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مقدمة العدد

عىل طريق إثراء النقاش وإغناء التجربة
تؤكد "مســاواة" عىل أن غايتها من إصدار جملة "العدالة والقانون" تكمن يف تشــجيع فكرة التعليق 
عــىل األحكام والقرارات القضائية، وفقًا للضوابط واملعايري القانونية ذات الصلة، عماًل بالقاعدة 

الفقهية التي تعترب القرارات واألحكام القضائية عنوانًا للحقيقة، وإن مل تكن بالرضورة عينها.
وهدف "مساواة" تفعيل مبدأ علنية القضاء والوقوف عىل الوجه االمثل إلعامل قاعده تسبيب األحكام 
والقرارات القضائية، بوصفها العمود الفقري للرقابة الشعبية والوطنية عىل حسن أداء الوظيفه القضائية.
وتســعى "مســاواة" إىل إثراء احلوار القانوين وإغنائه بغية حتقيق العدالة، وإغناء التجربة القضائية 
يف تفســري أحكام القانون، وإعطاء الوصف األدق ملقاصــد ومعاين النصوص والقواعد القانونية 

والترشيعات، وإنزال القاعدة القانونية املالئمة عىل وقائع النزاع املرفوع إىل القضاء.
وتعتقد "مساواة" أن عملية التعليق عىل األحكام القضائية تلعب دورًا هامًا يف لفت انتباه املرشع اىل 
مواطن اخللل والضعف والتناقض يف القوانني واالنظمة السارية، ليقوم بدوره بإجراء التعديالت 
الالزمة والرضورية لتوحيد رزمة القوانني واالنظمة، بام يضمن دســتوريتها وتطابقها وانسجامها 
كمدخل أساس لتجسيد مبدأ سيادة القانون وحفظ األمن املجتمعي وتعزيز هيبة القضاء وتوطني 

مبدأ استقالل القايض، وبناء دولة املؤسسات والقانون.
و"مساواة" ال تستهدف بأي حال التجريح الشخيص أو النقد السلبي، بقدر ما تنطلق يف مسعاها هذا 
من كافة اإلعتبارات التي أمجع عليها فقهاء القانون والقضاء، والكامنه وراء التعليق عىل األحكام 

والقرارات القضائية.
ومن الطبيعي أن هذه التعليقات التي يضعها املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" 
بني أيدي السادة القضاة واملحامني والعاملني بالقانون، تعرب عن اجتهادات وأفكار ورؤى أصحاهبا 
ومقدميها، ويف ذات الوقت تشــكل تعميقًا وتطويرًا للحوار القانوين والفكري اهلام والرضوري 
لتوحيد املفاهيم القانونية وإثراء التجربة العملية للقضاة واملحامني الفلســطينني وكافة املشتغلني 

بالقانون، من رؤساء ووكالء نيابة وأساتذة قانون وطلبة كليات احلقوق وغريهم.
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وهذا ما يصبوا إليه املركز الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء "مساواة"، يف إطار سعيه احلثيث 
يف العمل عىل بناء قضاء فلسطيني مرشوع، نزيه، كفؤ، قادر، وفاعل، وتعميق وتطوير دور ورسالة 
املحامني الفلسطينني ونقابتهم يف صيانه مبدأ سيادة القانون وسواده عىل الكافة كطريق جمرب للنجاح 

يف بناء حكم فلسطيني صالح وحديث.
وها نحن يف "مساواة" نصدر العدد الرابع والثالثون من جملة "العدالة والقانون" والذي يتضمن دراسة 
قانونية حمكمة بعنوان نفاذ القرارات اإلدارية يف الترشيع والقضاء الفلسطيني ، إعداد الباحث حممد 
خليل رمضان صربة من غزة، كام يتضمن التعليق عىل أربعة قرارات وأحكام ، األول قرار تفسريي 
صادر عن املحكمة الدســتورية حيمل رقم 2018/10  ويتضمن حل املجلس الترشيعي من قبل 
األستاذ الدكتور فتحي فكري أســتاذ القانون الدستوري يف جامعة القاهرة والدكتور حممد سليم 
غــزوي من األردن، والثاين حكم صادر عن حمكمة النقض يف الطعن رقم 5 / 2017 موضوعه" 
خماصمة قضاة"، من قبل الدكتور عبد العزيز ساملان نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا املرصية 
والدكتور جودت مســاعدة من االردن  والثالث حكم صادر عن حمكمة النقض يف غزة يف الطعن 
2015/440 وموضوعه مدى انطباق صفة رب العمل عىل احلزب الســيايس، من قبل الدكتور 
حممد عبد الفتاح عبد الرب/ مرص والدكتور فؤاد الدرادكه قايض حمكمة التمييز األردنية / األردن،
والرابع حكاًم صادرًا عن حمكمة العدل العليا حيمل رقم 2018/337 قىض باعتبار احلجز بانتظار 
أوامر جديدة إجراءًا موقوفًا عىل رشط، ال يعترب قرارًا إداريًا، من قبل الدكتور حممد عبد اهلل الظاهر 
من األردن والدكتور رفعت عيد سيد من مرص ، إىل جانب دراسة بعنوان جمالس فض املنازعات يف 
عقود الفيديك وردت حتت باب حوارات قانونية أعدها الدكتور "حممد خري"عامر رشيف/ األردن.
وتأمل "مســاواة" أن حيقق العدد الرابع والثالثون من جملتها "العداله والقانون" الغاية املرجوة منه، 

وهي عاقدة العزم عىل االستمرار يف مواصلة إصدارها إىل جانب شقيقتها "عني عىل العدالة".

"مساواة"
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نفاذ القرارات اإلدارية يف الترشيع والقضاء الفلسطيني
 املحامي حممد خليل رمضان صربة/ غزة1

ملخص البحث:
تعترب القرارات اإلدارية إحدى األعامل القانونية لإلدارة، وحتى ترسي بحق املخاطبني هبا، ال بد من 
تبليغهم هبا بإحدى الطرق القانونية، ويبدأ ميعاد الطعن هبا من قبل املعرتضني عليها من أصحاب 
املصلحــة باإللغاء بعد ميض مدة معينة عىل تبليغهم، إال أن هناك عوارض متنع انقضاء هذا امليعاد 

تتمثل يف الوقف واالنقطاع ومها حمل الدراسة يف هذا البحث. 
اعتمد الباحث خالل هذا البحث عىل املنهج الوصفي التحلييل وذلك بتحليل نصوص قانون الفصل 

يف املنازعات اإلدارية وبتحليل نصوص قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية.
وقد قســم الباحث هذا البحث إىل مبحثني رئيسيني، تناول يف املبحث األول ماهية القرار اإلداري 
ونفاذه ، ومن ثم تناول يف املبحث الثاين آثار ومعيقات نفاذ القرارات اإلدارية عىل ميعاد الطعن .

وقد توصل الباحث يف هناية دراسته إىل عدد من النتائج والتوصيات، وكان من أبرز هذه النتائج: 
أحسن املرشع الدستوري الفلسطيني عندما نص عىل عدم جواز حتصني أي عمل من رقابة القضاء، 
كام وتبنى املرشع الفلسطيني يف قطاع غزة درجة أخرى من درجات التقايض أمام املحكمة اإلدارية. 
كام وانتهت الدراسة بالعديد من التوصيات من خالل هذه الدراسة ومن أبرزها : العمل عىل توحيد 
القوانني بني شطري الوطن، والتوصية للمجلس الترشيعي بالنص عىل اإلعفاء من الرسوم بجانب 

تأجيلها عند تعديل لقانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية الفلسطيني .

املقدمة :
أجاز القانون لإلدارة سلطة إصدار القرارات اإلدارية هبدف حتقيق النظام العام بمكوناته التقليدية 
املعروفة باألمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، باإلضافة إىل املكونات احلديثة والتي تعرف 
باآلداب العامة واحرتام كرامة اإلنســان، إال أن هذه السلطة مل تكن اليوم سلطة مطلقة لإلدارة بل 

مت هذه الدراسة من قبل الدكتور جهاد ديب احلرازين/ استاذ القانون الدويل بجامعة طنطا، والدكتور  1  ُحكِّ
رشيف أمحد بعلوشة/ استاذ القانون الدويل بجامعة االرساء - وكيل نيابة.
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أوجب املرشع اليوم بأن عىل اإلدارة أن تتحرى الدقة وأن توخي احلذر عند إصدارها هذه القرارات 
بأن ال ختالف مبدأ املرشوعية بمفهومه الواسع، طبًقا للتدرج الترشيعي. 

إن مبدأ املرشوعية اإلدارية يقصد به أن ختضع مجيع أعامل وترصفات السلطة اإلدارية حلكم القانون 
وأن هتدف لتحقيق املصلحة العامة وأن ال تتعســف يف استعامل حقها التي كفلها هلا القانون إال بام 
حيقق املصلحة العامة ســوًاء يف عالقتها بني أجهزة الدولــة أو عالقتها مع مواطنيها، ومن ثم فإن 
اإلدارة إذا تعســفت وتغولت تكون قراراهتا حتت عني القضاء وقابله لإللغاء، واحلكم بالتعويض 

لصاحب املصلحة إن كان له مقتىض.
إن أكثر خوف من خمالفة القانون والتعسف يف استخدامه يكون من السلطة اإلدارية بكافة اشكاله 
سوًاء كانت سلطة ترشيعية أو قضائية أو تنفيذية واألخرية هي الغالب، ملا أهنا متتلك من صالحيات 
مجة، فقد منحها املرشع سلطة تقديرية يف بعض أعامهلا، باإلضافة إىل أنه منحها سلطات خطرية جًدا 
متس جوهر حقوق األفراد أال وهي سلطة التنفيذ اجلربي ودون احلصول عىل إذن من القضاء، كام 

أهنا متلك أيضا إصدار القرارات الفردية الضبطية واللوائح اإلدارية.
سمح املرشع الفلسطيني عىل جواز الطعن يف أعامل السلطة اإلدارية من كل ذي مصلحة إذا خالفت 
اإلدارة القانون أو تعسفت يف اســتخدامه، وقد احسن املرشع الفلسطيني، عندما نص يف القانون 
األسايس الفلسطيني يف الفقرة الثانية من املادة )30( عىل احلظر املطلق من حتصني أي قرار أو عمل 

إداري من رقابة القضاء.  

تساؤالت الدراسة :
من هي املحكمة املختصة يف النظر بالطعن يف القرارات اإلدارية يف غزة والضفة ؟.أ. 

ما هي الوســائل التي حددها املرشع لنفاذ القرارات اإلدارية يف مواجهة األفراد؟ ويتفرع عن ب. 
ذلك ما ييل :

هل ختتلف وسائل النفاذ بني القرارات اإلدارية الفردية عن القرارات اإلدارية التنظيمية ؟.. 1
كيف يتحصن القرار اإلداري ؟.. 2
ما هو األثر املرتتب عىل نفاذ القرارات اإلدارية ؟.. 3
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أمهية الدراسة :
تكمــن أمهية البحث يف تعريف الباحثني واملهتمني بأثر نفاذ القــرارات اإلدارية عىل مدة الطعن، 
وما هو الســند القانوين املنظم ذلك يف قطاع غزة والضفة الغربية، كذلك توعية املشتغلني بالقضاء 

باالنتباه مليعاد الطعن باإللغاء من حيث الوقف واالنقطاع، وخطورة فوات امليعاد.

أهداف الدراسة :
اإلملام بوسائل وطرق نفاذ القرارات اإلدارية .. 1

بيان ماهية القرارات اإلدارية والتمييز بينها .. 2

معرفة ميعاد الطعن بإلغاء القرارات اإلدارية .. 3

بيان األثر املرتتب عىل انقضاء ميعاد الطعن باإللغاء .. 4

منهجية الدراسة:
يتناول البحث موضوع البحث إتباًعا للمنهج التحلييل الوصفي . 

مشكلة البحث :
تكمن مشــكلة البحث يف معرفة األثر املرتتب عىل احلكم بعدم دستورية القوانني، وكيفية التعامل 

مع القوانني التي ختالف القانون األسايس .
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املبحث األول :

ماهية القرار اإلداري ونفاذه 
تنقســم أعامل اإلدارة بشكل عام إىل أعامل مادية وأخرى أعامل قانونية وهذه األخرية هي حمل دراستنا، 
كام وتنقســم األعامل القانونية إىل نوعني من األعامل ومها : العقد اإلداري والذي يصدر بتعاقد إرادتني 
إحدامها إرادة اإلدارة، والنوع اآلخر هو القرار اإلداري وهذا األخري هو حمل دراســتنا، لذا ســيتناول 
الباحــث يف املطلب األول مفهوم القرار اإلداري والتمييــز بني القرار الفردي والتنظيمي، ويف املطلب 

الثاين سيتناول نفاذ القرارات اإلدارية الفردية والتنظيمية ووسائلها وذلك عىل النحو اآليت :-

 املطلب األول :

مفهوم القرار اإلداري والتمييز بني الفردي والتنظيمي 
القرار اإلداري هــو أحد أعامل اإلدارة القانونية، يتكون مــن أركان باإلضافة إىل رشوط صحة، 
جيعله خيتلف عن غريه من املفاهيم ، سيتناول الباحث يف الفرع األول من هذا املطلب مفهوم القرار 
اإلداري، كام أن القرار اإلداري إما أن يكون فردي أو تنظيمي سيميز بينهم الباحث يف الفرع الثاين 

من هذا املطلب وذلك عىل النحو اآليت :-
الفرع األول : مفهوم القرار اإلداري .

الفرع الثاين : التمييز بني القرار الفردي والقرار التنظيمي .

