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 المقدمة :

  أقوى حقوق اإلدارة وأخطرىا وأكثرىا فاعمية في مواجية األفراد وىييعتبر القرار اإلداري من 
, وبذلك تستطيع  بصدد مباشرة أنشطتيا وواجباتيا التي تيدف إلى إشباع الحاجات العامة

اإلدارة إلزام األفراد بالخضوع لقراراتيا التي أصدرتيا بإرادتيا المنفردة وىذا ىو مظير من مظاىر 
القرار اإلداري تتمتع بيا اإلدارة مصدرة القرار , وتكون القاعدة العامة في السمطة العامة التي 

 القرار اإلداري يصدر ومعو قرينة سالمتو وصحتو القانونية وأن أنو نافذ منذ صدوره ومنشأ آلثاره
المباشر , ومن ىنا فإن الطعن بإلغاء القرار  ا يعني ضرورة االعتراف بمشروعيتو وتنفيذهمم

يوقف تنفيذه , وسبب تمتع القرار اإلداري بيذه القرينة ىو ضمان سير المرفق العام  اإلداري ال
طراد وتمبية رغبات األفراد وتوفير حاجتيم   .بانتظام وا 

ومن ىنا يتبين التزام األشخاص , سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو أشخاصًا معنويين بالخضوع 
طواعية أو باإلكراه , وكما نص الدستور يتوجب  لما تصدره اإلدارة من قرارات سواء أكان ذلك

 القرار اإلداريجراء تنفيذ حماية حقوق األفراد التي قد يصيبيا األذى أو يمحق الضرر بيا 
أصبح واحدًا من أبرز الميام الممقاة عمى عاتق القضاء اإلداري الذي كفل ليم الحق وبذلك 

 بإقامة دعاوي اإللغاء لمثل ىذه القرارات .

ازعات اإلدارية خاصية معينة وقد تعتبر من أحد عيوبيا وىي البطء في إجراءات الدعوى لممن
فييا , وىذا قد يسبب أضرار  البتوبذلك فإن دعوى اإللغاء تستغرق وقتًا طوياًل إلى حين 

لممدعي يصعب تداركيا لو قامت الجية اإلدارية بتنفيذ قرارىا المطعون فيو دون االنتظار 
, تنفيذ حكم اإللغاء  غاء وقد يحصل األمر إلى حد استحالةلنيائي في دعوى اإلللصدور الحكم ا

, والذي اإلداري ليذا وجد نظام أخر كاستثناء عن القاعدة العامة وىو نظام وقف تنفيذ القرار
, وىذا  لغاءفي دعوى اإل حين البتيسمح بوقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيو باإللغاء إلى 

, عمى أن القضاء بوقف تنفيذ القرار شروطو المقررة قانونًا وطمبو صاحب الشأن  متى توفرت
اإلداري سمطة تقديرية لممحكمة المختصة بنظر الدعوى باإللغاء والحكم عمى مدى توافر ىذه 

 الشروط متروك لقاضي الموضوع . 

عية األعمال إن نظام وقف التنفيذ ببساطة يمثل صورة من صور الرقابة القضائية عمى مشرو 
ية يتقدم بيا المخاطب بالقرار ئاإلدارية , ويأخذ شكل دعوى إدارية تبعية استثنائية استعجالية وقا



                                                     

اإلداري محل طمب اإللغاء يطمب فييا من القاضي اإلداري توقيف اثاره الضارة إلى حين 
تو ال , فرفع دعوى اإللغاء في ذاالفصل في دعوى الموضوع التي تنظر في مدى مشروعيتو 

نما قد تتوافر ظروف معينة تبرر الحكم بوقف التنفيذ بل تجعل  يتضمن وقف تنفيذ القرار وا 
 وجوده ضرورة ال مفر منيا .

في آن أنو نظام ضروري وخطير بالقرار اإلداري وقف التنفيذ ل ويمكن إيجاد وصف مختصر
,  ن تعسف اإلدارةالحقوق واألفراد م من حيث تطبيق الدستور وذلك بحماية, فضروري واحد 

 وخطير ألن اإلسراف في تطبيقو يؤدي إلى شل الحياة اإلدارية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



                                                     

 مشكمة الدراسة :

استيضاح القصور التشريعي في معالجة المشرع الفمسطيني لوقف تتمثل مشكمة الدراسة في 
  2ية رقمقانون أصول المحاكمات المدنية والتجار  تنفيذ القرارات اإلدارية سواء في ظل

  2016لسنة  3في ظل قانون الفصل في المنازعات اإلدارية الجديد رقم و, أ  2001لسنة
, وكذلك بيان مدى تطبيق القضاء اإلداري الفمسطيني لوقف  الساري في المحافظات الجنوبية

 تنفيذ القرارات اإلدارية .

