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 إجراءاث رفع دعىي اإللغاء واحلكم فيها
 

بينا سابقا شروط قبول دعوى اإللغاء  وكذلك أوجو الطعن باإللغاء أو العيوب التي يمكن أن 
تشوب القرارات اإلدارية وتجعميا محال لمطعن باإللغاء وندرس فيما يمي إجراءات رفع دعوى اإللغاء 

 كيفية تنفيذه وذلك في ثالثة مباحث: ثم نبحث الحكم باإللغاء و 
 المبحث األول : إجراءات رفع دعوى اإللغاء .  
 المبحث الثاني: اآلثار المترتبة عمى رفع دعوى اإللغاء .  

 المبحث الثالث : أثار الحكم باإللغاء .  
 

 املبحث األول
 إجراءاث رفع دعىي اإللغاء

 
بأنيززا مسززتقمة عززن إجززراءات رفززع  الززدولفززي العديززد مززن  تتميززز إجززراءات رفززع دعززوى اإللغززاء

الززدعاوى األىززرى المنعززوص عمييززا فززي قززانون المرافعززات وىززي بيززذا ه تشززك  اسززتثناء عززن ىززذه 
اإلجراءات بقدر ما تمث  نظاما مسزتقال  وأساسزيا  ه يعتزد فيزو القاإلزي اإلدارو بإلزرورة الرجزوع إلزي 

يسزتمد قواعزده مزن طبيعزة المنازعزات  قانون المرافعات في حالة عدم وجود النص أو غموإلو أنمزا
اما في العراق فأن المشرع لم ينص عمى اجراءات ىاعة اإلدارية وإلرورات سير المرافق العامة . 

لرفع دعوى اهلغاء غير تمك المنعوص عمييا في قزانون المرافعزات .فقزد ورد فزي المزادة الرابعزة / 
شأن اهجراءات التي تتبعيا المحكمزة فيمزا ثانيا/ح من قانون مجمس شورى الدولة المعدل) تسرو ب

لم يرد بو نص ىاص في ىذا القانون , اهحكام المفررة في قانون المرافعات المدنيو واحكام قانون 
الرسوم العدلية بشأن استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة الييا او عزن الطعزون فزي قراراتيزا لزدى 

 الييئو العامو لمجمس شورى الدولة(.
لد نص  2005لسنة  1لجدير بالذكر أن  النظام الداخلي للمحكمة االتحادية العليا رلم ومن ا

كذذذلن ىلذذ  أن يقبذذك لذذانون المرادعذذاإ المدنيذذة صذا لذذم يذذرد نذذص خذذاص دذذي لذذانون المحكمذذة ودذذي 
مذن النظذام الذداخلي للمحكمذة طط تقبذك أحكذام لذانون  11نظامها الداخلي دمد جاء دي نذص المذاد  



ديما لم يرد نص  1111لسنة  101ولانون اإلثباإ رلم  1161لسنة  33مدنية رلم المرادعاإ ال
 خاص دي لانون المحكمة االتحادية العليا دي هذا النظام ((



 املطلب األول: حتديد اجلهة املدعى علًها 
بينا أن دعوى اإللغاء عينيو موإلوعية ويتم من ىالليا اىتعام القرار اإلدارو المطعون فيو 

أن يكزون المزدعى عميزو فزي دعزوى اإللغزاء ىزو جيزة بزن ىذا ه يتعارض مزن حيزث اإلجزراءات إه أ
اإلدارة التي أعدرت القرار المطعون فيو باإللغاء ويتم اىتعام ىذه الجية اإلدارية في شزىص مزن 

من العبث توجيزو فيمثميا قانونا ويجب أن تكون ىذه الجية متمتعة بالشىعية المعنوية المستقمة 
ومة لجية إدارية ليست ليا عفة التقاإلي أما إذا لم تكن الجية اإلدارية التي أعدرت القزرار الىع

متمتعة بالشىعزية المعنويزة فيزتم توجيزو الىعزومة إلزى الزوزير المىزتص عمزى اعتبزار أن الجيزة 
ومززن ثززم إذا رفعززت دعززوى اإللغززاء عمززى غيززر ذو  ,الززوزارة التززي أعززدرت القززرار تابعززة مركزيززا  ليززذه 

ة فأنيا تكون غير مقبولة وترد شكال  وعدم قبوليا من النظام العام, ويجوز لممحكمة أن تقإلي عف
 بو من تمقاء نفسيا ويمكن لإلدارة أن تدفع بذلك في أو مرحمة من مراح  الدعوى . 

إه أن أحكام القإلاء اإلدارو قد استقرت عمى قبول الدعوى في حالة أىطزار الجيزة اإلداريزة 
األعمية وتقزديميا دفاعزا فييزا فزال محز  لمحكزم بعزدم قبزول الزدعوى رغزم أنزو قزد تزم  عاحبة العفة

                     (1)رفعيا أعال عمى شىص أىر غير ذو عفة . 
كذلك أجاز القإلزاء تعزحيا الزدعوى بدعزادة توجيييزا إلزى عزاحب العزفة األعزمي عمزى أن 

                 (2)يتم ذلك ىالل ميعاد رفع الدعوى. 
يززتم توجيزززو  وأمززا إذا زالززت عززفة الجيززة اإلداريززة كمززا لزززو ألغيززت شىعززيتيا المعنويززة فأنزز

الىعومة إلى الجية اإلدارية التي نقمت ألييا اىتعاعزاتيا وكزذلك إذا رفعزت الزدعوى فزي مواجيزة 
أكثززر مززن جيززة إداريززة وزالززت عززفة بعززض ىززذه الجيززات فززأن الززدعوى تسززتمر فززي مواجيززة بززاقي 

 الىعوم . 
 

 
 طلب اثجاىٌ: حيًةة اثدعى  امل

البيانززات الواجززب أن  مززن قززانون المرافعززات المدنيززة  46المذذاد   العراقززي فززيأورد المشززرع 
 تتإلمنيا عحيفة الدعوى والشروط الواجب توافرىا فييا .  

 

                              
 .    334لسنة الخامسة ص  1/2/1961حكم المحكمة اإلدارية العليا في مصر بتاريخ - 1
   167السنة الرابعة  22/11/1958حكم المحكمة اإلدارية العليا في مصر بتاريخ  - 2



 بًاىات حيًةة اثدعى : -أواًل
البيانات التي  1161ة لسن 33المرادعاإ المدنية رلم من قانون  السادسة واهربعون حددت المادة 

 بكل ما يتعلك بالنزاع  يجب أن تحتوييا عحيفة الدعوى 

المنظور من لبل المحكمة التي ردعإ الدىوى صليهذا وأن كانذإ هذذل البيانذاإ مذن البيانذاإ ال ذكلية 
وان أي نمص أو غموض ديها , يلزم المدىي بإكماله خالل مد  مناسبة وصال تبقذل الذدىوى بمذرار 

ذا كان هذا النمص أو الغموض مذن  ذهنه أن يجهذل المذدى  بذه أو المذدى  ىليذه أو من المحكمة ص
المحل المختار لغرض التبليغ ويمكن ان نخلص  من  نص هذل المذاد  وقبيعذة دىذوى االلغذاء الذ  