الفرع األول :

مفهوم القرار اإلداري
مل يعــرف املرشع يف النظم القانونيــة املقارنة )املرصي واألردين والفرنيس والفلســطيني( القرار 
اإلداري، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الفقه اإلداري العريب استمد واعتمد يف تعريفه للقرار اإلداري 

من القضاء اإلداري . 2

القانون اإلداري )يف ضوء اجتهاد أحكام  الوسيط يف   ، الشاعر  أنور محدان  الرمحن غانم و د.  2  د. هاين عبد 
القضاء اإلداري يف فلسطني( ، ص 420 ، الطبعة االوىل ، 2019م ، مكتبة نيسان للنرش والتوزيع ، غزة . 
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وقد عرفه جملس الدولة املرصي عىل أنه » إفصاح اإلدارة عن إرادهتا امللزمة بام هلا من سلطة بمقتىض 
القوانني واللوائح بقصد إحداث أثر قانوين معني، متى كان ذلك ممكًنا وجائًزا قانوًنا، ابتغاء حتقيق 

املصلحة العامة. " 3
كام وقد عرفته حمكمة العدل العليا يف رام اهلل بتعريف قريب من تعريف جملس الدولة املرصي فقضت 
بام ييل » إفصاح سلطة إدارية عامة عن إرادهتا امللزمة بام هلا من سلطة عامة بمقتىض القانون بقصد 

إحداث مركز قانوين معني ". 4
إال أن الباحث يذهب إىل جانب من سبقه من الباحثني يف انتقاد ذلك التعريف 5، ذلك وأن كلمة 
إفصاح تعبري غري دقيق من املرشع، حيث أن اإلفصاح يقصد به القرارات اإلدارية اإلجيابية، بينام ال 
يدخل هبا القرارات السلبية والتي متتنع فيه اإلدارة عن القيام بعمل أوجب القانون عليها القيام به . 
ويميل الباحث لتعريف الدكتور هاين غانم والذي عرف القرار اإلداري بأنه " : عمل قانوين هنائي 

صادر بإرادة منفردة من سلطة إدارية وطنية حيدث بذاته آثار قانونية معينة " . 6
خاصة وأن هذا التعريف مل خيلط بني رشوط الصحة واألركان اخلاصة بالقرار اإلداري وميزه عن 
األعامل األخرى التي تصدر عن اإلدارة وهذا بخالف التعريفات السابقة التي مل متيز بني األركان 

واخلصائص عىل الرغم من الفرق الشاسع بينهم . 

وخالصة القول : 

يتضح مما سبق أن التعريف املختار قد شمل عىل أركان العقد اإلداري وهي عىل النحو اآليت :-
القرار اإلداري هو عمل قانوين .. 1

القرار اإلداري هنائي .. 2

3  حكم املحكمة اإلدارية العليا بمرص يف الطعن رقم 1692 لسنة 36 ق.ع - جلسة 1996/3/26 ، املكتب 
الفني »41« ، اجلزء األول ، ص 929 ، القاعدة رقم )105) . 

4  قرار حمكمة العدل العليا رام اهلل 1951-1956 يف الطلب رقم 95/31 ، جلسة 1959/11/4 ، إعداد 
وجتميع القايض وليد احلايك ، اجلزء العارش ، ص 58  ، .مطابع منصور ، غزة ، 1996 .

الغني  د. عبد  راجع   ، ملراجعتها  إفصاح  كلمة  التعريف خاصة  تلك  انتقاد  إىل  الفقه  كبري من  5  ذهب جانب 
بسيوين ، القانون اإلداري ، منشأة دار املعارف ، االسكندرية ، 2005 ، ص 462 . 

6  د. هاين عبد الرمحن غانم ، القضاء اإلداري )يف ضوء قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية الفلسطيني اجلديد 
رقم 3 ، لسنة 2016 ، ص 254 ،  الطبعة األوىل ، 2017م ، مكتبة نيسان للنرش والتوزيع ، غزة . 
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القرار اإلداري صادر باإلرادة املنفردة لإلدارة .. 3

القرار اإلداري صادر من سلطة وطنية . 7. 4

القرار اإلداري حيدث آثار قانونية بذاته .. 5

كام أن للقرار اإلداري رشوط صحة ختتلف عن هذه األركان وهي ما ييل :-
االختصاص .. 1

الشكل .. 2

خمالفة القانون أو اللوائح .. 3

السبب.. 4

الغاية.. 5

ويرتتب عىل وجود خلل يف رشوط الصحة أن جيعل هذا القرار معيب هبذا العيب، وجواز الطعن 
فيه أمام قضاء اإللغاء، بينام وجود خلل يف األركان جيعل العقد اإلداري ال وجود له من األســاس 

فهو كالعدم .

الفرع الثاين :

التمييز بني القرار الفردي عن التنظيمي 
خيتلف القرار اإلداري الفردي عن القرار اإلداري التنظيمي، وقد جيد بعض القراء تداخل بينهم، مما 
جيد الباحث رضورة التمييز بينهم، كام أن املحكمة املختصة بالطعن بكل منهام ختتلف عن األخرى، 
كام أن االنقســام السيايس الفلسطيني بني شطري الوطن أدى إىل حدوث اختالفات جوهرية بني 
املحاكم القضائية يف الضفة الغربية وغزة ، وملا كانت فلســطني وحدة واحدة ال تتجزأ، ومن باب 
واجبنا الوطني واألخالقي جيب عىل الباحث أن يتناول التمييز بينهم، وكيفية الطعن هبذه القرارات 

حسب ما هو معمول يف شطري الوطن وذلك عىل النحو اآليت :- 

7  والعربة بالسلطة الوطنية ليس مكان اقامتها أي اإلقليمية بل من أين تستمد عملها فإن كانت تستمد ذلك من 
القانون املحيل تكون وطنية والعكس .
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أواًل : التمييز بني القرار اإلداري الفردي 
يتميز القرار اإلداري إىل قرار فردي وآخر قرار تنظيمي وللتمييز بينهم رضورة كبرية، خاصة وأن 
املحكمة اخلاصة بإلغاء القرار اإلداري الفردي ختتلف عن املحكمة املختصة بإلغاء القرار التنظيمي 

ذلك سيوضحهم الباحث عىل النحو اآليت :-
القــرار التنظيمي : هو القرار الذي حيتوي عىل قواعــد عامة وجمردة ترسي عىل مجيع األفراد . 1

التــي تنطبق عليهم الرشوط التي وردت يف القاعدة، كــام وأن عمومية هذه القاعدة ال يعني 
أن ختاطــب اجلميع بل يكفي أن ختاطب فرد معني أو فئة معينة يف املجتمع برشط أن ختاطبهم 

بصفاهتم ال بذواهتم . 8

القرار الفردي : أمــا القرارات الفردية فهي القرارات التي ختاطب األشــخاص بذواهتم ال . 2
بصفاهتم، فهي ختاطب أشــخاص معينني مســبًقا مهام كان عددهم، وقد تعلمنا من أساتذتنا 
أن القرار اإلداري الذي نســتطيع أن نصافــح فيه عىل املخاطب فيه يكون قرار فردي، وإن مل 

نستطيع أن نصافح املخاطبني فيه نكون أمام قرار تنظيمي .

وحتى يتضح املقال نوضح ذلك باألمثلة التالية :-
» كل موظف يتغيب عن الوظيفة العامة أكثر من مخسة عرشة يومَا بدون عذر يفصل »، يتضح من أ. 

هذا املثال أهنا ختاطب املوظفني العمومني بصفتهم موظفني ال بصفتهم الشــخصية فهي عبارة عن 
قواعد عامة وجمردة باإلضافة إىل أننا ال نستطيع أن نصافح من سيتغيب غًدا هذا هو القرار التنظيمي. 

» قرعة احلجاج هلذا العام التالية أســامئهم ....... » يف هذا املثال حدد القرار أســامء احلجاج ب. 
الذين تم اختيارهم فهي ختاطبهم بصفتهم الشخصية مهام كان عددهم فإنني أستطيع الذهاب 

إليهم واحدًا تلو األخر لكي أصافحهم، فهذا قرار فردي. 

وخالصة القــول فإن من أبرز القواعد املهمة يف التمييز بني القــرار الفردي والتنظيمي أن العربة 
باملضمون ال باملسمى، بمعنى أنه قد تصدر اإلدارة قراًرا فردًيا معني ثم تكتب يف رأسه قرار تنظيمي 

8  د. أعاد محود القييس ، الوجيز يف القانون اإلداري ، ص 300 ، الطبعة األوىل ، دار األوائل للطباعة والنرش ، 
عامن ، 1998م . 
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أو العكس 9، فالعربة يف حتديد ذلك بالتفحص باألسئلة التالية :-  
هل ملضمون القرار قواعد عامة أو جمردة  أم ختاطب أشخاص بصفتهم الشخصية ؟.. 1

هل نستطيع مصافحة من يشملهم القرار أم ال ؟.. 2

ثانًيا : الطعن يف القرار الفردي والتنظيمي :
 الطعن يف القرارات التنظيمية :-أ. 

تعترب القــرارات التنظيمية هي املصدر الثالث من مصادر املرشوعية املكتوبة - مع التحفظ للمعاهدات 
يف فرنســا - ويطلق عليها أيضا اللوائح اإلدارية أو النظم وهي الترشيعي الفرعي، ومن ثم فهي قواعد 
عامة وجمردة تصدر عن الســلطة التنفيذية من حيــث املوضوع تعد ترشيًعا، حيث تتضمن قواعد عامة 

وجمردة، ومن حيث الشكل تعد قرارات إدارية ألهنا وفًقا هلذا املعيار صادرة عن السلطة التنفيذية. 10
نصت املادة )103( من القانون األســايس الفلسطيني املعدل لعام 2005م عىل املحكمة املختصة 
بالطعن يف القرارات التنظيمية حيث قضت الفقرة أ. بام ييل )تشــكل حمكمة دستوريه عليا بقانون 

وتتوىل النظر يف: أ- دستورية القوانني واللوائح أو النظم وغريها.(11
يتضح مما ســبق أن القرارات اإلدارية التنظيمية يطعن هبا يف املحكمة الدســتورية العليا، علاًم بأن 
هذه املحكمة مل تشــكل إال حديًثا عىل الرغم من صــدور قانوهنا رقم 3 لعام 2006م، وقد أوكل 
القانون األسايس يف املادة رقم 104 هذه املهمة للمحكمة العليا مؤقًتا 12 ، وبقيت املحكمة العليا 
بصفتها حمكمة دستورية مؤقًتا تبارش هذا العمل حتى تاريخ 2016/4/20م، فقد أصدر الرئيس 
حممود عباس قراًرا بقانون حيمل الرقم )57( لعام 2016م يقيض بتشكيل حمكمة دستورية، إال أن 

9  ومن اجلدير ذكره أن الرئيس حممود عباس قد أصدر قرارًا إداريًا فرديًا بشأن رفع احلصانة عن النائب حممد دحالن 
وقد أطلق الرئيس عليه قرار بقانون رقم 28 لسنة 2016م ، فتوجه حمامي دحالن للمحكمة العليا بصفتها حمكمة 
دستورية للطعن بالقرار عىل أنه قرار بقانون فهو قرار تنظيمي ، لكن أحسنت املحكمة عندما ردت الدعوى وقالت 
املحامي  فتوجه   ، باملسمى  باملضمون ال  فالعربة  بذاته وعليه  الشخصية ال  القرار خياطب دحالن بصفته  أن هذا 

للمحكمة العليا بصفتها حمكمة عدل عليا للطعن بالقرار اإلداري إال أنه ذهب بعد امليعاد فتحصن . 
10  د. هاين عبد الرمحن غانم ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص 83 . 

11  املادة 103 من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2005م .
تتوىل املحكمة العليا مؤقًتا كل املهام املسندة للمحاكم اإلدارية واملحكمة الدستورية العليا ما مل تكن داخله يف   12

اختصاص جهة قضائية أخرى وفقًا للقوانني النافذة. 
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هــذه املحكمة مل ترى النور إال يف الضفة الغربية، وما زالت حتى اليوم تبارش املحكمة العليا مؤقًتا 
الطعن باللوائح التنظيمية . 13

 الطعن يف القرارات الفردية :-ب. 

إذا خالف القــرار اإلداري أحد أركانه، أو رشًطا من رشوط صحتــه، جيعله عرضة للطعن به يف 
اإللغاء، ذكر الباحث أعاله أين يطعن يف القرارات التنظيمية، وسيتناول هنا الباحث أين يطعن يف 

القرار الفردي وذلك عىل النحو اآليت :- 
أعرب املرشع الدســتوري الفلسطيني عىل نيته يف تشكيل حماكم إدارية للنظر يف املنازعات اإلدارية 
والتأديبية 14 ، وقد أوكل املرشع الدســتوري مهمة الطعن يف القــرارات الفردية للمحكمة العليا 

بصفتها حمكمة عدل عليا مؤقًتا حلني تشكيل املحكمة اإلدارية. 15
وقد بارشت املحكمة العليا هذه املهمة منذ رسيان القانون األسايس الفلسطيني، إال أن االنقسام السيايس 
الغاشــم بني غزة والضفة أدى إىل صدور قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية الفلسطينية رقم 3 لسنة 
2016م، مما أدى إىل حدوث اختالف بني شطري الوطن، حيث يطعن اليوم يف القرار اإلداري الفردي 
أمام املحكمة العليا يف الضفة الغربية ويكون حكمها من درجة واحدة ال يقبل الطعن به، بينام أحســن 
املرشع الفلسطيني يف غزة يف القانون اجلديد، حيث ختتص يف الطعن بالقرار اإلداري الفردي املحكمة 
اإلداريــة ويكون حكمها قابل للطعن أمام املحكمة العليا بصفتها حمكمة عدل عليا، أي أن احلكم من 

ع ملا فيه ضامنة للحقوق واحلريات من تعسف اإلدارة.   درجتني، وهذا موقف حممود للمرشِّ

املطلب الثاين :

نفاذ القرارات اإلدارية اجتاه املخاطبني هبا   
ال تــرسي وال تنفذ القرارات اإلدارية اجتاه املخاطبني هبا، إال من تاريخ تبليغهم هبا، وحتى يكون 

13  للمزيد راجع القرار بقانون رقم )57( لعام 2016 القايض بتشكيل املحكمة الدستورية العليا . 
يف  للنظر  إدارية  حماكم  إنشاء  بقانون  جيوز   « ييل  ما  عىل  املعدل  األسايس  القانون  من   )102( املادة  نصت    14
املنازعات اإلدارية والدعاوي التأديبية ، و حيدد القانون اختصاصاهتا األخرى، واإلجراءات التي تتبع أمامها.
15  نصت املادة )104( من القانون األسايس املعدل عىل ما ييل » تتوىل املحكمة العليا مؤقًتا كل املهام املسندة للمحاكم 

اإلدارية واملحكمة الدستورية العليا ما مل تكن داخله يف اختصاص جهة قضائية أخرى وفًقا للقوانني النافذة.«
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تبليغ ذوي الشــأن سلياًم، جيب أن يشــتمل القرار عىل كافة عنارص ومقومات القرار اإلداري، كام 
وأن ميعاد الطعن يف هذه القرارات ال يرسي بحقهم إال من تاريخ تبليغهم، كام و ختتلف طرق نفاذ 
القرارات اإلدارية الفردية عن طرق نفاذ القرارات التنظيمية، لكل ما ســبق ســيتناول الباحث يف 
املطلب األول وســائل نفاذ القرار اإلداري الفردي، ويف املطلب الثاين وسائل نفاذ القرار اإلداري 

التنظيمي وذلك عىل النحو اآليت :-  

الفرع األول : وسائل نفاذ القرارات التنظيمية.

