
 ،ت بعر تخامعر  ،ر
 .23ع

ا تم

تر عا

قي  ،إلج ء

في ترع و إلر ر  ،ر عر م ا ر،

تجامعر تجر ر ت ش 2005 ،ا .
ع مر تج

 ،مبرى تمش ع ر ض ب خض ع إلر

ت بعر تثاتثر  ،ر

اشا بع ي  ،تم فعا

إلر ر ت ض
 .27عبر تع

،

تعامر ت ا

ت هضر تع ب ر 1976 ،ا .

 .26عبر ت

ا  ،تج ء ال ل ،ر
م مر تصغ

تعع ري  ،ت بعر

 ،تا

إلر ر  ،إج ء

ت هضر تع ب ر  ،ت ا
إلر ي ب

ف

ترع و

1999 ،ا .

تتش عي تمص ي

تا 2015 ،ا .

 .28عبر تغ ي بع ي عبر هللا  ،ت ضاء إلر ي  ،قضاء إلتغاء ،
ت ضاء إلر ي ع ا ىعمال إلر
ش

تع ب ر ،

تا 2018 ،ا .

 .24شار ر إب
.25

ت

ر ع ا مبرى تمش ع ر في

إلر ي تف ه إلع مي (،ر عر م ا ر)  ،م ك

ت بعر
ر

تفك تع بي 1984 ،ا .

اص ع ي ت مي  ،إلعتث اء

تا

إلر ر  ،ر عر م ا ر

– رع و إلتغاء رع و ت ضاء تكامل –

قب ل رع و إلتغاء – ىعباب ت ع باإلتغاء – إج ء
ت كا ف ها  ،م شأ تمعا

ا

ال ر

باإلعك ر ر 1997 ،ا
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رع و إلتغاء

 .29عبر تفتاح ع  ،ت ضاء إلر ي  ،تج ء ال ل  ،قضاء إلتغاء  ،مكتبر
تج ء تجر ر
 .30عبر هللا تف

في ىص ل تم اكما

،ت ج

تتجا ر  ،تج ء

تمر ر

ل ،ت بعر تثا ر 2014،ا .
 .31عبر هللا خ ل تف

 ،ىص ل تم اكما

ل،

تمر ر تتجا ر  ،تج ء

ت بعر تثا ر 2013 ،ا .
 .32عبر هللا عع ر فهر تر ا  ،تم اكا تخاصر

إلعتث ائ ر ىث ا ع ا

تمتها 2012 ،ا .
 ،تكتاب ال ل ،

 .33عبر ت اص ىب عمهر ر  ،ت ضاء إلر ي في ف ع
2014ا.
 .34عبر ت اص عبر هللا ىب عمهر ر  ،مبرى تمش ع ر
إلر

 ،ت بعر

 .35عبرهللا

ت قابر ع ا ىعمال

تا 2011 ،ا .

بر ،مبارئ ت ا

جامعر رمش ،

إلر ي ،ر ، .م ش

1994ا.
تتك

 .36عثما

ي  ،ت ج

في ش ح قا

ىص ل تم اكما

تمر ر

ت

ف ها ،

كاا

تتجا ر قا ( )2تع ر  2001ا  ،تج ء تثا ي ،
2003ا
 .37عر ا
مش

عم  ،إب ال ت
ته ئر تف ع

 .38عصم

إلر ر تضا

ر تمعت ر ت

عبر تمج ر بك  ،مج

تم

با ف ر

تم ظف ،

 ،ا هللا2001 ،ا .

تر تر  ،ر

تكتب تع م ر  ،ب

2011،ا .
 .39ع ي شف  ،ت قابر ت ضائ ر ع ا ىعمال إلر
تعع ر ر – ر عر ت

ر م ا ر ،معهر إلر
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في تمم كر تع ب ر

تعامر ،ت ات2002 ،ا .

 .40ع ي غعا ى مر  ،ترف ع تشك ر في ترع و تمر ر  ،ر عر م ا ر ،
تا 2016 ،ا .

ت بعر

 .41ع بري عما  ،ت ظ ر تعامر ت م ا عا
تج ئ ي ،تج ء

إلر ر في ت ظاا ت ضائي

ل ،ت ضاء إلر ي ،ر ، .ر

تم ب عا

تجامع ر،

تج ئ 1998 ،ا .
 .42فت ي ت
 .43ماجر

ري  ،ت ضاء ترعت ي في ف ع
غب ت

تب ا  ،تر
 .44ما

ر عر م ا ر 2004 ،

 ،ت ضاء إلر ي  ،ر عر م ا ر  ،ف عا  -مص –

تجامع ر 1988،ا .

جب

ض ،

إلر ي – ت شا

إلر ي – تكتاب

ل إ تت ظ ا

ص ل تعامر ت ا

إلر يإ ،ر ، .مكتبر تج ء تجر ر  ،تم ص

– 2001 ،

2002ا .
ت ه ي ،معئ ت ر تر تر ع ىعماتها غ

 .45مجري مر

تتع ت ،ت بعر تثا ر ،ر

ت هضر تع ب ر ،ت ا

تتعاقر ر– قضاء

1997-1996 ،ا .

