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المستخمص

يشير فقياء اصول القانون الى ان القانون المدني كان اصل ومرجع جميع

القوانين ،ثم اخذت بعض القواعد القانونية التي تنظم نوعاً معيناً من الروابط تستقل عنو
تحت اسماء مختمفة كقانون المرافعات والقانون التجاري والقانون المدني ،وكذلك فأن
قواعد االجراءات القضائية المتبعة امام المحاكم المدنية كانت اصل جميع قواعد
االجراءات ،اال ان عوامل مختمفة اوجبت قيام قواعد اصولية جديدة مستقمة عن تمك

القواعد االصمية بصفات تحدد نوع القضاء الذي تنظمو وترسم اجراءات التقاضي

امامو ،كاإلجراءات االدارية وتبعاً لذلك فأن كممة اجراءات اطمقت ُليعنى بيا االجراءات
التي تتبع امام المحاكم المدنية ،اما قواعد اإلجراءات االخرى فال بد من تمييزىا بوصف
منسوب لمقضاء المختص بتنظيم اجراءاتو ،فنقول االجراءات الجزائية لإلشارة عمى

القواعد اإلجرائية المتبعة امام القضاء الجزائي ،ونقول ايضاً االجراءات االدارية لإلشارة

الى القواعد االجرائية االصولية المتبعة امام القضاء االداري.

الكممات المفتاحية :القضاء االداري ،القضاء المدني ،الدعوى المدنية ،الدعوى
االدارية ،االجراءات المدنية ،االجراءات االدارية.
abstract
Jurists of the principles of law point out that the civil law was
the origin and reference of all laws, then some legal rules
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regulating a certain type of ties were taken independent of it under
different names such as the pleading law, the commercial law and
the civil law, and also that the rules of judicial procedures
followed before the civil courts were the origin of all the rules
procedures, but various factors necessitated the establishment of
new fundamental rules independent of those original rules with
characteristics that determine the type of judiciary that organizes it
and draws up litigation procedures before it, such as
administrative procedures. From distinguishing it as a description
attributed to the judiciary competent to organize its procedures,
we say criminal procedures to refer to the procedural rules
followed before the criminal judiciary, and we also say
administrative procedures to refer to the fundamental procedural
rules followed before the administrative judiciary.
Keywords: administrative judiciary, civil judiciary, civil lawsuit,
administrative lawsuit, civil procedures, administrative
procedures.
المقدمة

بما ان "الدعوى االدارية" ىي الطريقة المثمى التي يمجأ الييا االفراد لحماية حقوقيم فأن

تنظيم اجراءات التقاضي الخاصة بيا امام القضاء االداري لو اىمية كبيرة لكن ىذا

االمر قد يصطدم بعدم وجود قانون لإلجراءات االدارية في العراق فأنو في الوقت نفسو
يمجأ القاضي االداري في كثير من االحيان الى تطبيق قواعد واحكام قانون المرافعات

المدنية او كما يسمى بقانون االجراءات المدنية في نطاق الدعوى االدارية وذلك في
 وىو االمر الذي يثار بشأنو،ظل قصور قواعد االجراءات االدارية وعدم كفايتيا

الخالف حول مدى امكانية وحرية القاضي االداري في تطبيق قواعد قانون المرافعات

في نطاق المنازعة االدارية عمى اعتبار ان قانون المرافعات المدنية ىو المرجع الذي
عمى اعتبار ان، يمزم القاضي االداري بالرجوع عميو لتطبيقو عمى المنازعة االدارية
اجراءات التقاضي االدارية مستقمة عن اجراءات التقاضي المدنية واليجوز الرجوع الييا

.اال في حالة وجود نص صريح يمزم القاضي االداري بالرجوع الييا

:ييدف البحث الى بيان النقاط االتية:  ىدف البحث:ًاوال
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 -1مدى استقالل اجراءات التقاضي االدارية عن اجراءات التقاضي المدنية من خالل

بيان مدى امكانية القاضي االداري العراقي والقاضي الخاص بالدول المقارنة من تطبيق

النصوص الواردة في قانون المرافعات المدنية عمى النحو الذي ال يخل باستقاللية

وخصوصية الدعوى االدارية ،وذلك انطالقاً من حقيقة ميمة اال وىي اختالف طبيعة
المنازعة االدارية التي يحكميا القضاء االداري عن طبيعة المنازعة المدنية التي يحكميا

القضاء المدني.

 -2ييدف البحث الى بيان مدى امكانية استفادة القاضي االداري من تطبيق نصوص
قانون المرافعات المدنية رقم  83لسنة  1969المعدل في ظل غياب قانون خاص
باإلجراءات في العراق من اجل سد الثغرات ومواجية االشكاليات

الموجودة في

اجراءات التقاضي االدارية.

 -3كما يظير ىدف الدراسة الى بيان مدى حاجة القاضي االداري الى تشريع قانون

خاص باالجراءات االدارية الخاصة بالمنازعات االدارية يتضمن طرق ووسائل واساليب

فض المنازعة االدارية .

ثانياً  :مشكمة البحث :تظير مشكمة البحث من خالل طرح االسئمة االتية:
 -1الى اي مدى يمكن لمقاضي االداري ان يطبق نصوص قانون المرافعات المدنية

رقم  83لسنة  1969المعدل بشأن الدعوى االدارية دون ان يؤدي ذلك الى تقييد دوره
االنشائي المبتدع لمحمول في المنازعة المعروضة عميو.

 -2عندما يطبق القاضي االداري نصوص وقواعد قانون المرافعات المدنية ىل يكون
القاضي قد اخل بخصوصية واستقاللية الدعوى االدارية.

 -3ىل استطاع القاضي االداري عند تطبيقو لنصوص قانون المرافعات المدنية عمى
الدعوى االدارية من سد الثغرات المتمثمة بعدم وجود قانون خاص باإلجراءات االدارية
في العراق يضمن استقاللية وخصوصية المنازعة االدارية.

 -4ىل يمتمك القاضي االداري مطمق الحرية الكاممة بالرجوع الى نصوص قانون
المرافعات المدنية ام انو ممزم بأتباع ما نص عميو المشرع وما ورد في القوانين ذات

الشأن.
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ثالثاً -:منيجية البحث بالنظر لوجود اختالف في القواعد المنظمة لإلجراءات االدارية

في الدعوى االدارية والدعوى المدنية فقد ارتأينا ان نستخدم المنيج المقارن ما بين

القوانين الموجودة في ثنايا البحث لمتشريع الفرنسي والمصري والعراقي ،اضافة الى
استخدام المنيج التحميمي المتعمق ببيان موقف التشريعات المقارنة من مدى امكانية

تطبيق نصوص قانون المرافعات المدنية في نطاق القضاء االداري من خالل تحميل
النصوص القانونية واالحكام القضائية محل الدراسة.

رابعاً :ىيكمية البحث تقتضي ىيكمية البحث تقسيمو الى مبحثين حيث تناولنا في
المبحث االول بيان نطاق تطبيق قواعد قانون المرافعات امام القضاء االداري في الدول
المقارنة من خالل تقسيمو الى مطمبين ،اما المبحث الثاني فخصصناه لبيان نطاق

تطبيق قواعد قانون المرافعات المدنية امام القضاء االداري في العراق من خالل تقسيمو

ايضاً الى مطمبين.

المبحث االول

نطاق تطبيق قواعد قانون المرافعات المدنية امام القضاء االداري في الدول المقارنة

القاضي االداري غير ممزم بتطبيق "قانون اإلجراءات المدنية" ،وفي حالة عدم وجود

نص في اإلجراءات اإلدارية ممكن لو أن يستوحي مبادئ القانون اإلدارية وينتزع
الحمول المناسبة لممشاكل المعروضو عميو ،أال أن ىذا المنيج ال يتنافى مع التأكيد

عمى واجب القاضي االداري وىو يبحث عن الحل المالئم ،أذ ينظر في قواعد

اإلجراءات المدنية ،ليستأنس بيا من أجل أيجاد الحل المناسب فإذا أوجد الحل من

خالل ىذه القواعد التي تتالئم مع طبيعة القضاء االداري فمو أن يأخذ بيا ال بوصفيا

قاعدة مدنية فحسب ،بل أنيا قاعدة تقررىا روابط القانون العام ،وفي حالة مضي

القاضي االداري بذلك فأنو ينتج أمرين ،االول حكم اإلجراءات اإلدارية ،والثاني جعل
اإلجراءات المدنية مصد ار مساعداً لمقاضي االداري تزوده بالقواعد المالئمة إليجاد
حمول لممشاكل المعروضة عميو ،كمما أستحال عميو ابتداع قواعد مالئمة لطبيعة

بناء عمى ما تقدم فأن األمر يتطمب بيان آلية تطبيق قواعد المرافعات
المنازعة اإلداريةً ،
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المدنية في كل من فرنسا ومصر والعراق من خالل تقسيم ىذا المبحث الى المطالب

األتية-:

المطمب االول

تطبيق قواعد المرافعات المدنية امام القضاء االداري في فرنسا

وبناء عمى ذلك أختمف
ال يوجد نص يحيل صراحة الى قانون المرافعات المدنية،
ً
الفقو حول مدى الزامية نصوص قانون المرافعات المدنية لمقضاء االداري وذلك أستناداً
الى استقالل اإلجراءات اإلدارية أو عدم استقالليا وىذا االختالف ظير في أتجاىين:

االول -:يذىب الى القول بأن "قواعد قانون المرافعات المدنية" ،تعد مصد اًر مكمالً
لإلجراءات اإلدارية في حالة عدم استيعاب المشرع ليا بنص صريح واال تتعارض مع

طبيعة وتنظيم المحاكم اإلدارية واذا كانت قواعد المرافعات تعد مصد اًر لإلجراءات
اإلدارية فأن ىذا المصدر تنتيي ميمتو عند تكممة النص في قواعد اإلجراءات ،ويبنى

ىذا االتجاه رأيو لحكم لمجمي الدولة الفرنسي ،في قضية ( )Darmontالصادر في

( ،)1979/12/29فيذا الحكم يعد تطبيقاً لقاعدة من قواعد اإلجراءات المدنية أذ أن
قواعد اإلجراءات المدنية في شأن ىذا الحكم قد طبقت بوصفيا مبادئ عامة في حالة

غياب النص الصريح وعد التعارض مع طبيعة المرافعات اإلدارية(.)1

االتجاه الثاني -:وىو في الغالب والذي يذىب الى مخالفة االتجاه االول أذ يرى أن
اإلجراءات االدارية ذات طبيعة مستقمة ،وان نصوص قانون المرافعات ال تطبقيا بذاتيا
كنصوص قانونية ،فالقاضي االداري اليعتد بتطبيق نصوص اإلجراءات المدنية اال
بوصفيا قواعد عامة لإلجراءات ،وال يمكن تطبيقيا بذاتيا كنصوص قانونية أمام القضاء

االداري وبالتالي القواعد العامة ال يمكن تطبيقيا أمام مجمس الدولة ،اذا تم استبعادىا

بنص صريح أو انيا ال تتوافق مع خصائص وتنظيم القضاء االداري وىو ما يتفق مع

استقالل اإلجراءات اإلدارية(.)2

( -)1د .شبد٠خ أثشا٘ ُ١اٌّذشٚل ،ٟاإلجشاءاد ف ٟاٌذػ ٜٛاإلداس٠خ ،داس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح،
االعىٕذس٠خ ،2005 ،ص. 33
( -)2د .أدٚس ػ١ذ ،اٌمؼبء االداس ،ٞاٌجضءِ ،1طجؼخ ثبخٛط ،ث١شٚد، 1792 ،ص. 57
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ونح ن بدورنا نميل الى االتجاه الثاني لنو يجعل لقواعد اإلجراءات اإلدارية ذات

طبيعة مستقمة وىي أحد أىم مشاكل بحثنا ،ومن ثم جعل قواعد المرافعات المدنية
الشريعة العامة لإلجراءات اإلدارية وتطبق في حالة عدم وجود نص فييا ،وعندما ال

تتعارض مع خصائص القضاء االداري( ,)1وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت معظم
قواعد إجراءات التقاضي قواعد قضائية صاغيا مجمس الدولة الفرنسي وفرضيا عمى

سائر المحاكم االدارية محاوالً بذلك التوفيق بين المصمحة العامة بتسيير المرافق العامة
وايضاً ضمان حقوق االفراد وبذلك يمكن القول أن اجراءات التقاضي أمام القضاء

االداري في فرنسا تعتبر مستقمة تماماً عن قواعد المرافعات المدنية والقاضي االداري
في فرنسا غير ممزم بالمجوء لقانون المرافعات اال لالستئناس بو وعمى أعتبار أنو يحوي
مبادئ عامة تصبح لمتطبيق أمامو كما أنو غير ممزم باإلشارة الى ىذه القواعد حين
()2

يطبقيا بل أنو يستقل في صياغة قواعد مستقمة لإلجراءات المطبقة أمامو

.