الفرع الثاين : وسائل نفاذ القرارات الفردية. 

الفرع األول

وسائل نفاذ القرارات التنظيمية 
ذكر الباحث ســابًقا أن القرار التنظيمي هو الذي خياطب املخاطبني هبا بصفاهتم ال بذواهتم وهذا 
خالف القرار الفــردي، وحتى يتنفذ القرارات التنظيمي بحــق املخاطبني هبا، جيب تبليغهم هبا، 
وملا كان املخاطب بتلك القرارات غري معروفني لإلدارة مســبًقا، فتعترب هذه القرارات نافذة بحق 

املخاطبني هبا بعد نرشها وميض مدة معينة عىل النرش.
عرف النرش بعض الفقه الفلسطيني عىل أنه » قيام جهات إدارية بإجراءات حمددة هتدف إىل إعالم 
الكافة بمحتويات قراراهتا التي أصدرهتا، لكي يكونوا عىل بينة منها، ومن ثم االلتزام بام ورد فيها 

بمعنى إحاطة الكافة علاًم بالقرار اإلداري« . 16
يف حني عرفه جانب آخر بأنه » وســيلة رســمية فرضها املرشع عىل اإلدارة مصدر القرار إلعالم 

الناس به وأسموه بالعلم الرسمي بالقرار. « 17
حدد قانون جملس الدولة املرصي وســائل نرش القرار التنظيمي وأوجب نرشه يف اجلريدة الرسمية 

أو يف النرشات التي تصدرها املصالح العامة . 18

16  د. عبد النارص أبو سمهدانة ، موسوعة القضاء اإلداري يف فلسطني ، الكتاب الثاين ، ص 113 ، مكتبة دار 
الفكر ، القدس ، بدون تاريخ .)التاكد(

17  د. رأفت فودة ، النظام القانوين للميعاد يف عوى اإللغاء ، ص 96 ، دار النهضة العربية ، 1998. 
18  املادة )24( من قانون جملس الدولة املرصي الصادر بالقانون رقم )47( لسنة 1972 . 
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ومن اجلدير ذكره أن املرشع الفلسطيني يف قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية قد أغفل ومل ينص 
عىل وسائل النرش، إال أنه عملًيا عىل أرض الواقع تقبل املحاكم اإلدارية بالنرش يف اجلريدة الرسمية أو 
الصحف املحلية أو أية طريقة أخرى طاملا أهنا ال تدع جمااًل للشك من وصول القرار للمخاطبني به.

كــام أن املرشع أوجب لنفاذ القرارات اإلدارية ميض مدة ســتني يوم من تاريخ نرشه، حيث نصت 
املادة 284 من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية الفلسطيني يف الفقرة األوىل منه عىل ما ييل 
» يكون ميعاد تقديم االســتدعاء إىل حمكمة العدل العليا ستني يوًما من تاريخ نرش القرار اإلداري 

املطعون فيه أو تبليغه إىل صاحب الشأن «.
بينام نص قانون املنازعات اإلدارية رقم )3( لعام 2016م عىل أنه ينفذ بعد ميض مدة ستني يوًما من 
اليوم التايل لتاريخ نرشه  حيث نص يف الفقرة االوىل من املادة اخلامســة منه عىل ما ييل » مع مراعاة 
ما ورد يف هذه املادة أو أي قانون آخر، يقدم االســتدعاء لدى املحكمة اإلدارية خالل ســتني يوًما 
من اليوم التايل لتاريخ تبليغ القرار اإلداري الفردي للمستدعي ومن اليوم التايل لتاريخ نرش القرار 
اإلداري التنظيمي يف اجلريدة الرســمية أو بأي وســيلة أخرى بام يف ذلك الوسائل االلكرتونية إذا 

كان الترشيع يقيض بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة « .19
ويتضــح من هذا النص أن قانون الفصل يف املنازعــات اإلدارية قد تدارك ما أغفله قانون أصول 

املحاكامت املدنية والتجارية، حيث نص رصاحة عىل وسائل النرش.
وخالصة القول فإن القرار اإلداري التنظيمي ال ينفذ بحق املخاطبني به إال بعد ميض مدة ســتني 
يوًما من تاريخ نرشه طبًقا للقانون املطبق يف الضفة الغربية، وميض ستني يوًما من اليوم التايل لنرشه 

طبًقا للقانون اجلديد املطبق يف غزة . 
ومــن اجلدير ذكره أنه جيوز نرش القرار اإلداري الفردي، حيث قضت حمكمة العدل العليا أن نرش 
القرارات اإلدارية عامة كانت أو فردية يف اجلريدة يعترب تبليًغا للكافة إذا كان النرش يتضمن فحوى 

القرار، وذلك عماًل باملادة 1/12 من قانون حمكمة العدل العليا . 20  

19  املادة اخلامسة ، الفقرة األوىل من قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية رقم 3 لعام 2016م . 
يف  املنشور   ،  1998/6/6 تاريخ  مخاسية(  )هيئة   1998/132 رقم   ، األردنية  العليا  العدل  حمكمة  قرار    20

الصفحة 779 من املجلة القضائية ، العدد السادس ، املنشور بتاريخ 1998/1/1
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الفرع الثاين 

وسائل نفاذ القرارات الفردية
تنفذ القرارات اإلدارية الفردية اجتاه املخاطب بإحدى الوسائل التالية ومها عىل النحو اآليت :-

أواًل : إعالن القرار الفردي :-
التبليغ أو اإلعالن » هو أن يتم اخطار الصادر يف شأنه القرار هبذا القرار . « 21

ومل حيدد املرشع الفلسطيني طريقة معينة للتبليغ، حيث نصت الفقرة األوىل من املادة )7( من قانون 
أصول املحاكامت املدنية والتجارية عىل ما ييل » جيري التبليغ بإحدى الطرق اآلتية:1 بواسطة مأمور 
التبليغ، بالربيد املسجل مع علم الوصول بواسطة قلم كتاب املحكمة، ج- أية طريقة أخرى تقررها 

املحكمة بام يتفق وأحكام هذا القانون.« 
كذلك مل ينص قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية رقم )3( لسنة 2016م عىل وسائل التبليغ، حيث 
نصــت الفقرة األوىل من املادة اخلامســة » مع مراعاة ما ورد يف هذه املــادة أو أي قانون آخر، يقدم 
االستدعاء لدى املحكمة اإلدارية خالل ستني يوًما من اليوم التايل لتاريخ تبليغ القرار اإلداري الفردي 
للمستدعي ومن اليوم التايل لتاريخ نرش القرار اإلداري التنظيمي يف اجلريدة الرسمية أو بأي وسيلة 

أخرى بام يف ذلك الوسائل االلكرتونية إذا كان الترشيع يقيض بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة «
يتضح مما ســبق أن القانون ال يوجب عىل اإلدارة استخدام طريقة معينة أو شكاًل معني يف التبليغ،  
فلها احلرية كيفام شاءت، ونظًرا ألهنا هي اجلهة امللزمة بالتبليغ فهي أيًضا اجلهة املكلفة أمام القضاء 

إلثبات تاريخ وصحة التبليغ عند إنكار صاحب املصلحة.
ولقد قررت حمكمة العدل العليا الفلســطينية، بغزة بأن » العربة بتبليغ أو إعالن املستدعي بالقرار 

اإلداري وليس بتاريخ صدوره « . 22

21  د. حممد الشافعي أبو راس ، القضاء اإلداري ، ص 212 ،  مكتبة النرص ، بدون تاريخ .
يوم  جلسة   ،  2009/33 رقم  الطلب  يف   ،  2013  -  2006 بغزة  الفلسطينية  العليا  العدل  حمكمة  مبادئ    22
2010/2/7م ، جمموعة القايض أرشف نرص اهلل واملحامي نضال جرادة ، إرشاف املكب الفني ، الطبعة األوىل ، 

2015 ، غزة - فلسطني . 
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ثانيًا : العلم اليقيني :-

يقصد به علم صاحب الشــأن بمضمــون القرار علاًم يقينيًا رغم عدم إعــالن أو نرش هذه القرار 
بالوسائل املحددة قانوًنا هلذا الغرض . 23

وقد حددت املحكمة اإلدارية العليا بمرص الرشوط الواجب توافرها حتى يكون للعلم اليقيني أثر 
بالنسبة مليعاد الطعن باإللغاء حيث قررت » العلم اليقيني الذي يقوم مقام النرش أو اإلعالن والذي 

يبدأ من تاريخ ثبوته رسيان ميعاد الطعن باإللغاء يشرتط فيه ثالثة رشوط وهي : 
أن يكون العلم يقينًيا حقيقًيا بمؤدى القرار وحمتوياته ال ظنًيا وال افرتاضًيا .. 1

أن يكون منصًبا عىل مجيع عنارص القرار وحمتوياته وجيعل صاحب الشــأن يف حالة تسمح له . 2
باإلملام بكل ما جتب معرفته حتى يستطيع تبني حقيقة أمره بالنسبة إىل القرار املطعون فيه وهل 

مس مصلحته، ويمكنه من تعرف مواطن العيب إن كان لذلك وجه.

أن يسمح العلم لصاحب الشأن بتحديد طرق الطعن املناسب « . 24. 3

وقررت حمكمة العدل العليا »العربة هي بالعلم اليقيني للمستدعي بتاريخ القرار املطعون فيه، فإن 
توفر هذا العلم ومل حيرك ساكًنا خالل األجل القانوين املحدد للطعن فيه يكون طلبه املقدم بعد هذا 

األجل، مرفوض شكاًل «. 25 
مل يتنــاول قانون أصول املحاكــم املدنية والتجارية هذه الطريقة، وتعترب هذه الوســيلة من ابتداع 

القضاء اإلداري . 26
ومن اجلدير ذكــره أن قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية رقم )3( لعام 2016 قد نص عىل هذه 
الوســيلة رصاحة، حيث نصت الفقرة الثانية من املادة اخلامســة عىل ما ييل » يعترب يف حكم التبليغ 

علم املستدعي بالقرار املطعون فيه علاًم يقينًيا.«

23  د. عبد النارص أبو سمهدانة ، موسوعة القضاء اإلداري يف فلسطني ، الكتاب الثاين ، ص 118 ، مرجع سابق 
24  حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق . ع جلسة 2003/5/8 وحكمها يف الطعن 
رقم 621 لسنة 37 ق . ع جلسة 1998/3/21 املكتبة الفني 43 ، اجلزء الثاين ، ص 1021 ، القاعدة رقم 

(110( ، مشار إليهام لدى د. هاين غانم ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص 308 و 309 . 
25  قرر حمكمة العدل العليا بغزة ، رقم 2003/31 جلسة 2003/9/8 ، جمموعة ناظم عويضة ، مرجع سابق ، ص 81 
26  د. منصور إبراهيم العتوم ، القضاء اإلداري - دراسة مقارنة- ، ص 104 ، الطبعة األوىل ، دار وائل للنرش ، 2013 . 
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املبحث الثاين:

آثار ومعيقات نفاذ القرارات اإلدارية عىل مدة الطعن
تنفذ القرارات اإلدارية بميض املدة املحددة يف القانون وهي غالًبا ســتون يوم 27 ، يرتتب عىل ذلك 
حتصني القرار اإلداري حتى ولو كان معيًبا جيعله بحكم السليم باستثناء العيوب اجلسيمة،  باإلضافة 
إىل أن الظروف قد تفرض أحياًنا حدوث ظروًفا استثنائية جتعل هذه املدة تزيد عن ذلك أو أن تتوقف 
هذه املدة وهو ما أطلق عليها مصطلح )عوارض نفاذ القرار اإلداري(، ســيتناول الباحث يف هذا 
املبحث يف املطلب األول آثار نفاذ القرارات اإلدارية عىل مدة الطعن، ويف املطلب الثاين ســيتناول 

عوارض نفاذ القرارات اإلدارية وذلك عىل النحو اآليت :-
املطلب األول : آثار نفاذ القرارات اإلدارية عىل مدة الطعن .

املطلب الثاين : عوارض نفاذ القرارات اإلدارية عىل مدة الطعن .

املطلب األول :

آثار نفاذ القرارات اإلدارية عىل مدة الطعن
يرتتب عىل انتهاء مدة الطعن بالقرار اإلداري أن يرتب آثاره، وتتمثل هذه اآلثار بنفاذ هذا القرار، 
ويرتتب عىل النفاذ حتصن القرار اإلداري، بمعنى عدم جواز الطعن به يف اإللغاء، حتى ولو شــابه 
عيب من العيوب التي متس القرار اإلداري فيصبح كالسليم، إال أن هذه اآلثار ختتلف بني القرارات 
اإلدارية الفردية عن القرارات اإلدارية التنظيمية، لذا سيتناول الباحث ذلك يف فروع هذا املطلب 

وذلك عىل النحو اآليت :-
الفرع األول : أثر نفاذ القرار اإلداري التنظيمي .

