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املستحدث يف قانون القضاء اإلداري األردني 
د. نوفان العقيل العجارمة*

امللخص: 
املشرِّع  موقف  دراسة  خالل  من  اإلداري  القضاء  موضوعات  أهم  أحد  البحث  هذا  يتناول 
األردني  في قانون القضاء اإلداري رقم 27 لسنة 2014، وذلك للوقوف على أهم األحكام 
التي جاء بها املشرِّع. وُيعد موقف املشرِّع  في هذا القانون نقطة حتول حقيقية في النظام 
القانوني األردني بخروجه من مظلة القضاء املوحد والدخول في مرحلة القضاء املزدوج، 
وقد تطور موقف املشرِّع األردني تطوراً كبيراً بشأن االختصاص الوظيفي حملاكم القضاء 
العامة  الوالية  اإلداري فيما يتعلق بقضاء اإللغاء، حيث أصبحت احملكمة اإلدارية صاحبة 
بنظر جميع الطعون املتعلقة بالقرارات اإلدارية، كما تبنى هذا القانون -  وألول مرة - مبدأ 
وهي  اإلدارية  االستئناف  محكمة  استحداث  خالل  من  اإلداري  التقاضي  درجات  تعدد 
احملكمة اإلدارية العليا، إضافًة إلى استحداث احملكمة اإلدارية كمحكمة أول درجة، وقد حسم 

املشرِّع اجلدل الفقهي والقضائي بشأن عدد من املسائل  املتعلقة  مبيعاد رفع الدعوى. 
التحليلية،  بالطريقة  الوصفية  الطريقة  يزاوج  قانونياً،  منهجاً  البحث  هذا  في  اتبعنا 
ومت  القضائية،  واألحكام  الفقهية  واالجتهادات  التشريعية  النصوص  على  معتمدين 
تقسيم الدراسة في هذا البحث إلى مبحث متهيدي تناولنا فيه التطور التشريعي للقضاء 
االختصاص  بشأن  املستحدثة  األحكام  بالدراسة  تناولنا  ثم  ومن  األردن،  في  اإلداري 
التنظيم  املستحدثة بشأن  الثاني األحكام  املبحث  أول، وتناولنا في  الوظيفي في مبحث 
القضائي، أما املبحث الثالث فخصصناه لألحكام املستحدثة بشأن ميعاد رفع الدعوى، 

ثم خصصنا اخلامتة لتتضمن أهم التوصيات والنتائج.  
بإدخال  اإلداري  القضاء  قانون  تعديل  بضرورة  األردني  املشرِّع  الدراسة  أوصت  وقد 
املتعلقة بالعقود اإلدارية ضمن اختصاص احملكمة اإلدارية، وتضمني قانون  املنازعات 

القضاء اإلداري نصاً يتناول كافة املسائل املتعلقة بقضاة محاكم  القضاء اإلداري.  
كلمات دالة: القضاء املزدوج، دعوى اإللغاء، االختصاص القضائي، منازعات العقود 

اإلدارية، محاكم القضاء اإلداري.

برئاسة  والرأي  التشريع  ديوان  ورئيس  األردنية،  اجلامعة  احلقوق،  كلية  املشارك،  العام  القانون  أستاذ   *
الوزراء  مجلس  لشؤون  دولة  وزير  ثم   )2012( السياسية  التنمية  وزير  الهاشمية.  األردنية  اململكة  الوزراء، 

.)2013/2012(
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املقدمة:
العالقة ما بني الفرد والسلطة في دول عاملنا املعاصر، عالقة قانونية، وأصبحت الدولة 
احلاضر  الوقت  في  السيادة  وأصحبت  القانونية،  الدولة  أو  املشروعية  بدولة  تعرف 
للقانون، وإذا نشب أي خالف  ما بني الفرد والسلطة اإلدارية بشأن ما تصدره من قرارات 
إدارية، فإن املرجع املختص بالفصل في النزاع هو القاضي اإلداري، والذي يعتبر الرقيب 
األول على مشروعية أعمال اإلدارة، واحلصن احلصني لضمان وحماية حقوق األفراد 
اإلدارة وفهمه لظروفها  بأعمال  اإلداري بحكم تخصصه وإملامه  فالقاضي  وحرياتهم، 

ومطالبها، أقدر من القاضي العادي على االضطالع بهذه املهمة.
التجديد والتطوير، فهو قضاء إنشائي ال  القضاء اإلداري من  وعالوة على ما يتسم به 
قضاء تطبيقي، فدوره ال يقتصر على تطبيق القواعد القانونية على النزاع املاثل أمامه، بل 
ميتد دوره إلى خلق وابتداع القواعد التي تتالءم واملنازعة اإلدارية، إضافة إلى دوره في 
تفسير وتطوير القواعد القانونية لتتالءم مع مستجدات احلياة وظروفها؛ ألن النصوص 
بني  العادل  التوازن  قضاء  اإلداري  القضاء  ُيعد  لذا  متناهية،  غير  واحلوادث  متناهية 
إلى حتقيقها من خالل  العامة  التي ترمي اإلدارة  العامة  السلطة واحلرية، بني املصلحة 
لألفراد  اخلاصة  املصلحة  وبني  واّطراد،  بانتظام  سيرها  وضمان  العامة  املرافق  إدارة 

املتمثلة في ضمان حقوقهم وحرياتهم وحمايتها.
املشرِّع األردني خطوات مهمة جتاه هذا  اإلداري، فقد خطا  القضاء  أهمية  وانطالقاً من 
على  اإلداري  القضاء  بتطوير  تعنى  التي  التشريعات  منظومة  تعزيز  خالل  من  األمر، 
وقد  املزدوج،  القضاء  إلى  املوحد  القضاء  من  انتقل  حيث  الزمان،  من  قرن  نصف  مدار 
كان آخر هذه التطورات وأهمها هو قانون القضاء اإلداري رقم )27( لسنة 2014، والذي 
تبنى - وألول مرة-  مبدأ تعدد درجات التقاضي اإلداري باستحداث محكمة االستئاف 
اإلدارية أال وهي احملكمة اإلدارية العليا، إضافة إلى استحداث احملكمة اإلدارية كمحكمة 
أول درجة، وقد حسم املشرع اجلدل الفقهي والقضائي  بشأن عدد من املسائل  املتعلقة  

مبيعاد رفع الدعوى.
القانون  هذا  في  األردني  املشرِّع  موقف  على  الضوء  تسليط  الى  الدراسة  هذه  وتهدف 
لبيان أهم اإليجابيات والسلبيات ومواطن القصور واخللل في هذا القانون، حتى نعزز 
اإليجابيات، ونوصي املشرِّع بتالفي  السلبيات، ومما ال شك فيه أن هذه الدراسة سوف 
ترفد املشرِّع والقضاء اإلداري ببعض األفكار التي من شأنها أن تسهم في تطور التجربة 

األردنية في القضاء اإلداري.
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سواء  القانون  هذا  في  املستحدثة  القانونية  األحكام  أهم  الدراسة  هذه  في  وسنتناول 
ذلك  وقبل  الدعوى،  رفع  ميعاد  أو  القضائي  التنظيم  أو  الوظيفي  باالختصاص  تعلقت 
سنمهد لهذه الدراسة بفصل متهيدي نتناول فيه التطور التشريعي للقضاء اإلدراي في 

األردن بشكل عام.
وسوف نتبع في هذا البحث منهجاً قانونياً، يزاوج الطريقة الوصفية بالطريقة التحليلية، 
املتعلقة  القضائية  واألحكام  الفقهية  واالجتهادات  التشريعية  النصوص  على  معتمدين 

مبادة البحث، ومن أجل حتقيق ذلك  قسمنا خطة البحث إلى:
 املبحث التمهيدي: التطور التشريعي للقضاء اإلداري في األردن.

املبحث األول: األحكام املستحدثة بشأن االختصاص الوظيفي.
املبحث الثاني: األحكام املستحدثة بشأن التنظيم القضائي.

املبحث الثالث: األحكام املستحدثة بشأن ميعاد رفع الدعوى.
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 املبحث التمهيدي 
التطور التشريعي للقضاء اإلداري في األردن

فالقانون  املدنية،  أو  العادية  احملاكم  عن  اإلداري  القضاء  محاكم  استقالل  العام  األصل 
اإلداري – الذي يسهم القضاء اإلداري في إنشاء نظرياته وقواعده – هو قانون مستقل 
عن القانون اخلاص كالقانون املدني والقانون التجاري، وقد مرَّ التطور التشريعي لهذا 

القضاء بثالث مراحل رئيسية:  
املرحلة األولى - ما قبل عام 1952:  

حيث   1921 عام  في  األردن  شرق  إمارة  تأسيس  منذ  اإلداري   القانون  مالمح  ظهرت 
من  الكثير  أنذاك  القائمة  واألنظمة  القوانني  وكذلك   1928 سنة  دستور  نصوص  أقرت 
نظاماً  الفترة  تلك  خالل  كان  األردني  القضائي  النظام  أن  إالَ  اإلداري،  القانون  مبادئ 
قضائياً موحداً، وإن احملاكم املدنية وحدها هي التي كانت صاحبة الوالية العامة، وجهة 
أم  بينهم،  فيما  األفراد  بني  أكانت  سواًء  املنازعات  كافة  نظر  في   الوحيدة  االختصاص 
من  متاماً  التحرر  على  قادرة  املدنية  احملاكم  هذه  تكن  ولم  بل  فيها،  طرفاً  اإلدارة  كانت 
العدلية  فيما يعرض عليها من منازعات  القانون اخلاص، السيما مجلة األحكام  أحكام 

إدارية، وفضالً عن ذلك فإنها كانت ممنوعة من إلغاء القرارات اإلدارية.
لقد أجاز املشرِّع في قانون دعاوى احلكومة لسنة 1934 مقاضاة احلكومة، وحدد نوع 
النظامي  القضاء  الدولة، وقصر املشرِّع والية  إقامتها ضد  التي ميكن لألفراد  الدعاوى 
)العادي( على التعويض، مبعنى أن اختصاص احملاكم كان قاصراً على مساءلة اإلدارة 
عن أعمالها التي تقع مخالفة للقوانني واألنظمة واحلكم عليها بالتعويض إن كان ثمة وجه 
املشرِّع  ألن  تنفيذها،  وقف  أو  اإلدارية  القرارات  إلغاء  مسألة  احملاكم  تتناول  ولم  لذلك، 
–على حد تعبير محكمة االستئناف أعلى محكمة في التشكيل القضائي آنذاك- لم مينحها 
صالحية مراقبة مدى مشروعية القرارات اإلدارية، حيث تقول: »..إنه ملا كانت السلطة 
اإلدارية مستعملة مبوجب هذه األنظمة في تقدير لياقة املوظف أو كفاءته للعمل أو عزله 
عندما ترى هذه السلطة أن املصلحة العامة تقتضي ذلك، فإنه ال حق للسلطة القضائية أن 
تتعدى على هذا االستعمال مطلقاً ملا في ذلك من إخالل بقاعدة تفريق القوى في الدولة ... 
وإن جعل السلطة القضائية صاحلة لتدقيق أعمال إدارية من هذا القبيل وتنفيدها، يجب 
أن ينص عليه القانون ... وليس في القوانني احلاضرة نص على حق السلطة القضائية في 
هذه املراقبة«)1(.  وتؤكد محكمــــــة االستئناف على هذا املبدأ في حكــــــم آخر حيث تقـــول: 

)1( حكم محكمة االسئناف الصادر بتاريخ 1935/4/13 في القضية رقم 35/59، املجلة القضائية، وزارة العدل 

األردنية، العدد اخلامس، السنة األولى، ص305.
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»...إن اختصاص القضاء ُمقيد بالدعوى التي ترفع ضد احلكومة، دعوى املطالبات فقط، 
كمطالبة احلكومة بحق اكتسب مبوجب عقد، أو مطالبتها بالتعويض عن أموال منقولة أو 
غير منقولة.... وملا كانت احلكومة العثمانية قائمة باألمر في هذه البالد.. ما كان للقضاء 

أن يتدخل في بحث قضية قائمة على الطعن باإلجراءات اإلدارية....«)2(.
املرحلة الثانية- ما بني عام 1952 وحتى 2014: 

لقد آثرنا القول بأن القانون اإلداري في األردن كانت له خالل الفترة السابقة مالمح – 
أن أوجب  إلى  فعلياً حقيقياً، وذلك  القانون وجوداً  القول بأن لهذا  – على  مجرد مالمح 
املشرِّع الدستوري في املادة )100( من الدستور األردني لسنة 1952 إنشاء محكمة العدل 
أوكل  26 لسنة1952، والذي  النظامية رقم  قانون تشكيل احملاكم  العليا، وقد مت إصدار 
حملكمة التمييز- كمحكمة عدل عليا- االختصاص بنظر املنازعات املتعلقة بطلبات إلغاء 
طلبات  نظر  في  متخصص  قضاء  التاريخ  ذلك  منذ  لدينا  أصبح  وقد  اإلدارية،  القرارات 
اإللغاء املتعلقة بالقرارات اإلدارية، حيث أصبح للمحكمة احلق في إلغاء القرارات اإلدارية 
وفي الفصل في بعض املنازعات اإلدارية دون أن تكون مقيدة في ذلك بأحكام القانون 

املدني وال بغيره من فروع القانون األخرى. 
وهكذا ميكن القول إنه بصدور قانون تشكيل احملاكم النظامية لسنـة 1952 زرع املشرِّع 
بذرة القضاء املزدوج،  ولم يغادر النظام القضائي األردني  كلياً مرحلة القضاء املوحد، وقد 
تعزز هذا األمر بصدور قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992، حيث أصبحت لدينا 
محكمة مستقلة استقالالً تاماً عن محكمة التمييز، وهي محكمة العدل العليا، وعلى الرغم 
التي جاء بها قانون هذه احملكمة من حيث توسيع اختصاصها  العديدة  من اإليجابيات 
وإلغاء التحصني التشريعي، ومنح احملكمة- وألول مرة - االختصاص بالتعويض عن 
اختصاص احملكمة محدداً  أنه جعل  القانون  يعاب على هذا  ما  اإلدارية، ولكن  القرارات 

على سبيل احلصر، وجعل القضاء اإلداري في األردن على درجة واحدة.
املرحلة الثالثة- مرحلة قانون القضاء اإلداري رقم )27(  لسنة 2014:  

القضاء  مرحلة  من  األردني  املشرِّع  فيها  انتقل  حقيقية  حتول  نقطة  القانون  هذا  ُيعتبر 
املوحد إلى مرحلة القضاء املزدوج، حيث تالفى إلى حد كبير عيوب التشريعات السابقة، 
إذ أصبح لدينا قضاء إداري صاحب والية عامة بنظر كافة املنازعات اإلدارية، ومت األخذ  
أصبح  حيث  واملصري-   الفرنسي  باملشرِّعني  أسوة  التقاضي-  درجات  تعدد  مببدأ 
القضاء اإلداري في األردن على  درجتني: احملكمة اإلدارية كمحكمة أول درجة، واحملكمة 

