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المقدمة :
في بداية القرن العشرين تطورت الدولة من دولة تقليديةة اات واةف م مقتةةر علة
تحقيق األمن الداخلي والخةفريي قواافمةة العةدب وبعة

األشةافب الرةرورية ويةميت (

بفلدولةةة الحفريةةة ) ,إل ة دولةةة حةةر تقةةوا بكشةةبفر حفيةةفت ف ةةت ح ة اًر عل ة ال شةةفط
الخةةف

 ,ومةةن ا ةةف تةةةبحت الدولةةة تتةةدخب فةةي الحيةةف االاتةةةفدية وااليتمفعيةةة ممةةف

تدى إلة ايةةفد االحت ةةفي مةةف بةةين الدولةةة و األف ةراد الم تيعةةين بفلخةةدمفت التةةي تشةةبع ف
الدولة المتدخلة .
ومةةن تيةةب رةةبط االحت ةةفي بةةين ا دار واألف ةراد يي ة

تن ي ةةون ا ةةفي اواعةةد اف و يةةة

ت اا يةير العقاةفت بةين الطةرفين مةن تيةب التوةةب إلة الافيةة المريةو  ,واةي تقةديا
الخدمفت العفمة قواشبفع ف ,ومن تيب الي ,م ح المشرر ا دار اةو اف و يةة ت مةن فةي
ادرت ف عل إةدار الق اررات ا دارية قوابراا العقةود ا داريةة ,ومةن تيةب فةر

التةواان

بةةين ا دار واألف ةراد ,م ة ح المشةةرر األف ةراد حةةق الةةتالا والطعةةن فةةي الق ة اررات والعقةةود
ا دارية ,و اا الي في اواعد اف و ية ترمن يير الي العمب بف تافا .
يع ةةد القة ةرار ا داري م ةةن تا ةةوى حق ةةوق ا دار وتخطرا ةةف وت لرا ةةف ففعلي ةةة ف ةةي مواي ةةة
األف ةراد ,وا ةةي بة ةةدد مبفشةةر ت ش ةةطت ف ووايبفت ةةف التة ةي ت ةةدم إلة ة إش ةةبفر الحفي ةةفت
العفم ةةة ,وب ةةالي تي ةةتطير ا دار ت يي ةةا ا اررات ةةف ت يي ةةااً مبفشة ة اًر ,وب ةةفلقو اليبري ةةة قوالة ةااا
األفة ةراد بفلخر ةةور لق اررات ةةف ال ةةي تة ةةدرت ف بكرادت ةةف الم ي ةةرد  ,وا ةةاا ا ةةو ما ةةر م ةةن
ماةةفار اليةةلطة العفمةةة التةةي تتمتةةر ب ةةف ا دار مةةةدر القةرار ,وت ةةون القفعةةد العفمةةة
فةةي الق ةرار ا داري ت ة ففةةا م ةةا ةةةدور وم ش ة آللةةفر القف و يةةة ,وتن الق ةرار ا داري
يةةةدر ومع ة اري ةةة يةةقمت وةةةحت  ,ويةةب

تمتةةر الق ةرار ا داري ب ةةا القري ةةة اةةو

رمفن يير المرفق العفا بف تافا قواطراد وتلبية رغبفت األفراد وتوفير حفيفت ا .

تغل

اختةفةفت القرفء ا داري فةي الةبقد العربيةة وفر يةف ي ةفد ي ةون اف مةف علة

ف ةةر القة ةرار ا داري أل ة ة يع ةةد تا ةةا ع فة ةةر العملي ةةة ا داري ةةة ب ةةب يع ةةد ي ةةوار عم ةةب
الميؤولين في ا دار  ,لالي يي

تن يتمتر القرار ا داري بةةحة ةةدور فقةد تويةد

المشةةرر تر ةةفن ةةةحة الق ةرار ا داري التةةي ترةةمن يةةير الق ةرار ا داري بف تاةةفا دون
مواي ةةة مشةةف ب ,واألر ةةفن اةةي االختةةةف