اذن فالسؤال الذي يطرح نفسو ما مدى استقالل الدعوى االدارية من حيث القانون
الواجب التطبيق عمييا في فرنسا وسوف نكرر ىذا السؤال ايض ًا في الطالب

الالحقة؟ففي فرنسا انشئ مجمس الدولة الفرنسي عام  1884بموجب دستور السنة

( -)3ر٘ت ِجٍظ اٌذٌٚخ اٌفشٔغ ٟاٌ ٝػذَ جٛاص رطج١ك لٛاػذ اٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ اٌز٠ ٟى ْٛرطج١مٙب
ِزؼبسػب ً ِغ ؽج١ؼخ إٌّبصػبد اإلداس٠خ ف ٟدىُ ا٠ؼب ً ثزطج١ك ِب٠ظٍخ ِٕٙب ٠ٚزفك ِغ ؽج١ؼخ
إٌّبصػخ اإلداس٠خ ٚرٌه ٌزأو١ذ اعزمالي اجشاءاد اٌزمبػ ٟاإلداس٠خ ػٓ اإلجشاءاد اٌّذٔ١خ ثً أٔٗ لذ
ٚػغ ثؼغ اٌّشاع ُ١اٌخبطخ ثبإلجشاءاد اإلداس٠خ ثبٌشغُ ِٓ ٚجٛد ٔظٛص ِمبثٍخ ٌٙب ف ٟلبْٔٛ
اٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ ِٓ رثه اٌّبدح اال ِٓ ٌٝٚاٌّشعٌ 709 َٛغٕخ ٚ 1733اٌز ٟرٕظُ ثؼغ
اإلجشاءاد أِبَ اٌمؼبء االداس ٞثبٌشغُ ِٓ أٔٙب رمبثً اٌّبدح  ِٓ 900لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ
ٚاٌزجبس٠خٌٍّ ،ض٠ذ ٕ٠ظش :دِ 0ظطفِ ٝذّٛد اٌششث ،ٟٕ١ثطالْ ئجشاءاد اٌزمبػ ٟأِبَ اٌمؼبء
اإلداس ،ٞدساعخ ِمبسٔخ ،داس اٌجبِؼ١خ اٌجذ٠ذح ،اإلعىٕذس٠خ ،2006 ،ص. 196
( -)1اٌٛػغ اٌّؼّٛي ثٗ ف ٟفشٔغب د١ش رؼذ لٛاػذ اإلجشاءاد االداس٠خ لٛاػذ أطٍ١خ ١ٌٚغذ أعزضٕبء
ِٓ لٛاػذ اٌّشافؼبد ،األِش اٌز ٞرشرت ػٍ ٗ١أٗ ف ٟدبٌخ إٌمض أ ٚاٌغّٛع ف ٟلٛاػذ اإلجشاءاد
االداس٠خ ،فأْ اٌمبػ ٟاالداس٠ ٞى ْٛػٍ ٗ١أْ ٠غزّذ اٌمبػذح اٌز٠ ٟزجؼٙب ِٓ ٌٚمغ اٌؼاللبد االداس٠خ
ٚػشٚساد رغ١ش اٌّشفك اٌؼبَ ثطش٠مخ أشبئ١خ ٚال ٍ٠جأ اٌ ٝلٛاػذ اٌّشافؼبد اال ثذغجبٔٙب ِجشد
رطج١ك ٌمٛاػذ اٌؼذاٌخ أ ٚإٌّطك اٌّجشدٌٍّ 0ض٠ذ ٕ٠ظش١٘ :ضُ دمحم دٍ ُ١أدّذ غبصِ ،ٞجبٌظ اٌزأد٠ت
ٚسلبثخ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼٍ١ب ػٍٙ١ب ،اؽشٚدخ دوزٛساٖ ،جبِؼخ االعىٕذس٠خ ،وٍ١خ
اٌذمٛق2007،ص. 243
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

653

مدى امكانيظ تطبيق نصوص وقواعد قانون المرافطات المدنيظ امام القضاء االداري (دراسظ مقارنظ)

الثامنة لمثورة الفرنسية الصادر عام  / 1799المادة ( )52منو ،حيث أنيطت بو ميام

عدة منيا الفصل في المنازعات اإلدارية(.)1

وبعد تشكيل المجمس المذكور اصدر المشرع الفرنسي العديد من التشريعات

واالوامر او المراسيم الخاصة بتنظيم االجراءات امام مجمس الدولة الفرنسي ،ومن أىميا
المرسوم الصادر في  1886 / 7 / 22الخاص بإجراءات التقاضي أمام المجمس،
حيث ألغي ىذا المرسوم باألمر الصادر في  1945 / 7 /31وقد نص األخير في

المادة ( )48عمى اإلجراءات المتبعة أمام مجمس الدولة ،وجرى تعديمو عمى فترات
زمنية منيا عام  1953وعام  ,)2(1963كذلك يطبق مجمس الدولة الفرنسي المبادئ
العامة لإلجراءات أو ما يسمى بالمصادر القضائية لإلجراءات وىي من نتاج إجتياد

القاضي اإلداري في ميدان اإلجراءات والمتعمقة بسير الدعوى والحكم فييا ،والتي تعبر
عن الدور اإلنشائي لمقاضي اإلداري .فضالً عن التشريعات المذكورة يطبق مجمس
الدولة الفرنسي القواعد اإلجرائية التي تضمنيا قانون المرافعات المدنية الفرنسي والتي
يمجأ إلييا القاضي اإلداري لسد النقص في القواعد اإلجرائية المكمف بتطبيقيا (.)3

والبد من اإلشارة إلى ان مجمس الدولة الفرنسي أصدر حكمو الميم في القضية

( )Des Reumeauxفي  1925 / 3 / 13والذي تضمن بأن ال تطبق احكام قانون

( )1د .شبد٠خ ئثشا٘ ُ١اٌّذشٚل ،ٟاٌّظذس اٌغبثك ،.ص.2
( )2د .ػجذ اٌشؤٚف ٘بشُ ثغ ،ٟٔٛاٌّشافؼبد اإلداس٠خ ،ئجشاءاد سفغ اٌذػ ٜٛاإلداس٠خ ٚرذؼ١ش٘ب،
اٌطجؼخ األ ،ٌٝٚداس اٌفىش اٌجبِؼ ،ٟاإلعىٕذس٠خ.2009 ،ص. 35 ،34
خض اٌّششع اٌفشٔغ ٟاٌذػ ٜٛاالداس٠خ ِٕٚز ٔشأح ِجٍظ اٌذٌٚخ اٌفشٔغ ٟثبٌؼذ٠ذ ِٓ رشش٠ؼبد
ِٚشاع ُ١االجشاءاد  ِٓٚرٌه اٌّشع َٛاٌّشلُ (ٚ )1306/6/11اٌز ٞرُ ثّٛججٗ أشبء ٌجٕخ
إٌّ بصػبد ٌّجٍظ اٌذٌٚخ ٚاٌز٠ ٞؼذ اٚي ِشع َٛخبص ثبالجشاءاد االداس٠خ ف ٟفشٔغبٚ ،اٌز ٞرالٖ
ِشع )1306/9/22( َٛاٌخبص ثزٕظ ُ١اإلجشاءاد اِبَ ِجٍظ اٌذٌٚخ اٌفشٔغٚ ،ٟاٌز ٞرؼّٓ
ِجّٛػخ ِٓ اٌؼّبٔبد االجشائ١خ ٚلبٔ ْٛاالجشاءاد اِبَ اٌّذبوُ االداس٠خ ِٚذبوُ االعزئٕبف
االداس٠خٚ ،اٌمبٔ ْٛاٌخبص ثزٕظ ُ١االجشاءاد اٌّذٔ١خ ٚاٌجٕبئ١خ االداس٠خ سلُ ( )125ف1735/2/3 ٟ
ٚطٛالً اٌ ٝػبَ  2000د١ش رُ اطذاس رمٕ ٓ١رجّ١ؼٌ ٟجّ١غ إٌظٛص اٌزشش٠ؼ١خ ٚاٌالئذ١خ ثشأْ
اٌمؼبء االداس ٞثىبًِ ٘١ئبرٗ ٚاٌز ٞدخً د١ض إٌفبر ػبَ ٕ٠ .2000ظش :ادّذ عٍّبْ عٛادٞ
اٌذٚس االجشائٌٍ ٟمبػ ٟاالداس ٞدساعخ ِمبسٔخ ،سعبٌخ ِبجغز١ش ،جبِؼخ ِ١غبْ وٍ١خ اٌمبٔ،ْٛ
 ،2021ص.13
( )3د .شبد٠خ ئثشا٘ ُ١اٌّذشٚل ،ٟاٌّظذس اٌغبثك ،صِٚ 33بثؼذ٘ب.
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المرافعات امامو اال فيما لم يرد فيو نص خاص وبالقدر الذي ال يتعارض مع نظام

المجمس او اوضاعو(.)1

وبناء عمى ما تقدم فإن مجمس الدولة الفرنسي غير ممزم بتطبيق قانون المرافعات

المدنية عمى المنازعة االدارية ،اضافة الى الدور االنشائي لمقاضي االداري الذي لو اثر
كبير في خمق المبادئ العامة التي تضع الحمول لمقضايا المعروفة امامو ،ويترتب عمى

ذلك ان اجراءات الخصومة االدارية ىي اجراءات اصمية وليست استثناء من قانون
المرافعات المدنية والتجارية ،بل ىي قواعد اصمية جاءت لتنظيم إجراءات الخصومة
االدارية االمر الذي ينتج عنو نتيجة جوىرية اال وىي انو في حالة النقص او الغموض

في قواعد واحكام االجراءات االدارية ،فأن القاضي االداري غير ممزم بالرجوع الى
قانون المرافعات المدنية والتجارية ،بل لو ان يستنبط القاعدة االجرائية انطالقاً من دوره

االنشائي مستيدياً بضرورات سير المرافق العامة وطبيعة العالقات االدارية ،ولو ان
يمجأ الى "قواعد قانون المرافعات المدنية" ولكن عمى سبيل االستئناس واالستعارة
بأعتبارىا مجرد تطبيق لقواعد العدالة والمنطق(.)2

خالصة القول يتبين لنا استقالل الدعوى اإلدارية في فرنسا من حيث القانون

المطبق عمييا.

المطمب الثاني

تطبيق قواعد قانون المرافعات أمام القضاء االداري في مصر

الفقو المصري وبصدد موقفو بشأن تطبيق قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن

القضاء االداري أختمف في ثالث فرضيات وىي كاألتي-:

الفرضية األولى -:أنو اذا وجد نصان قانونيان يحكمان مسألة معروضة عمى القاضي

االداري والنص االول وارد في قانون مجبس الدولة واألخر موجود في قانون المرافعات
المدنية فأن القاضي في ىذه الحالة يستبعد النص الموجود في قانون المرافعات المدنية

( )1سفبٖ وش ُ٠سصٚل ٟوشثً ،دػ ٜٛاٌزؼ٠ٛغ ػٓ اٌمشاساد غ١ش اٌّششٚػخ ،أؽشٚدخ دوزٛساٖ
ِمذِخ ئٌ ٝوٍ١خ اٌمبٔ / ْٛجبِؼخ ثغذاد ،2006 ،ص.104
( ) 1اٌّغزشبس دمحم ػجذ اٌغٕ ٟدغٓ ،لٛاػذ ٚاجشاءاد اٌزمبػ ٟاِبَ اٌمؼبء االداس ،ٞداس اث ٛاٌّجذ،
اٌمب٘شح ،2010 ،صِٚ 16ب ثؼذ٘ب.
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وذلك بسبب وجود نص صريح وخاص يحكم مسألة في قانون مجمس الدولة وتطبيقاً

لقاعدة الخاص يقيد العام(.)1

الفرضية الثانية -:وتذىب أنو في حالة وجود أشارة صريحة لنص معين في قانون
المرافعات المدنية والتجارية ،في ىذه الحالة ال مجال من تطبيق النص الموجود في

قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك بوصفو نصاً تشريعياً في المرافعات االدارية
كذلك من دون أن يكون لمقاضي االداري سمطة تقديرية في أمر تطبيقو ،كما ىو الحال

في نص المادة( )118من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ( )13لسنة
 1968المعدل والخاصة باإلحالة عند الحكم بعدم االختصاص(.)2

الفرضية الثالثة -:وتتعمق في حالة عرضت عمى القاضي االداري مسألة ،وكان قانون
مجمس الدولة المصري خالياً من النص الذي يحكم ىذه المسألة ،لكن يوجد في قانون
المرافعات المدنية والتجارية نص يمكن أن يطبق عمييا ،ففي ىذه الحالة يثار التساؤل

األتي ،كيف يطبق القاضي االداري النص الموجود في "قانون المرافعات المدنية
والتجارية" عمى المسألة المعروضة أمامو في حالة عدم وجود تعارض بين ىذا النص

وطبيعة المنازعة االدارية؟لإلجابة عمى ىذا التساؤل يمكن القول أن الفقو االداري أنقسم
بشأن ذلك الى أتجاىين وكاألتي-:

االتجاه األول -:يرى أن قانون المرافعات يمثل الشريعة العامة في أجراءات التقاضي
بصفة عامة ،ويتضمن ىذا االتجاه فريقين األول يفسر أن األصول والمبادئ العامة

المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ،ىي واجبة االحترام عند التقاضي في

