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 المقدمة

التي تتمتع بيا الجية  التي تظير فييا إمتيازات السمطة من القرارات اليامةالقرار االداري  نإ
حيث تستطيع االدارة بإرادتيا المنفردة عمى خالف والتي تستمدىا من القانون العام,  ةاالداري

ن االدارة تمثل من جيتيا ألو فرض االلتزامات أمحقوق ل بناءً القاعدة العامة في القانون الخاص 
 . (1)الصالح العام الذي يفرض عمييا تغميب المصمحة العامة عمى المصمحة الفردية

رية, ألنيا ليس بحاجة الي ن القرارات االدارية تكون نافذة من يوم صدورىا من الجية االداأحيث 
ر ىذا القرا اتخاذفي  ئيةكانت السمطة القضالي أي جية اخرى حتي لو إو الرجوع أتصديق 

دارة في و من المميزات التي تتمتع بيا اإلوى ودارة معينإاالداري, ألنو يكون من اختصاص 
صالحيات ادارة اخرى في قراراتيا  ىعم ىن تتعدأدارة إق المصمحة العامة, وال يجوز ألي تحقي

في اصدار ىذا  دارية وطنية مختصةإن يكون من سمطة أداري لذلك يشترط  لصدور القرار اإل
وحدىا وليس من  دارةة المنفردة لإلدارة أي من طرف اإلن يكون صادر باإلرادأالقرار االداري, و 

و أو تعديل أر قانونية من خالل انشاء ثاأون القرار االداري قد ترتب عميو ن يكأرادتين, و إتفاق إ
 لغاء مركز قانوني معين.إ

ليامة, حيث انيا تعتبر من الدعاوى االدارية ا الدعاوى دعوى االلغاء من نومن المعروف أ
المشروعية وسيادة  فإن غايتيا ىو إعالء مبدأة دارية المختمفاإل االكثر اىمية في الدعاوى

لي إبيا  , وقد تصلدرة بالمخالفة ليذا المبدأادارية الصالقرارات اإللغاء جميع إمن خالل  ,القانون
ىذه لغاء يجب توافر عدة شروط لقبول حتى يتم قبول دعوى اإل, لذلك نعدام تمك القراراتإحد 

ن القرار عمل قانوني وليس ن يكو وا   داري ذاتوتختص بالقرار اإلن تكون حيث يجب أالدعوى 
لغاء في ميعاد محدد مصمحة شخصية مباشرة وأن ترفع دعوى اإل افع الدعوىن يكون لر مادي وأ
 .(2)مامياي يستطيع رافع الدعوى رفع الدعوى أىناك طريق لمطعن مواز يكون  الأ واخيراً 

نو أال إنفيذ القرار المطعون فيو, لي وقف تإوبذاتو  اً لغاء ال يؤدي تمقائين رفع دعوى اإلأحيث 
طمب ذلك في صحيفة  تم اذا القرار اإلداري المطعون فيو تنفيذن تامر بوقف أيجوز لممحكمة 
ن يكون القرار أعذر تداركيا ولكن يشترط ن نتائج التنفيذ قد يتأت المحكمة أ, ور دعوى اإللغاء

                                                           
1
 .498م, ص1996د. ماجد راغب الحلو, القانون االداري, االسكندرية, دار المطبوعات الجامعية,  
2
 .214م, ص2114لم تذكر دار النشر,  د. عبد الناصر  عبدهللا أبوسمهدانه, القضاء االداري في فلسطين, الكتاب االول, 
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المطموب وقف تنفيذه من القرارات التي ال يمزم التظمم منيا اداريا قبل طمب الغائيا, اما القرارات 
نو ال يجوز وقف تنفيذىا. ويستثنى من ىذه إف دارياً إغائيا قبل التظمم منيا لإبل طمب التي ال يق

عمى طمب  ذ يجوز لممحكمة بناءً إمة بالنسبة لمموظف القرارات ما يصدر منيا بالفصل من الخد
ب ثم رفض الطم او بعضو. واذا حكم لو بيذأم مؤقتا باستمرار صرف مرتبو كمو ن تحكأالمتظمم 

ولقد  (1)م كان لم يكن واسترد منو ما قبضوالحكعتبر ا  لغاء في ميعاد دعوى اإلتظممو ولم يرفع 
 موقف المشرع المصري.و  عمى نيجالمشرع االردني سار 

ن قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون اصول المحاكم المدنية فإما بالنسبة لمقانون الفمسطيني أ
داري المطعون فيو, ولكن تنفيذ القرار اإلانوني بخصوص وقف والتجارية, لم تتضمن أي نص ق

ني اشارة لوقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيو ( من قانون السمطة القضائية الفمسطي36المادة )
 ال يمكن تداركو. ن تنفيذه قد يحدث ضرراً من قبل أعضاء السمطة القضائية إذا وجدت أ