 

 

 تتمثل مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :

لى أي حد  اإلداري القضاء في اإلدارية القرارات تنفيذ وقف نظام تطبيق مدى ما الفمسطيني وا 
لقرارات اإلدارية بالشكل الذي يضمن اوقف تنفيذ القرارات اإلدارية كافية لمتصدي لقوة يعتبر 

 التوازن بين اإلدارة واألفراد ؟ 

 

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية :

 القانونية لنظام وقف تنفيذ القرارات اإلدارية ؟ ما ىي الطبيعة  -3
رية في القضاء اإلداري ما ىي الشروط واإلجراءات لوقف تنفيذ القرارات اإلدا -1

 ؟الفمسطيني
 ما ىي طبيعة الحكم الصادر في دعوى وقف تنفيذ القرارات اإلدارية ؟ -1
 ع الفمسطيني ؟ىل ىناك ذاتية مستقمة لنظام وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في التشري -4

 

 

 

 



                                                     

 أهداف الدراسة :

 تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية :

 وقف تنفيذ القرارات اإلدارية .القانوني لنظام البيان  -3
 . موقف القضاء اإلداري الفمسطيني من وقف تنفيذ القرار اإلداريبيان  -1
 . إزالة الغموض في وقف تنفيذ القرارات اإلدارية -1
 در بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية .التعرف عمى الحكم الصا -4
 اإللمام بكافة الجوانب النظرية والعممية الخاصة بدعوى وقف تنفيذ القرارات اإلدارية . -5

 

 

 أهمية الدراسة :  

 األهمية النظرية :

تكمن أىمية الدراسة في أىمية الموضوع الذي نتناولو , وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في  -3
 قانون المنازعات اإلدارية الجديد . فمسطين خاصة بعد صدور

التطبيق اإلجرائي الذي سنتناولو في الدراسة من حيث تطبيق قانون أصول المحاكمات  -1
المدنية والتجارية وقانون الفصل في المنازعات اإلدارية ال سيما أن الدراسات في ىذا 

 األخير قميمة كون ىذا القانون جديد .
مسطينية لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية بالقانون المصري مقارنة المعالجة التشريعية الف -1

 والفرنسي , لموصول إلى النظام األفضل ومعالجة الخمل والقصور التشريعي .
نأمل أن تعتبر الدراسة إضافة نوعية لممكتبة القانونية الفمسطينية في تخصص القانون  -4

 العام .
 

 

 

 



                                                     

 األهمية العممية :

عوى وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في القضاء اإلداري بين دعوى اإللغاء ود خمطال -3
, وكذلك المبس الحاصل في دعوى وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في مجال  الفمسطيني

 رفع ىذه الدعوى .
 إن وقف تنفيذ القرارات اإلدارية يساىم في تطبيق مبدأ المشروعية . -1
قضاء والحفاظ عمى الحقوق إن وقف تنفيذ القرارات اإلدارية وسيمة لمرقابة عمى ال -1

 والحريات .
نظام وقف تنفيذ القرارات اإلدارية جاء ليحافظ عمى التوازن بين المصمحة العامة  -4

 ءاً والمصمحة الخاصة لألفراد والتي تتطمب وقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيو , در 
لألضرار التي يصعب تداركيا لو نفذ القرار اإلداري من جانب اإلدارة دون انتظار 

 الفصل في دعوى اإللغاء .
مع صدور قانون الفصل في المنازعات اإلدارية الجديد , فإن الجانب اإلجرائي في  -5

دعوى وقف تنفيذ القرارات اإلدارية ما زالت غامضة وىذا ما سيتم دراستو لتبيان ىذا 
 نب .الجا

 إفادة الجيات المعنية المختصة , وتقديم رؤية قانونية واضحة لصناع القرار. -6

 
 

 منهج الدراسة :