 البياناإ الواجب توادرها دي صحيفة الدىوى
 اسم المحكمة التي تمام الدىوى أمامها . -1 

 يضة .تاريخ تحرير العر -2

وعززفتو ومحزز  إقامتززو سززواء أكززان الطززاعن فززردا  أو شىعززا  مززن  " الطززاعن " المززدعي اواسززم  -3
 واحزدا أشىاص القانون الىاص أو العام, ويجوز أن يقدم مجموعزة مزن األفزراد أو األشزىاص طمبزا  

بيذان المحذل الذذي يختذارل المذدىي لغذرض  مزع في دعوى اإللغاء إذا كان ىناك عمة في الموإلزوع

 . تبليغال

اسم المستدعي إلده " الجية اإلدارية التي يوجو إلييا الطعن وعفتيا وعنوانيزا ليزتم إعالنيزا - 4
 .بالعحيفة ومرفقاتيا  

موإلوع الطمب وبيانا  بالمستندات الىطية التي يستند إلييا المستدعي في إثبات دعزواه وقائمزة  -5
 ثبات . بأسماء الشيود الذين يعتمد عمى شياداتيم في ذلك اإل 

عورة من القرار المطعون فيو أو ممىص واف لو إذا كان قد تزم تبميغزو لممسزتدعي لكزي يكزون  -6
 .طمب اإللغاء واإلحا  

 المقدم وتاريخ تقديمو الى اهدارة واجابة اهدارة عمية ان وجدت  .صورل من التظلم  -1
. يززو مززن جيززة مىتعززة توقيززع المززدعي أو وكيمززو إذا كززان الوكيزز  مفوإلززا" بوكالززة معززدقو عم -8

ويجززب أن تكززون الوكالززة المعطززاة مززن المسززتدعي تىولززو عززراحة مىاعززمة الجيززة اإلداريززة التززي 
المحكمزة اهتحاديزة أعدرت القرار و إه فدن الدعوى تكزون مسزتوجبة الزرد شزكال , وفزي ذلزك قإلزت 

يإلزة الزدعوى العميا برد دعوى تقدم بيا ممث  رئزيس ديزوان الوقزل السزني إإلزافة لوظيفتزو هن عر 
 2006/ اتحاديززة /  14موقعززة مززن شززىص ه عززفة قانونيززة لززو بتوقيعيززا فززورد فززي حكميززا عززدد 

) لدى التدقيق والمداولة مزن المحكمزة اهتحاديزة العميزا وجزد إن التوقيزع  2006/ 10/ 11بتاريخ 
مزة المنسوب إلى المدعي في عريإلة الزدعوى يىتمزل عزن التوقيزع المنسزوب إليزو فزي الوكالزة العا

العززادرة مززن رئاسززة ديززوان الوقززل السززني / الززدائرة  2006/ 9/8( فززي 2439/ 5/4المرقمززة ) 
القانونية / الموقعة مزن قبز  رئزيس الزديوان وحيزث إن وكيز  المزدعي أوإلزا لممحكمزة بزان السزبب 



التوقيززع المززذي  فززي عريإلززة الززدعوى المنسززوب إلززى المززدعي موقززع مززن قبزز  معززاون  إن يعززود إلززى
الوقل السزني )و.ع( وعميزو وحيزث إن عريإلزة الزدعوى موقعزة مزن شزىص ه عزفة رئيس ديوان 

قانونية لو بتوقيعيا فتكون الدعوى مقامة من شىص ه يممك حق إقامتيزا وتكزون ىعزومتو غيزر 
ذا كانت الىعومة غير موجية تحكم المحكمة ولو من تمقاء نفسيا برد عريإلة الزدعوى  موجية وا 

( 83( مززن قززانون المرافعززات المدنيززة رقززم )80/1عمززال" بالمززادة ) قبزز  الززدىول فززي أساسززيا وذلززك 
المعزدل لزذا قزررت المحكمزة الحكزم بزرد الزدعوى مزع تحميز  المزدعي إإلزافة لوظيفتزو  1969لسنة 

 (                        3كافة معاريفيا ( )
 
 
 

 
 االستعاىة مبياو: -ثاىًا

ذو عالحية مطمقة  غيزر وقيعيا من محام لقبول دعوى اإللغاء ت لم يشترط المشرع العراقي 
االستعانة بمحام ذو صالحية مقلمذة للقعذن امامهذا  لضذمان ان المحكمة اهتحاديو العميا استمزمت 

 جدية القعن وموضوىيته وىدم ص غال المحكمة بقعون غير موضوىية.
 

 دفع اثزسىو اثقضائًة: -ثاثجُا
ورد فزي المزادة امزة دعزوى اإللغزاء وفزي ذلزك اشترط المشرع أىيرا  دفزع الرسزوم القإلزائية إلق

الرابعززة / ثانيززا/ح مززن قززانون مجمززس شززورى الدولززة المعززدل) تسززرو بشززأن اهجززراءات التززي تتبعيززا 
ررة في قانون المرافعات المدنيو قالمحكمة فيما لم يرد بو نص ىاص في ىذا القانون , اهحكام الم

رسوم عن الطعون المقدمة الييا او عن الطعون فزي واحكام قانون الرسوم العدلية بشأن استيفاء ال
 قراراتيا لدى الييئو العامو لمجمس شورى الدولة(.

ثابتزا يبزين وقزت اسزتىدام عزاحب المعزمحة حقزو فزي كما ان دفع الرسزم يعزد تاريىزا 
الطعن وفي  ذلك  قإلت  المحكمو  اهتحاديو العميا .   ) ولمزا كزان دفزع الرسزم يعتبزر 

( مزن القزانون المزذكور)   قزانون المرافعزات المدنيزة 173/2المزادة ) مبدأ لمطعن بحكم

                              
(

 قرررل اكم قررر   6113/  11/  11/ ا ةلعيرررا / ريرررللي  11قررر ال اكمة مرررا اة ةلعيرررا اكاقيرررل اكا اقيرررا  ررر ع  ( ينظررر  1
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المعدل ( . واذ ان المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن فزي القزرارات حتميزة يترتزب عمزى 
عدم مراعاتيا وتجاوزىا سقوط الحق في الطعن وتقإلي المزحكمة من تمزقاء نفسيا برد 

لقانون المذكور . وعمززيو ولكون الطعن ( من ا171عريإلة الطعن عمال  بحكم المادة )
 ( . 4)  التمييزو مقدم بعد مإلي المدة القانونية قرر رده شكال  

 
 

 املبحث الثاني
 اآلثار املرتتبت علً رفع دعىي اإللغاء

 
إذا وجززد القاإلززي أن الشززروط الشززكمية متززوافرة فززي رفززع دعززوى اإللغززاء انتقزز  لفحززص القززرار 

 بدلغائو أو رفض ذلك . اإلدارو المطعون فيو لمحكم 
وأن مجرد رفع الدعوى بطمب إلغاء قرار إدارو ه يمكن أن ينال مزن نفزاذ ىزذا القزرار, فزالقرار 
اإلدارو تعزرف قززانوني واجززب النفززاذ متززى اسززتكممت شزرائل نفززاذه مززن الناحيززة القانونيززة مززا دام لززم 