اإلدارية العليا كمحكمة استئناف إداري.
العدد  األردنية،  العدل  القضائية، وزارة  املجلة   ،35/39 القضية رقم  الصادر في  حكم محكمة االسئناف   )2(

اخلامس، السنة األولى، ص318-315.
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املبحث األول
األحكام املستحدثة بشأن االختصاص الوظيفي

حملكام  الوظيفي  االختصاص  بشأن  كبيراً  تطوراً  األردني  املشرَّع  موقف  تطور  لقد 
في  ذلك  نبني  وسوف  التعويض،  قضاء  أو  اإللغاء  بقضاء  تعلق  سواء  اإلداري  القضاء 

املطلبني التاليني:
املطلب األول

 األحكام املتعلقة بطلبات اإللغاء
لقد منح املشرِّع األردني في قانون القضاء اإلداري رقم )27(  لسنة 2014، وألول مرة، 
الوالية العامة للقضاء اإلداري بنظر جميع الطعون املتعلقة بالقرارات اإلدارية، ولم يعد 
اختصاص احملكمة اإلدارية محدداً على سبيل احلصر كما كان سابقاً في قانون تشكيل 
احملاكم النظامية وقانون محكمة العدل العليا، وهذا  احلكم املستحدث جلي وواضح من 
والتي   2014 لسنة    )27( رقم  اإلداري  القضاء  قانون  من   )5( املادة  من  )أ(  الفقرة  نص 
املتعلقة  الطعون  بالنظر في جميع  اإلدارية دون غيرها  بالقول: »تختص احملكمة  جاءت 

بالقرارات اإلدارية النهائية مبا في ذلك...«. 
وقد أكد املشرِّع على موقفه هذا عندما نص في البند )7( من الفقرة )أ( من املادة )5( من 
أي  ُيقدمها  التي  »الطعون  بنظر  اإلداري  القضاء  محكمة  اختصاص  على  ذاته  القانون 
متضرر املتعلقة بإلغاء القرارات اإلدارية النهائية ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة 
مبقتضاه«، حيث جاءت عبارة »جميع الطعون املتعلقة بالقرارات اإلدارية النهائية« وعبارة 
»الطعون التي ُيقدمها أي متضرر املتعلقة بإلغاء القرارات اإلدارية النهائية« لتؤكد الوالية 
العامة للمحكمة اإلدارية بنظر كافة املنازعات اإلدارية إال ما استثني منها بنص صريح 
الصادرة  والقرارات  بالضرائب والرسوم  املتعلقة  اإلداري كالطعون  القضاء  قانون  في 

عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل)3(.  
مازالت  اإلدارية  احملكمة  أحكام  بعض  أن  إال  القاطعة  وداللتها  النصوص  وضوح  ومع 
متأثرة بقضاء محكمة العدل العليا وتسير في فلكها رغم االختالف البنيِّ في النصوص 

)5( من قانون القضاء اإلداري على أنه: »تخضع الطعون املتعلقة بالضرائب  تنص الفقرة )ج( من املادة   )3(

والرسوم إلى طرق الطعن املُبيَّنة في القوانني اخلاصة، كما ينص البند )8( من  الفقرة )ا( من املادة ذاتها 
على: »الطعون في أي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات 

الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل«.
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من  االختصاص  »...يعتبر  أحكامها:  أحد  في  اإلدارية  احملكمة  تقول  حيث  واألحكام، 
املستدعي هو موظف  أن  البنيِّ  تلقاء نفسها، وملا كان  إثارته من  العام وللمحكمة  النظام 
ورد  وحيث  األردنية،  اجلامعة  وهي  حكومية  مؤسسة  في  أستاذاً   يعمل  باعتباره  عام 
اإلدارية  القرارات  الشأن في  يقدمها ذوو  التي  الطعون  بالنظر في  اختصاص محكمتنا 
أو  باالنتداب  أو  بالنقل  أو  بالترفيع  أو  العامة  الوظائف  في  بالتعيني  الصادرة  النهائية 
باإلعارة أو بالتكليف أو بالتثبيت في اخلدمة أو بالتصنيف والتي يجوز للموظفني العامني 
الطعن فيها على سبيل احلصر في املادة )5/ا/2( من قانون القضاء اإلداري ...انظر قراري 

محكمة العدل العليا رقم 1994/184 ورقم 2009/269«)4(.
أحد  في  تقول  حيث  العليا،  اإلدارية  احملكمة  ذاته  النهج  تسلك  أن  أيضاً  املستغرب  ومن 
وللمحكمة  الدفوع،  باقي  على  ومقدم  العام  النظام  من  االختصاص  »...يعتبر  أحكامها: 
إثارته من تلقاء نفسها وبأية مرحلة وبدون طلب من اخلصوم، وملا كان ما ورد في املادة 
احلصر،  سبيل  على  ورد  قد   2014 لسنة   )27( رقم  اإلداري  القضاء  قانون  من  )5/ا/2( 
املتعلقة  النهائية  اإلدارية  القرارات  في  فقط  يكون  اإلدارية  احملكمة  اختصاص  إن  حيث 
بالتعيني، وحيث إن القرارين محل الطعن يتعلقان بتجديد التعيني لكل من الدكتور بشير 
.. والدكتور زيد .. وليس بالتعيني ابتداًء باعتبار أن التجديد هو امتداد لقرار تعيني سابق، 
مما يجعل هذا الطعن ليس من الطعون التي يجوز تقدميها للمحاكم اإلدارية، إذ إن جتديد 
لعدم  شكالً  الدعوى  رد  يتعني  ومما  اإلدارية،  احملكمة  اختصاص  عن  يخرج  التعيني 

االختصاص«)5(.
القانون،  صحيح  وتخالف  مكانها  في  ليست  السابقة  االجتهادات  بأن  فيه  الشك  ومما 
د أحكام القانون وأن  ونتمنى على احملكمة اإلدارية العليا باعتبارها محكمة عليا أن ُتوحِّ
ترجع عن هذا االجتهاد، وتلتفت إلى النقلة النوعية التي أحدثها املشرَّع األردني في قانون 
ولم  املتعلقة(  الطعون  )جميع  اإلطالق  صيغة  تفيد  بعبارة  جاء  والذي  اإلداري،  القضاء 
يرد ما ُيقيِّد إطالقها صراحة أو داللة، وقد حددت املادة )5( من قانون  القضاء اإلداري 
احلصر،  وليس   ) ذلك:....  في  )مبا  املثال  سبيل   على  اإلدارية  احملكمة  اختصاصات 
حيث تنص الفقرة )ا( من املادة )5( من قانون القضاء اإلداري على أنه: »تختص احملكمة 
اإلدارية، دون غيرها بالنظر في جميع الطعون املتعلقة بالقرارات اإلدارية النهائية مبا في 

ذلك:....(«، وبالتالي جعلت من احملكمة اإلدارية قاضي القانون العام في األردن.

)4( حكم احملكمة اإلدارية األردنية رقم 2017/370،  تاريخ 2018/1/15 منشورات مركز عدالة، كذلك انظر حكمها 

في الدعوى رقم 2018/111، تاريخ 9/30/ 2018، منشورات مركز عدالة.
)5( حكم احملكمة اإلدارية العليا األردنية رقم 2018/161، تاريخ 2018/5/8، منشورات مركز عدالة. 
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املنازعات  جميع  بنظر  اإلداري  للقضاء  العامة  الوالية  األردني  املشرِّع  منح  أن  وبعد 
املتعلقة بالقرارات اإلدارية حاول أن يخفف العبء عن كاهل القاضي اإلداري كي يريحه 
من البحث عن معيار اختصاصه، حيث نص املشرع صراحة- وعلى سبيل املثال – على 
التالية  النهائية  اإلدارية  بالقرارات  املتعلقة  الطعون  بنظر  اإلدارية  احملكمة  اختصاص 

باعتبارها األكثر جدالً وشيوعاً، لذلك حسم املوقف منها ابتداء وهي: 
والنقابات  والتجارة  الصناعة  غرف  هيئات  مجالس  انتخابات  نتائج  في  الطعون  1- 
جتري  التي  االنتخابية  الطعون  وفي  اململكة،  في  املسجلة  والنوادي  واجلمعيات 
القوانني واألنظمة املعمول بها، ما لم يرد نص في قانون آخر على إعطاء هذا  وفق 

االختصاص حملكمة أخرى.
بالتعيني  املتعلقة  النهائية  اإلدارية  القرارات  في  الشأن  ذوو  يقدمها  التي  الطعون  2- 
أو  بالتكليف  أو  باإلعارة  أو  باالنتداب  أو  بالنقل  أو  بالترفيع  أو  العامة  الوظائف  في 

بالتثبيت في اخلدمة أو بالتصنيف .
بإنهاء  املتعلقة  النهائية  اإلدارية  القرارات  بإلغاء  املتعلقة  العموميني  املوظفني  طعون  3- 

خدماتهم أو إيقافهم عن العمل.
من  بحقهم  الصادرة  النهائية  القرارات  بإلغاء  املتعلقة  العموميني  املوظفني  طعون  4- 

السلطات التأديبية.
واحلقوق  السنوية  والزيادات  واملكافآت  والعالوات  بالرواتب  اخلاصة  الطعون  5- 
مبوجب  لورثتهم  أو  منهم  للمتقاعدين  أو  العموميني  للموظفني  املستحقة  التقاعدية 

التشريعات النافذة.
الطعون التي يقدمها أي متضرر لطلب إلغاء أي نظام أو تعليمات أو قرار واملستندة  -- 
إلى مخالفة النظام للقانون الصادر مبقتضاه، أو مخالفة التعليمات للقانون أو للنظام 
صدر  التي  التعليمات  أو  النظام  أو  للقانون  القرار  مخالفة  أو  مبقتضاه،  الصادرة 

باالستناد إليها.
الطعون التي يقدمها أي متضرر املتعلقة بإلغاء القرارات اإلدارية النهائية ولو كانت  -- 

محصنة بالقانون الصادرة مبقتضاه.
الطعون في أي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما  -- 

عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.
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الطعون التي تعتبر من اختصاص احملكمة اإلدارية مبوجب أي قانون آخر.  -- 
الطعون  جميع  بنظر  العامة  الوالية  صاحبة  أصبحت  اإلدارية  احملكمة  أن  مبا  وأخيراً، 
املتعلقة بالقرارات اإلدارية، وأصبحت )قاضي القانون العام( في املنازعات اإلدارية، أي 
أن حتاول احملكمة  لم يعد ُمتصوراً  املنازعات، ومن هنا  العامة في هذه  الوالية  صاحبة 
اإلدارية أن تتوسع في تفسير أي  فقرة  من فقرات املادة )5( من قانون القضاء اإلداري 
لتصل من التفسير الواسع إلى تقرير اختصاصها بأمر ما، فعندما حاولت محكمة العدل 
العليا  قدمياً أن  متد اختصاصها إلى قرارات )النقل املكاني( للموظفني اضطرت إلى أن 
جتعل من هذا النقل عقوبة تأديبية مقنعة أو تعيني جديد في الوظفية، فكان اختصاصها 

بهما امتداداً الختصاصها بنظر القرارات النهائية الصادرة عن السلطات التأديبية. 
إلغاؤها  مت  قد  التعاونية  املنظمة  إن  حيث   ...« العليا:  العدل  محكمة  قضت  لذلك  وتطبيقاً 
)1997/18(، فيكون نقل موظفيها إلى املؤسسة  وتصفيتها مبوجب قانون التعاون رقم 
في  وقضت  أخرى....«)-(.  إلى  دائرة  من  نقالً  وليس  جديد،  تعيني  مبثابة  هو  التعاونية 
حكم آخر بأن: ».... األصل في قرارات نقل املوظفني أنها تخرج من عداد القرارات التي 
يجوز لهم أن يطعنوا بها وذلك حسبما يستفاد من نص املادة )9( من قانون محكمة العدل 
العليا رقم )11( لسنة 89 التي نصت حصراً على اختصاصات احملكمة، حيث لم يرد من 
مختصة  تغدو  أنها  على  استقر  احملكمة  هذه  اجتهاد  أن  إال  العامني،  املوظفني  نقل  بينها 
بنظر الطعون بقرار نقل املوظفني إذا كان في حقيقته ينطوي على عقوبة تأديبية مقنعة 
التأديبية الالزمة، فيقع  املقصود منه توقيع العقوبة على املوظف دون اتباع اإلجراءات 
القرار -واحلالة هذه- حتت رقابتها باعتبارها مختصة للنظر في الطلبات التي يقدمها 
املوظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطة التأديبية 

حسب نص البند )4( من الفقرة )ا( من املادة )9( املذكورة«)-(.
دائماً  تستند  أن  فيكفيها  أبداً،  ذلك  إلى  اآلن  مضطرة  غير  اإلدارية  احملكمة  فإن  وعليه، 
املتعلقة  الطعون  جميع  في  بالنظر  اختصاصها  – أي  القانون  من    )5( املادة  مطلع  إلى 
بالقرارات اإلدارية النهائية – وإلى الفقرة )7(  من املادة ذاتها والتي وضعت املعيار العام 
احملدد الختصاصها دون أن تكون مضطرة إلى التوسع في تفسير أي فقرة من الفقرات 

األخرى التي جاءت هنا على سبيل املثال وليس على سبيل احلصر.

)6( حكم محكمة العدل العليا األردنية رقم 1997/440، تاريخ 1998/2/8، منشورات مركز عدالة.