 .46م ع خ ل  ،ت ضاء إلر ي  ،ت ظ ا ت ضاء إلر ي في تب ا – رع و
ت ضاء تشامل  ،تر

1992 ،ا .

تجامع ر  ،ب

 .47م ع خ ل  ،ت ضاء إلر ي ت ب ا ي– ر عر م ا ر ،ت بعر

تا ،ر

ت هضر تع ب ر1982 ،ا .
 .48م مر ىب عما

 ،ت ضاء إلر ي في ف ع

 ،تج ء تثاتث ،ت بعر

ت بعر 2007 ،
 .49م مر تصغ
تت

بع ي ،ت ج

في تم ا عا

 ،ع ابر ،تج ئ 2005 ،ا.
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إلر ر ،ر ، .ر

تع ا ت ش

قاعا جعف  ،ت ع

 .50م مر ى

تمش ع ر – مج

تعاا  ،ت ضاء إلر ي (مبرى

في ت ا

تر تر – رع و إلتغاء )  ،ر

ت هضر تع ب ر  ،ت ا

،

1987ا .
 .51م مر ب

تف

ب

 ،معئ ت ر تر تر ع

ت ب اتها إلر ر  ،ر عر م ا ر  ،ت بعر

ىعماتها غ

تمش عر

تا  ،مكتبر ت ا

إلقتصار

2009 ،ا .
 .52م مر

عبر ت اب،

فع

إلر ي ،ر ، .ر
 .53م مر ع ما
تا

تم ب عا
ا

عثما

ع

م مر عثما  ،مبارئ ت ا

تجامع ر ،إلعك ر ر2001 ،ا .
إلر ي تف ع

شب  ،ت ا

ي ،تج ء

ل ،ما ر

إلر ي  -ظ ر تشخص ر تمع ر ،ىعات ب تت ظ ا إلر ي ،ت ا

إلر ي في عص
تع ب ر ،ت ا
 .54م مر ع ما
إلر

إل ت

ت اع ب ث

 ،ت بعر

ت هضر

تا ،ر

2018 ،ا .
ا

شب  ،ت ضاء إلر ي في ف ع

 ،إمش ع ر ىعمال

ت قابر ع ها – ىعات ب ت قابر ت ضائ ر تت ظ ا ت ضائي في ف ع

– رع و إلتغاءإ ،ت بعر
 .55م مر ع ما

ا

ت هضر تع ب ر ،ت ا

تا ،ر

شب  ،قضاء إلتغاء في ر تر ف ع

2015 ،ا .
 ،ت بعر

تا،

2018ا .
 .56م مر عبر تك ا تع عي  ،تم كمر إلر ر تع ا في ظاا ر
تعع ري  ،ر عر إعت ئ ر م ا ر  ،ت بعر

تا  ،مكتبر ت ا

تمظاتا
إلقتصار،

2011ا .
 .57م مر عبر هللا ىب
ترعت ي في ف ع

م

،ت ع
مص

في ظا ت قابر ترعت

ر عر ت

2017،ا.
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ر ( ت ضاء

ر م ا ر)  ،ت بعر

تا

 .58م مر م مر بر

 ،قابر ت ضاء ع ا ىعمال إلر  ،ت عا

تمش ع ر ت ظ ا ت ضاء إلر ي ختصاصه ،إر .إ ،ر
تا

ل ،مبرى

ت هضر تع ب ر،

1997 ،ا .

 .59م مر م مر بر

في ت ضاء إلر ي

 ،عبر ت ف ظ تش مي ،ت ج

ت ضاء ترعت ي ،ب”ر. 2005-2004 ،” .
 .60م م ر تك
ر

ي ،ىص ل تم اكما

تم فعا

ل ،

تمر ر  ،تمج ر

تث افر ت ش 2012،ا.

 .61م م ر عبر ع ي م ر ت ب ري  ،ت ظاا ت ا ي إل ضاء ترع و إلر ر
م

ت كا باتم ض ع  ،ت بعر

ر

تا  ،تم ك

،

تع بي  ،ت ا

2018ا .
 .62م م ر م مر افظ  ،ت
 ،تا

إلر ي  ،ر عر م ا ر  ،ر

ت هضر تع ب ر

1993 ،ا .

 .63م م ر م مر افظ  ،ت ضاء إلر ي في

ر  ،ت بعر

 .64معع ر ش ه ب  ،تمبارئ تعامر ت م ا عا

إلر ر  ،تج ء

تا1987 ،ا .
ل ،ت بعر

تثاتثر2005 ،ا .
تم ا عا

إلر ر،

 .65مص فا م م ر عف في ،ت قابر ع ا ىعمال إلر
تج ء

ل ،ر عر ت ب ر ظ ر ت قابر في كل م ر تر إلما

تع ب ر

تمت ر

تر ل تم ا ر ،ر11990 ، .ا .