الدعوى االدارية وغيرىا طالما أنيا ال تتعارض مع القوانين الموضوعية أو اإلجرائية

الخاصة بتمك المسائل(.)3

(ٕ٠ -)2ظشِ :ذّٛد ػجذ دّ١ذ اٌضث١ذ ،ٞإٌظبَ اٌمبٔ ٟٔٛالٔمؼبء اٌذػ ٜٛاألداس٠خ ِٓ د ْٚاٌذىُ
ثبٌّٛػٛع ،أؽشٚدخ دوزٛساٖ ،جبِؼخ ثبثً ،وٍ١خ اٌمبٔ،2015 ،ْٛص. 57
(ٔ -)3ظذ اٌّبدح ( ِٓ )110لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ اٌّظش ٞسلُ ٌ 13غٕخ  1763ػٍٝ
أٔٗ " ف ٟجّ١غ اٌذبالد اٌز٠ ٟذىُ فٙ١ب ثؼذَ االخزظبص ٠جت ػٍ ٝاٌّذىّخ أْ رأِش ثادبٌخ اٌذػٜٛ
ثذبٌزٙب اٌ ٝاٌّذىّخ اٌّخزظخ  ٌٛٚوبْ ػذَ األخزظبص ِزؼٍمب ً ثبٌٛال٠خ… ٚرٍزضَ اٌّذىّخ اٌّذبي
اٌٙ١ب اٌذػ ٜٛثٕظش٘ب".
(ٕ٠ -)1ظش :د .أدّذ ِغٍُ ،أطٛي اٌّشافؼبد ،داس اٌفىش اٌؼشث ،ٟاٌمب٘شح ،ثذ ْٚعٕخ ؽجغ ،ص. 15
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ويذىب رأي اخر الى أن كثي اًر من النصوص ليست في حقيقتيا اال صياغة

تشريعية لبعض المبادئ العامة التي تقض بيا قواعد العدالة والمنطق في سير
الخصومات القضائية ىذه المبادئ تفرض نفسيا عمى المشرع فيضمنيا النصوص ،كما

تفرض نفسيا عمى القاضي أياً كانت طبيعة النزاع الذي ينظر فيو فيجب عميو حكميا

سواء ورد بو النص أم لم يرد(.)1

ولذلك فأن ىذا األتجاه يجعل من قانون المرافعات المدنية والتجارية الشريعة العامة

في التقاضي وذلك لتضمنيا األصول أو المبادئ العامة في التقاضي ،ال بوصفيا قواعد
قانونية يجب تطبيقيا عند عدم وجود نص أمام القاضي االداري.

أما الفريق الثاني  :فأنو يفسر قواعد المرافعات المدنية بأنيا تعد الشريعة العامة في

إجراءات التقاضي ،عمى أنو القانون األصيل العام في كل ما يتصل باإلجراءات لذلك

فيو ينطبق عمى الدعوى المعروضة أمام القضاء االداري عند عدم وجود نص في
قانون مجمس الدولة ،وذلك عمى أساس عدم التعارض مع األصول العامة لممرافعات

اإلدارية(.)2

االتجاه الثاني -:فيرى وفقاً بما جاء بالمذكرة اإليضاحية لقانون مجمس الدولة
المصري أن القاضي االداري عندما يتأكد من عدم وجود نص ممزم لو في اإلجراءات
االدارية ،لو أن يستوحي مبادئ القانون االداري ويبتدع الحمول المناسبة لممشكمة
المعروضة عميو ،أال أن ىذا المنيج ال يتنافى مع التأكيد بأن واجب القاضي االداري
وىو في سبيمو الى ابتداع الحل المالئم أن ينظر قواعد اإلجراءات اإلدارية المدنية

ليستأنس بيا من أجل أيجاد الحل ،فأن ،أسعفتو ىذه القواعد التي تتالئم مع طبيعة
القضاء فيجب عميو أن يأخذ بيا ،ليس بوصفيا قاعدة مدنية فقط بل عمى أنيا قاعدة

تقررىا روابط القانون العام ،فضالً عمى أن المشرع سبق بو أن أوجدىا عادلة في مجال
روابط القانون الخاص وأذا سار القاضي االداري عمى ىذا النيج يكون بعممو قد دعم
(ٕ٠ -)2ظشِ :ذّٛد ػجذ دّ١ذ اٌضث١ذ ،ٞاٌّظذس اٌغبثك ،ص. 57
(ٕ٠ -)3ظش :د .ػجذ اٌؼض٠ض خٍ ً١ثذ ،ٞٛ٠اٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ وّظذس ٌٍّشافؼبد االداس٠خ،
ثذش ِٕشٛس فِ ٟجٍخ اٌمبٔٚ ْٛاأللزظبد ،اٌّجٍذ  ،17اٌؼذد ،4اٌغٕخ ، 1794ص. 456
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

655

مدى امكانيظ تطبيق نصوص وقواعد قانون المرافطات المدنيظ امام القضاء االداري (دراسظ مقارنظ)

استقالل اإلجراءات االدارية من جية ،وجعل اإلجراءات المدنية مصد اًر مساعداً يرفده
بالقواعد المالئمة من أجل حل المشاكل المعروضة عميو ،كمما أستحال عمى القاضي

اإلداري أبتداع قواعد تكون أكثر مالئمة لمطبيعة اإلدارية من جو ثانية(.)1

ويذىب رأي أخر بالقول ،ان تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية عمى القسم

القضائي لمجمس الدولة طبقاً لقانون مجمس الدولة رقم  47لسنة  1972المعدل( ،)2ىو
تطبيق أحتياطي وثانوي مشروط بعدم وجود نص في قانون المجمس وعدم تعارض

قانون المرافعات مع طبيعة المنازعة اإلدارية ونظام المجمس وأوضاعو الخاصة نصاً
وروحاً(.)3

وىذا التفسير الذي يحافظ عمى أستقالل اإلجراءات االدارية المطبقة أمام القضاء

االداري.

وفي ذلك تقول المحكمة االدارية العميا "أستقر الوضع عمى أن الدعوى القائمة عمى

روابط القانون العام يممكيا القاضي فيو الذي يوجييا ويكمف الخصوم بما يراه الزماً
الستيفاء تحضيرىا وتحقيقيا وتييئتيا لمفصل فييا وفي ضوء ىذه المبادئ يتضح أن

(ٕ٠ -)1ظش:د .ػذٔبْ اٌخط١ت ،اإلجشاءاد اإلداس٠خ ،اٌجضء االٚئ ،ظش٠خ اٌذػ ٜٛف ٟاٌمؼبء
االداسِ ،ٞؼٙذ اٌجذٛس ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خِ ،ظش ، 1763،ص. 23
(ٔ -)2ظذ اٌّبدح ( ِٓ )3لبِٔ ْٛجٍظ اٌذٌٚخ اٌّظش ٞسلُ ٌ 49غٕخ  1792اٌّؼذي ػٍ ٝأْ
(( رطجك اإلجشاءاد إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف٘ ٟزا اٌمبٔٚ ،ْٛرطجك أدىبَ لبٔ ْٛاٌّشافؼبد فّ١ب ٌُ ٠شد فٗ١
ٔضٚ ،رٌه ئٌ ٝأْ ٠ظذس لبٔ ْٛثبإلجشاءاد اٌخبطخ ثبٌمغُ اٌمؼبئ(( .ٟ
(ٕ٠ -)3ظش :د .أدّذ ِذّٛد جّؼخ ،رطج١ك أدىبَ اٌمبٔ ْٛاٌخبص ػٍِٕ ٝبصػبد اٌمبٔ ْٛاٌؼبَ ،اٌجضء
 ،2ششوخ اٌجالي ٌٍطجبػخِٕ ،شأح اٌّؼبسف ،االعىٕذس٠خ،2009 ،ص ٠0 19الدع اْ اٌّذىّخ
االداس٠خ اٌؼٍ١ب ف ٟثبوٛسح أدىبِٙب لبِذ ثزفغ١ش اإلدبٌخ اٌٛاسدح ف ٟاٌّبدح اٌضبٌضخ ِٓ لبِٔ ْٛجٍظ
اٌذٌٚخ ٚفمب ً ٌٍطش٠ك اٌز ٞعٍىزٗ ٚوبألرٌّ " :ٟب وبٔذ اٌّبدح اٌضبٌضخ رٕض ػٍ 0000 ٝفأْ رٌه ٠مزؼٟ
وأطً ػبَ ػذ األخز ثأجشاءاد لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ أ ٚأدىبِٗ أِبَ اٌمؼبء االداس ٞاال
فّ١ب ٌُ ٠شد فٔ ٗ١ض خبص ف ٟلبِٔ ْٛجٍظ اٌذٌٚخ ٚثبٌمذس اٌز ٞال ٠زؼبسع ٔظب ً ٚسٚدب ً ِغ ٔظبَ
ِجٍظ اٌذٌٚخ ٚأٚػبػٗ اٌخبطخ ثٗ " ٌٍّض٠ذ ٠شاجغ دىُ اٌّذىّخ االداس٠خ اٌؼٍ١ب ف،1759/3/7 ٟ
اٌغٕخ 2ق ،صٚ ،610ا٠ؼب ً دىّٙب ثزبس٠خ  ،1753/6/9اٌغٕخ  3ق ،صٚ 0 1393وزٌه ٠شاجغ
ِجّٛػخ اٌّجبد ٞاٌز ٟلشسرٙب اٌّذىّخ االداس٠خ اٌؼٍ١ب ،اٌغٕخ  ،13ص0 612اشبس اٌٙ١ب دِ .ظطفٝ
ِذّٛد اٌششث ،ٟٕ١اٌّظذس اٌغبثك ،ص199
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المادتين  129و 134من قانون المرافعات تتعارض أحكاميا مع روح النظام القضائي
الذي تقوم عميو محاكم مجمس الدولة مما يتعين مع االلتفات عنيا"(.)1