)7( حكم محكمة العدل العليا األردنية رقم 1990/75، تاريخ 1990/10/28، منشورات مركز عدالة.
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املطلب الثاني
األحكام املتعلقة بطلبات التعويض

 )27( )5( من قانون القضاء اإلداري رقم  منح املشرع األردني في الفقرة )ب( من املادة 
الالحقة  التعويض عن األضرار  اإلدارية االختصاص بنظر طلبات  2014 احملكمة  لسنة 
نتيجة القرارات واإلجراءات املنصوص عليها في الفقرة )ا( من  تلك املادة إذا رفعت إليها 

تبعاً لدعوى اإللغاء.
وُيالحظ أن املشرِّع اشترط أن ُترفع دعوى التعويض تبعاً لدعوى اإللغاء، في حني كانت 
الفقرة )ب( من املادة )9( من قانون محكمة العدل العليا رقم )12( لسنة 1992 تنص على 
تبعية)-(،  أو  إليها بصفة أصلية  التعويض سواًء رفعت  بنظر طلبات  اختصاص احملكمة 
وبالتالي ال تقبل دعوى التعويض إذا رفعت ابتداًء دون أن تترافق مع دعوى اإللغاء، وال 
مثل  في  االختصاص  ينعقد  وبالتالي  اإللغاء،  بدعوى  احلكم  بعد  قدمت  إذا  أيضاً  تقبل 
الطاعن، هذا  التحقق من جدية  إلى  املشرِّع هدف  أن  العادي، ويبدو  للقضاء  هذه احلالة 
من ناحية ومن ناحية أخرى إن رفع دعوى التعويض مع دعوى اإللغاء يسهم في حسم 
النزاع وتقصير أمد التقاضي من خالل سرعة البت في اخلصومة، وهذا ال شك يسهم 

في استقرار األوضاع اإلدارية.
عبارة  يذكر  لم  التعويض  بدعوى  اإلداري  القضاء  الختصاص  املشرِّع  حتديد  وعند 
في  االختصاص  فإن  وبالتالي  اإللغاء،  لدعوى  بالنسبة  فعل  كما  غيرها(  دون  )تختص 
مثل هذه احلالة أصبح اختصاصاً مشتركاً بني القضاءين العادي واإلداري، ويجوز رفع 
دعوى التعويض أمام أي منهما. وبهذا تقول محكمة التمييز: »تعتبر احملاكم العادية في 
األصل هي صاحبة االختصاص الوحيدة بقضاء التعويض إلى أن صدر قانون محكمة 
العدل العليا وعمل به والذي نصت املادة )9/ب( منه على اختصاص محكمة العدل العليا 
بنظر طلبات التعويض عن األضرار التي ُيسببها القرار اإلداري مما يعني أن االختصاص 
القرارات اإلدارية أصبح مشتركاً بني  الناشئة عن  بنظر دعاوى التعويض عن األضرار 
اجلهتني  إحدى  إلى  يلجأ  أن  بني  اخليار  للُمدعي  وأن  واإلداري،  العادي  القضاء  جهتي 
بحيث إذا  جلأ إلى إحداهما أصبحت هي املختصة وامتنع عليه اللجوء إلى اجلهة األخرى، 
تختص  عبارة  استعمل  العليا  العدل  محكمة  الختصاص  تعرض  عندما  املشرِّع  أن  ذلك 

»تختص  أنه:  على   1992 لسنة   )12( رقم  العليا  العدل  محكمة  قانون  من   )9( املادة  من  )ب(  الفقرة  تنص   )8(

احملكمة بالنظر في طلبات التعويض عن القرارات واإلجراءات املنصوص عليها في الفقرة )ا( السابقة من 
هذه املادة سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية«. 
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محكمة العدل العليا دون غيرها، لإلشارة إلى حصر االختصاص مبحكمة العدل العليا 
العبارة  ذات  يستعمل  لم  أنه  حني  في  املعيبة،  اإلدارية  القرارات  إلغاء  طلبات  في  بالنظر 
)دون غيرها( في الفقرة )ب( التي تعرضت الختصاص ذات احملكمة في النظر في طلبات 
التعويض، وبالبناء على ما تقدم وحيث إن املدعني استعملوا خيارهم باللجوء إلى القضاء 
العادي - محكمة بداية عجلون- للمطالبة بالتعويض فإنهم يكونون قد جلأوا إلى محكمة 

مختصة«)-(.
  ونحن نتمنى على املشرِّع  أن يضيف عبارة )دون غيرها( بعد عبارة تختص احملكمة 
جعل  ألن  اإلداري،  القضاء  قانون  من   )5( املادة  من  )ب(  الفقرة  في  الواردة  اإلدارية 
إلى  بالنتيجة  يؤدي  سوف  العادي  والقضاء  اإلداري  القضاء  بني  مشتركاً  االختصاص 
أحالت  أن  مصر  في  حدث  فقد  ذاته،  املوضوع  أساسها  يحل  التي  املبادئ  في  تضارب 
اإلدارة بعض املوظفني غير املثبتني إلى التقاعد في سن الستني، فلجأ بعضهم إلى القضاء 
العادي والبعض اآلخر إلى القضاء اإلداري، فأما القضاء العادي فقد قرر أن سن اإلحالة 
إلى التقاعد بالنسبة لهم هي اخلامسة والستون، ومن ثم فقد حكم لهم بتعويض كبير عن 
إخراجهم من اخلدمة، وجاء القضاء اإلداري فقرر أن سن اإلحالة إلى  التقاعد بالنسبة 

لهم هي الستون ال اخلامسة والستني، ومن ثم فليس لهم احلق في أي تعويض)10(..
تباشرها  التي  وهي  القانونية،  األعمال  تشمل  التعويض  طلبات  بأن  القول  نافلة  ومن 
اإلدارة  بقصد التعبير عن إرادتها بقصد ترتيب أو إحداث آثار قانونية معينة، وال تشمل 
تصدر  ال  ولكنها  اإلدارية،  السلطة  أعضاء  من  حتدث  التي  الوقائع  وهي  املادية  األعمال 
عنهم بقصد ترتيب آثار قانونية، وقد تكون هذه األعمال إرادية كاإلعالن املتضمن عزم 
احلكومة على استمالك قطعة أرض)11( أو املعلومات التي تتبادلها اجلهات اإلدارية فيما 
جانب  من  إهمال  أو  خطأ  نتيجة  حتدث  التي  كاألعمال  إرادية  غير  تكون  وقد  بينها)12(، 
القاضي  أمام  باإللغاء  الطعن  تقبل  ال  املادية  واألعمال  السيارات،  حوادث  مثل  اإلدارة، 

اإلداري وال تختص احملكمة اإلدارية بطلبات التعويض املتعلقة بها )13(. 

)9(   حكم محكمة التمييز األردنية بصفتها احلقوقية رقم 2005/3375 تاريخ 2006/5/24، منشورات مركز عدالة. 

املطبوعات  مؤسسة  العام،  املرفق  نظرية   - اإلداري  القانون  في  الوجيز  فهمي،  زيد  أبو  مصطفى  د.   )10(

احلديثة، القاهرة، 1975، ص 537 .
)11( حكم محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 1964/77، مجلة نقابة احملامني األردنية لسنة 1965، ص219. 

)12( حكم محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 1996/177، تاريخ 1997/4/8، منشورات مركز عدالة .

)13( تقول محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 2002/41، تاريخ 2002/4/18، منشورات مركز عدالة بأنه: »إذا 

كانت املطالبة باألضرار ناجمة عن األعمال املادية التي تأتيها اإلدارة، فإنها تخرج عن اختصاص محكمة 
العدل العليا؛ إذ إن اختصاص هذه احملكمة ينحصر في القرارات اإلدارية النهائية وما ينتج عنها من ضرر 

في حالة ثبوت عدم مشروعيتها، وذلك عمالً باملادة )9/ب( من قانون محكمة العدل العليا«.
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بالتدقيق في نص املادة )5( من قانون القضاء اإلداري جند بأن املشرِّع األردني  لم يدخل 
املنازعات املتعلقة بالعقود اإلدارية في اختصاص القضاء اإلداري، وبالتالي تدخل حكماً 
وبهذا  املدنية،  املنازعات  بنظر  العامة  الوالية  صاحب  العادي  القضاء  اختصاص  ضمن 
على  اإلداري  القضاء  اختصاص  »يتحدد  تقول:  حيث  األردنية  اإلدارية  احملكمة  قضت 
أساس الغاية التي يتوخى رافع الدعوى احلصول عليها؛ ألن موضوع الدعوى هو الذي 
مشروعية  بعدم  الطعن  على  تنصب  أن  يجب  اإللغاء  دعوى  أن  ذلك  االختصاص،  يعني 
املشروعية  لعدم  القرار  إلغاء  هو  الدعوى  رافع  هدف  كان  فإذا  فيه،  املطعون  القرار 
هدف  كان  إذا  وأما  اإلداري،  القضاء  اختصاص  من  الدعوى  فتكون  القانون،  ومخالفة 
رافع الدعوى هو احلصول على حق متنازع عليه، فتكون احملكمة اإلدارية غير مختصة، 
ومبا أن موضوع الدعوى ينصب على العقد بني املستدعية وسلطة وادي األردن وتطبيق 
أحكامه وما ينجم عنه من نزاع، ومبا أن القرارات الصادرة واملطعون بها تتصل بالعقد 
وتنفيذه وما ينجم عنه من آثار قانونية معينة إعماالً لشروط العقد واحلقوق وااللتزامات 
املتبادلة بني الطرفني، خاصة وأن املستدعي أقر وفق ما بينَّاه سابقاً )أن عالقة املستدعية 
بالسلطة هي عالقة تعاقدية ال عالقة قانونية(، أي أن موضوع اخلالف ناشئ عن العقد 
هذه  في  الطعن  يجوز  ال  فإنه  وبالتالي  تنفيذية،  وإجراءات  آثار  من  يرتبه  وما  وتعديله 
احلالة بإلغاء أو فسخ العقد أمام احملكمة اإلدارية، ألن الطعن في هذه احلالة يكون على 
أساس احلقوق الشخصية املتولدة عن العقد نفسه، وتسري عليها أحكام القانون اخلاص 
اإلدارية  احملكمة  أمام  به  للطعن  قابالً  إدارياً  قراراً  القرار  العتبار  يشترط  أنه  ومبا  بها، 
الصادرة عن اإلدارة العامة مبا لها من سلطة عامة، مبقتضى القوانني واألنظمة، ومبا أن 
منازعات العقود اإلدارية ليست من اختصاص احملاكم اإلدارية وفق ما نصت عليه املادة 
)5/أ( من قانون القضاء اإلداري، فإن الدفع يكون مقبوالً والدعوى مستوجبة الرد شكالً 

لعدم االختصاص..«)14(.
بنظام  أخذت  التي  الدول  كل  لنهج  مغايراً  جاء  الشأن  بهذا  األردني  املشرِّع  مسلك  إن 
اختصاص  ضمن  اإلدارية  بالعقود  املتعلقة  املنازعات  أدخلت  والتي  املزدوج  القضاء 
أشخاص  من  عام  معنوي  شخص  طرفيها  اإلدارية أحد  العقود  كون  اإلداري،  القضاء 
العمل  العام، وتستهدف حتقيق مصلحة عامة  من خالل ضمان سير وانتظام  القانون 
اخلاص  النفع  أو  الربح  حتقيق  تستهدف  والتي  املدنية  للعقود  خالفاً  العامة  املرافق  في 
لطرفيها، إضافة إلى عدم التكافؤ بني طرفي العقد في العقود اإلدارية، وعدم خضوعها 
العقد شريعة املتعاقدين، إذ يجب أن ُيراعى فيها دائماً وقبل كل شيء تغليب  لقاعدة أن 

)14( حكم احملكمة اإلدارية العليا في الدعوى رقم 2015/267، تاريخ 2015/10/28، منشورات مركز عدالة. 
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املتعلقة   املنازعة  تكون  بأن  حتتم   األمور  هذه  كل  اخلاص،  الصالح  على  العام  الصالح 
بالعقود اإلدارية ضمن اختصاص القضاء اإلداري )15(.

القضاء  قانون  من   )5( املادة  إلى  فقرة  يضيف  أن  األردني  املشرِّع  على  نتمنى  وعليه، 
املتعلقة  املنازعات  بنظر  اإلدارية  احملكمة  اختصاص  على  صراحة  تنص  بحيث  اإلداري 

بالعقود اإلدارية.

       

العربي،  الفكر  دار  ط1،  اإلدارية،  العقود  البنا،  عاطف  د.  انظر:  اإلداري  للعقد  القانوني  النظام  حول   )15(

لنظام  وفقاً  العامة  األشغال  عقود  تعديل  احلريري،  د.محمد  كذلك  بعدها.  وما  ص209  القاهرة،2007، 
األوامر التغييرية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011 ، ص 145 وما بعدها.
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املبحث الثاني
األحكام املستحدثة بشأن التنظيم القضائي  

جاءت املادة )3( من قانون القضاء اإلداري بنص ُمستحدث تضمن إنشاء قضاء يسمى 
العليا،  اإلدارية  واحملكمة  اإلدارية  احملكمة  محكمتني:  من  ويتكون  اإلداري(  )القضاء 
وبالتالي فإن املشرِّع األردني أوجد تنظيماً قضائياً جديداً استحدث مبوجبه وألول مرة 
قضاًء إدارياً على درجتني، تتمثل الدرجة األولى باحملكمة اإلدارية وتتمثل الدرجة الثانية 
هاتني  بشأن  موجزة  كلمة  نقول  وسوف  استئناف،  كمحكمة  العليا  اإلدارية  باحملكمة 

احملكمتني في املطلبني التاليني:

املطلب األول
احملكمة اإلدارية

جتد هذه احملكمة أساسها أو جذورها فيما كان يعرف مبحكمة العدل العليا التي أوجب 
 ،1952 لسنة  األردني  الدستور  من   )100( املادة  مبقتضى  إنشاءها  الدستوري  املشرِّع 
قانون  )10( من  املادة  تنعقد بصفتها محكمة عدل عليا  مبوجب  التمييز  وكانت محكمة 
تشكيل احملاكم النظامية لسنة 1952، وقد حددت الفقرة )3( من تلك املادة اختصاصات 
محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا على سبيل احلصر، وقد أكد املشرِّع على هذا 
اإلدارية  إنشاء احملكمة  1992. ومت  )12( لسنة  العليا رقم  العدل  املبدأ في قانون محكمة 
ألول مرة  مبوجب املادة )4( من قانون القضاء اإلداري رقم )27( لسنة 2014، ومقرها 
القانون  أجاز  فقد  العاصمة  محافظة   خارج  املتقاضني  معاناة  من  وللتخفيف  عمان، 

للمحكمة مبوافقة رئيسها عقد جلساتها في أي مكان آخر في اململكة)-1(.
وتأتي احملكمة اإلدارية في الدرجة األدنى مباشرة للمحكمة اإلدارية العليا، وُتشكَّل من 
الثانية، وتنعقد احملكمة من هيئة أو  رئيس وعدد من القضاة ال تقل درجة أي منهم عن 
أكثر ُيشكِّلها رئيسها، تتألف كل منها من رئيس وعضوين على األقل، وإذا لم يكن رئيس 
األقدم في  أو  األعلى درجة  القاضي  أي هيئة من هيئاتها فيرأسها  في  احملكمة مشتركاً 

الدرجة)-1(.
اإلدارية ومساعديه  العامة  النيابة  اإلداري ورئيس  القضاء  وتسري على قضاة محاكم 
األحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميني مبا في ذلك أحكام قانون 

)16( الفقرة )ا( من املادة )4 ( من قانون القضاء اإلداري رقم )27( لسنة 2014.