الشزرعية حتزى يثبزت العكزس يسحب من اإلدارة ولزم يقإلزي بدلغائزو, بحكزم تمتعزو بقرينزة السزالمة و 
بقرار قإلائي, والقول بغير ذلزك يزؤدو إلزى شز  نشزاط اإلدارة تمامزا  ألن معظزم نشزاطيا يعزدر فزي 

 عورة قرارات إدارية وليذا تتمتع ىذه القرارات بقرينة السالمة . 
ومن ثم فدن الطعن اإلدارو بدعوى اإللغاء ه أثر لو عمى نفاذ القرار اإلدارو غيزر أنزو يجزوز 

ومزع ان  وقل تنفيذ القرار بزأمر القإلزاء متزى تزوافرت شزروط معينزة في بعض التشريعات استثناء  
المشرع العراقي لم ينص عمى  امكان وقل تنفيذ القرار المطعون فيو , نرى انزو لزيس فزي القزانون 

 . ما يمنع من ذلك في حالة توافر شروط معينو 
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 فًهاملطلب األول: وقف تيةًذ اثقزار املطعىن 
لسززنة  47مززن قززانون مجمززس الدولززة رقززم  49المعززرو لمقإلززاء فززي المززادة أجززاز المشززرع 

ورأت فززي عززحيفة الززدعوى  أن يززأمر بوقززل تنفيززذ القززرار اإلدارو إذا طمززب الطززاعن ذلززك  1972
 المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركيا . 

 ثة شروط : ويتإلا من ىذا النص أن المشرع يشترط لتمبية وقل التنفيذ ثال 
 

 أن يطلب رافع دعى  اإلثغاء وقف اثتيةًذ: -أواًل
درجت أحكزام القإلزاء اإلدارو المقزارن عمزى إلزرورة اتحزاد طمبزي اإللغزاء ووقزل التنفيزذ فزي 
عحيفة الدعوى, ويترتب عمى إغفال ىذا الشرط الشكمي رد طمب وقل التنفيذ وعدم قبولو والحكمة 

عزن طمزب اإللغزاء وتمييزدا  لزو, كمزا أن القزرار المطعزون فيزو من ذلك أن وقل التنفيذ طمزب متفزرع 
يتمتززع بالعززفة التنفيذيززة اعتبززارا  مززن ىززذا التززاريخ, كمززا أن الجمززع بززين طمززب وقززل التنفيززذ وطمززب 
اإللغزاء يحقزق اتحزاد بزدء ميعزاد الطعزن بزالقرار إلغزاء  ووقفزا  لغزرض تفزادو اهىزتالف والتفزاوت فززي 

 (5)حساب ىذا الميعاد " . 
 
 شزط االستعجال: -اىًًاث

ويقعززد بيززذا الشززرط أن تنفيززذ القززرار يقتززرن باحتمززال وقززوع نتززائج ه يمكززن تززداركيا فيمززا لززو 
انتظر األمر لحين الفع  في موإلوع دعوى اإللغاء, لذلك منا المشرع القإلاء سمطة وقزل تنفيزذ 

عزعب تالفييزا, ىاعزة القرار المطعون فيو إذا انطوى تنفيزذ القزرار عمزى ىطزورة تزؤدو إلزى نتزائج ي
وأن إجراءات دعوى اإللغاء قد تستغرق وقتا  طويال  حتى الفع  في موإلوعيا بالقبول أو الرفض, 
عمززى أنززو يتعززين إه يىمززق الطززاعن حالززة اهسززتعجال ىززذه أو يسززاىم فززي ىمقيززا بسززبب تقاعسززو أو 

 إىمالو.
الزدعوى وظروفيزا  وحالة اهستعجال ىذه ىي حالة موإلوعية تستظيرىا المحكمة مزن وقزائع

مثال ذلك قرار حرمان الطالب من أداء اهمتحان, وعدور قرار يمنع مريض من السفر إلزى الىزارج 
 (6)لغرض العالج أو عدور قرار بيدم منزل أثرو.

                              
 .   31ص  – 19ق المجموعة رقم  28لسنة  1113طعن  7/12/1985حكم المحكمة اإلدارية العليا  في مصر جلسة  - 5
دار  –الخصممومة اإلداريممة  –أشممار يليممو عبممد الحكمميم فممود   1962-12-15حكممم المحكمممة اإلداريممة العليمما فممي مصممر جلسممة  - 6

 .    358ص  – 1996 –اإلسكندرية  –المطبوعات الجامعية 



كمزا تعزد القزرارات المتإلزمنة تقييزد الحريزة الشىعززية مزن أبزرز عزور اهسزتعجال لمزا يترتززب 
 (7)كيا . عمى تنفيذىا من نتائج يتعذر تدار 

 
 شزط اجلدية: -ثاثجًا

إن سمطة وقل التنفيذ مشتقة من سمطة اإللغاء وفرع منيا وبالتزالي هبزد لقاإلزي الموإلزوع 
أن يتعدى لمشروعية القزرار اإلدارو عنزد نظزره طمزب وقزل التنفيزذ, كمزا يتعزدى لمشزروعيتو عنزد 

و لكززي يعززدر قززراره فززي نظززره دعززوى اإللغززاء, فيكززون عقيززدة مبدئيززو عززن مشززروعية القززرار اإلدار 
موإلوع الدعوى, فقد يعدر القاإلي حكمو بوقل التنفيذ, يستتبعو حكم آىر فزي موإلزوع الزدعوى 

 يرفض دعوى اإللغاء . 
وبذلك فدن الجديزة التزي يقزوم عمييزا طمزب وقزل التنفيزذ تعنزى فحزص القاإلزي بعزورة أوليزة 

لظاىر قزد شزابو عيزب مزا فأنزو يعزدر لمشروعية القرار اإلدارو, فدذا وجد أن القرار اإلدارو حسب ا
قراره بوقزل التنفيزذ, وبمعنزى آىزر فزأن العقيزدة التزي تكونيزا المحكمزة عزن طمزب وقزل التنفيزذ ىزي 
 عقيدة أولية مبنية عمى أساس أرجحية إعدار قرارىا باإللغاء عند بحث موإلوع دعوى اإللغاء . 

ل فحعيا األولى لمشروعية ويمكن أن تستظير المحكمة جدية الطمب بوقل التنفيذ من ىال 
القززرار اإلدارو ومززن ىززالل قززرائن معينززة تفيززد ذلززك كإلززئالة المسززتندات وكونيززا غيززر منتجززة تعطززي 
انطباعا  بعزدم جزدوى وقزل التنفيزذ, كمزا أن تقزاعس اإلدارة عزن إبزداء دفاعيزا فزي الزدعوى أو ذكزر 

 (8)أسباب القرار يكون مبررا  لممحكمة في إعدار قرار وقل التنفيذ . 
 

 املطلب اثجاىٌ: حجًة احلكه بىقف اثتيةًذ وتيةًذه
إذا اجتمعزت فزي طمزب وقزل التنفيزذ الشزروط السزابقة يجزوز لمقإلزاء اإلدارو أن يزأمر بوقزل 

 تنفيذ القرار اإلدارو المطعون فيو, ونبين فيما يمي حجية الحكم العادر بوقل التنفيذ وتنفيذه . 
 