وقد أكد القضاء االداري عمى استقالل أجراءات التقاضي أمامو ليس فقط في

عبارات رددىا وانما أعمال رفض صراحة تطبيق بعض قواعد المرافعات المدنية والتي

رأى تعارضيا مع طبيعة القضاء االداري(.)2

وىذه األمثمة القميمة تبين أتجاه القضاء االداري المصري منذ أنشائو عمى استبعاد

قواعد قانون المرافعات المدنية التي تتعارض نصاً وروحاً مع طبيعة القضاء االداري

()3

(ٕ٠ -)4ظش :دىُ اٌّذىّخ االداس٠خ اٌؼٍ١ب ،ف ،1733/6/25 ٟاٌغٕخ  23قِ ،جّٛػخ اٌّجبدب اٌزٟ
لشسرٙب اٌّذىّخ االداس٠خ اٌؼٍ١ب ،صٚ . 725وزٌه دىّٙب ثزبس٠خ  1736/1/11ف ٟاٌطؼٓ سلُ ،67
اٌغٕخ  27ق ،اٌّٛعٛػخ اٌذذ٠ضخ ،عٕخ  33ق ،ص. 23
( ِٓٚ -)5رطج١مبد اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼٍ١ب ثٙزا اٌخظٛص:
 اعزجؼبد اٌّبدح  ِٓ 33لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ اٌّظشٚ ٞاٌخبطخ ثشطت اٌذػٜٛوجضاء ػٍ ٝاٌخظُ اٌز ًّٙ٠ ٞفِ ٟزبثؼخ دػٛاٖ ،ار لشسد االداس٠خ اٌؼٍ١ب ف ٟأوضش ِٓ ِٛػغ ثأْ
إٌظبَ اٌمؼبئٌّ ٟجٍظ اٌذٌٚخ ٠أث ٝاألخز ثبٌٕظبَ اإلجشائ ٟاٌز ٞرجش ٞػٍ ٗ١اٌّذبوُ اٌّذٔ١خ ف ٟدبٌخ
غ١بة اٌخظُ ػٓ دؼٛس اٌجٍغبد اٌّذذدح ٌٕظش دػبٚ، ُٙ٠ٚرؼٍ ً١رٌه أْ شطت اٌذػِ ٜٛؼٕبٖ
أعزجؼبد٘ب ِٓ جذٚي اٌمؼبح فال رؼٛد اٌّذىّخ أٌ ٝظش٘ب اال ارا أدذ اٌخظ َٛاٌغ١ش فٙ١ب ثاػالْ ِٕٗ
اٌ ٝاٌخظُ األخش ثبٌذؼٛس ف ٟجٍغخ رذذد ٌٕظش٘بٌٍّ .ض٠ذ= =ٕ٠ظش :دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼٍ١ب
ثزبس٠خ  1769/12/12ف ٟاٌطؼٓ سلُ  ،330اٌغٕخ  3قِ ،جّٛػخ اٌّجبدب اٌز ٟلشسرٙب اٌّذىّخ
االداس٠خ،ص0 757
 ٚاعزجؼذد اٌّبدح ِ 20شافؼبد ِذٔ١خ ٚاٌز ٟرشرت اٌجطالْ وأصش ٌؼذَ رٛل١غ اٌّذبِ ٟػٍ ٝػش٠ؼخاٌذػٚ ٜٛلذ لشسد االداس٠خ اٌؼٍ١ب ف ٟرٌه طشادخ  ((000فّٓ صُ ال٠جٛص اٌذىُ ثبٌجطالْ ٌزخٍف ٘زا
األجشاء ػّالً ثٕض اٌّبدح  ِٓ 20لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خٌٍّ 0ض٠ذ ٕ٠ظش :دىُ اٌّذىّخ االداس٠خ
اٌؼٍ١ب ثزبس٠خ  1734/3/31ف ٟاٌطؼٓ سلُ  ،746اٌغٕخ  23قِ ،جّٛػخ اٌز ٟلشسرٙب اٌّذىّخ
اإلداس٠خ اٌؼٍ١ب ِٓ  1734/3/1اٌ، 1734/7/30 ٝص.725
 ٚاعزجؼذد اٌّذىّخ رطج١ك ٔض اٌّبدح ( ِٓ )90لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ اٌّظشٞٚاٌخبطخ ثجطالْ أػالْ ػش٠ؼخ اٌذػٚ ،ٜٛف٘ ٟزا رمٛي اٌّذىّخ االداس٠خ اٌؼٍ١ب(( أعزمش لؼبء
االداس٠خ اٌؼٍ١ب ػٍ ٝأْ ثطالْ اػالْ اٌؼش٠ؼخ ِٚشفمبرٙب اٌ ٝأ ِٓ ٞر ٞٚاٌشأْ ٌ١ظ ِجطالً إللبِخ
اٌذػ ٜٛرارٙب ِبداِذ طذ١ذخ ف ٟاٌّ١ؼبد اٌمبٔ ٟٔٛثأجشاء عبثك دغجّب دذدٖ لبِٔ ْٛجٍظ اٌذٌٚخ
ٚئّٔب اٌجطالْ الٕ٠ظت اال ػٍ ٝاألػالْ ٚدذٖ ٌٍّ 0ض٠ذ ٕ٠ظش دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼٍ١ب ثزبس٠خ
 1735/2/12ف ٟاٌطؼٓ سلُ  ،1105اٌغٕخ  23ق ،اٌّظذس اٌغبثك ،ص. 599
 اعزجؼبد اٌّبدح ِ 273شافؼبد ِذٔ١خ ٌزؼبسػٙب ِغ اٌّبدر ِٓ 23ٚ 16 ٓ١لبِٔ ْٛجٍظ اٌذٌٚخٚاٌخبص ثأعزئٕبف اٌذػ ٜٛاٌّذٔ١خ ٌغ١ش٘ب ثؼذ أٔمطبع اٌخظِٛخ فٙ١بٌٍّ .ض٠ذ ٕ٠ظش دىُ اٌّذىّخ
االداس٠خ اٌؼٍ١ب ثزبس٠خ ِ ،1763/6/27جّٛػخ اث ٛشبد ،ٞص. 1020
 ػذَ األخز ثفىشح األدىبَ اٌغ١بث١خ أِبَ اٌمؼبء االداسٕ٠ ،ٞظش دىُ اٌّذىّخ االداس٠خ اٌؼٍ١ب ثزبس٠خ ،1753/5/9اٌغٕخ  3ق ،اٌّظذس ٔفغخ،ص. 1393
(ٕ٠ -)1ظش :دِ .ظطفِ ٝذّٛد اٌششث ،ٟٕ١اٌّظذس اٌغبثك ،ص. 130
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ولكن من ناحية أخرى نجد أن القضاء االداري المصري يطبق قانون المرافعات

المدنية والتجارية عمى حاالت أخرى ولكن يشترط لتطابقيا عدم تعارضيا مع طبيعة
المنازعة االدارية وايضاً البد من غياب النص المنظم لتمك الحالة وىذا األمر مستفاد
منذ أنشاء المحكمة االدارية العميا(.)1

وقد سارت جميع محاكم القضاء االداري عمى ىذا النحو وفي ىذا الصدد تقرر

المحكمة االدارية العميا بأن" األصل ىو تطبيق النصوص الواردة في ىذا القانون أي

قانون مجمس الدولة الخاصة باإلجراءات عمى المرافعات االدارية وتطبق اإلجراءات

المنصوص عمييا في قانون المرافعات المدنية والتجارية وبالنسبة لممسائل التي لم
تتناوليا ىذه النصوص بشرط عدم تعارضيا مع ما تتطمبو المنازعة االدارية"(.)2
فيناك حاالت كثيرة طبق فييا القضاء االداري بعض قواعد قانون المرافعات

()3

.

وبعد بيان موقف االتجاىين السابقين من مدى أمكانية تطبيق القاضي االداري

لألصول والمبادئ المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أذا لم تتعارض مع
القوانين الموضوعية واالجرائية الخاصة بتمك المسائل ،فنحن نميل الى األخذ باالتجاه

الثاني وذلك ألن القاضي االداري ىو ليس قاضي تطبيقي بمعنى أن ميمتو ال تقتصر
عمى تطبيق النصوص القانونية فحسب ،بل واضافة الى ذلك ىو قاضي أنشائي فيو
(ٕ٠ -)2ظش :د .ػجذ اٌؼض٠ض خٍ ً١ثذ ،ٞٚاٌٛج١ض ف ٟاٌّجبدب اٌؼبِخ ٌٍذػ ٜٛاالداس٠خ ٚاجشاءارٙب ،داس
اٌفىش اٌؼشث ،1790 ،ٟص. 23
(ٕ٠ -)3ظش :دىُ اٌّذىّخ االداس٠خ اٌؼٍ١ب ثزبس٠خ  ،1763/3/7اٌغٕخ  3ق ،اٌغٕخ  2ق ،اٌّظذس
اٌغبثك،ص610
(٘ ِٓ -)4زٖ اٌذبالد ٔزوش-:
 -1رطج١ك ثؼغ اٌمٛاػذ اٌّزؼٍمخ ثغ١ش اٌخظِٛخ ٚأٔمطبػٙب ٚعمٛؽٙب.
 -2رطج١ك اٌمٛاػذ اٌخبطخ ثؼذَ جٛاص اٌطؼٓ ػٍ ٝاالدىبَ اٌظبدسح اصٕبء ع١ش اٌذػٚ ٜٛال رٕزٟٙ
ثٙب اٌخظِٛخ اال ثؼذ طذٚس اٌذىُ إٌٌٍّ ٟٙخظِٛخ.
 -3رطج١ك اٌمٛاػذ اٌخبطخ ثّٛاػ١ذ اٌّغبفخ اٌّمشسح ف ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد ٚاٌز٠ ٌُ ٟشد ثشأٔٙب ٔض
ف ٟلبِٔ ْٛجٍظ اٌذٌٚخ عبس٠خ ثبٌٕغجخ ٌٍذػب ٜٚاٌز ٟرشفغ أِبَ ِذىّخ اٌمؼبء االداس=.ٞ
 -4رطج١ك لبػذح ػذ اٌضاَ اٌّذىّخ ثادبٌخ اٌذػ ٜٛاٌ ٝاٌزذم١ك ألصجبد االدػبء ثبٌزض٠ٚش ِز ٝوبٔذ
ٚلبئغ اٌذػِٚ ٜٛغزٕذارٙب وبف١خ.
 -5رطج١ك اٌمٛاػذ اٌخبطخ ثبٌزذخً ف ٟاٌذػٚ ٜٛاٌٛاسد ف ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ .
 -6رطج١ك اٌمٛاػذ اٌخبطخ ثشد اٌمؼبح ٚاٌٛاسدح ف ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خٌٍّ ،ض٠ذ ٕ٠ظش
دِ.ظطفِ ٝذّٛد ششث ،ٟٕ١اٌّظذس اٌغبثك ،صِٚ 131بثؼذ٘ب.
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يعمل عمى أبتداع الحمول واستخالص المبادئ القانونية العامة ليطبقيا عمى القضايا

االدارية المعروضة عميو في حالة عدم وجود نص قانوني يطبق عمييا ،فالقاضي

االداري يجب أن ال يقف عاج اًز في ذلك فمو أبتداع الحمول والمبادئ وتطبيقيا في حالة
عدم وجود نص ويكون ذلك في أطار المصمحة العامة ،وتماشياً مع ما تقدم أعمنت
المحكمة االدارية العميا أن القضاء االداري ليس مجرد قضاء تطبيقي ،ميمتو تطبيق

نصوص مقننة مقدما ،بل ىو عمى األغمب قضاء أنشائي لو خمق الحل المناسب8

وبيذا ارسى القواعد لنظام قانوني قائم بذاتو ،ينبثق من طبيعة روابط القانون العام
واحتياجات المرافق العامة ومقتضيات حسن سيرىا ،وايجاد مركز التوازن والمواءمة بين

ذلك وبين المصالح الفردية ،فابتداع نظرياتو التي استقل بيا في ىذا الشأن أو سبق بيا

القانون الخاص( )1ورغم ىذا الدور االنشائي الممنوح لمقاضي االداري ،فأن سمطتو في
أبتكار المبادئ القانونية مقيدة بعدم وجود نص تشريعي صريح يعالج المسألة

المعروضة عميو وبجانب ىذا القيد ،فأن القاضي االداري عند قيامو بدوره األنشائي مقيد
بما يفرضو الوسط االجتماعي والقتصادي والسياسي الذي يحيط بو وباإلدارة( ،)2وعمى

الرغم من ذلك فأن استقالل اإلجراءات المطبقة أمام القضاء االداري ضرورية بيذا
الخصوص وكان ىناك أجماع بيذا الخصوص من قبل الفقو والمشرع والقضاء

المصري ،فيناك أجماع عمى ذلك منذ حكم ( )Blancoعام  1873تقرر أن مسؤولية

الدولة ال يمكن أن تكون محصورة من خالل مبادئ القانون المدني فالدولة وىي سمطة
عامة ال يطبق عمييا القانون الخاص ،وبالتالي يمزم أن تكون اإلجراءات التي تحكم
()3

سير الدعوى من نفس نوعية القواعد المطبقة عمى الدعوى

.فأستقالل القانون االداري

يعتبر أساس وأرضية الستقالل اإلجراءات أمام القضاء االداري عن قانون المرافعات

(ٕ٠ -)1ظش :اٌّذىّخ االداس٠خ اٌؼٍ١ب ،1756 ٗ١ٔٛ٠ 2 ،لؼ١خ  ،195اٌغٕخ اٌضبٔ١خِ ،جّٛػخ اٌّجبدب
اٌز ٟلشسرٙب اٌّذىّخ االداس٠خ اٌؼٍ١ب ،اٌغٕخ األ ،ٌٝٚاٌؼذد اٌضبٌش ،ص0 309
(ٕ٠ -)2ظش :د .سفؼذ ػ١ذ ع١ذٔ ،طبق سلبثخ اٌّذىّخ االداس٠خ اٌؼٍ١ب ،دساعخ رذٍ ٗ١ٍ١ف ٟػٛء أدىبَ
اٌّذىّخ االداس٠خ اٌؼٍ١ب ،داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ،اٌمب٘شح ،ثذ ْٚعٕخ ؽجغ ،ص0 73
2 .Ernest Hamaou i:procedure Administrative contenteuse, OP,cit,P.
– ()3
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المدنية ،وبإمعان النظر في إجراءات التقاضي نجد أن ىناك مفترضات عديدة تؤدي

الى القول بأن اجراءات القاضي االداري أصل عام وليست أستثناء وأنما ىي أمر

منطقي وطبيعي وىذه المقترحات ىي تتعمق بأختالف نظام القضاء العادي عن نظام

القضاء االداري وأختالف الدعاوى التي ينظرىا كال القضائيين( ،)1وعمى الرغم من أن

الدعوى بصفة عامة سواء كانت عادية أم أداريو تعتبر وسيمة قانونية لحماية الحقوق

عن طريق االلتجاء الى القضاء فيي وسيمة لألفراد يمجئون من خالليا الى القضاء

لطمب الحماية لحق يخشى ضياعو ولكن الدعوى االدارية تتميز عن الدعوى العادية في
عدة نواحي فيناك أختالف من حيث الموضوع في كل من الدعويين واختالف الخصوم

واختالف القواعد المطبقة عمى كال الدعويين واختالف دور القاضي في الدعويين
واختالف طبيعة كل من الدعويين ايضاً واخي ار أختالف في االىداف بين كال

الدعويين(.)2

اذن فالسؤال الذي يطرح نفسو ىنا ما مدى استقالل الدعوى االدارية من حيث

القانون الواجب التطبيق عمييا في مصر ؟ أما في مصر فقد تشكل مجمس الدولة

المصري بالقانون رقم ( )112لسنة  1946الممغى ليكون المرجع في الفصل في
المنازعات التي تقام ضد االدارة ،ثم جرى تعديل لتشكيالت مجمس الدولة المصري
بالقانون رقم ( )47لسنة  1972وبذلك اصبح لو االختصاص العام في نظر المنازعات

االدارية(.)3ان القانون االخير نص في المادة ( )3منو عمى ان "تطبق االجراءات

المنصوص عمييا في ىذا القانون( ,)4وتطبيق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيو
نص ،وذلك الى أن يصدر قانون باالجراءات الخاصة بالقسم القضائي".