)17( الفقرتان )ب(  و)ج( من املادة )4 ( من قانون القضاء اإلداري رقم )27( لسنة 2014.
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استقالل القضاء)-1(، وبالتالي لم يحقق القانون ميزة التخصص لقضاة )محاكم القضاء 
إلى  اإلداري  القاضي  ينقل  بأن  القضائي  للمجلس  احلق  منح  القانون  ألن  اإلداري(، 
احملاكم النظامية وبالعكس، األمر الذي يؤدي إلى عدم استقرار هؤالء القضاة في عملهم، 
وبالنتيجة لن يكون لدينا قضاء إداري متخصص، فالقضاة النظاميون مشبعون بروح 
ينظرونها،  التي  املنازعات  على  اخلاص  القانون  قواعد  يطبقون  ألنهم  اخلاص،  القانون 
للقاضي اإلداري املتخصص  إلى األفراد واإلدارة نظرة متساوية، خالفاً  وهم ينظرون 
الذي يرى -بحكم تكوينه وفلسفته- أن اإلدارة والتي مُتثِّل الصالح العام، لن تتساوى 
في خصومتها مع األفراد، ألن طرفي النزاع غير متكافئني، ونظرية اإلثبات في القانون 

اإلداري تختلف عنها في القانون املدني.
كافة  يتناول  نصاً  اإلداري  القضاء  قانون  ُيَضمِّن  بأن  األردني  مشرِّعنا  نوصي  وعليه، 
املسائل املتعلقة بقضاة  محاكم القضاء اإلداري، من تعيينهم وترقيتهم وانتهاء خدماتهم 
..إلخ، والبد من النص كذلك على عدم قابليتهم للنقل أو للعزل، ألن مهمة القاضي اإلداري 
أشبه ما تكون بإبحار في عني العاصفة، واحتكاكه واختالفه مع السلطة التنفيذية هو أمر 

محتم وال مفر منه.
هذا وتقضي املادة )5( من قانون القضاء اإلداري أن تختص احملكمة اإلدارية بالفصل في 
جميع الطعون املتعلقة بالقرارات اإلدارية النهائية، األمر الذي يعني أن هذه احملكمة تعتبر 

هي صاحبة االختصاص العام في نظر املنازعات اإلدارية.

املطلب الثاني
احملكمة اإلدارية العليا 

اإلداري  القضاء  قانون  من  و)22(   )3( املادتني  مبقتضى  مرة  ألول  احملكمة  هذه  أُنشئت 
رقم )27( لسنة 2014، وتقف احملكمة اإلدارية العليا على قمة هرم محاكم القضاء اإلداري 
فليس  بينهما  اختالف  هناك  كان  وإن  العادية،  للمحاكم  بالنسبة  التمييز  كمحكمة  متاماً 
فقط فيما يتعلق باإلجراءات أمامها، وإمنا أيضاً فيما يتعلق بالناحية املوضوعية، حيث 
يتجاوز دور احملكمة اإلدارية العليا مجرد رقابة تطبيق القانون وهو ما تلتزم به محكمة 
العادي  الطعن  سمة  يأخذ  أمامها  الطعن  أن  يعني  مما  كذلك،  الوقائع  رقابة  إلى  التمييز، 

باالستئناف)-1(.
)18( املادة )40 ( من قانون القضاء اإلداري رقم )27( لسنة 2014.

)19( املادة )25( من قانون القضاء اإلداري رقم )27( لسنة 2014  والتي تنص على أنه: »تختص احملكمة اإلدارية 

العليا بالنظر في الطعون التي ترفع إليها في جميع األحكام النهائية الصادرة عن احملكمة اإلدارية وتنظر 
في الطعون من الناحيتني املوضوعية والقانونية«.
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رئيس  وُيعنيَّ  القضاة،  من  وعدد  رئيس  من  وتتألف  عمان  العليا  اإلدارية  احملكمة  مقر 
احملكمة اإلدارية العليا بقرار من املجلس القضائي على أن يقترن القرار باإلرادة امللكية 
السامية، وتنعقد احملكمة من هيئة أو أكثر ُيشكلها رئيسها، وتتألف كل منها من رئيس 
وأربعة قضاة على األقل، وإذا  لم يكن الرئيس مشتركاً في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها 

القاضي األقدم في الدرجة )20(.
اإلداري  القضاء  قانون  نص  فقد  العليا،  اإلدارية  احملكمة  أمام  الطعون  كثرة  من  وللحد 
على أن األحكام الصادرة من احملكمة اإلدارية ال يجوز الطعن فيها أمام احملكمة اإلدارية 
العليا إال ملن خسر دعواه كلياً أو جزئياً سواًء أكان طرفاً في الدعوى أم متدخالً فيها وفي 

األحوال التالية فقط )21(:
 أ.  إذا كان احلكم املطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو اخلطأ في تطبيقه أو تأويله. 

 ب. إذا وقع بطالن في احلكم أو بطالن في اإلجراءات أثَّر في احلكم.
ج.  إذا  صدر احلكم خالفاً حلكم سابق حاز قوة القضية املقضية، سواًء أدفع بهذا الدفع 

أم لم يدفع.
ورغبة من املشرِّع  في أن تنتهي احملكمة اإلدارية العليا من عملها في أسرع وقت، فقد أجاز 
القانون بأن تنعقد احملكمة من هيئة أو أكثر، وفي مثل هذه احلالة ميكن أن تختلف الهيئات 
في املبادئ التي تضعها - في املسألة الواحدة فيكون الغرض من إنشاء هذه احملكمة   –
التضارب احملتمل فيما  انتفى، وعليه، وملنع  – قد  القانون اإلداري  - وهو تثبيت مبادئ 
تصدره مختلف هيئات احملكمة اإلدارية العليا من أحكام، فقد تضمن القانون نصاً يقضي 
بأنه إذا رأت إحدى هيئات احملكمة اإلدارية العليا الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته 
هي أو هيئة أخرى، أو تبنيَّ لها أن في الدعوى املعروضة عليها مبدأً قانونياً مستحدثاً أو 
هاماً، فتنعقد احملكمة اإلدارية العليا بكامل أعضائها، باستثناء الغائب منهم ألي سبب من 

األسباب، وذلك للنظر في الدعوى وإصدار احلكم فيها وذلك بطلب من رئيسها)22(.
وتختص احملكمة اإلدارية العليا بنظر الطعون املقدمة ضد األحكام الصادرة من احملكمة 
اإلدارية خالل ثالثني يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور احلكم إذا كان وجاهياً، ومن 
اعتبارياً)23(. وال يترتب  أو وجاهياً  الوجاهي  إذا  كان مبثابة  تبليغه  لتاريخ  التالي  اليوم 

)20( املادة )22 ( من قانون القضاء اإلداري رقم )27( لسنة 2014 .

)21( املادة )27 ( من قانون القضاء اإلداري رقم )27( لسنة 2014 .

)22( الفقرة )ج(  من املادة )24 ( من قانون القضاء اإلداري رقم )27( لسنة 2014.

)23( املادة )26(  من قانون القضاء اإلداري رقم )27( لسنة 2014.
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على الطعن أمام احملكمة اإلدارية العليا وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه إال إذا أمرت احملكمة 
بغير ذلك)24(.

العليا كمحكمة استئناف يكون املشرِّع األردني قد تبنى مبدأ  وبإنشاء احملكمة اإلدارية 
القضاء  أصبح  حيث  واملصري-  الفرنسي  باملشرِّعني  أسوة  التقاضي-  درجات  تعدد 
اإلداري في األردن على درجتني، فمبدأ تعدد درجات التقاضي مُيكِّن املتقاضيني )الفرد 
جهل  أو  خطأ  عن  أصدرتها  التي  األولى  الدرجة  محكمة  أحكام  تصحيح  من  واإلدارة( 
إذ  )اخلاسر(  عليه  احملكوم  نفس  في  العدالة  غريزة  إشباع  شأنه  من  وهذا  تقصير،  أو 
يتيح الفرصة أمامه بعرض النزاع مجدداً أمام محكمة أعلى درجة، وقضاتها أكثر عدداً 
وخبرة من قضاة محكمة الدرجة األولى التي أصدرت احلكم، ومما ال شك فيه، أن هذا 
املبدأ يحض قضاة الدرجة األولى على توخي العدالة والتأني في إصدار األحكام  خشية 

إلغائها أو تعديلها من محكمة الدرجة )األعلى( )25(.  

       

)24( املادة )28 ( من قانون القضاء اإلداري رقم )27( لسنة 2014 .

للمزيد حول مزايا  التقاضي على درجتني، انظر: د. أحمد أبو الوفا، املرافعات املدنية والتجارية، ط2،   )25(

منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1984، ص  46. كذلك د. عوض الزعبي، أصول احملاكمات املدنية – دراسة 
مقارنة، اجلزء األول، ط 2،  دار وائل، عمان، األردن، 2006، ص 51-50.
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املبحث الثالث
األحكام املستحدثة بشأن ميعاد رفع الدعوى

عموماً سار املشرِّع األردني في قانون القضاء اإلداري على النهج ذاته الذي كان معموالً 
الدعوى  1992 من حيث شروط رفع  )12( لسنة  العليا رقم  العدل  به في قانون محكمة 
– استحدث  املشرِّع  – أي  أنه  إال  وإجراءات حتضيرها وأدوار احملاكمة  فيها وفصلها، 
أحكاماً خاصة حسمت جدالً فقهياً وقضائياً بشأن عدد من املسائل املتعلقة مبيعاد رفع 

الدعوى من حيث بدء امليعاد وامتداده، وهذا ما سنوضحه في املطلبني التاليني:

املطلب األول
بدء امليعاد

املشرِّع  أبقى  وقد  رفعها،  ميعاد  اإللغاء  دعوى  بقبول  املتعلقة  الشكلية  األحكام  أهم  من 
الدعوى  العليا، حيث تقام  العدل  الدعوى كما هو في قانون محكمة  األردني ميعاد رفع 
لدى احملكمة اإلدارية باستدعاء يقدم إليها خالل ستني يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ 
القرار اإلداري املشكو منه للمستدعي أو نشره في اجلريدة الرسمية أو بأي وسيلة أخرى 
مبا في ذلك الوسائل اإللكترونية إذا  كان التشريع ينص على العمل بالقرار اإلداري من 
مينع  ما  هناك  ليس  ولكن  الطريقة،  بتلك  الشأن  لذوي  بتبليغه  يقضي  أو  التاريخ  ذلك 

املشرِّع من النص على مواعيد خاصة في حاالت محددة)-2(.

)26( كما هو احلال في قانون نقابة احملامني، حيث نصت املادة )99( من قانون نقابة احملامني النظاميني رقم 11 

لسنة 1972 على أن: »قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن أمام احملكمة اإلدارية هي:
-قرارات قبول تسجيل اسم احملامي في السجل اخلاص أكان أستاذاً أم متمرناً أو رفضه، أو استبعاده 
من السجل، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب املصلحة في حالتي الرفض أو االستبعاد 
خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، ومن قبل رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدل في حالة 

القبول خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار إلى ديوانه. 
القرارات الصادرة عن املجلس واملتعلقة بكيفية تشكيله أو بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله، 
وال يقبل الطعن في هذه القرارات إال من احملامني األساتذة املسجلني ال يقل عددهم عن خمسة وعشرين 
أستاذاً مجتمعني خالل خمسة عشر يوماً، تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار املطعون فيه إليهم وخالل 

خمسة عشر يوماً لوزير العدل تبدأ من تاريخ وصول القرار إلى ديوانه. 
-القرارات الصادرة عن املجلس بشأن حقوق التقاعد والضمان االجتماعي، ويجوز الطعن في أي من 
هذه القرارات من قبل صاحب املصلحة حال رفض الطلب كلياً أو جزئياً خالل ثالثني يوماً من تاريخ تبليغ 

القرار له، كما يجوز ألي من احملامني األساتذة الطعن في القرار خالل ثالثني يوماً من تاريخ صدوره.
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وعدم  اإلدارية  األوضاع  استقرار  ضرورة  اقتضتها  حلكمة  جاءت  الطعن  مدة   وقصر 
بقائها مزعزعة أو مهددة باإللغاء فترة طويلة إضافة إلى توفير عنصر الثبات واالستقرار 
للمراكز القانونية التي ترتب لألفراد بناء على أعمال اإلدارة، فاملشرِّع عمل على التوفيق 

بني الصالح العام وصالح األفراد جتاه األعمال أو القرارات اإلدارية.

أو  القضاء  ميلك  ال  ثم  ومن  العام،  النظام  من  اإللغاء  دعوى  لرفع  احملدد  امليعاد  وُيعتبر 
الدفع اخلاص به في  ُيثار  اخلصوم االتفاق على تعديله زيادة أو نقصاناً، كما ميكن أن 
أي مرحلة  تكون عليها  الدعوى، وميكن إثارته ألول مرة أمام احملكمة اإلدارية العليا، بل 

وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتم الدفع بذلك من قبل اخلصوم)-2(.

وباستقراء نص املادة )8( من قانون القضاء اإلداري رقم )27( لسنة 2014 جند أنَّ املشرِّع 
األردني استحدث بعض األحكام القانونية بشأن بدء امليعاد نوضحها فيما يلي: 

أوالً- إضافة يوم لبدء امليعاد:

أو  القرار اإلداري  لتاريخ تبليغ  التالي  اليوم  القضاء اإلداري من  امليعاد في قانون   يبدأ 
العليا والذي كان ينص  العدل  به في قانون محكمة  ملا كان معموالً  نشره، وهذا خالف 
في املادة )12/ا( منه بأن تقام الدعوى باستدعاء يقدم إليها خالل ستني يوماً من تاريخ 
تبليغ القرار اإلداري املشكو منه للمستدعي)-2(، وإن كان االختالف بسيطاً وهو إضافة 
اليوم األخير.  تقام في  الدعاوى  من  أهميته ألن كثيراً  اليوم  لهذا  يوم واحد فقط، ولكن 
وقد تبنى املشرِّع األردني في قانون القضاء اإلداري القواعد املنصوص عليها في قانون 
1988 لغايات احتساب مدة الطعن ابتداء وانتهاء  24 لسنة  أصول احملاكمات املدنية رقم 

)27( حكم احملكمة اإلدارية العليا األردنية رقم 2016/305 تاريخ 2016/11/9، منشورات مركز عدالة، وجاء فيه 

أنه: ».. من شروط دعوى اإللغاء أن تقدم خالل ستني يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار اإلداري 
... وهذا الشرط من النظام العام متلك احملكمة التصدي له ولو لم يثره أحد اخلصوم..«. 