 ًذ:حجًة احلكه اثصادر بىقف اثتية -أواًل
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الفع  في الشق المستعج  من دعوى اإللغاء وىزو طمزب وقزل التنفيزذ, سزابقا  عمزى الفعز  
في موإلوع دعوى اإللغاء لذلك فدن الحكزم العزادر فزي الشزق المسزتعج  ىزو حكمزا  وقتيزا  لعزدوره 
في مسألة مستعجمة, وكما ىو شأن جميع األحكام المستعجمة, فأنو ه يقيد محكمة الموإلزوع عنزد 

في دعوى اإللغاء, فقد تقإلي المحكمة بوقل التنفيذ ورغم ذلك تقإلي في موإلوع الدعوى فعميا 
 برفض دعوى اإللغاء والعكس عحيا .

غيززر انززو حكززم قطعززي فيمززا فعزز  فيززو, مززن وقززل التنفيززذ أو عدمززو أو أن مقومززات األحكززام 
در بوقل التنفيزذ وىعائعيا متوافرة فيو وقد استقرت أحكام القإلاء اإلدارو عمى تمتع الحكم العا

  (9)بىاعيتي التأقيت والقطعية . 
وفززززززي ذلزززززززك قإلزززززززت  المحكمززززززة اهتحاديزززززززة العميزززززززا فزززززززي العززززززراق فزززززززي حكميزززززززا عزززززززدد 

الىاص بطعن عاحب المعمحة بقرارمحكمة القإلاء اهدارو برفض طمزب  2005/اتحادية/تمييز/3
مزر عمزى العزرائض وىزي مزن وقل اهجراءات المتعمقة بتنفيذ قرار ادارو :ان القزرار المميزز مزن اهوا

(من قانون المرافعات المدنية المعزدل وىزي غيزر 151القإلاء الوهئي المنعوص عمية في المادة )
(من القانون المذكور اذ يتم التظمم منيا لدى 153/1قابمة لمطعن فييا تمييزا عمال باحكام المادة )

( مززززن 3بحكززززم الفقززززرة ) المحكمززززة التززززي اعززززدرتيا وتفعزززز  المحكمززززة فززززي الززززتظمم وقرارىززززا عمززززال
 10( .153المادة)

وه تقتعر حجية الحكم العادر بوقل التنفيذ عمى موإلوع ما فع  فيو من وقل التنفيذ أو 
رفإلو, بز  تشزم  تمزك الحجيزة المسزائ  الفرعيزة السزابقة عمزى الفعز  فزي موإلزوع دعزوى اإللغزاء 

أعزال  لرفعيزا بعزد الميعزاد أو  كالدفع بعدم اىتعاص القإلاء اإلدارو بنظر الزدعوى أو بعزدم قبوليزا
 ألن القرار المطعون فيو ليس نيائيا  . 

 
 تيةًذ احلكه املشتعجل بىقف اثتيةًذ: -ثاىًًا

يؤدو الحكم بوقل التنفيذ إلى إعزادة األمزور بعزورة مؤقتزة إلزى مزا كانزت عميزو قبز  عزدور 
باطززو بمعززير دعززوى القززرار اإلدارو المطعززون فيززو, والسززبب فززي تأقيززت الحكززم المسززتعج  ىززو هرت

اإللغاء فدن توعمت المحكمة عند فعميا في الموإلوع إلزى رفزض الزدعوى فزأن آثزار الحكزم بوقزل 
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التنفيذ تنتيزي وتززول قوتيزا, وأن توعزمت إلزى إلغزاء القزرار اإلدارو فزأن آثزار الحكزم بوقزل التنفيزذ 
يززذ عززن تنفيززذ الحكززم تمتززد وتتعزز  ب ثززار الحكززم باإللغززاء, وقززد ه يىتمززل تنفيززذ الحكززم بوقززل التنف

باإللغاء, إذ يتعين عمى جية اإلدارة في الحالتين اتىاذ اإلجراءات اإليجابية لوإلعيا موإلع التنفيزذ 
 . 

عمى أن الحكم بوقل التنفيذ قد يؤدو من الناحية العممية إلى أن يعبا الفع  في موإلزوع 
لييزا الطزاعن بحعزولو عمزى الدعوى غير ذو جدوى, ألن الغاية من المطالبة باإللغاء قزد يتوعز  إ

الحكززم بوقززل التنفيززذ, ويعززبا عنززدىا الحكززم باإللغززاء غيززر ذو فائززدة مززن الناحيززة العمميززة, عنززدىا 
تقإلي المحكمة بدنياء الىعومة في الدعوى, مثال ذلزك طمزب الطزاعن إلغزاء قزرار منزع سزفره إلزى 

نفيذ واستفاد الطاعن مزن الىارج وطمبو الحكم بوقل تنفيذه, فأن أعدرت المحكمة حكميا بوقل الت
 ىذا الحكم بأن غادر أرض الوطن, فأن الغاية من إلغاء القرار اإلدارو قد تحققت بوقل تنفيذه.

 
 املبحث الثالث

 آثار احلكم باإللغاء
 

بعد أن تستكم  دعوى اإللغاء شرائطيا الشكمية أمزام المحكمزة, قزد تحكزم بعزد قبزول الزدعوى 
غير ذو عفة, أو لرفعيا بعد المعياد أو أن تعرف اإلدارة غير لرفعيا من غير ذو عفة, أو عمى 

 (11)مستكم  شرائل القرار اإلدارو القاب  لمطعن باإللغاء.
ثززم تتعززدى لموإلززوع الززدعوى وتنحعززر سززمطتيا فززي بحززث مشززروعية القززرار اإلدارو لتنتيززي 

إلزى تأكيزد مشزروعية  بالنتيجة أما إلى إلغاء القرار المشوب بأحزد العيزوب الىمسزة المزار ذكرىزا, أو
القززرار والحكززم بززرفض الززدعوى وه تسززتطيع المحكمززة أن تززذىب أبعززد مززن ذلززك بززأن تعززدر أوامززر 
عززريحة إلززى اإلدارة بززأداء عمزز  معززين أو اهمتنززاع عززن أداءه أو أن تحزز  نفسززيا محزز  اإلدارة فززي 

 إعدار قرارات إدارية مشروعة مح  القرارات المعيبة . 
إللغاء هبد أن يفإلي إلى تكميزل اإلدارة القيزام بعمز  أو اهمتنزاع عزن عمى أن تنفيذ الحكم با

أداء عم , فالحكم العادر بدلغزاء قزرار فعز  موظزل هبزد أن يمززم اإلدارة بالقيزام بعمز  معزين وىزو 
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إعادة الموظل المفعول إلى وظيفتو السابقة, والحكم القاإلي بدلغاء قرار ىدم منززل هبزد أن يمززم 
  (12)ناع عن تنفيذ قرارىا باليدم . اإلدارة باهمت

ويترتب عمى الحكم بدلغاء القرار اإلدارو آثار معينزة منيزا مزا يتعمزق بحجيزة الحكزم باإللغزاء, 
 ومنيا ما يتعمق بتنفيذ حكم اإللغاء . 