(ٕ٠ -)1ظش :دِ .ظطفِ ٝذّٛد ششث ،ٟٕ١اٌّظذس اٌغبثك ،صِٚ 134بثؼذ٘ب .
(ٕ٠ -)2ظش :دِ .ذّٛد ػبؽف اٌجٕب ،اٌٛع١ؾ ف ٟاٌمؼبء االداس ،ٞداس اٌفىش اٌؼشث ،ٟاٌطجؼخ اٌضبٔ١خ،
 ،1772صٚ 36وزٌه ٕ٠ظش :دِ .ذّٛد دمحم دبفع ،اٌمؼبء االداس ،ٞداس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ،اٌمب٘شح
 ،1773،ص.545
(ٔ )3ظذ اٌّبدح ( ِٓ )10لبِٔ ْٛجٍظ اٌذٌٚخ اٌّظش ٞسلُ (ٌ )49غٕخ  1792ػٍ ٝئخزظبطبد
اٌّذبوُ اٌزبثؼخ ٌٍّجٍظ.
(ٕ٠ )4ظشٔ :ظٛص اٌّٛاد ( ِٓ )54- 24لبِٔ ْٛجٍظ اٌذٌٚخ اٌّظش ٞإٌبفز اٌزٔ ٟظذ ػٍ ٝارجبع
اإلجشاءاد اٌٛاجت رطج١مٙب أِبَ ِذىّخ اٌمؼبء اإلداسٚ ٞاٌّذبوُ اإلداس٠خ ٚأِبَ اٌّذبوُ اٌزأد٠ج١خ
ٚأِبَ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼٍ١ب.
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ان ىذا النص يوحي أن القاضي االداري ممزم في حالة عدم وجود نص امامو

بالرجوع الى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبار ان المشرع الزمو بذلك ،لكن ما

يجري عميو العمل في القضاء االداري المصري أن نصوص قانون المرافعات اليتم
تطبيقيا في حالة تعارضيا مع طبيعة المنازعة االدارية(،)1وىذا ما أكدتو المحكمة

االدارية العميا حيث جاء في احدى احكاميا بأن " ...تطبيق احكام المرافعات المدنية
والتجارية عمى المنازعات االدارية ىو تطبيق وارد عمى سبيل االستثناء ومشروط بعدم

وجود نص خاص في قانون مجمس الدولة المصري ،وعدم تعارض نصوص قانون
المرافعات مع طبيعة المنازعة االدارية ونظام المجمس وأوضاعو نصا وروحا.)2("...

ومن الجدير باإلشارة ان مجمس الدولة المصري يطبق المبادئ القضائية التي

يبتدعيا القاضي اإلداري بحكم دوره اإلنشائي( ،)3كذلك من خالل إستقرائنا ألحكام

القضاء اإلداري المصري تبين لنا بأنو يطبق قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية

رقم ( )25لسنة  1968المعدل في حالة عدم تعارضيا مع طبيعة الدعوى اإلدارية.

وبناء عمى ما تقدم يتبين لنا عدم وجود قانون خاص بتنظيم اجراءات واثبات

الدعوى االدارية في مصر ،عمى الرغم من نص المشرع بذلك في المادة ( )3من قانون

مجمس الدولة المصري النافذ ،كذلك حاجة القضاء اإلداري المصري لقانون يتالءم مع

خصوصية الدعوى اإلدارية وىذا ما أكدتو المحكمة اإلدارية العميا في مصر في أحدى

أحكاميا بالقول " ...ومن حيث أنو امعان من المشرع في تقرير خصائص الدعوى

اإلدارية .فقد أستقر التشريع بما يستمزمو الروابط اإلدارية في وضع قانون متكامل

) )1دِ .ذّٛد ػبؽف اٌجٕب ،اٌٛع١ؾ ف ٟاٌمؼبء اإلداس ،ٞاٌطجؼخ اٌضبٔ١خِ ،طبثغ اٌطٛثج ،ٟاٌمب٘شح،
 ،1777ص. 142
( )2اٌذىُ اٌظبدس ف ٟاٌطؼٓ سلُ (ٌ ،)1522غٕخ  29ق ،ثزبس٠خ ( 2006 /2/23غ١ش ِٕشٛس) اشبس
اٌِ :ٗ١ب٘ش ػجبط رث١بْٚ ،عبئً االصجبد ف ٟاٌذػ ٜٛاالداس٠خ ،سعبٌخ ِبجغز١ش ،وٍ١خ اٌذمٛق ،جبِؼخ
إٌٙش ،2015،ٓ٠صٚ .25وزٌه اشبس اٌ :ٗ١اٌ ٗ١د .ػجذ إٌبطش ػجذ هللا اث ٛعّٙذأخِ ،جبدب
اٌخظِٛخ االداس٠خ ،اٌطجؼخ اال ،ٌٝٚاٌّشوض اٌمٌ ِٟٛإلطذاساد اٌمبٔ١ٔٛخ ،اٌمب٘شح  ،2012،ص.222
( )3د .شبد٠خ ئثشا٘ ُ١اٌّذشٚل ،ٟاٌّظذس اٌغبثك ،ص.75
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لإلجراءات التي تتسق مع تنظيم القضاء اإلداري ،وىو ما اشار اليو في ختام المادة 3

من قانون مجمس الدولة الحالي.)1("...

المبحث الثاني

نطاق تطبيق قواعد قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  83لسنة  1969المعدل أمام
القضاء االداري العراقي

أما بخصوص مدى أمكانية تطبيق قواعد قانون المرافعات العراقي اعاله أمام محاكم

القضاء االداري العراقي ،فأنو يمكن القول أن قانون المرافعات المدنية العراقي يعد
الشريعة العامة لإلجراءات االدارية بالنسبة لممحاكم القضائية المختمفة والذي يمكن

اتباعو عند االلتجاء الى القضاء في جميع حالتو وعند الفصل في جميع المنازعات

سواء كانت المنازعات مدنية أم إدارية لذلك ولإلحاطة بالموضوع من مختمف جوانبو
البد من تقسيم

ىذا المبحث

الدلة(مجمس الدولة حالياً)

()2

الى مطمبين من خالل بيان موقف مجمس شورى

في المطمب االول ،وموقف فقياء المرافعات المدنية في

العراق في المطمب الثاني وكاألتي-:

( )1اٌذىُ اٌظبدس ثزبس٠خ  ،1792 /4/22ط ،19ص  412اشبس اٌِ ،ٗ١ب٘ش ػجبط رث١بْ ،اٌّظذس
اٌغبثك ،ص.26-25
(ٔ -)1ظذ اٌّبدح ( ِٓ )2لبِٔ ْٛجٍظ اٌذٌٚخ سلُ ٌ 19غٕخ  2019ػٍ ٝأْ" رغش ٞأدىبَ لبْٔٛ
ِجٍظ شٛس ٜاٌذٌٚخ سلُ ٌ 65غٕخ ٚ 1797رؼذ٠الرٗ ثأعزضٕبء اٌفمشح (ساثؼبً) ِٓ اٌّبدح ( ِٕٗ )6ػٍٝ
ِجٍظ اٌذٌٚخ إٌّظٛص ػٍ ٗ١ف ٟاٌّبدح(٘ ِٓ )1زا اٌمبٔٚ ْٛرذً رغّ١خ(ِجٍظ اٌذٌٚخ) ِذً(ِجٍظ
شٛس ٜاٌذٌٚخ) إّٔ٠ب ٚسدد ف ٟاٌزشش٠ؼبد"ٚ .دغٕب ً فؼً اٌّششع اٌؼشال ٟػٕذِب أعزجذي اٌزغّ١خ اػالٖ
ألْ دٚس اٌّجٍظ ٌُ ٠ؼذ لبطشا ً ػٍ ٝاثذاء اٌّشٛسح ٚاٌشأ ٞاٌمبٔ٠ ٌّٓ ٟٔٛطٍجٗ ِٓ دٚائش ِٚإعغبد
اٌذٌٚخ اٌّخزٍفخ ،ثً أٔٗ أطجخ أ٠ؼب ُ ِخزظب ً ثّّٙخ اٌمؼبء االداسٚ ٞرٌه ثؼذ أْ أػ١ف ٌٗ
االخزظبص اٌمؼبئ ٟثّٛجت لبٔ ْٛاٌزؼذ ً٠اٌضبٔ ٟسلُ (ٌ )106غٕخ ٌ 1737مبِٔ ْٛجٍظ شٛسٜ
اٌذٌٚخ ٚرذذ٠ذا ً اٌّبدح اٌشاثؼخ ِٓ ٘زا اٌمبٔٚ ْٛلبثٍٙب اٌّبدح األ ِٓ ٌٝٚلبِٔ ْٛجٍظ اٌذٌٚخ سلُ 19
ٌغٕخ ٚ 2019اٌز ٟأجٍّذ أخزظبص اٌّجٍظ ِّبسعخ ٚظبئف اٌمؼبء االداسٚ ٞاالفزبء ٚاٌظ١بغخ،
وّب أْ ٘زٖ اٌزغّ١خ ِٛجٛدح ف ٟوً ِٓ فشٔغب ِٚظشٌٍّ .ض٠ذ ثخظٛص اٌزغّ١خ فِ ٟظش ٕ٠ظش:
gustave peiser-driot administrative-19 edoition-dalloz-1998-p208-212.
ٚثخظٛص اٌزغّ١خ فِ ٟظش ٕ٠ظش :دِ .بجذ ساغت اٌذٍ ،ٛاٌمؼبء االداس ،ٞداس اٌّطجٛػبد
اٌجبِؼ١خ ،االعىٕذس٠خ ،1735 ،ص. 120-100
ٔٚالدع إٔب ٌُ ٔجذ لبٔٔٛب ً ٠غِّ ٗ١جٍظ شٛس ٜاٌذٌٚخ اال اٌمبٔ ْٛاٌٍجٕبٔ ٟد١ش أخز اٌّفٛع اٌغبِٟ
اٌفشٔغ ٟف 6 ٟأٍٛ٠ي ػبَ  1724اٌمشاس سلُ  2663اٌز ٞلشس ثّٛججٗ أٔشبء ِجٍظ شٛس ٜف ٟدٌٚخ
ٌجٕبْ اٌىج١ش ٠ٚىِ ْٛمشٖ ف ٟث١شٚدٌٍّ 0ض٠ذ ٕ٠ظش :دِ.ذغٓ خٍ ،ً١اٌمؼبء االداس ٞاٌٍجٕبٔ ،ٟدساعخ
ِمبسٔخ ،داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ،ث١شٚد  ،1732،صِٚ 200بثؼذ٘ب .
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المطمب االول

موقف قانون مجمس شورى الدولة من تطبيق قواعد قانون المرافعات المدنية امام
القضاء االداري

حمل ديوان التدوين القانوني في العراق صفة القضاء االداري وقد ظيرت ىذه

الصفة في جيتين ،االولى جية قضاء اداري في المنازعات التي تثور بين الموظف
واالدارة في مسائل الخدمة المدنية ،والجية الثانية جية القضاء االنضباطي(قضاء

الموظفين) وبالرغم من ىذا الدور المزدوج لمديوان أال انو لم يجد نصوصاً قانونية تشير
الى اتباع أجراءات قانونية إلدارة المرافعات والحكم المنازعة المعروضة أمامو ،فأضطر

الى المجوء الى االجتياد شأنو في ذلك شأن مجمس الدولة الفرنسي فأستفاد من المبادئ

العامة وضرورات العدالة وقد أىتدى في ذلك بالقواعد العامة ألحكام القانون المدني من
غير االلتزام بنصوصو ،بل أخضاع القاعدة القانونية لتطور الظروف والنظريات

واكساب ىذه القاعدة مرونة لكي تستجيب الى الضرورات االدارية ومقتضيات المصمحة

العامة وسير المرافق العامة(.)1

ثم جاء بعد ذلك مجمس االنضباط العام والذي كان يمارس كذلك وظيفتين ايضاً
األولى :كان يعتبر جية قضاء اداري فيما يتعمق بحقوق الخدمة اذا تكون وسائمو في
الدعوى القضائية وسير المرافعة فييا طبقاً الحكام قانون المرافعات المدنية
اما الثانية :جية القضاء االنضباطي "قضاء الموظفين" ووسائمو الدعوى االنضباطية
()2

.