)28( تنص املادة  )12( من  قانون محكمة العدل العليا رقم )12( لسنة 1992 على أنه:»مع مراعاة أحكام الفقرتني 

)60( ستني يوماً  إليها خالل  )ب( و)ج( من هذه املادة تقام الدعوى لدى احملكمة باستدعاء خطي يقدم 
من تاريخ تبليغ القرار اإلداري املشكو منه للمستدعي أو من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية أو بأية 
طريقة أخرى إذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ أو يقضي بتبليغه لذوي الشأن 

بتلك الطريقة. 
في حالة رفض اجلهة املختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك وفقاً ملا هو مبني في املادة )11( من هذا 
القانون تبدأ مدة الطعن املنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه املادة بعد انقضاء )30( ثالثني يوماً من 

تاريخ تقدمي املستدعي طلباً خطياً لتلك اجلهة لتتخذ ذلك القرار. 
تقبل دعوى الطعن بالقرارات اإلدارية املنعدمة في أي وقت دون التقيد مبيعاد«.
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وذلك لعدم وجود قانون لإلجراءات اإلدارية حتى اآلن، ومن هذه القواعد نذكر)-2(:
أو  املطعون فيه  القرار  الذي حصل فيه نشر  اليوم  الطعن  ال يدخل في احتساب مدة  ••

تبليغه وتنقضي بانقضاء اليوم األخير منها.
إذا  صادف أن اليوم األخير من امليعاد هو عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها،  ••

أما مدد العطل املتخللة ملدة امليعاد فال تأثير لها على امتداده.    
ثانياً- إضافة وسيلة العلم اليقيني كوسيلة جديدة لبدء امليعاد: 

أضاف املشرِّع األردني وسيلة ثالثة للعلم بالقرار اإلداري، فإضافة إلى وسيلتي النشر 
والتبليغ  أضاف إليهما املشرِّع العلم اليقيني، حيث اعتبره في حكم التبليغ إذا علم الطاعن 
بالقرار املطعون فيه علماً يقينياً)30(. ويقصد بالعلم اليقيني في مجال دعوى اإللغاء علم 
صاحب الشأن مبضمون القرار اإلداري علماً يقينياً رغم عدم تبليغه أو نشر هذا القرار 
بالوسائل احملددة قانوناً، ويسري معياد الطعن باإللغاء ابتداء من هذا العلم، فالعلم اليقيني 
بالقرار املطعون فيه ُيعد مبثابة وسيلة تقوم مقام التبليغ أو النشر فيما يتعلق ببدء ميعاد 
الطعن باإللغاء. وقد أخذ  قضاء محكمة العدل العليا سابقاً بالعلم اليقيني كوسيلة للعلم 
بالقرار اإلداري وحتى بدون نص، وهذا يتفق في الواقع واملنطق القانوني، ذلك أنه إذا 
إلى  اإلداري، يؤديان  بالقرار  الشأن  النشر وهما وسيلتان لعلم صاحب  أو  التبليغ  كان 
العلم بأية وسيلة أخرى يصلح كذلك  بدء سريان ميعاد الطعن باإللغاء، فإن حتقق هذا 

كأساس لبدء سريان هذا امليعاد)31(.

)29( تنص املادة )23( من قانون أصول احملاكمات املدنية رقم )24( لسنة 1988 على أنه: »على الرغم مما ورد 

في أي قانون آخر :
إذا  كان امليعاد مقدراً باأليام أو بالشهور أو بالسنني فال يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه 
األمر املعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. وينقضي امليعاد بانقضاء اليوم األخير منه إذا  كان يجب 
أن يحصل فيه اإلجراء، أما إذا  كان امليعاد مما يجب انقضاؤه قبل اإلجراء، فال يجوز حصول اإلجراء إال 
بعد انقضاء اليوم األخير من امليعاد، وإذا كان امليعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي 

فيها على الوجه املتقدم. 
وإذا   ذلك.  غير  على  القانون  ينص  لم  ما  امليالدي  بالتقومي  السنة  أو  بالشهر  املعينة  املواعيد  حتسب 

صادف آخر امليعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها”.
)30( تنص الفقرة )ب(  من املادة )8 ( من قانون القضاء اإلداري رقم )27( لسنة 2014 على أنه: » يعتبر في حكم 

التبليغ علم الطاعن بالقرار املطعون فيه علماً يقينياً«.
)31( لقد كان مجلس الدولة الفرنسي يأخذ قدمياً بنظرية العلم اليقيني، إال أنه عدل في أحكامه احلديثة عن 

األخذ بها، فأصبح ال يعتد إال بالنشر أو التبليغ كوسيلة للعلم احملددة لبدء سريان ميعاد الطعن، ومع ذلك 
فهو يأخذ بهذه النظرية في نطاق ضيِّق وعلى سبيل االستثناء في حاالت معينة: كما هو الشأن بالنسبة 
للقرارات الصادرة عن املجالس واللجان التي تختص باملداولة وإصدار القرارات إذ قرر أن ميعاد الطعن 
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 2010/3/25 في  املستدعي  تقدم  »إذا   بأنه:  العليا  العدل  محكمة  قضت  لذلك  وتطبيقاً 
باستدعاء تظلم إلى وزير الزراعة يتضمن علمه بالقرار املطعون به بترفيع عدد من زمالئه 
إلى الدرجة اخلاصة طالباً ترفيعه، وبذلك فإن املستدعي لديه العلم اليقيني بصدور القرار 
املطعون به والصادر في 2010/2/23، وتقدم بهذه الدعوى في 2010/7/4 وبعد مرور أكثر 
من ستني يوماً على علمه بصدور القرار املطعون به فيكون الطعن قد قدم بعد مضي املدة 
القانونية للطعن بالقرارات اإلدارية واملبني في املادة )12/أ( من قانون محكمة العدل العليا 

رقم )12( لسنة 1992 وبذلك تكون الدعوى مستوجبة الرد شكالً...«)32(. 
مع مالحظة أنه ليس كل علم يصلح في الواقع للقيام بهذا الدور وإمنا فقط العلم اليقيني، 
مسه  فيما  القانوني  وضعه  الشأن  صاحب  منه  يتبني  الذي  الشامل  احلقيقي  العلم  أي 
أو  الظني  بالعلم  عبرة  وال  حقه،  في  تأثيره  ومبلغ  جتاهه  مركزه  منه  ويستبني  القرار، 
يكون  أن  العلم  ويقتضي  بيان)33(،  أي  من  خالية  مجملة  عبارات  على  املبني  االفتراضي 
يقينياً ال ظنياً وال افتراضياً كما يتعني أن يشمل العلم اليقيني مضمون القرار، وأن يثبت 

هذا العلم في تاريخ محدد حتى ميكن حساب بدء امليعاد)34(.
وعبء إثبات العلم اليقيني يقع على عاتق اإلدارة باعتبارها صاحبة املصلحة األولى في 
باإللغاء  الطعن  مدة  فوات  قبل  يقينياً  علماً  فيه  املطعون  بالقرار  علم  قد  املدعي  أن  إثبات 
مقبولة،  غير  دعواه  يجعل  الذي  األمر  القرار،  هذا  في  بالطعن  خاللها  يتقدم  لم  والتي 
وميكن لإلدارة أن تثبت هذا العلم من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك 
قيام  أن يتحقق من  القانونية  أعمال رقابته  اإلداري في  إثبات معينة، وللقضاء  بوسيلة 
أو عدم قيام هذه القرينة بجميع وسائل اإلثبات، وذلك وفقاً ملا يتبني للمحكمة من أوراق 

الدعوى وظروف حالها)35(.

في هذه القرارات يسري بالنسبة ألعضاء تلك املجالس من تاريخ صدورها، وكذلك بالنسبة للشخص 
الذي لم يبلغ بقرار إداري معني وإمنا بلغ بحكم استند في حيثياته إلى ذلك القرار. 

C.E., 4 Dec. 1916, Pomaret, Rec. P. 739; C. E., 7 Dec. 1951, Guymord, Rec. P. 797; C. E., 4, Aut. 

1905, Martin, Rec. P. 751; C. E., 23 Mai, 1952, Roge, Rec. P. 273.
النهضة  دار  واملقارن،  املصري  القانون  في  اإلداري  القضاء  حافظ،  محمد  محمود  د.  كذلك:  وانظر 
 – األول  الكتاب  اإلداري-  القضاء  الطماوي،  د.سليمان  بعدها.  وما  ص583   ،1993 القاهرة،  العربية، 

قضاء اإللغاء، دار الفكر العربي، القاهرة 1996، ص509 وما بعدها.
)32( حكم محكمة العدل العليا األردنية في الدعوى رقم 2010/271 تاريخ 2010/12/16، منشورات مركز عدالة.

)33( حكم محكمة القضاء اإلداري املصرية، القضية رقم 1459، السنة 6ق، مجموعة أحكام السنة الثانية، ص998.

)34( حكم محكمة العدل العليا األردنية في الدعوى رقم 2002/126 تاريخ 2002/7/11، منشورات مركز عدالة.

)35( حكم محكمة العدل العليا األردنية في الدعوى رقم 1993/182 تاريخ 1993/10/9، منشورات مركز عدالة. 

كذلك حكمها في الدعوى رقم 1988/136 تاريخ 1989/7/8، منشورات مركز عدالة.
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املطلب الثاني 
 امتداد امليعاد 

ذكرنا أن ميعاد الطعن باإللغاء من النظام العام، بحيث ال يجوز االتفاق على إنقاصه أو 
زيادته عن الستني يوماً احملددة قانوناً لهذا الغرض، ومع ذلك ميكن أن ميتد هذا امليعاد 
ألكثر من ذلك في حاالت حددتها املادة )8( من قانون القضاء اإلداري، وميتد امليعاد إما 

بوقفه أو بقطعه وهذا ما سنوضحه تباعاً: 
أوالً- وقف امليعاد)36(: 

يقصد بوقف امليعاد إضافة مدة امليعاد السابقة إلى املدة الالحقة أي أن الفترة التي انقطعت 
املدة، مبعنى  الوقف ال تسقط من حساب هذه  الطعن باإللغاء قبل حدوث حالة  من مدة 
أن الوقف إذا ما حدث أثناء سريان ميعاد الطعن باإللغاء ال يترتب عليه زوال املدة التي 
انتقصت من هذا امليعاد قبل حدوث سبب الوقف، إذ تبقى هذه املدة لكي تستكمل – بعد 
– باملدة املتبقية من ميعاد الطعن، فإذا كان قد انقضى من ميعاد  أن يزول سبب الوقف 
الطعن مثالً أربعون يوماً ال تسقط، وإمنا تدخل في حساب ميعاد الطعن، بحيث ال يكون 

أمام صاحب الشأن بعد زوال سبب الوقف سوى عشرين يوماً فقط للطعن باإللغاء. 
وحدد املشرِّع األردني حاالت الوقف بأربع حاالت وهي: 

1. القوة القاهرة: 
هي حالة طارئة أو حادث فجائي غير متوقع يستحيل معه على صاحب الشأن أن يباشر 
حقه في رفع دعوى اإللغاء خالل املدة القانونية احملددة لذلك، كحالة احلرب أو الفيضانات 
والسيول التي تعزل منطقة معينة بسكانها، أو االضطرابات والثورات أو غيرها، وجند 
ضرورة  على  نص-  وبدون   – اتفقا  قد  واملصري  الفرنسي  الدولة  مجلس  من  كالً  أن 
املصلحة وبني  التي حتول بني ذي  القاهرة،  القوة  باإللغاء حتى زوال  الطعن  وقف مدة 

رفع دعوى اإللغاء، بحيث ال تستأنف هذه املدة سريانها إال من تاريخ هذا الزوال )-3(.  

)36( حددت الفقرة )ز( من  املادة )8 ( من قانون القضاء اإلداري رقم )27( لسنة على2014 حاالت وقف امليعاد 

بالقول:  »....ز. يوقف ميعاد الطعن املنصوص عليه في هذه املادة في أي من احلاالت التالية:
1. القوة القاهرة.

2.  رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة شريطة أن ترفع هذه الدعوى خالل ميعاد الطعن.
3. تقدمي طلب تأجيل الرسوم شريطة أن يقدم هذا الطلب خالل ميعاد الطعن«.

)37( د. رمضان بطيخ، قضاء اإللغاء – ضمانة للمساواة وحماية للمشروعية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

2012، ص 140.
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ورغم عدالة ومنطقية االجتاه السابق، إال أن محكمة العدل العليا لم تأخذ به ولم تعتبر 
األحداث التي وقعت في األردن عام 1970 قوة قاهرة وسبباً موجباً المتداد امليعاد حيث 
بتاريخ  تنتهي  العسكرية  التقاعد  جلنة  بقرار  للطعن  القانونية  املدة  كانت  »إذا   تقول: 
لتقدميها  بالرد  حقيقة  تكون  فإنها   1970/10/13 بتاريخ  الدعوى  وقدمت   1970/10/7
بعد فوات امليعاد، أما القول بأن احلوادث التي وقعت في األردن قد حالت دون وصول 
كثير من املوظفني إلى مراكز عملهم حتى تاريخ 1970/10/15 وإن ذلك ُيشكل قوة قاهرة 
امتنع معها تقدمي الدعوى قبل انقضاء امليعاد فقول غير وارد؛ إذ إن الدوام الرسمي قد بدأ 
فعالً بتاريخ 1970/10/3 تطبيقاً ألمر احلاكم العسكري العام وبالغ رئاسة الوزراء، وأن 

احملكمة قد أخذت علماً قضائياً بهذه الواقعة الرسمية...«)-3(. 
 لذلك حسم املشرِّع األردني هذا األمر في قانون القضاء اإلداري، واعتبر القوة القاهرة 
سبباً موجباً المتداد امليعاد وموقفاً مليعاد الطعن، ألن الهدف من حتديد مواعيد السقوط 
والتقادم هو حتقيق االستقرار في الروابط والعالقات القانونية، وطبيعي أال يترتب هذا 
اجلزاء إال حيث تنتهي املواعيد املقررة بسبب إهمال أصحاب الشأن وتقصيرهم، أما حيث 
يثبت أن صاحب الشأن لم يباشر حقوقه في املواعيد املقررة بسبب ما أحاط به من عوامل 
أن يطبق هذا اجلزاء  التي سلبته قدرة التصرف احلر فإنه ال يكون عادالً  القاهرة  القوة 
التي يكون  القانونية  الروابط والعالقات  أن تستقر  العامة  عليه، وال  يتفق مع املصلحة 

أساسها إجراءات كان من املستحيل على ذوي املصلحة الطعن فيها في املواعيد)-3(.
محكمة  تقول  إذ  كاالعتقال،  قاهرة  قوة  اإلداري  القضاء  اعتبرها  التي  األسباب  ومن 
القضاء اإلداري املصرية أن اعتقال املدعي في الطور وهو معتقل بعيد بعداً سحيقاً عن 
بلده، وليس فيها ما يوجد في السجون األخرى من نظام يكفل للمسجونني أن يقوموا مبا 
يريدون القيام به من إجراءات قانونية هو أمر ميكن اعتباره قوة قاهرة من سريان امليعاد 
الذي يجوز له فيه الطعن)40(. كذلك املرض العقلي إذ تقول احملكمة اإلدارية  العليا املصرية 
بهذا الشأن: »إن املرض العقلي يعتبر من األعذار التي ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة في 
مجال منع صاحب الشأن من مباشرة دعوى اإللغاء في ميعادها القانوني، األمر الذي 

يجعل مثل هذا امليعاد موقوفاً بالنسبة إليه«)41(.
الصادرة  األردنية  احملامني  نقابة  مجلة   ،1970/77 رقم  الدعوى  في  األردنية  العليا  العدل  محكمة  حكم   )38(

بتاريخ 1970/1/1، ص901.
)39( د. طعيمة اجلرف، رقابة القضاء ألعمال اإلدارة العامة - قضاء اإللغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 

1984، ص219 - 220.