الفرع الثاين : أثر نفاذ القرار اإلداري الفردي .

27  علاًم بأن قانون اخلدمة املدنية قد حددها للموظف عرشون يوًما وقانون تنظيم مهنة املحاماة نظمها للمحامي 
مخسة عرشة يوًما .
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الفرع األول :

أثر نفاذ القرار اإلداري التنظيمي .
بخالف القــرار اإلداري الفردي، فإن القرار اإلداري التنظيمي، جيوز لإلدارة عىل الرغم من نفاذ 
مدة الطعن ســحب هذه القرارات دائاًم، أما بالنسبة لألفراد فإن انتهاء ميعاد الطعن ال يمنع ذوي 
املصلحة من إمكان تقديم طلب لإلدارة إلعادة النظر يف القرار الالئحي ثم الطعن يف رفض اإلدارة 

هلذا الطلب . 28
وقد كان يف السابق خالف ذلك، حيث كان حيرم عىل األفراد الطعن يف الالئحة غري املرشوعة بعد 
انقضاء مدة الطعن، إىل أن أصدر جملس الدولة احلكم الشهري املعروف بحكم دجيول، والذي أجاز 

يف حال تغري الظروف أو القانون جواز الطعن يف تلك الالئحة .29
ويمكن إلغاء القرارات التنظيمية يف أي وقت فهي، وإن كانت قد أنشأت حقوًقا بالنسبة للاميض فهي 
ال تنشئ هذه احلقوق بالنسبة للمستقبل، وبالتايل يمكن إلغاؤها أو تعديلها يف املستقبل، فاملراكز يف 
مواجهتها تنظيمية ، واإلدارة ال يمكن أن تلزم نفسها بالنسبة للمستقبل يف مواجهة الئحة، ولكن 

مع ذلك يتأثر هذا املبدأ بقاعدة عدم رجعية القرارات اإلدارية . 30
وهذا ما أكدته املحكمة اإلدارية العليا املرصية » أن القرار التنظيمي العام يولد مراكز قانونية عامة 
أو جمردة بعكس القرار الفردي الذي ينشــئ مركًزا قانونًيا خاًصا لفرد معني، وأنه إذا كان صحيًحا 
أن القــرار الفردي تطبيق أو تنفيذ للقانون فإنه يف الوقت ذاته مصدر ملركز قانوين فردي أو خاص 
متميــز عن املركز القانــوين العام املجرد املتولد عن القانون ومن ثم فــال يمكن القول بأن العمل 

اإلداري الذي يكون تطبيًقا لنص عام مقيد ال ينشئ أو يعدل مركًزا قانونًيا « 31
كام يملك األفراد اليوم الطعن بالالئحة بطريق غري مبارش ودون التقيد بميعاد اإللغاء عند تطبيقها 

28  د. ماجد راغب احللو ، القضاء اإلداري ، ص 335 - ص 336 ، طبعة 2000 ، بدون دار نرش . 
29  د. هاين عبد الرمحن غانم ، القضاء اإلداري الفلسطيني يف ضوء القانون اجلديد ، مرجع سابق ، ص 339 

30  د. إبراهيم احلمود ، وسائل اإلدارة يف إهناء قراراهتا ، جملة احلقوق تصدر عن جملس النرش العلمي ، جامعة 
الكويت ، السنة الثامنة عرش ، العدد الرابع ، ديسمرب 1994م ، ص 191 و ص 192

31  املحكمة اإلدارية العليا املرصية ، طعن رقم )674( لسنة 12 ق . ع جلسة 1967/9/2م سنة املكتب الفني 
»12« اجلزء القاين ، ص 1236 ، القاعدة رقم ، )139) .
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عىل احلاالت الفردية أي بطلب إلغاء القرارات الفردية الصادرة تطبيًقا لالئحة املعيبة والقايض هنا 
عليه أن يقوم بإلغاء القرار الفردي دون القرار التنظيمي.

الفرع الثاين :

أثر نفاذ القرار اإلداري الفردي.
يرتتب عىل نفاذ القرارات اإلدارية الفردية، مؤرشات خطرية يف حق األفراد، حيث يتحصن القرار 
اإلداري الفردي وبالتايل عدم جواز الطعن فيه باإللغاء، حتى ولو كان معيبًا يصبح كالســليم، كام 
أن القرار اإلداري إذا حتصن ال حيرم فقط كل صاحب مصلحة اللجوء إىل القضاء، بل حيرم اإلدارة 
ذاهتا مصدرة القرار من ســحبه فيام بعد ملا يف ذلك من ترتيب حقوق للغري، سيتناول الباحث ذلك 

عىل النحو اآليت :- 
يرتتب عىل فوات ميعاد الطعن حتصــني القرار اإلداري ولو كان غري مرشوع بميض املدة ويصبح 
بحكم القرار اإلداري املرشوع، ويرتب آثاره القانونية كام لو كان سلياًم، وترسي هذه القاعدة عىل 

األفراد وعىل اإلدارة مًعا . 32
وقد قضت املحكمة اإلدارية العليا بمرص عىل ذلك حيث نصت عىل » متى حتصن القرار اإلداري فإنه 
حيمل عىل الصحة، ويصبح حجة عىل ذوي الشأن، بحيث ال تقبل أية دعوى يكون القصد منها جتريده 
من قوته التنفيذية يف مواجهتهم، وإال انطوى األمر عىل إلغاء ضمني للقرار وإخالل باالستقرار الذي 
استهدفه القانون للمراكز واآلثار القانونية املشار إليها بعد أن انقضت مواعيد الطعن فيها باإللغاء « 33
كذلك ال تستطيع اإلدارة أن تسحبه أو تلغيه إذا ما رتب حقوًقا مكتسبة، حفاًظا عىل املصلحة العامة 

التي تتطلب استقرار األوضاع اإلدارية ولو كان القرار غري مرشوع . 34
إن منع اإلدارة من سحب القرار اإلداري يتامشى مع ثقة املجتمع باإلدارة، وحتى ال يفقد األفراد هذه 
الثقة، باإلضافة إىل أنه من نتائج املبدأ اإلداري الشهري والذي يقيض بعدم رجعية القرارات اإلدارية .
 ومن اجلدير ذكره أن هذا املبدأ يستثنى منه بعض القرارات اإلدارية الفردية وهي القرارات املقيدة 

32   أ. يوسف شباط ، موعد الطعن يف دعوى اإللغاء ودوره يف توطيد سيادة القانون ، ص 202 ، جملة جامعة 
دمشق ، العدد )12) .  

33  حكم املحكمة اإلدارية العليا املرصية رقم )446( لسنة 24 ق ، جلسة 1984/5/19م . 
34  د. هاين غانم ، القضاء اإلداري يف ضوء قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية اجلديد ، مرجع سابق ، ص 338 . 
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للحرية كاحلبس الغري مرشوع وكالقرارات املستمرة، كذلك منها القرارات املنعدمة .
ويف ضوء ما ســبق قضت حمكمة العدل العليا بأن » قرارات التوقيف غري املرشوع يمكن اعتبارها 
قرارات مستمرة ختضع لنفس القاعدة من حيث جواز الطعن فيها باإللغاء خالل فرتة غري حمددة .«  35 
وقد قررت املحكمة اإلدارية العليا بمرص بأن » القرار السلبي املستمر ال يتقيد الطعن عليه بميعاد 

الستني يوًما . « 36
وخالصــة القول : فإن القرارات اإلدارية الفردية تنفذ وترتب آثارها بميض مدة الطعن، فال جيوز 
لألفراد الطعن هبا، وال جيوز لإلدارة الرتاجع عنها بسحبها وال جيوز هلا تعديلها، ويستثنى من ذلك 

بعض القرارات  ال تتحصن كاملنعدمة.

املطلب الثاين

عوارض نفاذ القرارات اإلدارية عىل مدة الطعن .
ذكرنا ســابًقا أن األصل العام يرتتب عىل نفاذ القرار اإلداري حتصنه وبالتايل عدم جواز الطعن به 
يف اإللغــاء بعد ميض املدة القانونية للطعن به، إال أنه حيــدث أحياًنا ظروًفا توقف هذه املدة حلني 
زوال ســبب الوقف، بل هناك ظروف أخطر من ذلك تؤدي إىل قطع هذه املدة بمعنى عودة املدة 
من جديد، وأخرًيا هناك أموًرا تؤدي إىل زيادة هذه املدة، ســيتناول الباحث يف فروع هذا املطلب 

أسباب الوقف والقطع )عوارض نفاذ القرارات اإلدارية( :-

الفرع األول : زيادة ووقف ميعاد الطعن .

الفرع الثاين : قطع ميعاد الطعن . 

الفرع األول : 

زيادة ووقف ميعاد الطعن
ختتلــف األحوال التي تؤدي إىل زيادة مدة الطعن باإللغاء عن حاالت وقف مدة الطعن باإللغاء، 

35  قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل يف الطلب رقم 98/57 ، جلسة 2000/5/20 ، حكم منشور عرب الشبكة 
العنكبوتية عرب موقع املقتفي ، منظمومة القضاء والترشيع يف فلسطني ، جامعة بريزيت ، معهد احلقوق .  

36  حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 1873 لسنة 29 ق . ع جلسة 1987/2/7 ، سنة املكتب الفني 
»32« ، اجلزء األول ، ص 777 ، القاعدة رقم )116) .
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حيث األول تقتيض إضافة مدة معينة إىل مدة الســتني يوًما، بينام األخرى تقتيض وقف احتســاب 
هذه املدة حلني انتهاء الظروف التي أوقفتها مع استكامل مدة الستني يوًما من مكان وقوفها سيتناول 

الباحث هذه احلاالت عىل النحو اآليت :-

أواًل : حاالت زيادة ميعاد الطعن بدعوى اإللغاء :
ختتلــف الترشيعات القانونية املعارصة يف حاالت زيادة مدة الطعــن بدعوى اإللغاء، إال أن هذه 

احلاالت ال خترج عن ما ييل :-
حساب املسافة : . 1

نصت املادة )18( من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية الفلسطيني رقم )2( لسنة )2001م( 
عىل ما ييل : »-1  إذا كان للمراد تبليغه موطن معلوم يف اخلارج جيوز للمحكمة أن تأذن بإجراء تبليغه 
الورقة القضائية بطريق الربيد املســجل مع علم الوصول أو بأية طريقة أخرى. -2 إذا أمرت املحكمة 
بإجراء التبليغ حســب الفقرة )1( من هذه املادة حتدد املــدة التي يرتتب عىل املراد تبليغه تقديم دفاعه 
وحضوره أمام املحكمة مراعية يف ذلك بعد املسافة وسبل االنتقال وظروف االستعجال. -3 إذا تصادف 

وجود الشخص املراد تبليغه يف فلسطني وأمكن تبليغه فيها يعترب التبليغ صحيًحا .«
بينام نجد أن املادة )13( من قانون املرافعات املرصي رقم )13( لسنة 1968م قد نصت عىل ما ييل 
»مادة 16 - إذا كان امليعاد معيًنا يف القانون للحضور أو ملبارشة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة 
مقدارها مخسون كيلو مرًتا بني املكان الذي جيب االنتقال منه واملكان الذي جيب االنتقال اليه، وما 
يزيد من الكســور عىل الثالثني كيلو مرًتا يزاد له يوم عىل امليعاد، وال جيوز أن جياوز ميعاد املســافة 

أربعة أيام  ويكون ميعاد املسافة مخسة عرش يوًما بالنسبة ملن يقع موطنه يف مناطق احلدود«.
يتضح مما ســبق أن املرشع املرصي قد حدد مواعيد املسافة ومل يرتك للقايض أي سلطة تقديرية يف 

ذلك، بخالف املرشع الفلسطيني الذي تركها للسلطة التقديرية .
واحلقيقة أن النص القانوين املرصي يتامشــى مع طبيعتهم وحالتهم بخالف احلالة الفلسطينية واألوضاع 
الصعبة التي يمر هبا الشــعب الفلسطيني من وجود احتالل وحواجز وإغالق للمعابر تقتيض منح هذه 
السلطة للقايض بام يتامشى ويتالءم مع الظروف، لذلك فإن الباحث يؤيد ما ذهب إليه املرشع الفلسطيني.

العطلة الرسمية : . 2
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يرتتب عىل العطلة الرســمية إذا ما وقعت يف آخر يــوم من امليعاد القانوين للطعن بالقرار اإلداري 
وقف ميعاد رفع الدعوى ثم حيتسب أول يوم بعد العطلة مضاًفا إليه املدة السابقة عىل العطلة . 37
بام أن اليوم األخري يدخل يف حساب ميعاد الطعن يف اإللغاء، فإنه إذا صادف وكان يوم عطلة رسمية 

فإن امليعاد يمتد إىل أول عمل بعد انتهاء العطلة. 38
وقد نصت الفقرة الثالثة من املادة )21( من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية الفلســطينية 

عىل أنه »  -3 إذا صادف آخر امليعاد عطلة رسمية امتد إىل أول يوم عمل بعدها.«
وقد نص املــرشع املرصي عىل ذات الفقرة يف املادة )18( من قانون املرافعات املرصي رقم )13) 

لسنة 1968م .
وقضت حمكمة النقض بأنه » ..... اســتناًدا للامدة 21 مــن القانون يبدأ هذا امليعاد من اليوم الثاين 
لصدور احلكم، وينقيض بانقضاء اليوم األخري فيه إال إذا صادف آخره عطلة رســمية فإنه يمتد إىل 
أول يوم عمل بعدهــا، وكان الثابت أن الطاعن قد أودع طعنه الراهن يف اليوم احلادي واألربعني 
دون أن يصادف اليوم األخري عطلة رســمية، وأن هذا امليعــاد يتعلق بالنظام العام فيكون حقه يف 

الطعن قد سقط بانتهائه مما ترى املحكمة عدم قبول الطعن لتقديمه بعد امليعاد. 39
أكدت أيضا عىل ذلك املحكمة اإلدارية العليا يف مرص فقالت » إقامة الدعوى يف خالل الستني يومًا 
املقررة للطعن باإللغاء بحسبان أن يوم اخلميس يوافق عطلة رسمية .... امتداد امليعاد إىل أول يوم 

عمل وهو يوم السبت .« 40

37  د. حممود خلف اجلبوري ، القضاء اإلداري يف العراق ، ص 156 ، الطبعة الثانية ، دار املريض ، بغداد ، 2014 . 
38  د. عبد الغني بسيوين عبد اهلل ، القضاء اإلداري ، ص 231 ، الطبعة الثالثة ، منشأة دار املعارف ، 2006م . 