وقد تسير المرافعة فييا طبقاً ألحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي(.)3
ففي بادئ االمر في العراق فأن الدعوى اإلدارية لم تظير كدعوى مستقمة عن

الدعاوى األخرى إال بعد صدور "القانون رقم ( )186لسنة  1989قانون التعديل الثاني
لقانون مجمس شورى الدولة العراقي رقم ( )65لسنة  ،"1979حيث تم تشكيل قضاء

(ٕ٠ -)2ظش :ػجذ اٌشدّٓ ٔٛسجبْ اال ،ٟٔٛ٠اٌمؼبء االداس ٞف ٟاٌؼشاق دبػشٖ ِٚغزمجٍٗ ،داس ِطبثغ
اٌشؼت ،دِ ْٚىبْ ٔشش ،اٌمب٘شح ،1765 ،ص. 309
(ٕ٠ -)1ظش :ػجذ اٌشدّٓ ٔٛسجبْ اال ،ٟٔٛ٠اٌّظذس اٌغبثك ،ص. 326
(ٕ٠ -)2ظش( :اٌّبدح  /15اٌجٕذ خبِغبً) ِٓ لبٔ ْٛأؼجبؽ ِٛظف ٟاٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌؼبَ سلُ ٌ 14غٕخ
 1771اٌّؼذي.
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إداري يختص بالدعوى اإلدارية التي تنظر حالياً أمام المحاكم "محكمة القضاء اإلداري،
ومحكمة قضاء الموظفين" التابعة لمجمس شورى الدولة.
لذلك نجد بأن المشرع العراقي منذ أنشاء القضاء االداري في العراق بموجب قانون

التعديل الثاني رقم ( )186لسنة  1989لقانون مجمس شورى الدولة رقم  65لسنة

 ،1979قد سار عمى نفس المنيج الذي اتبعو نظيره المصري في تنظيم مسائل تتعمق
بإجراءات دعوى االلغاء والحكم فييا والطعن في ىذا الحكم ،وقد أحال ما عداىا الى

قانون المرافعات المدنية فقد نص قانون مجمس الدولة المصري رقم ( )47لسنة 1972
المعدل عمى أن " تطبق اإلجراءات المنصوص عمييا في ىذا القانون ،وتطبيق أحكام

قانون المرافعات فيما لم يرد فيو نص ،وذلك الى أن يصدر قانون باإلجراءات الخاصة
بالقسم القضائي"(.)1

اما قانون مجمس شورى الدولة العراقي رقم  65لسنة  1979المعدل فقد نص عمى

أن" تسري في شأن اإلجراءات التي تتبعيا المحكمة فيما لم يرد بو نص خاص في ىذا
القانون ،االحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية وأحكام قانون الرسوم العدلية بشأن

استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة الييا أو عن الطعون في ق ارراتيا لدى الييأة العامة

لمجمس شورى الدولة"( ,)2ثم جاء قانون التعديل الخامس رقم  17لسنة  2813لقانون
مجمس شورى الدولة رقم  65لسنة  1979المعدل ،ليؤكد ما سبق بتطبيق قانون
المرافعات المدنية رقم  83لسنة  1969في كل ما لم يرد فيو نص خاص في قانون

مجمس شورى الدولة فتكون اإلجراءات أمام المحكمة االدارية العميا ومحاكم القضاء

أبتداء من مرحمة أقامو الدعوى وقبوليا والنظر فييا
االداري ومحاكم قضاء الموظفين
ً
والدفوع الخاصة بأطرافيا وحتى الحكم فييا وأنقضائيا بحكم أو دون حكم في موضوعيا

ىي ما ورد في قانون المرافعات المدنية وبما يتفق مع طبيعة المنازعة االدارية (,)3

(ٕ٠ -)3ظش :اٌّبدح ( ِٓ )3لبِٔ ْٛجٍظ اٌذٌٚخ اٌّظش ٞسلُ ٌ 49غّخ  1792اٌّؼذي0
(ٕ٠ -)4ظش :اٌّبدح( /9اٌجٕذ اٚالً  /اٌفمشح ط) ِٓ لبِٔ ْٛجٍظ شٛس ٜاٌذٌٚخ سلُ ٌ 65غٕخ 1797
اٌّؼذي.
(ٕ٠ -)1ظش :اٌّبدح ( /9دبد ٞػشش) ٚاٌزٔ ٟظذ ػٍ ٝأْ(( رغش ٞادىبَ لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ
سلُ (ٌ )33غٕخ ٚ 1767لبٔ ْٛاالصجبد سلُ (ٌ )109غٕخ ٚ 1797لبٔ ْٛاطٛي اٌّذبوّبد
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وايضاً ما أكده قانون التعديل الخامس رقم  17لسنة  2813ايضاً من ممارسة المحكمة
االدارية العميا االختصاصات التي تمارسيا محكمة التمييز االتحادية المنصوص عمييا

في قانون المرافعات المدنية رقم  83لسنة  1969عند النظر في الطعن بق اررات
محكمة القضاء االداري ومحكمة قضاء الموظفين(.)1

وىذا األمر أكده قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  83لسنة  1969المعدل أذ

جاء فيو " يكون ىذا القانون ىو المرجع لقوانين المرافعات واإلجراءات كافة أذا لم يكن

فييا نص يتعارض معو صراحة"(,)2ومن خالل ما سبق يتضح لنا بأن القاضي االداري
اذا لم يجد نصاً اجرائياً في قانون مجمس الدولة يسعفو بخصوص الواقعة المعروضة
امامو فأنو يذىب عمى الفور الى قانون المرافعات المدنية بأعتباره الشريعة العامة

لإلجراءات االدارية القضائية ،بغض النظر عن مدى اتساق احكامو مع االصول العامة

ألجراءات المرافعات االدارية ,وتأسيساً عمى ما سبق نرى بأن القضاء االداري قد جانب
الصواب بتطبيقو لنصوص احكام قانون المرافعات المدنية عمى المنازعات االدارية في
حالة عدم وجود نص اجرائي في قانون مجمس الدولة متناسياً خصوصية الدعوى
االدارية وطبيعة خصوميا إذ يتوجب عمى القاضي االداري ان يستنبط القاعدة االجرائية

لما لو من دور انشائي مستعيناً بضرورات سير المرافق العامة وطبيعة العالقات
االدارية ولو ان يمجأ الى قواعد قانون المرافعات عمى سبيل االستعارة بأعتبارىا مجرد
تطبيق لقواعد العدالة والمنطق وىذا ما سار عميو نيج الدول المقارنة.
المطمب الثاني

موقف فقياء "قانون المرافعات المدنية" من تطبيق قواعد القانون امام القضاء االداري

اٌجضائ١خ سلُ (ٌ )23غٕخ ٚ 1791لبٔ ْٛاٌشع َٛاٌؼذٌ١خ سلُ (ٌ )114غٕخ  1731ف ٟشأْ اإلجشاءاد
اٌز ٟرزجؼٙب اٌّذىّخ االداس٠خ اٌؼٍ١ب ِٚذىّخ اٌمؼبء االداسِٚ ٞذىّخ لؼبء اٌّٛظف ٓ١فّ١ب ٌُ ٠شد فٗ١
ٔض خبص ف٘ ٟزا اٌمبٔ.))ْٛ
ً
(ٕ٠ -)2ظش :اٌّبدح( /2اٌجٕذ ساثؼب /اٌفمشح ة) ِٓ لبٔ ْٛاٌزؼذ ً٠اٌخبِظ سلُ ٌ 19غٕخ ٌ 2013مبْٔٛ
ِجٍظ شٛس ٜاٌذٌٚخ سلُ ٌ 65غٕخ  1797اٌّؼذي0
(ٕ٠ -)3ظش :اٌّبدح ( ِٓ )1لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ اٌؼشال ٟسلُ ٌ 33غٕخ  1767اٌّؼذي.
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يجمع فقياء وكتاب قانون المرافعات المدنية عمى أعتبار قانون المرافعات المدنية ىو

الشريعة العامة أو المبدأ العام لألجراءات وان بعض القوانين التي تضمنت قواعد تتعمق
باإلجراءات تعد قوانين خاصة بالنسبة لقانون المرافعات المدنية الذي يعد ىو القانون

العام لالجراءات ،ففي حالة عدم وجود نص خاص في أي قانون خاص باإلجراءات أو
اذا وجد غموض أو نقص أو عدم وضوح ،فيمزم في ذلك الرجوع الى قانون المرافعات

المدنية(.)1

وبناء عمى ذلك وبما أن القضاء االداري كما بينا انفاً يتميز بأنو ليس مجرد قضاء
ً
تطبيقي كالقضاء المدني ،بل ىو أكثر االوقات قضاء أنشائي يخمق ويبتدع الحمول

المناسبة لمروابط القانونية التي تنشأ بين االدارة في تسييرىا لممرافق العامة وبين االفراد
وىذه الروابط تختمف بطبيعتيا عن روابط القانون الخاص ،وبذلك يكون لمقضاء االداري

نظرياتو الخاصة التي يستقل فييا بيذا الجانب فيرسى قواعد القانون االداري بوصفو

نظاماً قانونياً متكامالً فال يأخذ من أحكام القانون الخاص اال بالقدر الضروري اذ ال
يكون في القاعدة المأخوذة أي خروج عن كيان القانون االداري واستقاللو وعمى ىذا

المنياج يسير القضاء االداري في مجال اإلجراءات الالزمة لسير الدعوى والطعن في
االحكام فأن ذلك يؤكد أمتناع القياس بين أحكام المرافعات واإلجراءات في القضاء

االداري لوجود الفارق بين أجراءات القضاء االداري واجراءات القضاء المدني ،ويكون

ذلك اما من النص واما من أختالف طبيعة كل منيما أختالفاً يجد أساسو في تغاير
نشاط المحاكم أو في تباين بين طبيعة الروابط الت تنشأ بين االدارة واالفراد في

مجاالت القانون العام وتمك التي تنشأ بين االفراد أنفسيم في نطاق القانون الخاص
ونتيجة لذلك أستقر الوضع أن الدعوى القائمة عمى روابط القانون العام يمتمك القاضي

دو اًر كبي اًر في توجيييا وصياغتيا وتكميف الخصوم بما يراه مناسباً وضرورياً الستيفاء
متطمبات تحقيقيا وتييئتيا لممرافعة والحكم فييل كما بينا سمفاً ،وبذلك يكون قد راعى
(ٕ٠ -)1ظشِ :ذدذ اٌّذّٛد ،ششط لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ سلُ ٌ 33غٕخ ، 1767ؽ أ ِٓ ،د ْٚاعُ
ِطجؼخ ،اٌؼبره ٌظٕبػخ اٌىزبة ،ثغذاد ،د ْٚعٕخ ٔشش ،صٚ0 9وزٌه ٕ٠ظش :ػ١بء ش١ذ خطبة،
ثذٛس ٚدساعبد ف ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ اٌؼشال ٟسلُ ٌ 33غٕخ ِ ،1767ؼٙذ اٌجذٛس
ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ،1790 ،ص. 13
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الخصائص المميزة لممنازعات االدارية وما تطمبو من تنظيم خاص لقواعد اإلجراءات

التي تتميز بالتبسيط وعد التعقيد واإلطالة(.)1

وبناء عمى ما سبق فنحن نؤيد ما ذىب اليو االتجاه الفقيي الذي يرى استقالل
ً
القضاء االداري بقواعد واجراءات تختمف عن اإلجراءات المقررة في قانون المرافعات
المدنية وذلك ألسباب عديدة أىميا(-:)2

ا -أختالف أطراف النزاع امام القضاء االداري والعادي  :فيم أمام القضاء العادي
متساوين في السمطات ،اما امام القضاء االداري فالمنازعة تقوم بين االفراد واالدارة التي
تمتمك السمطة وان المنازعة تتعمق بالمرافق العامة ،األمر الذي يؤدي الى أختالل

التوازن في مراكز أطراف الدعوى لصالح االدارة أضافة الى ىيمنة االدارة عمى وسائل
االثبات نظ اًر لحيازتيا لألوراق والمستندات االدارية وبالتالي فميس من العدالة أتباع
اإلجراءات المدنية وتطبيقيا عمى المنازعات االدارية.

 -2أختالف طبيعة المنازعات االدارية عن المنازعات المدنية :فالخصومة في نطاق

القانون الخاص يقصد منيا حماية مراكز شخصية وذاتية مثل دعاوى منع التعرض أو
دعاوى الحيازة الى غير ذلك ،في حين تكون الخصومة في نطاق القانون العام عينية

أو موضوعية.

 -3أختالف وظيفة القضاء االداري عن القضاء العادي  :ففي الدعوى المدنية يمتمك
القاضي صالحية أن يأمر أحد االطراف بالقيام بعمل لصالح الطرف األخر أو يحل

محل أحد أطراف الدعوى في عمل يجب القيام بو ،أما القضاء االداري يستطيع أن
يحل محل السمطة االدارية في ممارسة عمل من أختصاصاتيا أو يقوم بتوجيو األوامر

الييا لمقيام بعمل أو االمتناع عن عمل(.)3

(ٕ٠ -)2ظشِ :ذّٛد ػجذ دّ١ذ اٌضث١ذ ،ٞاٌّظذس اٌغبثك ،ص. 63
(ٕ٠ -)3ظشِ :ذّٛد ػجذ دّ١ذ اٌضث١ذ ،ٞاٌّظذس ٔفغٗ ،صٚ . 64وزٌه ٕ٠ظش :د .خّ١ظ اٌغ١ذ
اعّبػ ،ً١لؼبء ِجٍظ اٌذٌٚخ ٚط١غ ٚاجشاءاد اٌذػب ٜٚاالداس٠خ ،داس اٌطجبػخ اٌذذ٠ضخ ،اٌطجؼخ
اٌضبٔ١خ ،اٌمب٘شح ،1739 ،ص. 20
(ٕ٠ -)1ظش :د .غبص ٞف١ظً ِٙذ ،ٞاٌمؼبء االداس ٞف ٟاٌؼشاق اٌٛالغ ٚاٌطّٛحِ ،طجؼخ اٌضِبْ ،ثٓ
اٌذىّخ ،ثغذاد ،2007 ،ص. 13
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 -4أختالف نظام القضاء االداري عن القضاء المدني :فيوجد في القضاء العادي
االدعاء العام ونظام قاضي التنفيذ والقضاء المستعجل وغير ذلك ،اما القضاء االداري
فأنو يضم تشكيالت وىيئات غير موجودة في القضاء العادي مثل نظام المفوضين(.)1