فراد من الضياع الحفاظ عمى حقوق األداري ىو ن الغاية من وقف تنفيذ القرار اإلوعميو فإ
لغاء لذلك موعد الفصل في دعوى اإل وتحقيق المشروعية والعدالة من حق ال يمكن تداركو حتى

فراد من الضياع قبل فوات االوان ولمقاضي سمطة تقديرية في النظر ىو يحافظ عمى حقوق األ
تنفيذ ال يؤثر عمى طمب الوقف ن طمب أو الرفض, حيث أداري دعوى وقف تنفيذ القرار اإل لقبول
نو ال يمكن إلغاء فس طمب اإلذا تم رفضو عمى عكإستئناف طمب وقف التنفيذ إلغاء فيمكن اإل
 .ذا صدر فيو حكم نيائي في الدعوىإلغاء ستئناف طمب دعوى اإلإ

لحين ن يوقف التنفيذ في حقو أحتى يتمكن المدعي  ىافر اتو ىناك شروط استثنائية يجب كذلك 
لغاء في الئحة دعوى اإل بطمب صريح ن تقدمألغاء, وىي حكم  الفصل في دعوى اإلصدور 

يمكن تداركو لحين صدور  ستعجال في طمب الوقف أي الن يكون ىناك ركن اإلأوليس قبميا , و 
سباب جدية متروكة لمقاضي لو سمطة تقديرية في النظر ألي إن تكون مستنده ألغاء, و الحكم اإل

 الييا.

  

                                                           
1
 .322م, ص2115د. محمد رفعت عبد الوهاب, القضاء االداري, الكتاب الثاني, منشورات الحلبي, بيروت,   
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 الدراسة:مشكمة 

دارية ضد داري الصادر من الجية اإلبيان كيفية وقف تنفيذ القرار اإل تتمثل مشكمة الدراسة في
لي إفيحق لممتضرر المجوء  ,المشروعية ألمبد القرار مخالفاً حين يكون  ,المتضرر من ىذا القرار

القرار والذي الذي سوف يصيبو من ىذا  داري  وذلك بسبب الضررلقرار اإلالقضاء لوقف تنفيذ ا
 .م الطمبيقدلتن يتبع فييا اجراءات معينة أوالتي يجب  ,ىر في الدعو ظيمكن تداركو لحين النال 

 ؟؟وعميه يمكن صياغة مشكمة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي

ماهي الطبيعة القانونية لنظام وقف تنفيذ القرار اإلداري في التشريع الفمسطيني ؟؟ وما 
 تطبيقه؟؟مدى امكانية 

 ويفرع من السؤال الرئيسي االسئمة الفرعية التالية:

 داري؟روط الواجب توافرىا في القرار اإلداري والشماىية القرار اإل .8
 ؟ التنفيذ وقفل محالً أن يكون  داريإ قراريصمح أي  ىل .1
 داري ؟جب توافرىا لوقف تنفيذ القرار اإلالشروط الواىي ما  .4
 داري؟بوقف تنفيذ القرار اإل ات الصادرةطبيعة القرار  ىي ما .3
 داري؟بوقف تنفيذ القرار اإلصحة الحكم الصادر ىو ما  .5
 كيفية الطعن في القرارات الصادرة بوقف التنفيذ؟ .6

 اهداف الدراسة:

 ة عميو وصالحياتو.المعروض الفصل في الدعوىكيفية داري في لقاضي اإلبيان سمطة ا -
 الصادرة بوقف التنفيذ. داريةاإل التعرف عمى طبيعة القرارات -
 .ريجب توافرىا لوقف تنفيذ القرار اإلداالتعرف عمى الشروط الوا -
 بيان حاالت القرارات اإلدارية التي تكون محل وقف لتنفيذ. -
القرار اإلداري صدار وط الواجب توافرىا فييا عند إر دارية والشإلالتعرف عمى القرارات ا -

 ضد أي شخص.
 واإلجراءات المتبعة لوقف القرار.داري بوقف التنفيذ القرار اإلم الصادر بيان صحة الحك -
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 .بيان طرق الطعن في القرار االداري الصادر بوقف التنفيذ -

 همية الدراسة:أ
يع والقضاء دارية في التشر وقف تنفيذ القرار اإل لي موضوعتكمن أىمية الدراسة في النظر إ

 لي قسمين: الفمسطيني حيث تنقسم إ

 النظرية:همية األ

 .البحثفي مجال ثراء المكتبة الفمسطينية إ فيالمساىمة  .8
جب وط الوار معرفة الش اً غير مشروع دارياً إ الذين صدر في حقيم قراراً  المعنيينتساعد ا .1

 ر منو وال يمكن تداركو فيما بعد.داري الذي يتضر توافرىا في وقف ىذا القرار اإل
 داري في فمسطينوقف تنفيذ القرار اإلندرة الدراسات السابقة التي تتناول موضوع  .4

 همية العممية:األ

اإلداري حتي يتم  ختصاص القاضي في وقف تنفيذ القرارتوضيح حدود وصالحيات إ .8
 النظر في الدعوى.