)40( مجموعة أحكام محكمة القضاء اإلداري، السنة اخلامسة، بند 264، ص947.

)41( احلكم الصادر بتاريخ 1971/12/30، مجموعة املبادئ التي قررتها احملكمة اإلدارية العليا في خمسة عشر 

عاماً، اجلزء الثاني، بند 297. ص1227.
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2.  رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة:
وفرنسا  مصر  من  كل  في  اإلداري  القضاء  عليه  استقر  ما  األردني  املشرِّع  قنَّ  لقد   
واملتضمن بأن رفع دعوى اإللغاء أمام محكمة غير مختصة يؤدي إلى امتداد مدة الطعن 
التي يتعني رفع الدعوى خاللها، ألن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة  ينبئ عن 
جدية الطاعن ورغبة صاحب احلق في اقتضاء حقه، وهو ما عبرت عنه محكمة القضاء 
اإلداري املصرية في حكمها الصادر بتاريخ 1959/10/20 حيث تقول: »مما ال نزوع  فيه 
إلغاء قرار إداري إلى محكمة غير  بحسب ما استقر عليه القضاء، أن رفع دعوى بطلب 
مختصة يقطع سريان ميعاد رفع دعوى اإللغاء؛ ألنه إذا  كان التظلم اإلداري يقطع امليعاد 
على  الداللة  في  أبلغ  يكون  مختصة  غير  محكمة  إلى  بالفعل  الدعوى  رفع  فإن  املذكور، 
الرغبة في التظلم من القرار املطعون، ومن ثم وجب ترتيب ذات األثر عليه في قطع ميعاد 
االختصاص  بعدم  احلكم  يصبح  حتى  قائماً  يظل  األثر  هذا  أن  وبديهي  الدعوى،  ورفع 

نهائياً بعد استنفاد طرق الطعن فيه«)42(.
ويشترط لكي يكون لرفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة أثره في امتداد ميعاد الطعن 

باإللغاء ما يلي:
وهذا  باإللغاء،  الطعن  ميعاد  في  املختصة  غير  احملكمة  إلى  الدعوى  ترفع  أن  •يجب  	
الشرط نص عليه املشرِّع األردني صراحة في البند )2( من الفقرة )ز( من املادة )8( 

من قانون القضاء اإلداري. 
يجب أن يلجأ الطاعن إلى احملكمة املختصة خالل ستني يوماً من تاريخ علمه أو تبليغه  • 

باحلكم النهائي الصادر بعدم االختصاص)43(.
بديهي  شرط  وهذا  املختصة،  غير  احملكمة  أمام  اإلدارة  جهة  تختصم  أن  يجب  • 

ومنطقي.
3.  طلب تأجيل الرسوم القضائية: 

أن يقدم  الطعن شريطة  مليعاد  الرسوم موقفاً  األردني تقدمي طلب تأجيل  املشرِّع  اعتبر 
هذا الطلب خالل ميعاد الطعن، فإذا  كان للتظلم اإلداري أثر في وقف ميعاد رفع دعوى 
اإللغاء- كما سنرى-  فإن لطلب  تأجيل الرسوم القضائية للفقر أن يكون له ذات األثر من 

)42( مجموعة أحكام محكمة القضاء اإلداري املصرية، السنة 14، ص 106. وفي ذات املعنى انظر أيضاً: حكم احملكمة 

اإلدارية العليا املصرية الصادر بتاريخ 8 /3/ 1958، مجموعة أحكام احملكمة العليا، السنة الثالثة، ص868.
 ،17 السنة  العليا،  اإلدارية  احملكمة  قررتها  التي  املبادئ  مجموعة   ،1972/12/1/2 بتاريخ  الصادر  احلكم   )43(

العدد الثاني، ص71.
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باب أولى، أي وقف ميعاد رفع دعوى اإللغاء، ملا ينطوي عليه من داللة أقوى في معنى 
االستمساك باحلق، واملطالبة باقتضائه، وأمعن في طلب االنتصاف من مجرد الطلب أو 

التظلم )44(.
ونظراً لكون الطاعن ال يستطيع أن يلجأ إلى القضاء إال إذا  صدر احلكم في طلب  التأجيل 
باإللغاء، وهو  للطعن  احملددة  الستني يوماً  يتجاوز  قد  قد يطول ويستغرق زمناً  والذي 
أنه قد قدم خالل  الطلب يوقف ميعاد الطعن باإللغاء مادام  أمر ال حيلة له فيه، فإن هذا 
هذا امليعاد، أي خالل الستني يوماً التالية لتاريخ النشر أو التبليغ أو العلم اليقيني بالقرار 

موضوع الطعن.
وال تسري مدة الطعن باإللغاء في هذه احلالة إال من تاريخ صدور القرار في طلب اإلعفاء 
سواًء بالقبول أو الرفض، نقول من تاريخ صدور القرار وال نقول من تاريخ  تبليغه هذا 
القرار لصاحب الشأن، حيث غالباً ما يصدر في حضوره ومواجهته، وحتى إذا  تخلَّف 

الطاعن عن احلضور، فإن هذا القرار ليس مما يجب  تبليغه إليه)45(.
وبهذا أخذ املشرِّع األردني في املادة )173( من قانون أصول احملاكمات املدنية رقم )24( 
لسنة 1988  حيث تنص على أنه)-4(: “إذا  كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء 
تقدميه  يوم  من  تبتدئ  التي  فاملدة  الطعن،  رسوم  دفع  بتأجيل  قرار  إصدار  فيه  يطلب 
املعينة  املدة  من  حتتسب  ال  استدعائه  بشأن  القرار  صدور  يوم  في  وتنتهي  االستدعاء 

لتقدمي الطعن. 
تبلغ إعالم احلكم  املميز قد  “ملا كان  بأنه:  األردنية  التمييز  لذلك قضت محكمة  وتطبيقاً 
بتاريخ  قدم  املذكور  وكيله  وأن   ،2016/10/9 بتاريخ  السابق  وكيله  بواسطة  للمستأنف 
الوارد  اخلتم  حسب  عمان  استئناف  محكمة  لرئيس  الرسوم  تأجيل  طلب   2016/11/7
على الئحة الطلب، وأنه صدر قرار بتأجيل الرسوم بتاريخ 2016/12/20، وحيث إن مهلة 
املدة من  البت فيه، وال حتسب هذه  الرسوم وحلني  الطعن تقف منذ تقدمي طلب تأجيل 
مهلة الطعن وفقاً ألحكام املادة )1/173 أصول مدنية( فإن طلب تأجيل الرسوم قدم في 
اليوم التاسع والعشرين فتقف مهلة الطعن يومي التاسع والعشرين والثالثني، وُيحسب 
اليومان من اليوم التالي لصدور قرار تأجيل الرسوم وهو 2016/12/20 بحيث متتد املهلة 

)44( حكم احملكمة اإلدارية العليا  املصرية الصادر بتاريخ 1965/5/9، مجموعة أبو شادي، ص1093.

)45( حكم محكمة القضاء اإلداري املصرية، مجموعة أحكام السنة التاسعة، بند 394، ص403.

)46( تنص املادة )41( من قانون القضاء اإلداري رقم 27 لسنة 2014 على أنه: »في غير احلاالت املنصوص عليها 

في هذا القانون تسري أحكام قانون أصول احملاكمات املدنية ومبا يتالءم مع طبيعة القضاء اإلداري«.
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االثنني  يوم  االستئناف  قدم  وحيث  عمل،  يوم  كان  وقد   2016/12/22 اخلميس  يوم  إلى 
2016/12/26 فيكون مقدماً بعد فوات املهلة القانونية، مما يوجب رده شكالً، عمالً بأحكام 

املادة )178/1( أصول مدنية..«)-4(. 
4.   ميتد ميعاد الطعن في حال احلكم بعدم دستورية القانون أو النظام: 

على ضوء إنشاء احملكمة الدستورية مبوجب املادة )58( من الدستور األردني)-4( ومنحها 
االختصاص بالرقابة على دستورية القوانني واألنظمة، وأحكامها نهائية وملزمة للكافة 
نظام  أو  قانون  دستورية  بعدم  احملكمة  قضت  وإذا   ،)4-( الدولة  في  السلطات  وجلميع 

فيعتبر القانون أو النظام باطالً من تاريخ صدور احلكم )50(.
وعليه، ميكن فتح امليعاد من جديد وامتداده بعد انغالقه إذا ما قضت احملكمة الدستورية 
بعدم دستورية القانون املانع من التقاضي أو القانون الذي صدر القرار اإلداري املراد 
الطعن فيه تطبيقاً له، فإن ميعاداً جديداً لرفع دعوى اإللغاء يبدأ اعتباراً من تاريخ صدور 
هذا احلكم، فقد يصدر قرار إداري بالتطبيق لقانون يحكم القضاء بعدم دستوريته، فمن 
إليه، إذ قبل هذا  تاريخ صدور هذا احلكم يفتح ميعاد للطعن في القرار الصادر استناداً 

التاريخ لم يكن باإلمكان الطعن فيه الختفاء وجه اإللغاء الذي ميكن االستناد إليه)51(. 
وقد أخذت بهذا االجتاه محكمة القضاء اإلداري املصرية في أحد أحكامها، حيث قضت 
بأنه: »..ملا كان القانون رقم )31( لسنة 1963 يجعل من قبيل أعمال السيادة التي ال يختص 
املوظفني  بإحالة  الصادرة  اجلمهورية  رئيس  قرارات  فيها  بالنظر  الدولة....  مجلس 
مواعيد  فإن  التأديبي،  الطريق  غير  من  فصلهم  أو  االستيداع  أو  املعاش  إلى  العموميني 
الطعن باإللغاء لم تكن تسري في حق املدعي طوال األجل الذي كان معموالً فيه بالقانون 

)47( حكم محكمة التمييز األردنية ) حقوق( رقم 2017/3120 تاريخ 2017/8/27، منشورات مركز عدالة .

أنه: »تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون  الدستور األردني على  )58( من  املادة  من   )1( الفقرة  تنص   )48(

مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على األقل من 
بينهم الرئيس ُيعينهم امللك«.

)49( تنص الفقرة )1( من املادة )59( من الدستور األردني على أن: »تختص احملكمة الدستورية بالرقابة على 

دستورية القوانني واألنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم امللك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة جلميع 
السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد احلكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر 

أحكام احملكمة الدستورية في اجلريدة الرسمية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
)50( تنص الفقرة )ب( من املادة )15( من قانون احملكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 على أنه: »يكون احلكم 

الصادر عن احملكمة نافذاً بأثر مباشر ما لم يحدد احلكم تاريخاً آخر لنفاذه، فإذا قضى بعدم دستورية 
قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطالً من تاريخ صدور احلكم، وإذا حدد احلكم تاريخاً آخر 

لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطالً من التاريخ احملدد في احلكم«. 
)51( د. راغب ماجد احللو، الدعاوى اإلدارية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 2006، ص، 106-105.
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رقم )31( لسنة 1963 وقد قضت احملكمة العليا بعدم دستورية القانون ....)لذلك( ينفتح  
التأديبي  الطريق  بغير  املوظفني  بفصل  الصادرة  اجلمهورية  القرارات  في  الطعن  باب 
مبواعيد جديدة مبتدئة، لزوال املانع في مخاصمة هذه القرارات قضائياً بصدور أحكام 

احملكمة العليا ونشرها في اجلريدة الرسمية..«)52(. 

ثانياً- قطع امليعاد:  

يتمثل قطع امليعاد بحالة واحدة أال وهي )التظلم اإلداري( والتظلم عبارة عن شكوى أو 
ما  وهو  القرار،  أصدرت  التي  اإلدارية  اجلهة  إلى  إما  التظلم،  صاحب  به  يتقدم  التماس 
تظلماً  عليه  يطلق  ولذا  اجلهة،  لتلك  الرئاسية  السلطة  الى  وإما  والئياً،  تظلماً  عليه  يطلق 
رئاسياً، ويترتب على التظلم اإلداري قطع ميعاد الطعن باإللغاء، بحيث تبدأ مدة جديدة 
أو رئاستها من هذا  القرار  التي أصدرت  اإلدارة  أن يتضح موقف جهة  الطعن بعد  لهذا 
التظلم. والتظلم اإلداري قد يكون جوزاياً أي رخصة  متروكة للسلطة التقديرية لصاحب 
ال  احلالة  هذه  مثل  وفي  وجوبياً  يكون  وقد  استخدامها،  عدم  أو  استخدامها  في  الشأن 
يجوز لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء إال بعد استنفاد وسيلة التظلم اإلداري، وإن جلأ 

إلى احملكمة تكون دعواه سابقة ألوانها)53(. 

 ويختلف قطع ميعاد الطعن باإللغاء عن وقفه والذي َبيَّنَاُه سابقاً، إذ يترتب على االنقطاع 
– عكس الوقف – زوال املدة التي انقضت من ميعاد الطعن قبل حدوث سبب االنقطاع، 
بحيث تبدأ هذه املدة في السريان من جديد ، بعد زوال هذا السبب، مبعنى آخر، يؤدي 
االنقطاع إلى اإللغاء الكلي للمدة املنقضية من ميعاد الطعن باإللغاء، فال تؤخذ هذه املدة 
في احلسبان عند بدء سريان امليعاد املقرر للطعن من جديد، فال تضاف املدة السابقة إلى 

املدة الالحقة. 