 
 املطلب األول: حجًة احلكه باإلثغاء

المحكزوم فيزو مزن تنطوو حجية الحكم باإللغاء عمى دعوى حيازة حكم اإللغاء حجيزة الشزيء 
ناحية وعمى قوة ىذه الحجية وى  أنيا حجية مطمقة أو نسبية من ناحية أىرى, وتتع  من ناحية 
ثالثة بنطاق اإللغاء وى  يتناول القرار اإلدارو بأكممو أم يتنزاول األجززاء المعيبزة فقزل دون األجززاء 

 السميمة. 
 

 اثشٌء املقضٌ به:األحكاو اثصادرة يف دعى  اإلثغاء تتنتع بقىة  -أواًل
تحوز األحكام العادرة من محكمة العدل العميا في دعوى اإللغزاء عمزى حجيزة الشزيء المقإلزي بزو 

 ( 13.)القطيعة, وتكون حجة في ما قإلت بوكسائر األحكام 
يكززون مجمزس شززورى الدولزة المعززدل)..... مززن قززانون  السزابعة/الثانيو/ط  وفزي ذلززك تزنص المززادة 

عون فيو وقرار الييئو العامة لمجمزس شزورى الدولزة العزادر نتيجزة الطعزن غير المطالمحكمة  قرار
 باتا وممزما (.

وبعد ان عار يطعن في قرارات محكمة القإلاء اهدارو امام المحكمة اهتحادية العميا جاء في      
 انو عند النطزق 2005لسنة  1من النظام الداىمي لممحكمة اهتحادية العميا رقم 19 -16المواد  

بالحكم أو القرار يجب أن تودع مسودتو فزي اإلزبارة الزدعوى بعزد التوقيزع عمييزا , ويمززم أن يكزون 
الحكززم والقززرار مشززتمال" عمززى أسززبابو , فززأن لززم يكززن باإلجمززاع أرفززق الززرأو المىززالل مززع أسززبابو . 

 (14تصدرها المحكمة باتة ال تمبل أي قريك من قرق القعن. ط واألحكام والقرارات التي
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تد أثر حجية الشيء المقإلي بو ليشم  الجانب اإلجرائي في الزدعوى فإلزال  عزن جانبيزا ويم
الموإلوعي, ففيما يتعمق باإلجراءات يمتنع عمزى المحكمزة التزي أعزدرت الحكزم فزي دعزوى اإللغزاء 
أن تنظر الدعوى مزرة أىزرى, إذ اسزتنفذت المحكمزة وهيتيزا بمجزرد إعزدارىا الحكزم, ويعزبا الحكزم 

د عدوره من المحكمزة, ولزيس لممحكمزة الحزق فزي الرجزوع عزن حكميزا, كمزا لزيس ليزا قطعيا  بمجر 
 الحق في تعديمو . 

أما فيما يتعمق بالجانب الموإلوعي, فأن األحكام العادرة في دعوى اإللغاء تعد عنوانزا  لمحقيقزة, 
عمى أو  فما تإلمنو الحكم يعد قرينة غير قابمة إلثبات العكس, فال يجوز عرض النزاع مرة أىرى 

وفززي  وىاليززة مززن الغمززوض ممززا يسززتدعي ان تكززون اهحكززام واإلززحو هتقبزز  التاويزز محكمززة . 
حدود طمبزات المزدعي . وفزي ذلزك  نقإلزت المحكمزو اهتحاديزو العميزا فزي حكزم ليزا قزرار لمحكمزة 

...كزززان عمزززى المحكمزززة التقيزززد بطمبزززات المزززدعي الزززواردة فزززي  ) القإلزززاء اهدارو  فزززورد 
دعوى وعدم الزيادة عمييا هن المحكمة مقيدة عند اعزدار حكميزا بعريإلزة عريإلة ال

لسززنة  83( مززن قززانون المرافعززات المدنيززة رقززم 45الززدعوى عمززال  بمنطززوق المززادة )
المعدل فإلال  ان المحكمة لم توإلا في حكميا ما  ىيزة اهجزراءات القانونيزة  1969

مذكورة تشزير الزى حإلزور ممثز  جمعيزة الواردة في الفقرة الحكمية واذا كانت العبارة ال
بناء مساكن الإلباط امام دائرة التسجي  العقارو المىتعزة ألىزذ اقزراره بشزأن تسزجي  
القطعززة باسززم المززدعى فززان ذلززك يعنززي ان المحكمززة عمقززت حكميززا عمززى شززرط وىززو 
حإلززور الممثزز  عززن الجمعيززة  فززي الززدائرة وحيززث ان اهحكززام التززي تعززدرىا المحززاكم 

حاسزمة وىاليزة مزن الغمزوض والتزردد وغيزر معمقزة عمزى شزرط بحيزث  يجزب ان تكزون 
تكون قابمة لمتنفيذ فكان المقتإلزى ادىزال جمعيزة بنزاء مسزاكن الإلزباط شىعزا  ثالزث 
فززي الززدعوى لضستيإلززاح منيززا عززن عززحة عززدور الكتززاب منيززا المتإلززمن تىعززيص 

اهمزور القطعة موإلوعة الدعوى لممدعي وحيث ان الحكم المميز عدر دون مراعات 
 (15()القانونية المتقدمة مما اى  بعحة الحكم المميز لذا قرر نقإلو
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ويشترط لمتمسك بحجية الحكم وسبق الفع  في الدعوى أن يكون ىناك حكما  قإلائيا  قطعيا  
وأن تثبززت الحجيززة لمنطوقززو دون أسززبابو, ألن المنطززوق ىززو الززذو يشززتم  عمززى قإلززاء المحكمززة 

لزك األسزباب المرتبطزة ارتباطزا  وثيقزا  بزالمنطوق, إذ تكتسزب الحجيزة الفاع  لمنزاع, ويستثنى مزن ذ
  (16)حاليا حال المنطوق, ويشترط لمتمسك بالحجية أيإلا اتحاد الىعوم والموإلوع والسبب . 

 
 احلكه باإلثغاء يتنتع حبجًة مطلقة: -ثاىًًا

اء كزانوا أطرافزا  األحكام العادرة باإللغاء حجة عمى الكافة فحكم اإللغاء يسرو عمى جميع سو 
في الدعوى أم لم يكونوا, فيمتنع عمى من لم يكن طرفزا  فزي الزدعوى مىاعزمة القزرار اإلدارو الزذو 
قإلى بدلغائو, كما يستفيد من آثار اإللغاء من كان طرفا  في دعوى اإللغاء ومن لم يكن طرفا  فييزا 

 بحكم إطالق حجية حكم اإللغاء.
حكام العزادرة باإللغزاء اسزتثناء مزن القاعزدة العامزة المقزررة وتعد الحجية المطمقة المقررة لأل

لجميززع األحكززام القإلززائية وىززي نسززبية حجتيززا, أو اقتعززار آثززار الحكززم عمززى أطززراف الززدعوى دون 
سواىم, والعمة في ذلك ترجع إلى انتمزاء دعزوى اإللغزاء إلزى طائفزة القإلزاء الموإلزوعي أو العينزي 

رار اإلدارو, فدلغاءه يعني تعحيا الالمشروعية التي وعم بيا ودعوى اإللغاء في إطاره تىاعم الق
 القرار ومن المنطقي أن يسرو ىذا التعحيا في مواجية الكافة . 