أنو من األنسب الباحث  ارتأى فقد رجوةلمطروحة وتحقيقًا لألىداف المنظرًا لطبيعة اإلشكالية ا
 بصفة ثانوية .ليذه الدراسة ىو االعتماد عمى المنيج التحميمي بصفة أساسية , والمنيج المقارن 

 

 

 



                                                     

 هيكمية البحث :

 : ماىية وقف تنفيذ القرارات اإلدارية . الفصل األول

 وقف تنفيذ القرارات اإلدارية .   مفيومالمبحث األول : 

 وقف تنفيذ القرارات اإلدارية . تعريفالمطمب األول : 

 .وقف تنفيذ القرارات اإلدارية المقصود ب الفرع األول :  

 . ووقف تنفيذ القرارات اإلدارية عما يشابي : تمييز الفرع الثاني  

 المطمب الثاني : القرار اإلداري محل دعوى وقف التنفيذ .

 : مفيوم القرار اإلداري محل وقف التنفيذ . الفرع األول  

 : خصائص القرار اإلداري محل وقف التنفيذ . الفرع الثاني  

 وقف التنفيذ .الفرع الثالث : أركان القرار اإلداري محل   

 وقف تنفيذ القرارات اإلدارية .لالمبحث الثاني : الطبيعة القانونية 

 وقف لمطعن باإللغاء .مال غير األثرمبدئ المطمب األول : 

 وقف لمطعن باإللغاء .ماألثر غير المبدئ الفرع األول : مفيوم   

 لمطعن باإللغاء . وقفماألثر غير ال مبدئالفرع الثاني : وقف التنفيذ كاستثناء عن   

 .: شروط دعوى وقف تنفيذ القرارات اإلدارية ني المطمب الثا

 : الشروط الشكمية . الفرع األول  

 أواًل : تبعية طمب وقف التنفيذ لدعوى اإللغاء , أو تظمم إداري مسبق .     

 ثانيًا : تقديم طمب في نفس صحيفة الدعوى .     

 ة مستقمة .: تقديم طمب في صحيف ثالثاً      

 الفرع الثاني : الشروط الموضوعية .  



                                                     

 أواًل : أمام قاضي الموضوع .     

 ثانيًا : أمام قاضي االستعجال .     

 وقف التنفيذ والفصل فيو .طمب  الفصل الثاني : إجراءات

جراءات    وقف التنفيذ .طمب المبحث األول : اختصاص  جيات القضاء وا 

 .ت القضاء اإلداري في النظر في وقف تنفيذالمطمب األول : اختصاص جيا

 الفرع األول : اختصاص المحكمة اإلدارية في النظر في وقف التنفيذ .  

 الفرع الثاني : اختصاص محكمة العدل العميا في النظر في وقف التنفيذ.  

 وقف تنفيذ القرارات اإلدارية  . طمبالمطمب الثاني : إجراءات رفع 

 .جراءات العامة الفرع األول : اإل  

 أواًل : ميعاد رفع الدعوى .     

 ثانيًا : في قبول الدعوى .     

 الفرع الثاني : سير إجراءات الدعوى .  

 أواًل : أمام قاضي الموضوع .     

 أمام قاضي االستعجال .: ثانيًا      

 .وقف تنفيذ القرارات اإلدارية  طمبالمبحث لثاني : الفصل في 

 بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية . الصادر حكم: الالمطمب األول

 وقف تنفيذ القرارات اإلدارية . مرواالفرع األول : الطبيعة القانونية أل  

 أواًل : حكم مؤقت .     

 ثانيًا : حكم قطعي .     

 ثالثًا : ال يمس أصل الحق .     



                                                     

 رابعًا : سرعة إجراءات إصدار األمر .     

 تنفيذ أمر وقف التنفيذ .الفرع الثاني :   

 .أوال : كيفية التنفيذ      

 ثانيّا : حجية الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري .     

 ثالثًا : آثار الحكم بوقف تنفيذ القرار اإلداري .     

 . وقف تنفيذ القرارات اإلدارية بطمبالمطمب الثاني : الطعن في األمر الصادر 

 ق الطعن في أمر القاضي بوقف تنفيذ القرار اإلداري .الفرع األول : طر   

 أواًل : طرق الطعن العادية .     

 طرق الطعن الغير عادية .: ثانيًا      

 .: الحاالت التي ال يجوز فييا الطعن في حكم وقف التنفيذ  ثانيالفرع ال  
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