39  قرار رقم 2003/87 ، جلسة 2004/12/22 ، نقض مدين ، مشار إليه عند عبد النارص أبو سمهدانه ، 
الكتاب الثاين ، ص 122 ، مرجع سابق .

40  حكمها يف الطعن رقم 472 والصادر بتاريخ 1996/6/20 واملشار إليه لدى د. فؤاد أمحد عامر ،ميعاد رفع 
دعوى اإللغاء يف ضوء أحكام املحكمة اإلدارية العليا ، ص 102 ، الطبعة الثانية ، املركز القومي لإلصدارات 

القانونية ، القاهرة ، بدون تاريخ نرش .
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ثانًيا : حاالت وقف ميعاد الطعن باإللغاء :-
يقصــد بوقف ميعاد الطعــن عدم رسيان مدته بعد بدئها بصفة مؤقتة إىل أن يزول ســبب الوقف 

فيرسي ما بقي منها استكاماًل هلا. 41

ويوقف ميعاد الطعن باإللغاء بإحدى الصور اآلتية :-
القوة القاهرة : . 1

يقصد بالقوة القاهرة يف جمال قضاء اإللغاء : كل عذر قهري يمنع صاحبه من رفع دعواه إىل القضاء، 
ويستقل القضاء يف تقدير وجود هذا العذر وترتيب آثاره . 42

استقر القضاء اإلداري يف خمتلف الدول عىل أن القوة القاهرة التي حتول بني املدعي وبني قدرته عىل إقامة 
الدعوى توقف املدة املحددة للطعن وال يبدأ رسيان مدة الطعن إال بعد زوال هذه القوة القاهرة . 43

ولقد جرى العمل القضائي يف مرص عىل اعتبار القوة القاهرة من أسباب وقف رسيان ميعاد الطعن، 
وبذلــك قضت املحكمة اإلدارية العليا املرصية عىل أنه » املرض العقيل من االعذار التي تصل إىل 
مرتبة القوة القاهرة يف جمال منع ذي املصلحة من مبارشة دعوى اإللغاء يف ميعادها القانوين، األمر 

الذي يوقف امليعاد بالنسبة له « 44
ولقد نص املرشع الفلسطيني رصاحة عىل وقف ميعاد الطعن باإللغاء يف حالة القوة القاهرة وذلك يف 
قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية رقم )3( لسنة 2016م يف الفقرة اخلامسة والتي نصت »يوقف 

ميعاد الطعن املنصوص عليه يف هذه املادة يف حالة القوة القاهرة «.
وحتى يتحقق الوقف بسبب القوة القاهرة ال بد من توافر ثالثة رشوط وهي عىل النحو اآليت 45:

أن يكون احلادث الذي أدى إىل القوة القاهرة نابع من سبب أجنبي.. 1

41  أ. أمحد موسى الشامي ، النظام القانوين للميعاد يف دعوى اإللغاء وفقًا للقانون الفلسطيني )دراسة حتليلية 
مقارنة( ، ص 87 ، رسالة ماجستري ، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ، ختصص القانون واإلدارة 

العامة ، جامعة األقىص ، 2017 .
42  د. الفلح ، رشوط قبول دعوى اإللغاء دراسة مقارنة ، ص 190 .

43  د. هاين عبد الرمحن غانم ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص 315 . 
44  د. عدنان عمرو، القضاء اإلداري يف فلسطني ، ص 83 ، الطبعة الثانية ، اإلسكندرية ، منشأة املعارف ، 2008م  . 
45  د. عبد النارص أبو سمهدانة ، موسوعة القضاء اإلداري يف فلسطني - قضاء اإللغاء - ص 125 ، الطبعة األوىل ، 

القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2010م . . 
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عدم إمكان توقع هذا احلادث قبل وقوعه.. 2

أن يستحيل دفع هذا احلادث.. 3

نص القانون :. 2

ويقصد بذلك اخلروج عىل القاعدة النظامية املحددة لنظام دعوى اإللغاء بنص نظامي خاص مماثل 
هلــا يف القوة، وكثرًيا ما يكون الباعث عىل هذه النصوص النظامية اخلاصة ظروًفا اضطرارية، منها 
ما فعلته فرنســا، حيث أصدرت قوانني قضت بمد ميعاد دعوى اإللغاء إىل عام 1946م ، بسبب 

احلرب العاملية الثانية . 46
حيدث أحياًنا العتبارات خاصة ينــص القانون رصاحة عىل وقف ميعاد الطعن باإللغاء يف بعض 
القرارات اإلدارية، ومن ذلك نص املادة الرابعة من القانون املرصي رقم )377( لسنة 1953م بقوهلا 
» يعترب موقوًفا ملدة ســنة من تاريخ العمل بالقانون رقم )377( لسنة 1953م اخلاص باملعادالت 
الدراســية ميعاد الطعن يف قرارات اللجان القضائية الصادرة باالستناد إىل قرارات جملس الوزراء 
املشار إليها يف املادة الرابعة منه «،والعربة ليست بوقوع القوة القاهرة وإنام باألثر الذي يمكن ترتيبه 

عليها من حيث إمكان قيام ذوي الشأن باإلجراء أو استحالة ذلك عليه. 47
وعىل الرغم من عدم النص رصاحة يف الباب الرابع عرش من قانون أصول املحاكامت املدنية والذي 
مازال سارًيا يف الضفة الغربية، وكان سابًقا يف قطاع غزة، إال أن القضاء الفلسطيني قد اعرتف بوقف 
امليعاد للقوة القاهرة ومن ذلك ما قضت به املحكمة » عدم قيام املستدعية بتقديم طلبها أمام املحكمة 

زمن االحتالل اإلرسائييل ال يمنع من تقديمه يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية « . 48 
قرار من القضاء :-. 3

ابتدع القضاء الفلسطيني يف قطاع غزة طريقة جديدة لوقف املواعيد القضائية بام يف ذلك القرارات 
اإلدارية، حيث أصدر جملس القضاء األعىل بتاريخ 2018/11/30م قراًرا يقيض بتعليق العمل 

املرافعات واإلجراءات أمام املحاكم  املتعلقة هبا يف نظام  46  د. عبد اإلله سعيد الشهراين ، املواعيد واألحكام 
اإلدارية »دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي » ، ص 148 ، مكتبة القانون واالقتصاد ، الرياض ، 2014م . 

47  د. هاين غانم ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص 316 .
48  قرارها رقم 1995/23 والصادر بتاريخ 1995/6/22 ، جمموعة خمتارة من مبادئ العدل العليا من 1995 

- 2005 ، إعداد املحامي ناظم عويضة ، ص 29 ، بدون دار نرش .
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يف كافة حماكم جممع املحاكم يف غزة  فقط اعتبارا من ٢٠١٨/١٢/١حتى هناية يوم ٢٠١٨/١٢/٩ 
بسبب الرشوع باالنتقال إىل قرص العدل.

الفرع الثاين :  

قطع ميعاد الطعن بدعوى اإللغاء
يقصد بقطع امليعاد عدم االعتداد باملدة املنرصفة منه، لقيام صاحب احلق بإجراء يؤكد حرصه عىل 

اقتضائه ، فيرسي ميعاد جديد من تاريخ الرد عىل هذا اإلجراء. 49
وينقطــع ميعاد الطعن بدعوى اإللغاء بإحدى ثالثة حاالت وهي إما التظلم اإلداري أو رفع الدعوى 
إىل حمكمة غري خمتصة أو طلب اإلعفاء أو تأجيل دفع الرسوم القضائية سيتم تناوهلم عىل النحو اآليت :-

أواًل : التظلم اإلداري :
هــو طلب يقدم بأي صيغة من صاحب الشــأن، وهو الذي صدر القــرار يف مواجهته، إىل اجلهة 
اإلدارية التي أصدرت القرار أو التي ترأسها يلتمس فيه إعادة النظر يف قرارها الذي أصدرته. 50
ويعرفه الباحث بأنه هو قيام صاحب املصلحة بإبالغ اإلدارة كتابًيا بعدم رضاه عن القرار اإلداري 

ملتمًسا تعديله أو إلغائه. 
ومل يتطلب املرشع شــكل معني يف التظلم إال أنه ينبغي أن حيتوي عىل مضمون الشــكوى بحيث 
يتضمن بيانات دقيقة وحمددة عن القرار موضوع التظلم وأن حيدد املتظلم مطالبه بصورة واضحة. 51
وحتى يرتب التظلم اإلداري آثاره يف قطع امليعاد، البد من تقديمه خالل امليعاد القانوين املقرر لذلك.

وقد نص قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية رقم )3( لعام 2016م رصاحة يف املادة اخلامسة الفقرة 
الرابعة )أ( عىل ان التظلم يقطع امليعاد حيث قالت » ينقطع رسيان امليعاد املذكور يف الفقرة )1( من 
هذه املادة يف أي من احلاالت التالية: أ. التظلم اإلداري للجهة املختصة خالل ميعاد الطعن باإللغاء، 

49  أ. أمحد موسى الشامي ، النظام القانوين للميعاد يف دعوى اإللغاء وفقًا للقانون الفلسطيني ، ص 93 ، مرجع سابق .
50  د. عبد النارص أبو سمهدانة ، التظلم اإلداري يف فلسطني بني اجلواز والوجوب ، ص 33 ، دراسة حتليلية 
مقارنة يف ضوء أحكام حمكمة العدل العليا ، املجلة العربية للفقه والقضاء ، تصدرها االمانة العامة جلامعة 

الدول العربية ، العدد 44 ، إبريل 2013 م . 
51  د. هاين غانم ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص 322 . 
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وجيب أن ُيبت يف التظلم خالل ســتني يوًما من تاريخ تقديمه، ويعترب فوات ستني يوًما عىل تقديم 
التظلم دون أن جتيب عنه الســلطات املختصة، بمثابة رفضه، وحيسب ميعاد تقديم االستدعاء من 

تاريخ الرفض الرصيح أو الضمني بحسب األحوال.«
وقد أكدت حمكمة العدل العليا الفلســطينية عىل أنه » : أنه كان عىل املســتدعي أن يلجأ إىل تقديم 
اعرتاض أمام جلان االعرتاض للتظلم من قرار أمالك احلكومة بإخالء العقار ال يستند إىل أي أساس 
مــن الواقع أو القانون، إذ فضاًل عىل عدم وجود تلك اللجان ســوًاء أكان من الناحية القانونية أم 
الواقعية، فإن النص عىل اللجوء إليها جاء جوازًيا، وليس هناك ما يلزم عىل ســبيل الوجوب إتباع 

طريقة االعرتاض املشار إليها « 52
كام وأكدت يف حكم آخر عىل أن التظلم اإلداري اختياري يف فلســطني حيث قررت بأنه » .... أما 
القول بأنه كان عىل املســتدعى ضده أن يلجأ إىل تقديم اعرتاض أمام جلان االعرتاض للتظلم من 
القرار املطعون فيه، فإنه ال يســتند إىل أساس من الواقع أو القانون، إذ فضاًل عن عدم وجود تلك 
اللجان ســواء من الناحية الواقعية أو القانونية، فإن النص عىل اللجوء إليها جاء جوازًيا بمنطوق 

النص، وليس هناك ما يلزم عىل سبيل الوجوب اتباع طريقة االعرتاض املشار إليها «.53
وبحســب األصل فإن تقديم التظلم أمًرا اختيارًيا لصاحب احلق واملصلحة احلرية يف تقديمه أو اللجوء 
للقضاء فوًرا، إال أن املرشع الفلسطيني استثنًاء عىل هذا األصل فقد أوجب يف القرارات السلبية رضورة 
تقديم التظلم قبل اللجوء للقضاء واالنتظار حلني فوات املدة املقررة لإلدارة للرد عىل التظلم أو اللجوء 
للقضاء من تاريخ الرد وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من املادة اخلامسة من قانون الفصل يف املنازعات 
اإلدارية رقم )3( لســنة 2016 والتي نصت عىل ما ييل » يف حالة رفض اجلهة اإلدارية أو امتناعها عن 
اختاذ أي قرار كان جيب اختاذه وفًقا ألحكام القوانني أو األنظمة املعمول هبا، ال ُيقبل االستدعاء إال بعد 
تقديــم تظلم للجهة اإلدارية، ويتم البــت يف التظلم خالل ثالثني يوًما من تاريخ تقديمه، فإذا انقضت 
هذه املدة دون الرد عىل مقدم التظلم اعترب طلبه مرفوًضا وحيســب ميعاد االستدعاء من تاريخ الرفض 

الرصيح أو الضمني.« 

1996 ، منشور عرب موقع  7 لسنة  52  قرار حمكمة العدل العليا ، املنعقدة يف رام اهلل يف الدعوى اإلدارية رقم 
املقتفي ، جامعة بريزيت .