وقد حدَّد املشرِّع األردني حالة واحدة لقطع امليعاد وهي حالة التظلم  اإلداري املنصوص 
لسنة   )27( رقم  اإلداري  القضاء  قانون  من   )8( املادة  من  و)د(  )ج(  الفقرتني  في  عليها 
من  التظلم  جواز  على  ينص  التشريع  كان  » إذا   أنه:  على  )ج(  الفقرة  تنص  حيث   ،2014

السنة  و207   151 القضيتني  في   1979/7/19 بتاريخ  الصادر  املصرية  اإلداري  القضاء  محكمة  حكم   )52(

القضائية 27.
)53( تنص الفقرة )ج( من املادة )8( من قانون القضاء اإلداري رقم )27( لسنة 2014 على أنه: » إذا كان التشريع 

ينص على جواز التظلم من القرار اإلداري فيجوز الطعن في هذا القرار خالل املدد املنصوص عليها في 
الفقرة )أ( من هذه املادة، ويجوز الطعن في القرار الصادر بنتيجة التظلم إذا كان قد مت تقدمي التظلم وفقاً 

للمواعيد واإلجراءات احملددة في ذلك التشريع، وذلك خالل املواعيد املنصوص عليها في هذه املادة«. 



المستحدث في قانون القضاء اإلداري األردني 

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة السابعة - العدد 2 - العدد التسلسلي 26 - شوال 1440 هـ - يونيو 2019 م306

القرار اإلداري فيجوز، الطعن في هذا القرار خالل املدد املنصوص عليها في الفقرة )أ( 
من هذه املادة، ويجوز الطعن في القرار الصادر بنتيجة التظلم إذا  كان قد مت تقدمي التظلم 
املنصوص  املواعيد  خالل  وذلك  التشريع،  ذلك  في  احملددة  واإلجراءات  للمواعيد  وفقاً 
عليها في هذه املادة، وتنص الفقرة )د( على أنه: »إذا  نص التشريع على وجوب التظلم من 
القرار اإلداري فال يجوز الطعن في القرار أمام احملكمة اإلدارية إال بعد إجراء هذا التظلم، 

ويكون القرار الصادر بنتيجة التظلم خاضعاً للطعن أمام هذه احملكمة«.
وقد أحسن املشرِّع األردني صنعاً بذلك، حيث حسم االجتهادات القضائية السابقة حملكمة 
العدل العليا والتي كانت تارة توجب ضرورة التظلم من القرار قبل الطعن به باإللغاء حيث 
تقول: »ال يجوز للمتضرر من قرار رفض الترخيص أن يطعن في القرار بدعوى اإللغاء 
اللوائية...«)54(. فتارة  التظلم منه للجنة  العليا قبل أن يستنفد مرحلة  العدل  لدى محكمة 
تعتبر التظلم اجلوازي ال يحول دون اللجوء إلى القضاء مباشرة  حيث تقول: »إن حق 
االعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى املجلس الذي يعلوه تسلسالً، هو 
حق جوازي ميارسه املعترض إذا رغب بذلك، وال ميتنع عليه الطعن بقرار مجلس العمداء 
وتارة  نهائي«)55(.  إداري  قرار  هو  العمداء  مجلس  قرار  ألن  العليا؛  العدل  محكمة  أمام 
املتظلم  القرار  عن  ومستقالً  جديداً  قراراً  يعتبر  ال  التظلم  رفض  مجرد  أن  تعتبر  أخرى 
منه، ويتوجب تقدمي الطعن ضد القرار الصادر بإنهاء خدمة املستدعي وليس ضد القرار 

الصادر بنتيجة التظلم الذي قدمه )-5(.
التظلم  هو  امليعاد  يقطع  الذي  التظلم  أن  على  مضطرد  قضاءها  فإن  األحول،  كل  وفي 
املنصوص عليه في القانون حيث تقول بأنه: »... من املبادئ اإلدارية املستقرة أن التظلم 
أو االعتراض يجب أن يقع ضد قرار قابل للتظلم منه أو االعتراض عليه ، مبعنى أن يكون 
هناك نص في القانون أو النظام يجيز التظلم أو االعتراض إلى اجلهة التي أصدرت القرار 
موظفي  نظام  في  نص  يوجد  ال  أنه  ومبا  فيه،  النظر  إعادة  حق  متلك  التي  اجلهة  إلى  أو 

)54( حكم محكمة العدل العليا األردنية في الدعوى رقم 1994/2 تاريخ 1994/3/26 وحكمها في الدعوى رقم 

1999/249 تاريخ 2000/2/14،   منشورات مركز عدالة.

الدعوى  1999/9/19، وحكمها في  تاريخ   1999/115 الدعوى رقم  األردنية في  العليا  العدل  حكم محكمة   )55(

رقم 1983/58 تاريخ 1998/2/13، وعكس هذا االجتاه متاماً، انظر: حكم محكمة العدل العليا األردنية في 
الصادر  القرار  »يعتبر  بأنه:  إذ تقول  1993/1/6، منشورات مركز عدالة،  تاريخ   1992/170 الدعوى رقم 
بالترخيص للغير هو قرار إداري نهائي نافذ وليس في املادة )36( من قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية 
لقبولها  إلى الطعن بالقرار بدعوى اإللغاء وليس شرطاً  اللجوء  66 ما مينع املتضرر من  79 لسنة  رقم 

سبق التظلم، األمر الذي يتعني معه رد هذا الدفع..«. 
)56( حكم محكمة العدل العليا األردنية  في الدعوى 1975/76، مجلة نقابة احملامني األردنية، بتاريخ 1976/1/1، 

ص 146.
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اجلمارك األردنية املشار إليه، يجيز للمستدعية التظلم من قرار إيقاع العقوبة بحقها أو 
االعتراض عليه، وعليه فإن القرار الصادر عن املستدعى ضده برد التظلم ال يعتبر قراراً 

إدارياً جديداً قابالً للطعن بدعوى اإللغاء..«)-5(. 
وحسماً لذلك نص املشرِّع األردني على أنه: » إذا  كان التشريع ينص على جواز التظلم من 
القرار اإلداري فيجوز الطعن في هذا القرار خالل مدة الطعن- وهي مدة  الستني يوماً من 
تاريخ النشر أو التبليغ«، أي أن التظلم هو رخصة والشخص غير ملزم باللجوء إليها ومن 
حقه اللجوء إلى القضاء مباشرة، وفي كل األحوال إذا  جلأ الشخص إلى التظلم فعليه أن 
الثاني-  هو  القرار اإلداري  – أي  التظلم  القرار الصادر بنتيجة  النتيجة، ويكون  ينتظر 
في  الطعن  يجوز  فال  الوجوبي  التظلم  حالة  في  أما  القضاء،  أمام  للطعن  يخضع   الذي 
بنتيجة  الصادر  القرار  ويكون  التظلم،  هذا  إجراء  بعد  إال  اإلدارية  احملكمة  أمام  القرار 
التظلم خاضعاً للطعن أمام هذه احملكمة، وإن رفعت الدعوى قبل التظلم، تكون واحلالة 

هذه، سابقة ألوانها.
وعلى هذا استقر اجتهاد احملكمة اإلدارية العليا األردنية، حيث تقول بأنه: »..من املقرر 
في املادتني )5/أ( و)8/ج( من قانون القضاء اإلداري رقم 27 لسنة 2014 واملادة )162/ب( 
من نظام اخلدمة املدنية، أنه إذا  مارس الطاعن حقه بالتظلم على القرار املشكو منه، فإن 
القرار املشكو منه يصبح غير نهائي وغير قابل للطعن أمام احملكمة اإلدارية، وأن حقه 

بالطعن ينتقل إلى القرار الصادر بنتيجة التظلم سواًء أكان صريحاً أم ضمنياً ..«)-5(.  
لغايات  الوجوبي  والتظلم  اجلوازي  التظلم  بني  ساوى  إذ  األردني  املشرِّع  فعل  وحسناً 
قطع امليعاد، فاحلكمة من التظلم  – كما تقول احملكمة  اإلدارية العليا املصرية – هو تقليل 
الوارد من القضايا بقدر املستطاع وحتقيق العدالة اإلدارية بطريقة أيسر للناس، وتفادي 
مراحلها  في  إدارياً  املنازعات  بحسم  وذلك  اإلمكان،  بقدر  التقاضي  طريق  إلى  اللجوء 
األولى، إن رأت اإلدارة أن املتظلم على حق في تظلمه، فإن رفضته أو لم تبت فيه خالل 

امليعاد املقرر، فله أن يلجأ إلى طريق التقاضي)-5(.

)57(  حكم محكمة العدل العليا األردنية في الدعوى رقم 2010/454 تاريخ 2011/3/28، منشورات مركز عدالة. 

 ،1993/7/3 تاريخ   1993/63 2011/3/28 والدعوى  تاريخ   2010/454 الدعوى رقم  املبدأ في  وقد تكرر ذات 
والدعوى رقم 1991/174 تاريخ 1991/6/18 وكلها منشورات مركز عدالة.

مركز  منشورات   ،2018/6/26 تاريخ   2018/227 رقم  الدعوى  في  األردنية  العليا  اإلدارية  احملكمة  حكم   )58(

عدالة. وقد تكرر ذات املبدأ في الدعوى  رقم 2016/199 تاريخ 2016/7/12 والدعوى رقم 2018/217 تاريخ 
2018/9/25 والدعوى رقم 2017/177 تاريخ 2017/5/20، وكلها منشورات مركز عدالة.

السنة  العليا،  اإلدارية  احملكمة  أحكام  مجموعة  قضائية،  الثالثة  السنة   )727( رقم  الدعوى  في  حكمها   )59(

الرابعة، ص266. وبذات املعنى حكمها الصادر في 8 /5/ 1961، السنة السادسة، ص981.
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باإللغاء،  الطعن  ميعاد  قطع  في  أثره  اإلداري  التظلم  ينتج  لكي  أنه  إلى  اإلشارة  وجتدر 
يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية حسب ما استقر عليه الفقه والقضاء املقارن)0-(:

أن يقدم التظلم على القرار اإلداري النهائي:  -- 
أي بعد صدور القرار اإلداري ال قبله، حتى تستطيع  السلطة التي أصدرته أو السلطات 
الرئاسية إعادة النظر فيه بعد أن تكون قد تبيَّنت معامله، وحتددت أوضاعه، وذلك بسحبه 
يكن  لم  أو  بالفعل،  صدر  قد  اإلداري  القرار  يكن  لم  إذا   ذلك  وعلى  تعديله.  أو  إلغائه  أو 
هذا القرار نهائياً، وتقدم صاحب الشأن بتظلم منه، كان هذا التظلم عدمي األثر في قطع 
ميعاد الطعن باإللغاء بعد صدوره من جهة اإلدارة أو بعد صيرورته نهائياً، وتقول بهذا 
الشأن احملكمة اإلدارية العليا األردنية: »..ملا كان التظلم املقدم من املستدعي قد تضمن 
التظلم على قرار املجلس البلدي، ومبا أن قرار املجلس البلدي هو قرار إداري غير نهائي 
كونه يتوقف على موافقة وزير الشؤون البلدية، فيكون التظلم على قرار املجلس البلدي 
وارداً على قرار إداري غير نهائي يقبل الطعن باإللغاء، ويتوجب أن يقع على قرار وزير 

الشؤون البلدية وهو الذي أحدث املركز القانوني للمستدعي«)1-(. 
أن يكون التظلم قاطعاً في معناه، محدداً في مرماه، واضحاً في مغزاه: -- 

أي منصباً على قرار إداري معني يطلب املتظلم إلغاءه أو سحبه كونه مخالفاً للقانون، فإن 
لم يكن كذلك، بأن ورد في صورة عبارات عامة ال حتديد فيها وال وضوح، أي عبارات 
العليا  العدل  أو طلب استرحام، فال تعتبر محكمة  مبهمة تنم عن مجرد خطاب احتجاج 
األردنية طلبات االسترحام بالتظلم القانوني الذي يوقف بدء احتساب مدة ميعاد الطعن 

باإللغاء)2-(.
أن يقدم التظلم إلى اجلهة اإلدارية املختصة: 3 .

أو اجلهة  التي أصدرته  التظلم سواًء اجلهة  البت في موضوع  التي متلك  إلى اجلهة  أي 
لتعقد  ونظراً  امليعاد،  مدة  قطع  في  مجد  غير  التظلم  يكون  ذلك  وبخالف  لها،  الرئاسية 
اجلهاز اإلداري وتداخل أعماله وتشعب إداراته، خاصة في وقتنا احلاضر الذي اتسعت 
فيها أنشطة اإلدارة وتداخلت رئاساتها،  فإن املتظلم قد يخطئ في معرفة اجلهة املختصة 
بنظر تظلمه على وجه التحديد، األمر الذي دفع القضاء إلى التخفيف من حدة هذا الشرط،  
قضت  فقد  املدة،  قطع  في  أثره  مختصة  غير  إدارة  إلى  يوجه  الذي  التظلم  على  ويرتب 

)60(  د. راغب ماجد احللو، مرجع سابق، ص 97-102. وكذلك د. عبد الغني بسيوني عبد الله، والية القضاء 

اإلداري على أعمال اإلدارة العامة – قضاء اإللغاء، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1984، ص 167 - 170.
)61(  حكم احملكمة اإلدارية العليا األردنية في الدعوى رقم 2017/233، تاريخ 2017/9/20، منشورات مركز عدالة.

)62(  حكم محكمة العدل العليا األردنية في الدعوى رقم 1990/108، تاريخ 1990/11/28، منشورات مركز عدالة. 
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محكمة القضاء اإلداري املصرية بأنه: »وإن كان تظلم املدعي إلى رئيس مجلس الوزراء 
ليس موجهاً مباشرة إلى جهة اإلدارة التي كان تابعاً لها قبل فصله، إال أن العادة جرت 
على إحالة مثل هذه التظلمات إلى املصالح واجلهات املختصة، وهو ما يستوي في النتيجة 
مع تقدميها من صاحب الشأن رأساً إلى هذه اجلهات، وما يجب أن يحدث مثل أثره من 
حيث فتح ميعاد جديد«)3-(. كما أجازت محكمة العدل العليا األردنية  قبول التظلم الذي 
قدم للمحافظ  بخصوص قرار املجلس البلدي املتضمن االستغناء عن خدمات املوظف، 
على الرغم من أن احملافظ لم يصدر القرار وال يعتبر جهة رئاسية للمجلس البلدي معتبرة 
ذلك من قبيل التظلم للجهة اإلدارية صاحبة الوصاية على البلدية قصد به عودة املجلس 

البلدي عن قرار إنهاء خدمة املوظف )4-(.  
أن يكون التظلم ُمجدياً:  4 .