والشة ب والمحةةب واليةةب

والافيةةة ,ول ةةب

ر ن ل شروط ومعفيير التي تميا ةحة القرار ا داري ,فكاا لا تتوفر اا الشةروط
والمعةفيير فةةي الةةر ن تةةةبح الةر ن يةةؤلر علة ةةةحة القةرار ا داري ,وربمةةف ي ةةت عةةن
ال ةةي بط ةةقن القة ةرار ا داري تو ا ع ةةداا القة ةرار ا داري وال ةةي حية ة

طبيع ةةة مخفلي ةةة

الر ن ,ويحق لألفراد في اا الحفلة تن يقوموا بفلطعن في ةحة القةرار ا داري ع ةد
ي فت القرفء المختةة لتي ة
ي رس مبدت المشروعية .

الرةرر ال ةفت عةن عةدا ةةحة القةرار ا داري وبمةف

مشكمة الدارسة
تتملب مش لة الدارية في بيفن الامو

في حفالت ا عداا القرار ا داري ,فوفق

التشرير اليليطي ي ,و الي بيفن مدى تطبيق ا يراءات القرف ية في القرفء
ا داري ال عداا القرار ا داري .

وعميه تطرح الدراسة إشكاليتها المتمثمة حول السؤال الرئيس التالي
مف اي الطبيعة القف و ية ال عداا القرار ا داري ؟

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية
 .1مف حفالت ا عداا القرار ا داري ؟
 .2مف الشروط وا يراءات للطعن بفلقرار الم عدا ؟
 .3مف اآللفر المترتبة عل ا عداا القرار ا داري ؟
 .4اب ا في دعوى ميتقلة للطعن بفلقرار ا داري الم عدا ؟

أهداف الدراسة
تسعى الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية
 .1بيفن ال افا القف و ي ال عداا القرار ا داري .
 .2بيفن موام القرفء ا داري اليليطي ي من ا عداا القرار ا داري .
 .3توريح ييية الطعن في القرار ا داري الم عدا .
 .4التعرم إل اآللفر القف و ية ال فتية عن ا عداا القرار ا داري الم عدا .
 .5ا لمفا ب ففة اليوا

ال ارية والعملية الخفةة بف عداا القرار ا داري .

أهمية الدراسة  :األهمية النظرية
 .1ت من تامية الدراية في المورور الاي ت فول  ,الطعن في القرار ا داري
الم عدا وفق التشرير اليليطي ي .
 .2مقفر ة المعفلية التشريعية اليليطي ية ال عداا القرار ا داري بفلقف ون
المةري والير يي ,للوةوب إل ال افا األفرب ومعفلية الخلب والقةور
التشريعي .
 .3أمب تن تعد الدراية إرففة وعية للم تبة القف و ية اليليطي ية في
تخة

القف ون العفا .

األهمية العممية
 .1توريح الخلط بين دعوى ا لافء ودعوى ا عداا القرار ا داري في القرفء
ا داري اليليطي ي .
 .2إن الطعن بفلقرار ا داري الم عدا ييفاا في إريفء مبدت المشروعية .
 .3الطعن بفلقرار ا داري الم عدا يفء ليحففا عل التواان بين المةلحة العفمة
والمةلحة الخفةة لألفراد والتي تتطل

إلافء القرار الم عدا .

 .4إففد الي فت المع ية المختةة  ,وتقديا رؤية اف و ية وارحة لة فر القرار .

منهج الدراسة :
ا ار لطبيعة ا ش فلية المطروحة وتحقيقف لألادام المريو فقد ارتأى البفحث ت
من األ ي
ال ةو

ل ا الدراية او االعتمفد عل الم

التحليلي والي بتحديد

القف و ية لبيفن الواف ر واألحداث ووةي ف ,والم

هيكمية البحث :

المقفرن .
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