موقع  عرب  منشور   ،  1998/4/14 جلسة   ،  1996/7 رقم  الطلب  يف  اهلل  برام  العليا  العدل  حمكمة  قرار    53
املقتفي ، مرجع سابق .
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كام وقد نص قانون أصول املحاكامت املدنية يف الباب الرابع عرش يف املادة )284( الفقرة األوىل عىل ما 
ييل » يكون ميعاد تقديم االســتدعاء إىل حمكمة العدل العليا ستني يوًما من تاريخ نرش القرار اإلداري 
املطعون فيه أو تبليغه إىل صاحب الشــأن، ويف حالة رفــض اإلدارة أو امتناعها عن اختاذ أي قرار يبدأ 

امليعاد من تاريخ انقضاء ثالثني يوًما عىل تقديم الطلب إليها. «
بينــت حمكمة القضاء اإلداري املرصي احلكمة من التظلم الوجويب فقالت » أن احلكمة من التظلم 
الوجويب السابق عىل رفع دعوى اإللغاء سواء أكان التظلم إىل اجلهة اإلدارية التي أصدرت القرار، 
وإن كانت هي التي متلك سحبه أو الرجوع فيه أم إىل اهليئات الرئاسية .... احلكمة منه هي الرغبة 
يف التقليل من املنازعات بإهنائها يف مراحلها األوىل بطريق أيرس للناس، وذلك بالعدول عن القرار 

املتظلم منه إن رأت اإلدارة أن املتظلم عىل حق يف تظلمه  «54
وخالصة القول نستطيع القول بأن التظلم يف الترشيع الفلسطيني كأصل عام هو اختياري، إال أن 
املرشع الفلســطيني قد خرج عن هذا األصل وأوجــب التظلم قبل اللجوء للقضاء يف أمور معينة 
كالقرارات السلبية وكدعوى إلغاء تقارير الكفاية )األداء( بالنسبة للموظف العام طبًقا لنص املادة 

(36( من قانون اخلدمة املدنية .  

ثانًيا : رفع الدعوى إىل حمكمة غري خمتصة :
من املســتقر يف الفقه والقضاء أن رفع دعوى اإللغاء أمام حمكمة غري خمتصة يؤدي إىل قطع رسيان 

ميعاد رفع دعوى اإللغاء. 55
وقد قضت املحكمة اإلدارية العليا بأن رفع الدعوى أمام حمكمة غري خمتصة من شأنه انقطاع امليعاد. 56
وقد أكد قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية اجلديد يف املادة اخلامسة عىل أن رفع الدعوى إىل حمكمة 

غري خمتصة يؤدي إىل انقطاع امليعاد برشط أن يقدم خالل ميعاد الطعن باإللغاء.
كام وأكدت املحكمة اإلدارية العليا املرصية عىل أنه »يف حال توجه املدعي لرفع دعواه إىل حمكمة غري 
خمتصة إال أن هذه األخرية مل تقبل الدعوى ففي مثل هذه احلالة فإن ميعاد الطعن باإللغاء ال ينقطع « 57

54  طعن رقم 1274 لسنة 9 ق . ع جلسة 1965/6/5م سنة املكتب الفني »10« ص 1553 ، القاعدة رقم )141) 
55  د. حممد رفعت عبد الوهاب ، أصول القضاء اإلداري ، ص 94 ، دار اجلامعة اجلديدة ، 2007م . 

56  طعن رقم 1375 لسنة 7 ق . ع جلسة 1965 ، 9 ، 5 سنة املكتب الفني 10 ص 1329 القاعدة رقم )122) 
57  حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 1676 لسنة 32 ق.ع جلسة 1990/2/17 ، سنة املكتب الفني 35 

، ص 1079 ، القاعدة رقم )95) .
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ونتفق مع من ســبقنا من الفقه ونرى أن احلكــم بعدم القبول جيب أن يؤدي إىل قطع رسيان ميعاد 
رفع دعوى اإللغاء وذلك محاية للغري حســن النية 58 ، برشط أن تكون املحكمة املتوجه املستدعي 

إليها هي حمكمة باملعنى الفني .

ثالًثا : طلب اإلعفاء أو تأجيل دفع الرسوم :
اســتقر جملس الدولة املرصي والفرنيس عىل أن تقديم طلب اإلعفاء من الرســوم القضائية متهيًدا 
لرفع دعوى اإللغاء يقطع ميعاد رفع الدعوى لتبدأ مدة ســتني يوًما جديدة ابتدًاء من تاريخ إعالن 

القرار الصادر يف طلب اإلعفاء من الرسوم . 59
ومن اجلدير ذكره أن طلب اإلعفاء من الرسوم القضائية الذي يقطع امليعاد هو الطلب املقدم ألول 

مرة وال يقطع امليعاد إال ملرة واحدة فقط . 60
ولقد قضت املحكمة اإلدارية العليا يف مرص بأن » : ميعاد رفع دعوى اإللغاء بالنسبة لطلبات إلغاء 
القرارات اإلدارية ينقطع بتقديم طلب املســاعدة القضائية الذي يقدم من صاحب الشأن إلعفائه 

من رسوم الدعوى .. «61
علاًم بأن املرشع الفلسطيني مل ينص عىل اإلعفاء من الرسوم القضائية، لكنه نص عىل تأجيلها، وهذا ما 
نص عليه قانون رســوم املحاكم النظامية الفلسطيني رقم )1( لسنة 2003 يف املادة رقم )14( الفقرة 
األوىل حيث قالت » : إذا ادعى شــخص بعدم اقتداره عىل دفع الرســوم يف أية دعوى حقوقية تقوم 
املحكمة بالتحقق من حالة عدم اقتداره فإذا اقتنعت بصحة االدعاء تقرر قبول الدعوى برسم مؤجل « .
وقد نص قانون املنازعات اإلدارية رقم )3( لعام 2016م عىل أن طلب تأجيل الرسوم من أسباب 
قطع امليعاد طبقا للفقرة الرابعة ج من نص املادة اخلامســة م4/5/ج والتي قضت بام ييل »ينقطع 
رسيان امليعاد املذكور يف الفقرة )1( من هذه املادة يف أي من احلاالت التالية: ج . تقديم طلب تأجيل 

الرسوم رشيطة أن يقدم هذا الطلب خالل ميعاد الطعن باإللغاء.« 

58  د. هاين غانم ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص 319 .
59  د. ماجد احللو ، القضاء اإلداري ، ص 327 ، مرجع سابق . 

60  د. هاين غانم ، القضاء اإلداري ، مرجع سابق ، ص 327 . 
61  حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم 2351 لسنة 41 ق . ع جلسة 1997/12/20 ، سنة املكتبة 

الفني 43 ، اجلزء األول ، ص 497 ، رقم 53 .
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يتضح مما سبق أن يف فلسطني يعد طلب تأجيل دفع الرسوم ورفع الدعوى إىل حمكمة غري خمتصة وتقديم 
التظلم اإلداري يقطعن امليعاد رشيطة تقديمهم ضمن امليعاد القانوين املحدد لقبول دعوى اإللغاء .

رابًعا : احلصول عىل إذن :
أوجب قانون تنظيم مهنة املحاماة يف املادة )26( الفقرة اخلامســة منه عىل أنه جيب عىل املحامي » 
أال يقبل الدعوى ضد زميل له أو ضد املجلس قبل إجازته من قبل املجلس « وهي ما تعرف عملًيا 

باحلصول عىل إذن اختصام .
ويرى الباحث أن تقديم طلب احلصول عىل إذن اختصام واالنتظار حلني صدور الرد يؤدي إىل ضياع 
حقوق االفراد، ومن ثم حتصن القرار اإلداري، لذا فإن الباحث يؤكد بأن تقديم طلب للحصول عىل 
إذن اختصام يقطع امليعاد مثله مثل التظلم، خاصة وأن نص املادة نصت عىل سبيل الوجوب ال اجلواز.

النتائـــــج و التوصيــــــات 

اواًل : النتائــج :-
أحسن املرشع الدستوري الفلسطيني عندما نص يف القانون األسايس عىل عدم جواز حتصني . 1

أي عمل أو قرار إداري من اخلضوع للقضاء.

يتميز القرار اإلداري عن العمل املادي يف أنه حيدث أثار قانونية بذاته.. 2

تبنى املرشع الفلسطيني يف قطاع غزة درجة ثانية من درجات التقايض يف الطعن بالقرارات اإلدارية.. 3

أحسن املرشع الفلسطيني عندما ترك مواعيد املسافة لسلطة القايض التقديرية.. 4

بحسب األصل يرتتب عىل فوات ميعاد الطعن بدعوى اإللغاء حتصن القرار اإلداري، بحيث . 5
يصبح القرار اإلداري املعيب كالسليم باستثناء بعض القرارات مثل املنعدمة و املستمرة .

يعترب طلب تأجيل دفع الرسوم ورفع الدعوى ملحكمة غري خمتصة والتظلم اإلداري من األمور . 6
التي تقطع امليعاد يف دعوى اإللغاء.

ثانًيا : التوصيات :- 
يويص الباحث برضورة إهناء االنقســام والعمل عىل توحيــد قانون املنازعات اإلدارية بني . 1

شطري الوطن.
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يويص الباحث املرشع عند توحيده القوانني بني غزة والضفة بإنشاء حماكم إدارية واعتامد فيها مبدأ . 2
التقايض عىل درجتني كام فعل املرشع يف قطاع غزة يف قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية اجلديد.

يويص الباحث املرشع الفلسطيني بالنص عىل اإلعفاء من الرسوم بجانب تأجيلها للحاالت . 3
الصعبة وترك ذلك لسلطة القايض التقديرية يف حتديد ذلك.

يويص الباحث بنرش أحكام القضاء اإلداري الفلسطيني يف كتب مستقرة ملا لألحكام القضائية . 4
الدور الكبري يف ترسيخ مبادئه خاصة وأنه من صنع القضاء. 

قائمة املراجع

أواًل : القوانني واألنظمة :
القانون األسايس الفلسطيني لعام 2003 وتعديالته . . 1

قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية الفلسطيني رقم )3( لعام 2016م .. 2

قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم )2( لعام 2001م.. 3

قانون املرافعات املرصي رقم )13( لسنة 1968م. 4

قرار بقانون رقم )57( لعام 2016م اخلاص بتشكيل املحكمة الدستورية العليا .. 5

قانون رسوم املحاكم النظامية رقم )1( لسنة 2003 م .. 6

قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998 م .. 7

قانون جملس الدولة املرصي رقم )47( لسنة 1972م . . 8

قانون تنظيم مهنة املحاماة الفلسطيني رقم )3( لسنة 1999م .. 9

ثانًيا : املراجع : 
د. عبد الغني بسيوين ، القانون اإلداري ، منشأة دار املعارف ، االسكندرية ، 2005 . . 1

د. هاين عبد الرمحن غانم ، القضاء اإلداري )يف ضوء قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية الفلسطيني . 2
اجلديد رقم 3 ، لسنة 2016 ، الطبعة األوىل ، 2017م ، مكتبة نيسان للنرش والتوزيع ، غزة . 

د. هاين عبد الرمحن غانم و د. أنور محدان الشاعر ، الوسيط يف القانون اإلداري )يف ضوء اجتهاد . 3
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أحكام القضاء اإلداري يف فلسطني( ، الطبعة االوىل ، 2019م ، مكتبة نيسان للنرش والتوزيع ، غزة .

د. أعــاد محود القييس ، الوجيــز يف القانون اإلداري ، ص 300 ، الطبعة األوىل ، دار األوائل . 4
للطباعة والنرش ، عامن ، 1998م . 

د. عبد النارص أبو ســمهدانة ، موسوعة القضاء اإلداري يف فلسطني ، الكتاب الثاين ، مكتبة . 5
دار الفكر ، القدس ، بدون تاريخ .

د. رأفت فودة ، النظام القانوين للميعاد يف عوى اإللغاء ، دار النهضة العربية ، 1998. . 6

د. حممد الشافعي أبو راس ، القضاء اإلداري ، ص 212 ،  مكتبة النرص ، بدون تاريخ .. 7

د. منصور إبراهيم العتوم ، القضاء اإلداري ، دراسة مقارنة ، الطبعة األوىل ، دار وائل للنرش،2013 . . 8

د. ماجد راغب احللو ، القضاء اإلداري ، طبعة 2000 ، بدون دار نرش . . 9

د. إبراهيم احلمود ، وســائل اإلدارة يف إهناء قراراهتــا ، جملة احلقوق تصدر عن جملس النرش . 10
العلمي ، جامعة الكويت ، السنة الثامنة عرش ، العدد الرابع ، ديسمرب 1994م .

أ. يوسف شباط ، موعد الطعن يف دعوى اإللغاء ودوره يف توطيد سيادة القانون ، جملة جامعة . 11
دمشق ، العدد )12) . 

موقع املقتفي ، منظومة القضاء والترشيع يف فلسطني ، جامعة بريزيت ، معهد احلقوق ، موقع . 12
. (http://muqtafi.birzeit.edu/) عىل الشبكة العنكبوتية

د. حممود خلف اجلبوري ، القضاء اإلداري يف العراق ، الطبعة الثانية ، دار املريض ، بغداد ، 2014 . . 13

د. عبد الغني بسيوين عبد اهلل ، القضاء اإلداري ، الطبعة الثالثة ، منشأة دار املعارف ، 2006م . . 14

د. فؤاد أمحد عامر ،ميعاد رفع دعوى اإللغاء يف ضوء أحكام املحكمة اإلدارية العليا ، الطبعة . 15
الثانية ، املركز القومي لإلصدارات القانونية ، القاهرة ، بدون تاريخ نرش .

أ. أمحد موســى الشــامي ، النظام القانوين للميعاد يف دعوى اإللغاء وفًقا للقانون الفلسطيني . 16
)دراســة حتليلية مقارنة( ، رسالة ماجســتري ، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ، 

ختصص القانون واإلدارة العامة ، جامعة األقىص ، 2017 .

د. الفلح ، رشوط قبول دعوى اإللغاء دراسة مقارنة .. 17
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د. عدنان عمرو، القضاء اإلداري يف فلســطني ، الطبعة الثانية ، اإلسكندرية ، منشأة املعارف . 18
، 2008م  . 

د. عبد النارص أبو ســمهدانة ، موسوعة القضاء اإلداري يف فلسطني - قضاء اإللغاء ، الطبعة . 19
األوىل ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2010م .