أثره في قطع  انعدم  التظلم وإال  فائدة مرجوة من وراء  أن تكون هناك  أنه يجب  مبعنى 
سريان ميعاد الطعن باإللغاء، فإذا  كانت السلطة اإلدارية التي أصدرت القرار اإلداري 
قد استنفدت مثالً واليتها في خصوص هذا القرار بحيث ال متلك أن ُتعدِّل فيه أو تلغيه أو 
تسحبه، كما هو احلال في القرارات الصادرة من إحدى اجلهات اإلدارية ذات االختصاص 
القضائي والتي لم يجز لها املشرع الرجوع في مثل هذه القرارات – كاملجالس التأديبية 
أو جلان تسوية احلقوق التقاعدية-  فإن التظلم في هذه احلالة يكون غير مجد، وبالتالي 
ال أثر له في قطع املدة، فيجب أن يقدم التظلم ضد قرار قابل للتظلم منه بنص قانوني، 
اإلداري، وذلك  التظلم  ملدارج  بأن يضع حداً  إرادته  قد أفصح عن  املشرِّع  وأن ال يكون 
بإضفائه صفة القطعية على القرار اإلداري، وفي هذا تقول محكمة العدل العليا األردنية: 
“إن التظلم اإلداري الذي يقطع ميعاد الطعن هو التظلم الذي يقدم ضد قرار قابل للتظلم 
منه، أي أنه يجب أن يكون هناك نص في القانون يجيز التظلم إلى اجلهة التي أصدرت 
القرار، أو إلى اجلهة التي متلك سحب هذا القرار أو تعديله، أو إلى اجلهات الرئاسية إذا  
احلالة  هذه  في  التظلم  فإن  القانون،  بنص  نهائياً  القرار  كان  إذا   أما  املرجع،  هي  كانت 

يصبح غير مجد وال منتج”)5-(. 

)63( احلكم الصادر في 15 فبراير1955، السنة التاسعة، بند 276، ص300. وبذات املعنى انظر: مجموعة أحكام 

احملكمة اإلدارية العليا، السنة اخلامسة، بند 129، ص1233، السنة الثالثة، ص298، 702، 1248.
)64( حكم محكمة العدل العليا األردنية رقم 1994/305، تاريخ 1995/2/4، مجلة نقابة احملامني األردنية بتاريخ 

1995/1/1، ص 3287. 

حكم قرار محكمة العدل العليا األردنية في الدعوى رقم 1978/45 تاريخ 1978/10/11، منشورات مركز   )65(

عدالة. وحكمها في الدعوى رقم 1992/191 تاريخ 1992/2/23، منشورات مركز عدالة. 
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إذا  لم يحدد املشرع شروطاً للتظلم أو يرسم طريقاً معيناً يتحتم على املتظلم أن  5 .
يسلكه، كان له مطلق احلرية في اختيار الوسيلة التي يتبعها في هذا الشأن: 

كأن يتقدم شخصياً بطلب عادي إلى اجلهة املختصة، أو عن طريق إنذار على يد محضر، 
للتظلم فإنه ال مناص من  أو  محام يوكله لهذه الغاية، أما إذا نظم القانون إجراًء خاصاً 
التقيد بهذا اإلجراء، وبهذا تقول محكمة العدل العليا بأنه: »إذا  كانت شروط املادة )165( 
ذلك  فإن  التظلم  طلب  في  متوافرة  غير   )2007 لسنة   30( رقم  املدنية  اخلدمة  نظام  من 
يفقده صفة التظلم ويعتبر كأن لم يكن، وإن عدم الرد عليه ال ُيشكِّل قراراً إدارياً ضمنياً 

بالرفض، وبالتالي فإنه ال وجود قانوني لهذا القرار«)--(.
يجب أن يقدم التظلم خالل املدة احملدد قانوناً:  6 .

إذا  حدَّد املشرِّع مدة معينة للتظلم، فيجب أن يقدم خاللها، وبخالف ذلك، ال يعتبر سبباً 
أو حالة تقطع امليعاد، وإذا لم يحدد املشرِّع هذه املدة، فيجب أن يقدم التظلم خالل مدة 
الستني يوماً التالية لنشر أو تبليغ القرار أو العلم اليقيني به، وهي املدة الالزمة لتحصني 
العليا األردنية  العدل  القرار - رغم عيوبه-  ضد الطعن باإللغاء، وبهذا قضت محكمة 
بقولها: »... أما التظلم الذي قدمه املستدعي ألول مرة إلى وزير العدلية مبوجب االستدعاء 
املؤرخ 1961/2/15 فبغض النظر عما إذا  كان في مثل هذه القضية يقطع مدة الطعن أم ال 

فإنه لم يقدم إال بعد انقضاء مدة الطعن في القرارات اإلدارية«)--(.
يتقدم  أن  املصلحة  صاحب  على  يتوجب  مدة  يحدد  أن  األردني  مشرِّعنا  على  ونتمنى 
خاللها بتظلمه، وبخالف ذلك لن ينظر في هذا التظلم، وذلك من أجل استقرار األوضاع 

واملراكز القانونية، فال يعقل أن يبقى باب التظلم من القرار اإلداري مفتوحاً.
وإذا  قدم التظلم في امليعاد نكون أمام  فرضني)--(: 

الفرض األول: أن ترد اإلدارة على التظلم خالل ستني يوماً من تاريخ تقدميه إليها، والرد 
بالتالي مسألة رفع  تثار  األمر وال  ينتهي  إلى طلباته وهنا  املتظلم  بإجابة  إما  قد يكون: 
دعوى اإللغاء أمام القضاء اإلداري، وقد يكون الرد بعدم إجابة املتظلم إلى طلباته، وذلك 
دعوى  رفع  للمتظلم  يكون  الفرض  هذا  وفي  إليها،  التظلم  صراحة  اإلدارة  ترفض  بأن 

اإللغاء خالل ستني يوماً من تاريخ رد اإلدارة على تظلمه أو من تاريخ علمه بهذا الرد.

)66( حكم محكمة العدل العليا األردنية في الدعوى رقم 2007/547 تاريخ 2008/4/21، منشورات مركز عدالة. 

كذلك حكم احملكمة اإلدارية العليا املصرية الصادر بتاريخ 1964/3/29، مجموعة أبو شادي، ص1104.
)67(  حكم محكمة العدل العليا األردنية في الدعوى رقم 1961/59، تاريخ 1961/9/20، منشورات مركز عدالة.

)68(  د. رمضان بطيخ، مرجع السابق، ص 141.
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الفرض الثاني: أن تتخذ اإلدارة موقفاً سلبياً أو تسكت جتاه التظلم املقدم إليها، وجتيب 
بالقول: »في حال رفض  اإلداري  القضاء  )8( من قانون  املادة  الفقرة )هـ( من  على ذلك 
اجلهة املختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك تبدأ مدة الطعن بعد انقضاء ثالثني يوماً 
من اليوم التالي لتاريخ تقدمي املستدعي طلباً خطياً لتلك اجلهة لتتخذ ذلك القرار«.  وعليه، 
يجب على صاحب الشأن في حالة اتخاذ اإلدارة جانب الصمت جتاه التظلم الذي تقدم به، 
أن يبادر برفع دعوى اإللغاء خالل ستني يوماً من تاريخ انتهاء الثالثني يوماً التالية على 

تقدمي تظلمه جلهة اإلدارة والتي يعد مرورها مبثابة قرار سلبي بالرفض.
 : إن التظلم الذي يعتد به في قطع امليعاد املقرر لرفع دعوى اإللغاء هو التظلم األول. 7

الذي يقدم في امليعاد القانوني إلى اجلهة اإلدارية املختصة، وإن االسترسال في تقدمي 
تظلمات متعاقبة ومتكررة عن املوضوع ذاته ال يجدي في قطع ميعاد الطعن،  إذ إن املدة 
ال تنقطع إال مرة واحدة، وليس لذوي الشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة إلطالة 
ميعاد رفع الدعوى دون نهاية)--(. وبهذا قضت محكمة العدل العليا بالقول إن: »...متابعة 
القانوني  الوضع  على  يؤثر  وال  به  اعتداد  ال  فيه  املطعون  القرار  من  تظلماته  املستدعي 
األول..«)0-(،  التظلم  رد  قرار  تبليغه  لتاريخ  احلالة  هذه  مثل  في  العبرة  إن  إذ  بشيء؛ 
وتقول أيضا: ».. إن تكرار التظلمات واالعتراضات على القرار األول ال يبقي باب الطعن 

مفتوحاً...«)1-(.

)69( د. عبدالفتاح حسن، قضاء اإللغاء، مكتبة اجلالد اجلديدة، املنصورة، مصر، 1982، ص196.

)70( حكم محكمة العدل العليا األردنية في الدعوى رقم 1954/37، تاريخ 1954/8/3، منشورات مركز عدالة. 

)71( حكم محكمة العدل العليا األردنية في الدعوى رقم 1997/61، تاريخ 1997/6/29، منشورات مركز عدالة. 
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اخلامتة:
ُنضمِّن خامتة هذا البحث أهم النتائج  والتوصيات، وذلك على النحو التالي:

أوالً- النتائج:
النظام  في  حقيقية  حتول  نقطة   1- 2014 لسنة    )27( رقم  اإلداري  القضاء  قانون  ُيعد 
مرحلة  إلى  املوحد  اإلداري  القضاء  مرحلة  من  االنتقال  مت  حيث  األردني،  القانوني 

القضاء املزدوج. 
ر موقف املشرِّع األردني تطوراً كبيراً بشأن االختصاص الوظيفي حملاكم القضاء  تطوَّ 2- 
الوالية  صاحبة  اإلدارية  احملكمة  أصبحت  حيث  اإللغاء،  بقضاء  يتعلق  فيما  اإلداري 
القانون  )قاضي  وأصبحت  اإلدارية،  بالقرارات  املتعلقة  الطعون  جميع  بنظر  العامة 

العام( في املنازعات اإلدارية، ولم يعد اختصاصها محدداً على سبيل احلصر .
املشرِّع اشترط أن ترفع دعوى التعويض تبعاً لدعوى اإللغاء، وبالتالي ال تقبل دعوى  3- 
التعويض إذا رفعت ابتداء دون أن تترافق مع دعوى اإللغاء، وال تقبل أيضاً إذا  قدمت 
بعد احلكم بدعوى اإللغاء، وبالتالي ينعقد االختصاص في مثل هذه احلالة للقضاء 

العادي.
لم ُيدخل املشرِّع األردني املنازعات املتعلقة بالعقود اإلدارية  في اختصاص القضاء  4- 
الوالية  صاحب  العادي  القضاء  اختصاص  ضمن  حكماً  تدخل  وبالتالي  اإلداري، 

العامة بنظر املنازعات املدنية.
إنشاء  خالل  من  جديداً  قضائياً  تنظيماً    - مرة  وألول  األردني-  املشرع  استحدث  5- 
قضاء إداري على درجتني، تتمثل الدرجة األولى باحملكمة اإلدارية، وتتمثل الدرجة 

الثانية باحملكمة اإلدارية العليا  كمحكمة استئناف.
استحدث املشرِّع  أحكاماً خاصة حسمت جدالً فقهياً وقضائياً بشأن عدد من املسائل  -- 
املتعلقة  مبيعاد رفع الدعوى من حيث إضافة يوم لبدء امليعاد، حيث يبدأ امليعاد في 
قانون القضاء اإلداري من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار اإلداري أو نشره، وهذا 
املادة  العليا والذي كان ينص في  العدل  به في قانون محكمة  خالف ملا كان معموالً 
)12/أ( منه بأن تقام الدعوى باستدعاء يقدم إليها خالل ستني يوماً من تاريخ تبليغ 
اليقيني كوسيلة جديدة لبدء امليعاد، كما حدَّد  العلم  القرار اإلداري، وإضافة وسيلة 
إلى محكمة  الدعوى  القاهرة، ورفع  القوة  امليعاد وهي:   املشرِّع ثالث حاالت لوقف 

غير مختصة، وطلب تأجيل الرسوم القضائية.
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حدَّد املشرِّع األردني حالة واحدة لقطع امليعاد وهي حالة التظلم اإلداري، وقد أحسن  -- 
املشرِّع صنعاً بذلك، حيث حسم االجتهادات القضائية السابقة حملكمة العدل العليا، 
إذ نص املشرِّع على أنه  إذا  كان التشريع ينص على جواز التظلم من القرار اإلداري، 
تاريخ  من  الستني يوماً  الطعن- وهي مدة   القرار خالل مدة  الطعن في هذا  فيجوز 
النشر أو التبليغ-  أي أن التظلم هو رخصة والشخص غير ملزم باللجوء إليها ومن 
ينتظر  أن  فعليه  التظلم،  إلى  الشخص  جلأ  وإذا   مباشرة.  القضاء  إلى  اللجوء  حقِّه 
نتيجته، ويكون القرار الصادر بنتيجة التظلم – أي القرار اإلداري الثاني-  هو الذي 
يخضع  للطعن أمام القضاء، أما في حالة التظلم الوجوبي فال يجوز الطعن في القرار 
أمام احملكمة اإلدارية إال بعد إجراء هذا التظلم، ويكون القرار الصادر بنتيجة التظلم 
خاضعاً للطعن أمام هذه احملكمة، وإن رفعت الدعوى قبل التظلم، تكون واحلالة هذه، 

سابقة ألوانها.
ثانياً- التوصيات: 

على ضوء النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة، نوصي املشرِّع األردني مبا يلي :
الفقرة  في  الواردة  اإلدارية  احملكمة  تختص  عبارة  بعد  غيرها(  )دون  عبارة  إضافة  1- 
)ب( من املادة )5( من قانون القضاء اإلداري؛ وذلك لغايات حصر القضاء بالتعويض 

مبحاكم القضاء اإلداري وحدها.
إضافة  فقرة جديدة  إلى املادة )5( -2 من قانون القضاء اإلداري بحيث  تنص صراحة 

على اختصاص احملكمة اإلدارية بنظر كافة املنازعات املتعلقة بالعقود اإلدارية.
بقضاة محاكم   املتعلقة  املسائل  كافة  يتناول  نصاً  اإلداري  القضاء  قانون  تضمني  3- 
القضاء اإلداري، من حيث  تعيينهم وترقيتهم  وانتهاء خدماتهم وعدم قابليتهم للنقل 

أو للعزل، وعدم خضوعهم لألحكام العامة الواردة في قانون استقالل القضاء.  
مدة   حتديد  يضمن  اإلداري  القضاء  قانون  من   4- )8( املادة  لنص  جديد  حكم  إضافة 
نصها  يكون  أن  ونقترح  بتظلمه،  خاللها  يتقدم  أن  املصلحة  صاحب  على  يتوجب 
)30( يوماً من   كالتالي:  »يجب أن يقدم التظلم املنصوص عليه في هذه املادة خالل 
تاريخ نشره أو تبليغه، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ثالثني يوماً من تاريخ 
الثالثني  ويعتبر مضي  أن يكون مسببا،ً  بالرفض يجب  القرار  وإذا  صدر  تقدميه، 
يوماً على تقدمي التظلم دون أن جتيب عنه اجلهة املختصة مبثابة رفض له، ويكون 
ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الصادر بالتظلم ستني يوماً من تاريخ انقضاء 

الثالثني يوماً املذكورة«.
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