 .66مع ت عبر تت ب ،ترف ع تمر ر
تم ب عا
 .67م ص
تا  ،ر
.68

تتجا ر  ،ت بعر تثا ر ،ر

تجامع ر 1995،ا .
عبر هللا ت
افا ت ش

ب ل عم  ،ت ع

تبه  ،ترف بعرا تت ف
تت
في قا

 ،ر عر م ا ر  ،ت بعر

 ،عما 2010 ،ا .
تم فعا
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تمر ر تتجا ر .2011،

.69

ب ر عبر ت

ا كامل  ،ترعا ي إلر ر  ،ر

،

ت هضر تع ب ر  ،ت ا

1996ا .
.70

ا ي عبر ت
تم ا عا

م غا ا  ،ت ضاء إلر ي  ،في ض ء قا

إلر ر تف ع

تفصل في

ي تجر ر قا ( )3تع ر 2016ا .

ثالثا ً  :الرسايل العلمية
 .1مر

ع

ع ي ع عا ت با ي ،إج ء

ترع و إلر ر في ت ا

إلما تي ،ر عر م ا ر ،عاتر ماجعت  ،جامعر ت ا
ت اضي إلر ي في ما ر ت

 .2ع ما ي تعع ر ،ر

عاتر ماجعت  ،جامعر م ت ر معم ي ت ي
ى مر بع شر  ،رع و إتغاء ت

 .3ش
جامعر

ت

تعامر،

ا

2004-2003 ،ا .
إلر ي  ،عاتر ماجعت

،

2010،ا .

 .4عائشر غ ار
مك

2014 ،ا .

،ر

ت اضي إلر ي

تخ ج ت ل شهار تماجعت

ر ر ع اته في قابر تمش ع ر،

 ،جامعر ت ري 2014 ،ا .

 .5عبر ت اص ىب عمهر ر ،تخص مر إلر ر معت بل ت ضاء إلر ي في
فع
.6

– ر عر م ا ر ،عاتر ركت

عب

ر،

إلج ء

تمر ر

تش

ا ،جامعر ع

شم 2009 ،ا .

تشك ر ت ب ل ترع و إلر ر

إلر ر،

عاتر ماجعت

في ت

فا تا

 ،جامعر ىب بك

ب ا ر ،ت معا  ،تج ئ 2016-2015 ،ا .
 .7ع ي عاتا ع ي صار ،رع و إلتغاء في ت ضاء إلر ي تف ع
ت ص ل ع ا ر جر تركت
تب ث تر عا

ا في ت ا

تع ب ر 2008 ،ا .
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ي ،عاتر

تعاا  ،جامعر تر ل تع ب ر  ،معهر

.8

في ت م ،

ع ي م مر ع مظف  ،ت قابر ت ضائ ر ع ا ىعمال إلر

عاتر ماجعت  ،جامعر تر ل تع ب ر  ،معهر تب ث تع ب ر ،ت ا

،

2005ا .
م

 .9عم

تت كما ي  ،ت ضاء ترعت ي ف ا ً ت ا

تع ا قا ( )3تع ر 2006ا  ،ر عر ت

تم كمر ترعت

ر  ،عاتر ماجعت

ر

 ،جامعر

2010 ،ا .
ع عا ي ع ي ،تتظ ا

.10

إلر ر،

تص ح في تم ا عا

عاتر

ماجعت  ،جامعر ىب بك ب ا ر ،ت معا  ،تج ئ 2008-2007 ،ا.
قاضـي ى

.11

ف صل ،ر تـر ت ا ـ

ر

ت اضـي إلر ي في

تك عها في تج ئ  ،عاتر ماجعت  ،جامعر م ت ي ،قع

ر ،تج ئ ،

تع ر تجامع ر 2010-2009ا.
 .12م مر ى مر م مر ب ي ،إلختصاص ب ظ
إلما
تا

تع ب ر تمت ر  ،ر عر ت

تم ا عا

إلر ر في ر تر

ر م ا ر ،عاتر ماجعت  ،جامعر

 1435 ،ـ2014 -ا.
شاا امر تكعاعبر ،ت قابر ت ضائ ر ع ا ت ف

.13
في ت

إلر ر -ر عر م ا ر،

ر 2008 ،ا .
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تمص ر تعامر

عاتر ماجعت  ،جامعر م تر،

رابعا ً  :األبحاث
 .1ع ي عبرهللا تع ري ،ر
تا

إلر ي،

إلر ر ،ب
 .2م مر ع ما
( قر عمل غ

الجتهار ت ضائي إلر ي في تع

قر عمل ،م رمر إتا تم تم

21-20 ،
ا

شب ،
مش

ت

ل ت عاء تم اكا

2011ا .
ر

ل معت بل ت ضاء إلر ي في ف ع

) ،فمب 2017 ،ا .
إل

 .3معع ري ع  ،ىعمال تع ار ب

تت ر ر ( قر عمل ت م تم

تثا ي ت عاء تم اكا إلر ر في تر ل تع ب ر ) 2012/9/12-11 ،ا .
خامسا ً :المواقع اتلكترونية
 -1موقع القانونية (جريد قانونية الكترونية بالم رب) www.alkanounia.com
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