وتقتعزر الحجيزة المطمقزة عمزى األحكزام العزادرة باإللغزاء, وه تكتسزب القزرارات األىزرى التزي 
بزرفض دعزوى اإللغزاء, حيزث  تعدر في دعزوى اإللغزاء دون سزواىم, كمزا فزي حالزة القزرار العزادر

يسززتطيع الطززاعن أن يجززدد دعززواه إلززد القززرار الززذو رفإلززت الززدعوى بشززأنو إذا تغيززرت الظززروف 
واألسباب, ويجوز لغير الطاعن أيإلا  أن يطعن في القرار ذاتو ألن القرار قزد يكزون عزائبا  فزي حزق 

 (17)الطاعن و ىاطئا  في حق غيره . 
 

 اجلزئٌ:اإلثغاء اثكلٌ واإلثغاء  -ثاثجًا
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إذا كان الحكم القإلائي بدلغاء القرار اإلدارو يكتسزب حجيزة مطمقزة بمعنزى أنزو يزيز  كز  أثزر 
لمقززرار اإلدارو فززي مواجيززة الكافززة, إه أن مززدى اإللغززاء ونطاقززو أمززر تحززدده طمبززات الىعززوم ومززا 

  (18)تنتيي إليو المحكمة في قإلائيا . 
كممزو فيزيز  آثزاره وىزو مزا يسزمى باإللغزاء الكمزي, فقد يتناول الحكم باإللغاء القزرار اإلدارو بأ

وقززد يتنززاول بعززض أجزززاء القززرار اإلدارو دون أجزززاءه األىززرى فيزيزز  بعززض آثززاره وىززو مززا يسززمى 
باإللغززاء الجزئززي, مثززال ذلززك أن يعززدر قززرار عميززد الكميززة باعتمززاد نتيجززة امتحززان سززنة دراسززية ثززم 

دئززذ يمغززى القززرار بالنسززبة لمطالززب المززذكور يتإلززا أن ىنززاك ىطززأ فززي رعززد درجززات أحززد الطززالب عن
 ويبقى القرار سميما  في أجزاءه األىرى.

 
 

 املطلب اثجاىٌ: تيةًذ حكه اإلثغاء
وىذا اإللزام القانوني الممقى  يشتم  الحكم باإللغاء عمى أسموب تنفيذه وفق مارسمو القانون 

تيا المدنيزة فزي حالزة امتناعيزا عزن عمى عاتق اإلدارة بتنفيذ الحكم القإلائي باإللغاء يثير مسزؤولي
التنفيززذ فإلززال  عززن المسززؤولية الجنائيززة لمموظززل الممتنززع, عمززى أن تنفيززذ الحكززم القاإلززي باإللغززاء 
ليس سيال  ميسورا  في جميع األحوال ب  قد تالقي تعفية األوإلاع القانوينة التي تمت استنادا  إلى 

 .تي تتحول أحيانا  إلى استحالة في التنفيذالقرار الممغي العديد من الععوبات العممية, وال
ومن الجدير بالذكر أن الحكم العادر باإللغاء ه يرتب آثار آلية بدزالة كافزة اآلثزار القانونيزة 
التزززي ىمفيزززا القزززرار الممغزززي, و إه كزززان ذلزززك بمثابزززة حمزززول المحكمزززة محززز  اإلدارة فزززي مباشزززرة 

نمززا يتطمززب التنفيززذ تززد ىال  إيجابيززا  مززن اإلدارة بدعززدار قززرار إدارو جديززد اىتعاعززاتيا اإلداريززة, وا 
 يقإلي عمى آثار القرار الممغي . 

وجزب عمزى اإلدارة اهلتززام بدعزادة الحزال إلزى مزا ي فانزوقزرار ال إلغاءإذا ما تقرر  ومن ثم فانو
  أساسيان:ن ااو واجب كان عميو كما لو لم يعدر القرار الممغي بحيث يترتب عمى اإلدارة التزامان 

 اثىاجب اإلجيابٌ: -أواًل
يمقززى ىززذا الواجززب التزامززا  عمززى اإلدارة بدعززادة الوإلززع إلززى مززا كززان عميززو قبزز  عززدور القززرار 
الممغي بدزالة كافة اآلثار القانونية والمادية التي ترتبت في ظمو بأثر رجعي, كما يمزميا بيزدم كافزة 

 القرار الممغي .  القرارات واألعمال القانونية التي استندت في عدورىا إلى
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 التزام اإلدارة بدزالة آثار القرار الممغي: -أ

ومقتإلى ىذا اهلتزام ىو تولي اإلدارة إزالة كافة اآلثار القانونيزة والماديزة التزي ىمفيزا القزرار 
الممغزي, ويكمفيزا ذلزك إعزدار قزرار إدارو بسزحب القزرار الممغزي إن كزان األىيزر إيجابيزا , مثزال ذلززك 

بفعز  موظزل بغيزر الطريزق التزأديبي  ويحكزم القإلزاء بدلغائزو, فتنفيزذ حكزم القإلزاء  إعدار قرارىزا
 يقتإلي منو أن يعدر قرارا  إداريا  بسحب القرار الممغي وكأن الموظل لم يغادر الوظيفة أبدا  .

أما إذا كان قزرار اإلدارة سزمبيا  وحكزم القإلزاء بدلغائزو, فزدن تنفيزذ حكزم القإلزاء يوجزب عمييزا 
ر إيجابي بالموافقة عمى طمب عزاحب الشزأن الزذو رفإلزتو والزذو حكزم القإلزاء بدلغائزو, إعدار قرا

كحالة امتناع اإلدارة عن تمبية طمب عاحب الشزأن بىعزوص الحعزول عمزى تزرىيص معزين, فزدن 
 حكم القإلاء بدلغاء ىذا الرفض يحتم عمى اإلدارة إعدار قرارىا بالموافقة عمى الطمب المرفوض .

لتزززام اإلدارة بدزالززة اآلثززار القانونيززة لمقززرار الممغززي تمتزززم أيإلززا  بدزالززة اآلثززار وباإلإلززافة إلززى ا
المادية التي ىمفيا قب  وجوب قياميا بدىالء العين التي استولت عمييزا دون وجزو حزق أو اإلفزراج 

 (19)طن المعتق  بقرار غير مشروع.اعن المو 
ة وبأثر رجعي بدعادة الحال إلى ما وبذلك فدن تعفية آثار القرار الممغي يجب أن تكون كامم

كان عميو قب  عدوره, وىي نتيجة حتميزة لحكزم اإللغزاء, وىزذه النتيجزة وأن كزان يفرإلزيا المنطزق 
القانوني وتالفي التطبيق في أغمب الحاهت, إه أن تطبيقيا في حاهت معينزة قزد ه يجزد لزو سزبيال  

تزائج غيزر مقبولزة, فزالموظل الزذو يمغزى قزرار أما لتعارإليا مع الواقع أو أن التطبيق يفإلي إلى ن
تعيينو بحكم قإلائي يترتب عمى الحكم التزام اإلدارة بسحب قزرار التعيزين بزأثر رجعزي, فزدن المنطزق 
القانوني يقإلي بأن ك  ما قام بو الموظل مزن أعمزال وتعزرفات قانونيزة يمحقيزا الزبطالن اسزتنادا  