د. عبد اإلله سعيد الشهراين ، املواعيد واألحكام املتعلقة هبا يف نظام املرافعات واإلجراءات أمام . 20
املحاكم اإلدارية »دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي « ، مكتبة القانون واالقتصاد ، الرياض ، 2014م . 

د. عبد النارص أبو سمهدانة ، التظلم اإلداري يف فلسطني بني اجلواز والوجوب ، دراسة حتليلية . 21
مقارنــة يف ضوء أحكام حمكمة العدل العليا ، املجلة العربية للفقه والقضاء ، تصدرها االمانة 

العامة جلامعة الدول العربية ، العدد 44 ، إبريل 2013 م . 

د. حممد رفعت عبد الوهاب ، أصول القضاء اإلداري دار اجلامعة اجلديدة ، 2007م . . 22

ثالًثا : األحكام والفتاوى : 
جمموعة خمتارة من قرارات حمكمة العدل العليا 1951-1956 ، إعداد وجتميع القايض وليد . 1

احلايك ، اجلزء العارش ، .مطابع منصور ، غزة ، 1996 .

مبادئ حمكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة 2006 - 2013 ، ، جمموعة القايض أرشف نرص . 2
اهلل واملحامي نضال جرادة ، إرشاف املكب الفني ، الطبعة األوىل ، 2015 ، غزة - فلسطني . 

جمموعــة خمتارة من مبادئ العدل العليا من 1995 - 2005 ، إعداد املحامي ناظم عويضة ، . 3
بدون دار نرش .
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تعليق عىل القرار التفسريي للمحكمة الدستورية العليا الصادر يف الطلب رقم 
)10( لسنة )3( قضائية

دكتور فتحي فكري/أستاذ القانون العام كلية احلقوق - جامعة القاهرة

يف طلبات تفسري النصوص القانونية تتوارى اخلصومات، وتغيب بالتايل الواقعات مثار التجاذبات 
بني طرفني يسعى كل منهام لالنتصار حلجته أمام جهات القضاء  .

فطلبات التفسري ُتقدم دون أن يســبقها نزاع باملعنى السابق، وإزاء ذلك ال معدى يف جمال التعليق 
عىل تلك الطلبات من االستعاضة عن بســط الوقائع ببحث استيفاء الطلب إلجراءات التقدم به 
وطرحه عىل قاضيه، أال وهو املحكمة الدستورية العليا طبقًا للامدة 103 )ب( من القانون األسايس.
  وقد رسمت املادة )30( البند )1( من القانون رقم )3( لسنة 2006 خطوات طلب التفسري بنصها عىل 
أن »يقدم طلب التفســري من وزير العدل بناء عىل طلب من رئيس السلطة الوطنية أو من رئيس جملس 
الوزراء أو رئيس املجلس الترشيعي أو رئيس جملس القضاء األعىل أو من انتهكت حقوقه الدستورية « .  

ولنا عىل هذا النص ملحوظة اجيابية وأخرى سلبية .
فمن حسنات النص توسعه يف بيان من له احلق يف حتريك طلب التفسري، ففضاًل عن رئيس السلطة 
الوطنية ، ُكفل هذا احلق للسلطات الثالث : التنفيذية ) رئيس جملس الوزراء ( ، الترشيعية ) رئيس 
املجلس الترشيعي ( ، القضائية ) رئيس جملس القضاء األعىل ( . بيد أن القائمة مل توصد عىل سلطات 
احلكم ، إذ أضيف هلا الفرد العادي62 حال انتهاك  أحد حقوقه الدستورية . وهذه اإلضافة حُتسب 
للشــارع الفلسطيني باعتبارها ترمجة لفكرة أن الدستور بمثابة عقد اجتامعي بني احلاكم واملحكوم 
، مما يقتىض عدم جواز اباحة احلق يف طلب التفسري للسلطات احلاكمة وحجبه عن الفئة املحكومة 

، إذا جرى التغول عىل حقوقها املكرسة دستوريًا . 
  من هذا املنطلق يمكن القول بأن التنظيم الســالف البيان يفضل ذلك الذي نصادفه يف ترشيعات 

62  يف تطبيق لذلك راجع القرار التفسريى للمحكمة الستورية العليا يف الطلب رقم )1( لسنة )3( قضائية بتاريخ 
25 /3 /2018 واملنشور بمجلة العدالة والقانون - العدد )33) - ص 141 ، وتعليق حممد النجار يف ذات 

املوجع - ص 147  
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دول أخرى 63 ُتقرص مكنة تفعيل طلبات التفسري عىل السلطات العامة وحدها .
  هذا عن الوجه اإلجيايب ، اما الوجه العكيس فيجســده عدم متكني اجلهات  املذكورة يف النص من 
التقدم بطلب التفســري مبارشة ، حيث يتعني عليها أن تتوجــه بطلبها إىل وزير العدل بوصفه قناة 

االتصال الوحيدة بينها وبني املحكمة الدستورية العليا .
  ونعتقد انه من غري املنطقي أن يمتنع عىل رئيس الدولة تقديم طلب التفسري إال من خالل وزير العدل، 
وذات التحفظ نقابله فيام خيص رئيس جملس الوزراء الذي يتوجب عليه اللجوء إىل أحد أعضاء حكومته 
لتمرير طلب التفسري إىل ساحة القايض الدستوري ! ثم كيف يطلب رئيس جملس القضاء األعىل من 

السلطة التنفيذية ، ممثلة يف وزير العدل ، محل طلب التفسري للمحكمة الدستورية العليا ؟
  وال تصــح املحاجة يف ذلــك بأن وزير العدل خيتار - عادة - من بني رجال القضاء، فبمجرد تقلده 
ملنصبه يضحي عضوًا يف احلكومة كفرع للسلطة التنفيذية ، وعلينا أال نغض الطرف عن هذه احلقيقة 

اجللية يف تعاملنا مع هذه اإلشكالية .  
  وربام قدر البعض أن توســط وزير العدل يف طلب التفســري املقدم من األفراد له ما يربره ويساند 
وجوده، من خالل توجيه هؤالء إىل قواعد قبول الطلب ، مما جينبهم رفضه شكاًل . وهذا التخريج 
- إن تردد - غري كاف لالنحياز له ، فوزير العدل ، سواء قدم طلب التفسري من السلطات العامة أو 
األفراد ال يملك - قانونًا - إال احالته للمحكمة الدستورية العليا . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى 
، فإن أي توجيه ألصحاب الشــأن بخصوص الطلب قد خيفي بني طياته تدخاًل - غري مسموح به 
-من عضو بالســلطة التنفيذية يف شأن من شؤون العدالة، وتداخاًل حمظورًا يف إحدى مهام القضاء 

الدستوري 64 .
  وبعيدًا عن النظرة النقدية للنصوص القانونية ، وبالعودة إىل طلب التفســري موضوع التعليق نشــري 
إىل اســتكامل مفرتضه بتقديمه من وزير العدل بناء عىل طلــب رئيس جملس القضاء األعىل ، بناء عىل 

63  ُتقدم طلب تفسري الترشيعات الربملانية يف مرص من وزير العدل بناء عىل طلب رئيس جملس الوزراء أو رئيس 
48 لسنة  33 من القانون رقم  جملس النواب أو املجلس األعىل للهيئات القضائية ) الفقرة األوىل من املادة 

1979 بشأن املحكمة الستورية العليا (.
64  طبقًا للامدة 98 من القانون األساسى » القضاة مستقلون ، ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون ، وال جيوز 
ألية سلطة التدخل يف القضاء أو يف شأن من شئؤون العدالة » .وحرى بالذكر أن دساتري خمتلف الدول ال ختلو من 
نص نظري ، احرتامًا ملبدأ الفصل بني السلطات ، وتأكيدا عىل استقالل القضاء كحصن حامى للحقوق واحلريات
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قــرارات صادرة من حمكمة العــدل العليا يف عدة دعاوي 65 لبيان مدلول املواد )47( ، ) 47م كرر ( ، 
(54( من القانون األسايس . 

وهنا يطرح السؤال التايل : هل هذه النصوص بحاجة بالفعل إىل االحتكام آللية التفسري ؟
قبل حماولة االجابة عىل هذا السؤال من األمهية بمكان بيان أن احلاجة للتفسري ال تثور إال إذا غلف 
النص غموض 66 من شأنه إثارة االلتباس حول مراد الشارع ومقصوده من الصياغات املستخدمة. 
وبدون هذا الغموض تنتفي علة التفسري وتغيب احلكمة منه ، بام يفرض علينا العودة للمبدأ األصويل 

القايض بأنه » ال اجتهاد مع وضوح النص « .
وغري منتج االحتجاج عىل هذا الضابط بتخلف النص عليه ، فاألمر ينرصف إىل رشط بدهيي 67 ،ال 

يقتيض إعامله تقنني ترشيعي ، أو تكريس نيص .
وعلينا اآلن استعراض النصوص املذكورة آنفًا لنرى جتاوهبا مع قيد غموض النصوص وإهبامها : 

املادة )47) : 1- املجلس الترشيعي الفلسطيني هو السلطة الترشيعية املنتخبة .

                      2 - بام ال يتعارض مع أحكام هذا القانون يتوىل املجلس الترشيعي مهامه       

                            الترشيعية والرقابية عىل الوجه املبني يف نظامه الداخيل . 

                      3- مدة املجلس الترشيعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وجترى االنتخابات 

                            مرة كل أربع سنوات بصور دورية « .

املادة )47 مكــرر( : » تنتهي مدة والية املجلس الترشيعي القائم عند أداء أعضاء املجلس اجلديد 
املنتخب اليمني الدستورية « .

املادة )55( : حتدد خمصصات وحقوق وواجبات أعضاء املجلس الترشيعي .. بقانون  . 

65  الدعاوي : ) 2017/138 ( ، )2017/146 ( ، ) 150 / 2017 ) .
66  مع التأكيد عىل رشط غموض النص املطلوب تفسريه ، أضاف البعض أن الغموض » هو غموض نسبى ، فقد تكون 
ألفاظ النص واضحة وغري غامضة ، ومع ذلك يكون النص غامضًا فيام يتعلق باألحكام التي يمكن أن تستخرج منه 

وحدود تطبيقه وحيتاج إىل تفسري لبيان هذه األمور ، بام يتفق مع إرادة مصدر النص ، ودون أدنى مساس به  . 
عبد العزيز حممد ساملان - تعليق عىل القرار الصار يف الطلب رقم 2 لسنة 3 قضائية املحكمة الستورية العليا »   

تفسري » - جملة العدالة والقانون - العدد )33) - ص 132
67  انظر : فتحى فكرى - اختصاص املحكمة الدستورية العليا بالطلب األصىل بالتفسري - 2011 - ص 148
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وإذا نظرنا لتلك املواد كل عىل حده ، سنجد أن املادة 47، 54 من الدستور تنتفي احلاجة لتفسريمها 
، فال غموض اعرتامها ، وال لبس احاط هبام . فاألوىل تتناول حتديد السلطة الترشيعية ، ومهامها ، 
ودورية إعادة تشكيلها . وعىل ذات النسق أتت صياغة املادة الثانية ببيان أن القانون هو أداة تكريس 

منظومة حقوق وواجبات أعضاء املجلس النيايب .
واملادة التي تفجر اجلدل بشأهنا هي املادة 47 مكرر املتعلقة بإنتهاء والية املجلس الترشيعي القائم 
، حيث يمكن محلها عىل أكثر من معنى ، وتضاربت بالفعل القرارات التفســريية بخصوصها ، كام 

سنرى الحقًا .
إال أن النظرة الفاحصة تكشف عن أننا أمام ما يمكن أن نطلق عليه » كتلة نصية » ، أي جمموعة من 
النصــوص تتصل فيام بينها بعرى ال تقبل االنفصام أو االنفصال . وإعاماًل ملبدأ عدم جواز الفصل 
بني النصوص التي تنتظمها وحدة املوضوع ، فإن طلب التفسري ينرصف إىل مجلة املواد امللمح إليها، 
كنصوص تقتيض استصفاء إرادة املرشع ) السلطة التأسيسية ( بشأهنا . وهذا ما أخذت به املحكمة 

الدستورية العليا ونشاطرها فيه .
وســنعرض اآلن ملضمون 68 ما خلصت إليه املحكمة الدستورية العليا يف حتديدها ملدلول الكتلة 

النصية ، متهيد إلبداء رأينا.
وبادئ ذي بدء أبانت املحكمة أن املجلس الترشيعي الفلســطيني يعد الســلطة الترشيعية املنتخبة ، 
وعىل هذا النحو هو أحد السلطات الثالث يف أي دولة . وليست العربة بانتخاب األعضاء املكونني 
للربملان ، وإنام بمامرســة مهامه األساســية املتفق عليها يف خمتلف االنظمة ، وبام أن املجلس امُلنتخب 
يف 25 /1/ 2006 ، مل يعقد ســوى دورة واحدة انتهت يف 7/5 / 2007 ، ومل يلتئم عقده عقب 
ذلك69  ، بسبب االنقسام الذي حدث يف 14 /6 / 2007 ، مما جعله يف حالة تعطل منذ العام 2007 
حتى اآلن ، األمر الذي افقد املجلس » صفته كسلطة ترشيعية ، وبالنتيجة صفة املجلس الترشيعي   .