ددة من تنفيذ ىذا فراد من التعسف والتي تكون ميقدرة القضاء عمى حماية حقوق األ .1
 قرار في حقيم.ال

و ي الموضوع فمو أن يقبل أداري قاضظر في طمب وقف التنفيذ القرار اإلن الذي ينإ .4
 يرفض الطمب في الدعوى.

نيا محل وقف من حيث المشروعية وعدم مشروعية التنفيذ عمى معرفة القرارات اإلدارية أ .3
 لقرارات اإلدارية.حسب النظام العام الذي يفرضيا عمى ا

بيان تطور وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في التشريع والقضاء تقديم و المساىمة في  .5
 تحدث من تعديالت وتغيرات قانونية.الفمسطيني وما اس

ة القضائية التي تنظر في لي الجيقدم من الشخص المتضرر إوقف التنفيذ ت   إن دعوى .6
 الموضوع.

ليس في الئحة دعوى و بعدىا و ذ مع دعوى اإللغاء أن يقدم طمب وقف التنفيأنو يجب أ .7
 الدعوى اإللغاء في حال تم رفضيا. نيا ال تؤثر عمى طمبمنفصمة عنيا وأ
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 منهجية الدارسة:

تحميل وبيان ب المنيج المقارن حيث سنقومالتحميمي و الوصفي المنيج  يستخدم الباحثسوف 
وتحميل القواعد القانونية التي ليا عالقة بموضوع الدارسة  التشريعية القانونيةحقائق النصوص 

كذلك سنتناول وفق المنيج المقارن  المتعمقة بموضوع الدراسةراء الفقو واحكام القضاء وتحميل آ
 المصري واالردني. والسيماالتشريعات التي شاركت ىذا الموضوع 
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 :تقسيمات الدراسة

 

 القرار اإلداري وخصائصه والشروط الواجب توافرها فيه مفهوم: التمهيديالفصل 

 خصائصه وتعريف القرار اإلداري  المبحث األول:

 يالشروط الواجب توافرها في القرار اإلدار الثاني: المبحث 

 

 وشروطه داري محل وقف التنفيذماهية القرار اإل الفصل األول:

 المبحث األول: تعريف طمب وقف تنفيذ القرار اإلداري

 المبحث الثاني: الشروط واألسس العامة لطمب وقف تنفيذ القرار اإلداري

 

 إجراءات إصدار الحكم بوقف تنفيذ القرار اإلداري وحجيتهالفصل الثاني: 

 المبحث األول: اجراءات اصدار الحكم

 المبحث الثاني: حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ
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 المقترحة والمصادر المراجعقائمة 

 القران الكريماوال: 

 و القرارات القضائيةثانيا: القوانين 

 ثالثا: المراجع

عبد العزيز خميفة, اوجه الطعن بإلغاء القرار االداري في الفقه وقضاء مجمس د.  .1
 .2002الدولة, االسكندرية, دار الفكر الجامعي, 

يذكر دار , القضاء االداري في فمسطين, الكتاب االول, لم د. عبد الناصر أبوسمهدانه .2
 .2014النشر, 

االسكندرية, , دار المطبوعات الجامعية, د. ماجد راغب الحمو, القانون االداري .3
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النظرة العامة لمقانون اإلداري, دار الجامعة الجديدة,  محمد عبد الوهاب, د. .6

 .2012االسكندرية, 
د. محمد عبد الوهاب, القضاء االداري, الكتاب الثاني, منشور الحمبي, بيروت,  .7

2005. 
 .1997د. نبيمة كامل, الدعاوي االدارية والدستورية, دار النهضة العربية,  .8
, دار ام 3قواعد واحكام القضاء اإلداري)دراسة مقارنة(, طد. جورجي شفيق ساري,  .9

 .1996-1997القرى, 

 رابعا: الرسائل الجامعية

رنة", جامعة االزهر, ا"دراسة تحميمية مقشريف بعموشة, دعوى الغاء القرار االداري  .1
 2010فمسطين, 
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 2013 انور شعبان, وقف تنفيذ القرارات االدارية, جامعة النجاح الوطنية, فمسطين, .2
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مشبب البقمي, مواعيد دعوى الغاء القرار االداري في النظام السعودي "دراسة تأصيمية  .4

 2011مقارنة", جامعة نايف العربية, السعودية,

 خامسا: المجالت والمنشورات والمؤتمرات