ال شك أن الموظل قد قزام بالعديزد مزن األعمزال, منيزا إلى مبدأ " ما بني عمى باط  فيو باط  ", ف
ما ىو تعرفات قانونية في مواجية األفراد ومنيا ما ىزو أعمزال ماديزة تثيزر مسزؤولية اإلدارة, ولزو 
سايرنا المنطق القانوني ألفإلى إلى نتائج غير مقبولة وألدى إلزى فقزدان الثقزة واهطمئنزان بزاإلدارة 

فززراد عمززى أسززاس مززن الثقززة والطمأنينززة التززامتين, لززذلك نجززد مجمززس العامززة التززي يتعامزز  معيززا األ
الدولة الفرنسي أورد استثناء  عمى قاعدة األثر الرجعي لحكم اإللغاء واعتبر األعمزال التزي يباشزرىا 
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الموظززل المىمزززوع أعمزززاه  سزززميمة تنسزززب لزززإلدارة وه يمحقيزززا الزززبطالن, وقزززد أطزززرد مجمزززس الدولزززة 
أحكامزو عمزى أن اهسزتثناء الزذو يزرد عمزى قاعزدة األثزر الرجعزي ه يمكزن الفرنسي فزي البدايزة فزي 

تطبيقو إه عمى شؤون الموظفين, أما فيما عدا ذلك فدن تمك القاعدة يجرى تطبيقيا بعورة مطمقة 
 .(20) 

وىنالك حاهت يكون فييا تطبيق األثزر الرجعزي لحكزم اإللغزاء إلزربا  مزن إلزروب اهسزتحالة, 
ارة بتنفيذ القرار اإلدارو تنفيذا  كامال  واستنفاذه الغرض الذو عدر من أجمو قبز  وىي حالة قيام اإلد

عدور الحكم القإلزائي بدلغائزو إذ ه يكتسزب حينيزا حكزم اإللغزاء سزوى قيمزة نظريزة بحتزة وه يجزد 
سبيال  إلزى تطبيقزو لتعارإلزو مزع الواقزع, كمزا لزو أعزدرت اإلدارة قرارىزا بيزدم منززل وتزم ىدمزو قبز  

 حكم القإلاء بدلغاء القرار .عدور 
عدار حكمو باإللغزاء  غير أن مجمس الدولة الفرنسي ه يتردد في السير في دعوى اإللغاء وا 
حتززى وأن اسززتحال تنفيززذ الحكززم احترامززا  منززو لمبززدأ الشززرعية ووإلززع األمززور فززي نعززابيا القززانوني 

 (21)العحيا.
حق لعاحب الشأن في طمزب وقزل ليذا السبب فقد احتاطت التشريعات ليذا األمر ومنحت ال

 تنفيذ القرار اإلدارو لمحيمولة دون وقوع نتائج يتعذر تداركيا بتنفيذ القرار اإلدارو . 
 

 التزام اإلدارة بيدم األعمال القانونية: -ب
قد تعدر اإلدارة استنادا  إلى القزرار المعيزب عزدة قزرارات قبز  إلغزاءه, مثزال ذلزك عزدور حكزم 

عيززين موظززل كانززت اإلدارة قززد أعززدرت بنززاء عميززو عززدة قززرارات تتعمززق بترقيززة قإلززائي بدلغززاء قززرار ت
الموظل بالدرجة والوظيفة, فما ىو معير ىذه القرارات التزي بنيزت عمزى القزرار األعزمي ا لإلجابزة 

 عمى ىذا السؤال يجب التفريق بين الحاهت اآلتية : 
 
 واحد: إذا طعن بالقرارات التابعة مع القرار األعمي في وقت -1
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فأن القإلزاء اإلدارو ه يجزد عنزاء فزي إلغزاء القزرار األعزمي والقزرارات التزي بنيزت عميزو لعزدم 
 مشروعية سندىا . 

 
إذا طعن بالقرار األعمي وحده فزأن ىزذا اهفتزراض يثيزر عزدة احتمزاهت إذا كزان القزرار األعزمي  -2

اء القزرار األعزمي يزؤدو إلزى سزقوط والقرارات التي بنيت عميو تمث  وحدة ه تقب  التجزئزة, فزدن إلغز
القرارات التابعة بعورة آلية دون الحاجة إلى الطعن بيا باإللغزاء, مثزال ذلزك : أن يتفزق اثنزان مزن 
الموظفين عمى أن يح  أحزدىما محز  اآلىزر فزي وظيفزة بنزاء  عمزى موافقزة اإلدارة, فزدن إلغزاء قزرار 

.أحدىما سيؤدو بالتبعية إلى إلغاء قرار زميمو دونم  ا الحاجة إلى الطعن فيو إلغاء 

إذا كان القرار األعمي ىو )السبب الدافع( إلعدار القرار المستند عميزو, فزدن إلغزاء القزرار  -
, مثزال  األعمي يؤدو إلى إلغاء القرار التابع بعورة آلية دون الحاجة إلى الطعن بو إلغزاء 

جي  عالوتزو لمزدة سزتة ذلك عدور قرار تأديبي بىعم مرتب موظل ثم تبعو قرار آىر بتأ
أشززير اسززتنادا  إلززى القززرار التززأديبي, فززدن اإللغززاء القإلززائي لمقززرار األول يززؤدو إلززى سززقوط 
القززرار التززابع دون الحاجززة إلززى الطعززن بززو إلغززاء  أمززام القإلززاء, ألن القززرار األول كززان ىززو 

   (22)السبب الرئيسي إلعدار القرار الثاني . 

ر األعزمي سزببا  غيزر مباشزر لعزدور القزرار التزابع, فزدن وفي حالة ما إذا  كان القزرا  -
نمزا يكتسزب القزرار التزابع  إلغاء القرار األعمي ه يؤدو إلى إلغزاء التزابع بعزورة آليزة, وا 
وإلعا  قانونيا  مسزتقال  يتحعزن بمإلزي المزدة القانونيزة, ولكزن يجزوز الطعزن بزو اسزتنادا  

. مثال ذلك : لو أعدرت اإلدارة قزرارا  إلى سبب مستق  ه يمت بعمة إلى القرار األعمي 
إداريززا  ينطززوو عمززى عقوبززة مقنعززة إلززد موظززل, ثززم قززدم الموظززل طمززب اسززتقالتو مززن 
الىدمة وأحالتو عمى المعاش واستجابت اإلدارة إلى طمبو, فزالقرار العزادر بدحالتزو عمزى 

اسزتفزت المعاش سببو المباشر ىو اهستقالة وسببو غير مباشر العقوبزة المقنعزة التزي 
الموظززل وقززدم بتأثيرىززا طمبززو بدحالتززو عمززى المعززاش, فمززو افترإلززنا أن الموظززل طعززن 
بززالقرار التززأديبي وعززدر حكززم قإلززائي بدلغائززو, فززدن سززقوطو ه يززؤدو إلززى سززقوط قززرار 
اإلحالززة عمززى المعززاش, ألن القززرار األول وىززو القززرار التززأديبي لززيس سززببا  مباشززرا  فززي 