 -5أختالف االىداف في القضاء االداري عن القضاء المدني :تستيدف الدعوى
االدارية ضمان أحترام مبدأ المشروعية وىذا فضالً عن ضمان سير المرافق العامة
بأنتظام واطراد أي تغميب الصالح العام أوالً ثم يأـتي الصالح الخاص ،كما أ ،الدعوى
االدارية تعتبر أستفيامية يرفعيا الشخص ضد االدارة حتى تنكشف االسباب التي دعت

االدارة الى ىذا التصرف المطعون عميو فيي حماية لمبد المشروعية وضمان أحترام

القوانين والموائح وتيدف الدعوى العادية الى أقامة العدل بين المتنازعين لينال كل ذي

حق حقو(.)2

 -6االختالف من حيث حجية األحكام  :تتمتع األحكام الصادرة عن القضاء االداري
بحجة مطمقة في مواجية الكافة في حين أن األحكام المدنية تتمتع بحجة نسبية تقتصر

عمى أطراف الدعوى(.)3

 -7أختالف الصفة الكتابية بين أجراءات القضائيين :فطمبات الخصوم في الدعوى
االدارية ودفوعيم ومستنداتيم كميا مكتوبة في مذكرات فالقاعدة الغالبة عي ىيمنة

المذكرات والوثاق المكتوبة ،أما المرافعات المدنية فالقاعدة الغالبة ىي ىيمنة الصفة
(ٕ٠ -)2ظش :د .ػجذ اٌؼظ ُ١ػجذ اٌغالَِ ،ظبدس اإلجشاءاد االداس٠خ ،ثذِ ْٚىبْ ٔشش،1774 ،
ص0 213
ٚثٙزا االخزالف ٠ز٘ت اٌذوزٛس غبص ٞف١ظً ِٙذ ٞاٌ ٝػشٚسح أٔشبء لؼبء اداسِ ٞغزؼجً ػٍٝ
غشاس ِب ِٛجٛد ف ٟاٌمؼبء اٌّذٔٚ ٟاٌغجت ف ٟرٌه اْ ٕ٘بن أزٙبوبد وض١شح ٌذمٛق االٔغبْ ٚدش٠برٗ
عٛاء ِٓ جبٔت اٌذٌٚخ أ ٚاالفشاد ٚاٌز ٌُ ٟرٛلفٙب أجشاءاد اٌمؼبء االداس ٞاٌزمٍ١ذ ٞثغجت ثطئٙب
ٚاٌشىٍ١بد اٌّطٍٛثخ فٙ١ب ِّب ٠ظ١ت اٌؼذاٌخ ثطؼٕخ ٔجالء ألْ رأخ١ش٘ب أىبس ٌٙب ٌٚجئظ ػبلجخ االِٛس
٘زا  ِٓٚأجً ػّبْ دّب٠خ عش٠ؼخ ٚجذ٠خ ٌٍذمٛق ٚاٌذش٠بد اٌؼبِخ ٌزٌه ٕ٘بن ػشٚسح ٌزؼذ ً٠لبْٔٛ
ِجٍظ اٌذٌٚخ ٌغٕخ  1797ثّب ٠غّخ ثأٔشبء ِذىّخ لؼبء اداسِ ٞغزؼجً ٚاٌزّ٠ ٟىٓ اْ رذغُ
اٌذػب ٜٚف ٟا٠بَ ِؼذٚدح ال ثأشٙش ا ٚاٌغٕٛاد ٚؽجمب ً إلجشاءاد ثغ١طخ ٚػٍ ٝأْ رّٕخ أخزظبص
اٌذىُ ثبٌزؼ٠ٛغ ثظٛسح أطٍ١خ الْ دػ ٜٛاٌزؼ٠ٛغ ِىٍّخ ٌذػ ٜٛاالٌغبء ٌٍّ .ض٠ذ ٕ٠ظش ِ :مبٌخ
ٔشش٘ب االعزبر اٌذوزٛس غبص ٞف١ظً ِٙذ ،ٞػٍِٛ ٝلؼٗ اٌشخظ ٟاٌف١ظ ثٛن
( www.facebook.comأد .غبص ٞف١ظً) ربس٠خ اٌض٠بسح . 2017/6/7
(ٕ٠ -)3ظش :دِ .ظطفِ ٝذّٛد ششث ،ٟٕ١اٌّظذس اٌغبثك ،ص. 139
( )1د٠.بعشثبعُ رٔٚ،ْٛد.أج١بد صبِش ٔب٠ف اٌذٌ،ّٟ١ثذٛس ٚدساعبد ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌخبص،ط،3ص223
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الشفوية لممرافعات(.)1واستناداً ليذه االسباب ال يمكن تطبيق نصوص قانون المرافعات
المدنية مباشرة في المرافعات المدنية اال اذا كانت متفقة
المنازعة االدارية ونظام مجمس الدولة وأوضاعو الخاصة.

نصاً وروحاً مع طبيعة

نستخمص مما سبق أن االختالف بين طبيعة تنظيم القضاء االداري عن طبيعة

تنظيم القضاء العادي من ناحية واختالف الدعاوى االدارية عن الدعاوى العادية من

ناحية أخرى يترتب عميو أختالف جوىري بين كل اإلجراءات المطبقة أمام كل قضاء
واستقالل كل قضاء بقواعد أجرائية مغايرة لمقواعد االجرائية المطبقة أمام القضاء األخر

وىذا االستقالل ىو األصل السائد في جميع الدول التي تأخذ بنظام القضاء االداري(.)2

لذلك نرى ضرورة وجود قانون ألجراءات التقاضي امام القضاء االداري في العراق

وأن وجود مثل ىكذا قانون أصبح ضرورة قانونية ممحة نظ اًر لالختالفات المشار الييا
في أعاله ،فقانون المرافعات المدنية وجد ليطبق في مجال القانون الخاص عمى روابط
ناشئة في ظمو وليس مجال إعمالو روابط ناشئة في مجال القانون العام ،فالقاضي

االداري أذ ما لجأ أليو فأن ذلك ليس الزاماً عمى القاضي االداري المجوء اليو(.)3
ولكن ىذا االستقالل الذاتي ألجراءات القضاء االداري ال يعني معارضة أو تعارض

لقانون المرافعات المدنية فيي تكون موازية ليا لمتقارب بين النظامين االجرائيين،

فاإلجراءات المطبقة أمام القضاء االداري ال تتعارض مع قانون المرافعات المدنية
ولكنيا ليا صفة معينة تالئم طبيعة القضاء االداري ،وىذا االستقالل الموجود بين

أجراءات القضاء االداري والمرافعات المدنية ،أنما ىو أستقالل غير تام فيوجد نقاط
مشتركة بينيما يمكن أجماليا باألتي(-:)4

(ٕ٠ -)2ظش :د .ػظّذ ػجذ اٌّج١ذ ثىش ،أطٛي اٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ،ؽ ،1اٌزاوشح ٌٍطجبػخ
ٚإٌشش ،2013،ص. 35-34
(ٕ٠ -)3ظش :د .دمحم سفؼذ ػجذ اٌ٘ٛبة ،اٌمؼبء االداس ،ٞدِ ْٚىبْ ٔشش ،1770 ،ص. 310
(ٕ٠ -)4ظش :د .عٍّ١بْ اٌطّب ،ٞٚاٌمؼبء االداس ،ٞلؼبء االٌغبء ،اٌىزبة األٚي ،داس اٌفىش اٌؼشث،ٟ
 ،1736ص. 710
(ٕ٠ -)5ظش :دِ .ظطفِ ٝذّٛد اٌششث ،ٟٕ١اٌّظذس اٌغبثك ،ص. 133
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 -1انتماء كل منيما الى القانون األجرائي الذي يعني بتنظيم سير الدعاوى أي أن
كل منيا يتصل بدعوى قضائية ومجال تطبيقو الدعاوى القضائية فقط.

 -2كالىما ييدف الى توفير أكبر قدر من الضمانات لممتقاضين.
 -3التشابو الكبير بين بعض القواعد المطبقة في كال المجالين.

 -4أجراءات التقاضي أمام القضاء االداري تستدين من قانون المرافعات المدنية كل
القواعد التي تصمح لمتطبيق أمام القضاء االداري.

نخمص مما تقدم أنو يوجد أستقالل كامل بين أجراءات التقاضي أمام القضاء

االداري وقانون المرافعات المدنية ولألسباب السالفة الذكر وال يمكن تطبيق

نصوص قانون المرافعات المدنية مباشرة عمى المرافعات االدارية اال أذا كانت

متفقة نصاً وروحاً مع طبيعة المنازعة االدارية ونظام مجمس الدولة وأوضاعو
الخاصة ,بناء عمى ما تقدم يتبين لنا أن الدعوى اإلدارية في العراق ال تتمتع
بقانون مستقل عن القانون الذي ينظم الدعاوى العادية ،لذا نأمل من مشرعنا

اإلسراع بإصدار قانون خاص بإجراءات الدعوى االدارية ،لكي يكون أكثر

انسجاما مع خصوصية الدعوى اإلدارية واستقالليا من الناحية اإلجرائية
والموضوعية

ومن ثم تحرير القاضي االداري من قيود القوانين التي تحكم

الدعاوى العادية في ظل الفرق الشاسع بين طبيعة الدعوى االدارية عن غيرىا
من الدعاوى االخرى ،لنكون أمام قضاء اداري مستقل بمعنى الكممة بعد اتباع

مشرعنا نظام القضاء المزدوج.

الخاتمة

بعد ان انتيينا من بحثنا الموسوم بــ( مدى امكانية تطبيق نصوص وقواعد

قانون المرافعات المدنية امام القضاء االداري) توصمنا الى مجموعة من االستنتاجات
والتوصيات وىي كاالتي-:

اوالً  :االستنتاجات.

يتضح لنا انو بموجب ما قرره المشرع العراقي وتحديداً في المادة ( /7حادي
-1
عشر) من قانون التعديل الخامس رقم  17لسنة  2813لقانون مجمس الدولة رقم 71
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لسنة  2817والتي نصت عمى أن(( تسري احكام قانون المرافعات المدنية رقم ()83

لسنة  1969وقانون االثبات رقم ( )187لسنة  1979وقانون اصول المحاكمات
الجزائية رقم ( )23لسنة  1971وقانون الرسوم العدلية رقم ( )114لسنة  1981في

شأن اإلجراءات التي تتبعيا المحكمة االدارية العميا ومحكمة القضاء االداري
ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيو نص خاص في ىذا القانون)) ،فأن

القاضي االداري ممزم بأتباع ما ورد في حدد النص القانوني.

 -2يتضح لنا ان

قانون المرافعات المدنية في العراق موردا خصبا ،إلجراءات

التقاضي أمام القاضي اإلداري عمى الرغم من موطن االختالف بين الخصومة
اإلدارية ،و الخصومة المدنية.

 -3الزال المشرع العراقي حبيس مرحمة ازدواجية اإلجراءات اإلدارية والمدنية ،فقد
أتضح لنا عدم وجود تشريع خاص يقوم بتنظيم اإلجراءات اإلدارية التي يتبعيا

القضاء اإلداري في العراق أدى بحكم الضرورة إلى أن يتبع بشأنيا األحكام العامة

المنظمة إلجراءات التقاضي والمنصوص عمييا في كل من قانون المرافعات المدنية

رقم ( )83لسنة  1969المعدل  ,وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( )23لسنة

 1971المعدل  ,وقانون اإلثبات رقم ( )187لسنة  , 1979وقانون الرسوم العدلية

رقم ( )114لسنة  ،1981عمى الرغم من أن القضاء اإلداري يتميز بخصائصو التي
تتطمب وجود قواعد إجرائية خاصة بو.

 -4يتضح لنا ان الدعوى االدارية ليا خصائص تتميز بيا عن الدعوى المدنية ،وانو

ىناك استقالل كامل ما بين اجراءات التقاضي امام القضاء االداري واجراءات

التقاضي امام القضاء المدني وال يمكن تطبيق نصوص قانون المرافعات المدنية
مباشرة عمى المنازعة االدارية اال اذا كانت متفقة نصاً وروحاً مع طبيعة المنازعة

االدارية.

 -4تبين لنا استقالل الدعوى االدارية المقامة امام القضاء االداري الفرنسي من حيث
مدى امكانية تطبيق نصوص وقواعد قانون المرافعات المدنية مقارنة بالدعوى االدارية
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المقامة امام القضاء العراقي والمصري التي ال يتمتع فييا القاضي االداري بحرية

االستقالل.

 -5يتضح لنا انو ىناك اختالف بين طبيعة تنظيم القضاء االداري عن طبيعة تنظيم

القضاء المدني من حيث اختالف الدعاوى االدارية عن الدعاوى العادية كما يترتب
عميو ايضاً اختالف جوىري بين كال االجراءات المطبقة امام القضاء واستقالل كل
منيم بقواعد اجرائية مغايرة لمقواعد االجرائية المطبقة امام القضاء االخر وىو االصل

السائد في جميع الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج.
ثانيا -:المقترحات.