 (23)حالة عمى المعاش.عدور القرار الثاني وىو اإل
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 إلغاء قرار إدارو يدى  في عممية قانونية مركبة: -3

طبقززا  لنظريززة األعمززال المنفعززمة فززي العقززود اإلداريززة التززي أوإلززحناىا سززابقا , يجززوز الطعززن 
بالقرارات اإلدارية المنفعمة عن العقد اإلدارو وقزد رأينزا أن المنازعزات المتعمقزة بالعقزد اإلدارو ذاتزو 

لوهية القإلاء اإلدارو, ويثور ىنا األشكال حزول تنفيزذ أحكزام اإللغزاء العزادرة بىعزوص  ه تىإلع
 القرارات اإلدارية المنفعمة عن العقد اإلدارو, وما ىو تأثير تنفيذ تمك األحكام عمى نفاذ العقد ا .
ام مززن الطبيعززي أن اإللغززاء القإلززائي لمقززرارات اإلداريززة المنفعززمة عززن العقززد اإلدارو قبزز  إبززر 

 العقد سيؤدو إلى الحيمولة دون إبرامو احتراما  لقوة الشيء المقإلي بو .
أما إذا حع  اإللغاء بعد إبرام العقد, فدنو ه يؤثر عمى نفاذ العقد, ولكن يمكزن لطرفزي العقزد 

ا إلى قاإلي العقد ليتولى إلغاء شروط العقد التي تتعارض مزع حكزم اإللغزاء, أو أن يتفقزا مأن يحتك
 (24)  تمك الشروط بما ينسجم وحكم اإللغاء . عمى تعدي

ولكن األمر يىتمزل لزو أن مزن عزدر حكزم اإللغزاء لعزالحو لزيس طرفزا  فزي العقزد بز  أجنبزي 
عنو, ولم تكن ىنالك معمحة لطرفي العقد في تعدي  شروطو, ففي ىذه الحالة ه يستطيع األجنبي 

بالمجوء إلى القإلزاء لمحعزول عمزى حكزم  عن العقد إجبار طرفي العقد عمى تعديمو وه يممك العفة
بزذلك, وبززذلك يبقززى حكززم اإللغزاء نظريززا  بحتززا  ه يجززد حيزززا  لتطبيقزو, ومززع ذلززك فززدن القإلززاء اإلدارو 
يستمر في النظر بدعوى اإللغاء إذا عرإلزت أمامزو بعزد إبزرام العقزد أعمزاه  لمبزدأ المشزروعية التزي 

  ( 25) يحرص القإلاء اإلدارو عمى حراستيا.
 

 اثىاجب اثشليب: -اىًًاث
يتمث  ىذا الواجب في التزام اإلدارة بعدم انتياكيا قوة الشيء المقإلزي بزو, فعمييزا أن تمتنزع 
عززن تنفيززذ القززرار الممغززي وتتمتززع أيإلززا  عززن اهسززتمرار فززي تنفيززذه أن بززدأت بززو, كمززا يفززرض ىززذا 

ا قرارا  جديدا  تمنا فيو الحيزاة الواجب عمى اإلدارة أن ه تعيد إعدار القرار الممغي من ىالل إعدارى
 لمقرار الممغي بعورة مباشرة .
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 . امتناع اإلدارة عن تنفيذ القرار الممغي:1
إذا عدر حكم قإلائي بدلغاء القرار اإلدارو فدن أثر الحكم ىو إعدام القرار بأثر رجعزي وكأنزو 

 مسئوليتيا .  لم يعدر, ويعد تنفيذىا لمقرار الممغي عمال  من أعمال العنل ويثير
كما أنيا إذا بدأت بتنفيذ القرار وعدر حكم القإلزاء بدلغزاء ىزذا القزرار فزدن عمييزا أن تتوقزل 
عن التنفيذ, كما لو عدر قرار إدارو بيدم عدة مباني ونفذت اإلدارة عمى بعإليا فقل, فدنيزا يجزب 

اإلدارة لحكزم اإللغزاء ويعزد عزدم تنفيزذ  (26)أن تكل فورا  عن اهسزتمرار بالتنفيزذ عنزد عزدور الحكزم.
مىالفززة لقززوة الشززيء المقإلززي بززو وىززي مىالفززة قانونيززة لمبززدأ أسززاس واعزز  مززن األعززول العامززة 
الواجبة اهحترام, كما أنو ينطزوو عمزى قزرار إدارو سزمبي ىزاطت باعتبزاره قزرار إدارو باهمتنزاع عزن 

 تنفيذ حكم .
اله  باإللغزاء, تمثز  ىطزأ يسزتوجب وىذه المىالفة القانونية فإلال  عن إمكان الطعن بيا استق

 مسائمة اإلدارة بالتعويض عن األإلرار التي يمكن أن يكون قد تعرض ليا المستفيد من الحكم . 
 . امتناع اإلدارة عن إعادة القرار الممغي:2

أن اهلتزام األساسزي الزذو يقزع عمزى عزاتق اإلدارة بعزد عزدور الحكزم باإللغزاء ىزو امتناعيزا 
ر الممغززي, ويتفززرع عنززو أن ه تتحايزز  اإلدارة عمززى الززتىمص منززو فتعزز  إلززى نفززس عززن تنفيززذ القززرا

 النتيجة عن طريق إعدار قرار جديد ىو عبارة عن عورة مستترة لمقرار الممغي .
وىناك حالة ه تستطيع اإلدارة فييزا إعزادة القزرار الممغزي وىزي حالزة مزا إذا كزان محز  القزرار 

أثر القرار واألثر ه يوجد إه فزي المنطزوق, فقزرار فعز  الموظزل اإلدارو غير مشروع, والمح  ىو 
محمو وأثره ىو فع  الموظل وىو منطوقو . مثزال ذلزك القزرار العزادر بدبعزاد هجزت سياسزي  أثزره 
ومحمو ىو أبعاد ىذا الالجت, وىذا المحز  مىزالل لمدسزتور, فزدذا اعتزرف القإلزاء اإلدارو لمطزاعن 

القزرار فزدن اإلدارة ه تسزتطيع أن تقيزد ىزذا اإلجزراء, أو ه تسزتطيع بعفة الالجزت السياسزي وألغزي 
 إعدار قرار لو نفس المنطوق فيي ه تستطيع تسميمو كما تفع  مثال  مع الجرميين العاديين .

ولكززن مززن ناحيززة أىززرى تسززتطيع اإلدارة أن تقيززد إعززدار القززرار بززالمنطوق نفسززو, إذا كززان 
نما ي محق النواحي األىرى وىي اهىتعاص والشك  أو السبب أو الغاية البطالن ه يمحق المح , وا 
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بعززد إزالززة العيززب الززذو لحززق بززالقرار, ويززتم ذلززك بدعززدار القززرار مززن الجيززة المىززتص بدعززداره, أو 
بالشك  الذو يطمبو القانون أو بناء  عمى سبب عحا.
(27)  

قابزة القإلزاء تكزون أشزد إه أن المسألة تدق بالنسبة لعيب إساءة استعمال السزمطة, إذ أن ر 
 (28)عند إعادة إعدار القرار اإلدارو الممغي بعد تعحيا اليدف عند اتىاذه.
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