 -1نقترح عمى المشرع العراقي أن يقوم بتشريع قانون خاص باإلجراءات اإلدارية لينظم
ويوضح الطريق الذي تسير عميو الدعوى اإلدارية بما يجعميا متميزة وواضحة المعالم

عن الدعوى المدنية وكما فعل نضيره في التشريعات المقارنة محل الدراسة ،ال أن تبقى

اإلجراءات فييا مستمدة من قوانين أخرى ومتأرجحة فيما بينيا ،كقانون المرافعات

المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية وغيرىا من القوانين .فيذا األمر يعد من

مقتضيات وجود قضاء إداري مستقل في العراق واكماالً لتعدد درجات التقاضي ،اذ ال
يصح تقييد حرية القاضي االداري بنصوص قانونية وضعت لتحكم االجراءات في

الدعاوى المدنية والجزائية ،وىي ال تتفق في كل جزئياتيا مع الدعوى االدارية وروابط

القانون العام.

 -2ندعوا القاضي االداري الى ضرورة توسيع دوره بأعتباره قاضياَ انشائياً يبتدع
الحمول المناسبة عمى المنازعة المعروضة عميو ،ليتمكن القاضي االداري من التحرر
من قيود القوانين التي تحكم الدعاوى االدارية كالقانون المدني وقانون المرافعات وغيرىا
من القوانين االخرى نظ اًر لمفرق الشاسع بين الدعوى االدارية والدعوى المدنية .

 -3ندعوا المشرع العراقي الى تعديل نص الفقرة ( )11من المادة ( )7من قانون
مجمس الدولة رقم( )65لسنة  1979المعدل لتكون بالصياغة االتية (( تسري احكام

قانون المرافعات المدنية رقم  83لسنة  1969المعدل وقانون االثبات رقم  187لسنة

 1979وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  23لسنة  1971وقانون الرسوم العدلية
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رقم  114لسنة  1981في شأن االجراءات التي تتبعيا المحكمة االدارية العميا ومحكمة

قضاء الموظفين فيما لم يرد فيو نص خاص في ىذا القانون ،وبما ال يتعارض مع

خصوصية وطبيعة الدعوى االدارية)).

لبئّخ اٌّظبدس

اٚالً :اٌىزت اٌمبٔ١ٔٛخ
 -1د .أدّذ ِغٍُ ،أطٛي اٌّشافؼبد ،داس اٌفىش اٌؼشث ،ٟاٌمب٘شح ،ثذ ْٚعٕخ ؽجغ.
 -2د .أدٚس ػ١ذ ،اٌمؼبء االداس ،ٞاٌجضءِ ،1طجؼخ ثبخٛط ،ث١شٚد.1792 ،
 -3د .أدّذ ِذّٛد جّؼخ ،رطج١ك أدىبَ اٌمبٔ ْٛاٌخبص ػٍِٕ ٝبصػبد اٌمبٔ ْٛاٌؼبَ ،اٌجضء  ،2ششوخ
اٌجالي ٌٍطجبػخِٕ ،شأح اٌّؼبسف ،االعىٕذس٠خ.2009 ،
 -4د .خّ١ظ اٌغ١ذ اعّبػ ،ً١لؼبء ِجٍظ اٌذٌٚخ ٚط١غ ٚاجشاءاد اٌذػب ٜٚاالداس٠خ ،داس اٌطجبػخ
اٌذذ٠ضخ ،اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ ،اٌمب٘شح. 1739 ،
 -5د .سفؼذ ػ١ذ ع١ذٔ ،طبق سلبثخ اٌّذىّخ االداس٠خ اٌؼٍ١ب ،دساعخ رذٍ ٗ١ٍ١ف ٟػٛء أدىبَ اٌّذىّخ
االداس٠خ اٌؼٍ١ب ،داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ،اٌمب٘شح ،ثذ ْٚعٕخ ؽجغ.
 -6د .عٍّ١بْ اٌطّب ،ٞٚاٌمؼبء االداس ،ٞلؼبء االٌغبء ،اٌىزبة األٚي ،داس اٌفىش اٌؼشث.1736 ،ٟ
 -9د .شبد٠خ أثشا٘ ُ١اٌّذشٚل ،ٟاإلجشاءاد ف ٟاٌذػ ٜٛاإلداس٠خ ،داس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح ،االعىٕذس٠خ،
ثذ ْٚعٕخ ؽجغ.
 -3ـــــــــــــــــــــــــــــ ،اإلجشاءاد ف ٟاٌذػ ٜٛاإلداس٠خ ،داس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح ،اإلعىٕذس٠خ.2005 ،
 -7ػ١بء ش١ذ خطبة ،ثذٛس ٚدساعبد ف ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ اٌؼشال ٟسلُ ٌ 33غٕخ ،1767
ِؼٙذ اٌجذٛس ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ.1790 ،
 -10د .ػظّذ ػجذ اٌّج١ذ ثىش ،أطٛي اٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ،ؽ ،1اٌزاوشح ٌٍطجبػخ ٚإٌشش.2013،
 -11د .ػجذ اٌشؤٚف ٘بشُ ثغ ،ٟٔٛاٌّشافؼبد اإلداس٠خ ،ئجشاءاد سفغ اٌذػ ٜٛاإلداس٠خ ٚرذؼ١ش٘ب،
اٌطجؼخ األ ،ٌٝٚداس اٌفىش اٌجبِؼ ،ٟاإلعىٕذس٠خ.2009 ،
 -12د .ػجذ إٌبطش ػجذ هللا اث ٛعّٙذأخِ ،جبدب اٌخظِٛخ االداس٠خ ،اٌطجؼخ اال ،ٌٝٚاٌّشوض اٌمِٟٛ
ٌإلطذاساد اٌمبٔ١ٔٛخ ،اٌمب٘شح .2012،
 -13د .ػذٔبْ اٌخط١ت ،اإلجشاءاد اإلداس٠خ ،اٌجضء االٚئ ،ظش٠خ اٌذػ ٜٛف ٟاٌمؼبء االداسِ ،ٞؼٙذ
اٌجذٛس ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خِ ،ظش .1763،
 -14ػجذ اٌشدّٓ ٔٛسجبْ اال ،ٟٔٛ٠اٌمؼبء االداس ٞف ٟاٌؼشاق دبػشٖ ِٚغزمجٍٗ ،داس ِطبثغ اٌشؼت،
دِ ْٚىبْ ٔشش ،اٌمب٘شح.1765 ،
 -15د .ػجذ اٌؼظ ُ١ػجذ اٌغالَِ ،ظبدس اإلجشاءاد االداس٠خ ،ثذِ ْٚىبْ ٔشش.1774 ،
 -16د .غبص ٞف١ظً ِٙذ ،ٞاٌمؼبء االداس ٞف ٟاٌؼشاق اٌٛالغ ٚاٌطّٛحِ ،طجؼخ اٌضِبْ ،ثٓ اٌذىّخ،
ثغذاد.2007 ،
 -19د .ػجذ اٌؼض٠ض خٍ ً١ثذ ،ٞٚاٌٛج١ض ف ٟاٌّجبدب اٌؼبِخ ٌٍذػ ٜٛاالداس٠خ ٚاجشاءارٙب ،داس اٌفىش
اٌؼشث.1790 ،ٟ
 -13دِ .بجذ ساغت اٌذٍ ،ٛاٌمؼبء االداس ،ٞداس اٌّطجٛػبد اٌجبِؼ١خ ،االعىٕذس٠خ.1735 ،
 -17دِ .ذّٛد ػبؽف اٌجٕب ،اٌٛع١ؾ ف ٟاٌمؼبء االداس ،ٞداس اٌفىش اٌؼشث ،ٟاٌطجؼخ اٌضبٔ١خ.1772 ،
 -20دِ .ذّٛد دمحم دبفع ،اٌمؼبء االداس ،ٞداس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ،اٌمب٘شح .1773،
 -21دِ .ذّٛد ػبؽف اٌجٕب ،اٌٛع١ؾ ف ٟاٌمؼبء اإلداس ،ٞاٌطجؼخ اٌضبٔ١خِ ،طبثغ اٌطٛثج ،ٟاٌمب٘شح،
.1777
 -22دِ.ذغٓ خٍ ،ً١اٌمؼبء االداس ٞاٌٍجٕبٔ ،ٟدساعخ ِمبسٔخ ،داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ،ث١شٚد .1732،
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 -23دِ .ظطفِ ٝذّٛد اٌششث ،ٟٕ١ثطالْ ئجشاءاد اٌزمبػ ٟأِبَ اٌمؼبء اإلداس ،ٞدساعخ ِمبسٔخ ،داس
اٌجبِؼ١خ اٌجذ٠ذح ،اإلعىٕذس٠خ.2006 ،
 -24د .دمحم سفؼذ ػجذ اٌ٘ٛبة ،اٌمؼبء االداس ،ٞدِ ْٚىبْ ٔشش.1770 ،
ِ -25ذدذ اٌّذّٛد ،ششط لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ سلُ ٌ 33غٕخ ، 1767ؽ أ ِٓ ،د ْٚاعُ ِطجؼخ،
اٌؼبره ٌظٕبػخ اٌىزبة ،ثغذاد ،د ْٚعٕخ ٔشش.
ٕ٠ -26ظش :د٠ .بعش ثبعُ رٔٚ ،ْٛد .أج١بد صبِش ٔب٠ف اٌذٌ ،ّٟ١ثذٛس ٚدساعبد ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌخبص،
اٌجضء اٌضبٌش.
صبٔ١بً :اٌجذٛس إٌّشٛسح ٚاٌّمبالد.
 -1د .ػجذ اٌؼض٠ض خٍ ً١ثذ ،ٞٛ٠اٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ وّظذس ٌٍّشافؼبد االداس٠خ ،ثذش ِٕشٛس
فِ ٟجٍخ اٌمبٔٚ ْٛاأللزظبد ،اٌّجٍذ  ،17اٌؼذد ،4اٌغٕخ .1794
 -2اٌمؼبء االداس ٞاٌّغزؼجً ِ،مبٌخ ٔشش٘ب االعزبر اٌذوزٛس غبص ٞف١ظً ِٙذ ،ٞػٍِٛ ٝلؼٗ
اٌشخظ ٟاٌف١ظ ثٛن .أ.د .غبص ٞف١ظً.
صبٌضبً :اٌشعبئً ٚاالؽبس٠خ
سفبٖ وش ُ٠سصٚل ٟوشثً ،دػ ٜٛاٌزؼ٠ٛغ ػٓ اٌمشاساد غ١ش اٌّششٚػخ ،أؽشٚدخ دوزٛساٖ
-1
ِمذِخ ئٌ ٝوٍ١خ اٌمبٔ ،ْٛجبِؼخ ثغذاد.2006 ،
ِذّٛد ػجذ دّ١ذ اٌضث١ذ ،ٞإٌظبَ اٌمبٔ ٟٔٛالٔمؼبء اٌذػ ٜٛاألداس٠خ ِٓ د ْٚاٌذىُ
-2
ثبٌّٛػٛع ،أؽشٚدخ دوزٛساح ،جبِؼخ ثبثً ،وٍ١خ اٌمبٔ.2015 ،ْٛ
ِب٘ش ػجبط رث١بْٚ ،عبئً االصجبد ف ٟاٌذػ ٜٛاالداس٠خ ،سعبٌخ ِبجغز١ش ،وٍ١خ اٌذمٛق،
-3
جبِؼخ إٌٙش ،2015،ٓ٠ص.25
٘١ضُ دمحم دٍ ُ١أدّذ غبصِ ،ٞجبٌظ اٌزأد٠ت ٚسلبثخ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼٍ١ب ػٍٙ١ب ،اؽشٚدخ
-4
دوزٛساٖ ،جبِؼخ االعىٕذس٠خ ،وٍ١خ اٌذمٛق.2007،
ساثؼبً :اٌزشش٠ؼبد ٚاٌمٛأ ٓ١اٌؼشال١خ ٚاٌؼشث١خ.
 -1لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ اٌّظش ٞسلُ ٌ 13غٕخ .1763
 -2لبٔ ْٛاٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ اٌؼشال ٟسلُ ٌ 33غٕخ  1767اٌّؼذي.
 -3لبِٔ ْٛجٍظ اٌذٌٚخ اٌّظش ٞسلُ ٌ 49غٕخ  1792اٌّؼذي.
 ِٓ -4لبِٔ ْٛجٍظ شٛس ٜاٌذٌٚخ سلُ ٌ 65غٕخ  1797اٌّؼذي.
 - -5لبٔ ْٛاٌزؼذ ً٠اٌضبٔ ٟسلُ (ٌ )106غٕخ ٌ 1737مبِٔ ْٛجٍظ شٛس ٜاٌذٌٚخ.
 -6لبٔ ْٛأؼجبؽ ِٛظف ٟاٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌؼبَ سلُ ٌ 14غٕخ  1771اٌّؼذي.
 -9لبٔ ْٛاٌزؼذ ً٠اٌخبِظ سلُ ٌ 19غٕخ ٌ 2013مبِٔ ْٛجٍظ اٌذٌٚخ اٌؼشال.ٟ
 -3لبِٔ ْٛجٍظ اٌذٌٚخ سلُ ٌ 19غٕخ .2019
خبِغبً -:اٌّظبدس االدٕج١خ
-1.Ernest Hamaou i:procedure Administrative contenteuse, OP,cit,P.-2- gustave peiser-driot administrative-19 edoition-dalloz-1998
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