68  سريد عرضنا بصورة جمملة تفاديًا لتكرار ما ُسطر بحيثيات القرار .
69  التقريب بني املادة 47 /2 من الدستور ، واملادة 16 من النظام الداخل للمجلس الترشيعى يفيد أن املجلس 
يعقد دورته العادية السنوية عىل فرتتني مدة كل منهام أربعة أشهر ، تبدأ األوىل يف األسبوع األول من شهر 
مارس ، والثانية يف شهر سبتمرب .اما الدورات غري العادية فتجرى بناء دعوة من رئيس املجلس ، أو بطلب 
من جملس الوزراء ، أو ربع عدد أعضاء املجلس . واشار القرار التفسريى إىل أن املجلس الترشيعى ُدعى لقعد 
اإلفتتاحية  اجللسة  تكون  أن  ، عىل   2007 لسنة   )27( الرئاسى رقم  املرسوم  بموجب  الثانية  العادية  دورته 

بتاريخ 11 /7 /2007 ، وهو ما حالت دونه حالة الشقاق مع حركة محاس . 
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  وتأكيدًا ملا ســبق اشارت املحكمة الدستورية العليا إىل املهمتني الرئيسيتني 70ألي برملان ومها سن 
القوانني املنظمة حلركة املجتمع يف شــتى جماالهتا ، ورقابة أداء الســلطة التنفيذية ، لتقويم نشاطها 

وتصويب ترصفاهتا ، وإن لزم األمر، إقرار مسؤوليتها .
  وبســبب عدم انعقاد املجلس النيايب غاب الدور الترشيعي ، حيث سدت القنوات أمام مرشوعات 

القوانني71  التي يمكن أن تطرح من احلكومة ، أو اإلقرتاحات التي قد يبادر هبا أعضاء الربملان 72. 
  واعتربت املحكمة أن تعطل هذا الدور » يتناقض مع القسم الذي يؤديه النواب أمام املجلس قبل 
رشوعهم باألعامل ) أقســم باهلل العظيم أن أكون خملصًا للوطن ، وأن أحافظ عىل حقوق الشعب 
واألمة ومصاحلها ، وأن احرتم القانون ، وأن أقوم بواجبايت حق القيام واهلل عىل ما أقول شهيد ( « .
  ومل خيتلف الوضع بالنســبة للوظيفة الرقابية للربملان ، التي » تعد - وفقًا حليثيات القرار التفســريي - » 
من أهم اختصاصات املجالس الترشيعية يف العامل ، خاصة يف األنظمة الربملانية وشــبه الرئاسية ، هبدف 
حتقيق املساءلة والشــفافية والتأكيد عىل مبدأ فصل السلطات واحرتام سيادة القانون ومساءلة الوزراء 
واملســؤولني ومراقبة أداء السلطة التنفيذية فإن املجلس الترشيعي مل يامرس أي دور يتعلق بالرقابة منذ 
انتخابه ، أو لنقل منذ االنقســام ، حيث مل يتمكن من وضع آليات الرقابة الصارمة التي تتعلق بحجب 
ومنح الثقة للحكومة ، أو يف كيفية مناقشة تقارير هيئة الرقابة العامة واختاذ القرارات الرضورية بشأهنا، 
أو فيام يتعلق بتشكيل جلان التحقيق أو طرح األسئلة وتوجيهها للحكومة أو الوزراء واملتعلقة بالقضايا 
مجيعها والشــؤون املدنية والعدل والصحة والتعليم والزراعة والشــباب والرياضة واألرسى واملالية 
والشــؤون االجتامعية والتخطيط واإلسكان ...الخ. كل ذلك يؤكد غياب عمل املجلس الترشيعي يف 

ممارسة أهم اختصاصاته املوكولة له والذي انتخبه الشعب ليامرس هذه االختصاصات « .  
  وعىل الرغم من عدم عقد جلســات املجلس منذ 2007 ، ليبارشالواجبات املناطة به دستوريًا ، 

70  للمجلس النيابى الفلسطيني مهام أخرى مل يفت القايض الدستورى استعراضها كتعزيز الديمقراطية واحلياة 
الربملانية ، واحرتام سيادة القانون يف املجتمع ، فضال عن دوره السيايس عىل الصعيد الداخىل ، وعىل صعيد 
بالدبلوماسية  تتعلق  ومهمة   ، االرسائيىل  االحتالل  ملامرسات  والتصدى   ، واملفاوضات  السلمية  العملية 
الربملانية ، وتوثيق عالقات املجلس الترشيعى الفلسطيني بالربملانات العربية والدولية ، وكذلك مهمة املىض 

يف عملية االصالح يف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية
71  ينظم اقرتاح احلكومة ملرشوعات القوانني نص املادة )65( من النظام الداخىل للمجلس الترشيعى .

كرست املادة )67( من النظام الداخىل للمجلس الترشيعى حق النواب يف اقرتاح مرشوعات القوانني أو تعديلها .  72
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فإن األعضاء يتلقون خمصصات ومكافــآت وبدالت ونثريات وخالفه ، طبقًا ملا تنص عليه املادة 
(55( من الدستور والنظام الداخيل للمجلس الترشيعي .

  واألخطــر من ذلك متتع النواب باحلصانة اإلجرائية التي يســتظل هبا عضو الربملان73 ، دون ظل 
من ســند منطقي أو عقالين ، الرتباط  تلك احلصانة بوشــائج ال تنفك بمامرسة النشاط النيايب ) 

الترشيع - الرقابة ( الغائب كلية74 يف فرضنا .
  وما ورد آنفًا يف قرار املحكمة الدســتورية العليا بمثابة حقائق شــاخصة عىل أرض الواقع ، ومن 
ثم ال نملك سوى التسليم هبا ، والنظر فيام ينجم من نتائج عنها ، وعىل رأسها امكانية تقرير انتهاء 

والية املجلس ، وتاريخ هذا اإلنتهاء حال القول به .
  ويف ســبيل البحث عن ذلك تربزأمامنا املادة )47( مكرر من القانون األســايس والتي تربط بني 

انتهاء املجلس الترشيعي القائم وأداء أعضاء املجلس اجلديد اليمني القانونية .
  واملستفاد من ظاهر النص ، أن املجلس الترشيعي املنتخب عام 2006 يمكنه االستمرار حتى يتم 
انتخاب جملس آخر، ويؤدي أعضاء املجلس اجلديد اليمني الواردة يف الدســتور ، مهام طالت فرتة 
وجود املجلس احلايل . وعىل هذا جرى العمل - كام سلف القول - حيث تبني حصول نواب املجلس 
الترشيعي عىل سائر خمصصاهتم ، ودفعهم اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضدهم بحصانة عضويتهم . 
  وتدعم هذا النهج بقرار تفسريي للمحكمة الدستورية العليا يف 2016 معلنًا ” مد والية أعضاء 
املجلس الترشيعي املنتهية واليته الزمنية مؤقتًا إىل حني أداء أعضاء املجلس الترشيعي اجلدد اليمني 

الدستوري75  

73  وفقًا للامدة )53( البند )2( » ال جيوز التعرض لعضو املجلس الترشيعى بأي شكل من األشكال ، وال جيوز 
إجراء أي تفتيش يف أمتعته أو بيته أو حمل إقامته أو سيارته أو مكتبه ، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص 

به طيلة مدة احلصانة ؟ .
74  طرحت هذه اإلشكالية بشكل عمىل ، وكنا قد انتهينا يف تعليق لنا إىل أن » القول بإنتهاء والية املجلس ، أو 
اإلقرار بوجوده حلني اختيار املجلس القادم ، ال أثر له عىل انتفاء احلصانة اإلجرائية ، يف ظل فرض عدم وجود 

أدنى فرصة ملبارشة مهام العضوية « .
فتحى فكرى - تعليق عىل حكم حمكمة العدل العليا يف الدعوى رقم 230/ 2014 - جملة العدالة والقانون - العدد 

(25) - ص 299 ، وخصوصًا ص 311 .
العدالة  بمجلة  منشور   -  2016  /  3 رقم  تفسريى  قرار   -  2016/11/8  - العليا  الدستورية  املحكمة    75

والقانون - العدد )29 ) - ص224 ، وانظر تعليق حممد النجار عىل القرار بذات املجلة - ص230
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  بيد أن هذا الفهم ، يتامهي مع منهج الرشح عىل املتون يف التفســري . ويؤخذ عىل هذا املنهج أنه ال 
يرتجم - يف الكثري من الفروض - حقيقة مراد الشــارع من النصوص ، ليس فقط لتمســكه بظاهر 
العبارات املستخدمة ، وإنام أيضًا لتغافله عن أن النصوص املنصبة عىل ذات املوضوع ، يتعني النظر 
إليها كوحدة واحدة ، حتى نستخلص منها حلواًل متناعمة ، غري متنافرة مع مراميها أو مقاصدها .
  يف هذا اإلطار ال جيب فصل املادة )47( مكرر من القانون األســايس عن قرينتها املادة )3/47 ) 
والتي تقيض بإجراء اإلنتخابات الربملانية بصورة دورية مرة كل أربع سنوات . واملقاربة بني النصني 

تفصح عن أمرين :
- رضورة إجــراء انتخابات  دورية كل أربع ســنوات ، التزامًا بمبدأ تداول الســلطة عىل صعيد 

الوظيفة الترشيعية .
-  يرتبط اجراء االقرتاع الدوري ، طبقًا للدستور، أن يوجد لدينا جملس قائم ، وآخر ُاختري ليخلفه 
، وينتظر مبارشة مهامه عىل اثر أداء اليمني القانوين ، وهبذا نتجنب مقابلة حالة من الفراغ يف السلطة 

الترشيعية . 
  وهذ هو املنحى الذي نحت إليه املحكمة الدستورية العليا ، ونعتقد صوابه .

  بمراعاة كل ماسبق يطرح التساؤل حول جواز حل املجلس الترشيعي ؟
  بتفحص نصوص القانون األسايس سنصطدم بخلوه من نص يسمح لرئيس السلطة الوطنية بإختاذ 
تلك اخلطوة . وهنا يثور التساؤل من جديد هل يمكن للقايض الدستوري أن يتصدى لألمر ويقرر 

حل الربملان ، من خالل طلب تفسري ؟
  انتهت املحكمة الدستورية العليا إىل جواز ذلك ٍسواء يف حيثيات قرارها76  التفسريي أو 

76  باستعارة الفقرة املعربة عن ذلك يف حيثيات  القرار التفسريى نطالع العبارة التالية : » أمام غياب انعقاد دورات 
املجلس الترشيعى ، وبالتايل عدم القيام باختصاصاته املوكولة إليه خاصة يف جماىل الترشيع والرقابة وحتمل املوازنة 
العامة أعباء ضخمة ، وعدم وجود مادة يف القانون األساسى تعطى رئيس الدولة احلق بحل املجلس الترشيعى ، 
عىل الرغم من أن الرئيس يملك السلطة الفعلية يف إدارة الدولة واصدار القرارات بقوانني طبقًا للامدة )43( من 
القانون األساسى يف ظل غياب املجلس الترشيعى وتعطل عمله ، واستمراره بمامرسة سلطاته هبدف احلفاظ عىل 
السلطة  غياب  ظل  يف  املركزية  والسلطة  الرئيس  والعنوان  املخاطب  باعتباره  فلسطني  يف  السياسى  النظام  كينونة 
الترشيعية ، واملسؤول األول عن سالمة الوطن وأمن استقراره وسالمة أراضيه وتنفيذ التعهدات الدولية ) حيث 
أن الرئيس قبل مبارشة مهامه أقسم عىل اإلخالص للوطن ومقدساته وتراثه القومى واحرتام النظام الددستورى 
العودة إىل  35 « ( ، أال يستدعى ذلك  الفلسطيني رعاية كاملة » مادة  والقانون ، واألهم رعاية مصالح الشعب 
الشعب باعتباره مصدر السلطات وممارسة حقه الديمقراطى يف ظل نظامنا السياسى الديمقراطى ، مما يستدعى 

حل املجلس الترشيعى من قبل املحكمة الدستورية العليا ؟ «
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منطوقه77  ، وهو ما نخالفها فيه، ويؤازر قناعتنا يف ذلك أكثرمن دليل وغري برهان : 
حل الربملان خيار متاح للسلطة التنفيذية الهناء وجود الربملان بصورة مبترسة ، أي قبل اكتامل . 1

مدته، نتيجة لنشوء رصاع بني احلكومة واملجلس النيايب . وينظر هلذا اإلجراء كموازن لسلطة 
الربملان يف طرح الثقة باحلكومة .

        ويبني مما تقدم ان طبيعة اإلجراء تتعارض، وبشدة ، اسناده للقضاء .

ال خيفي البعد الســيايس إلجراء حل الربملان ، مما يتعذر معه قبول اقحام املحكمة الدستورية . 2
العليا يف أتونه ، تأكيدا حليدهتا ، وحفاظًا عىل استقالليتها .

بافرتاض التســليم بجواز اســناد حل الربملان للقضاء الدستوري ، فإن مبارشته تتطلب نصًا . 3
رصحيًا يقرره ، وهو ما ال أثر له يف النصوص املنظمة لذلك القضاء يف فلسطني 78.

الفرض أننا بصدد طلب تفســري، ومن ضوابط التفسري التزام حدود النصوص حمله ، بإزاحة . 4
الغمــوض عنها ، دون اإلضافة إليها ، أو احلذف منها 79. والنصوص املعروض تفســريها ، 
والســابق استعرا ض تفصيالهتا ، اليمكن - بحال - محلها عىل نحو يتيح للقايض الدستوري 

صالحية إقرار حل الربملان باملعنى امللمح إليه بعاليه .

  بيد أن عدم اقرار ســلطة القضاء يف حل الربملان ، ال حتول دون اســتخالص انتهاء وجوده ، طبقا 
للنصوص املنظمة له . وملا كان الربملان معطاًل منذ 7/5 / 2007 ، بحيث استحال عليه اإلنعقاد 
ملبارشه مهامه ، فإن وجوده يعد منقضيًا منذ ذلك التاريخ . فاملؤسسات التي يقيمها الشارع ، سيام 
التأســييس ، ُتوجد لتبارش الدور املرســوم هلا ، فإذا شلت حركتها ، وعجزت متامًا عن االضطالع 

املنتخب  الترشيعى  التفسريى حرفيا كالتايل : » حل املجلس  القرار  البند قبل األخري من منطوق  77  جاء نص 
بتاريخ 25/ 01 / 2006 ، وبالتايل اعتباره منحاًل منذ تاريخ اصدار هذا القرار « .   

78  عولج اختصاص املحكمة الدستورية العليا يف ثالثة مواضع : ) املادة 27 اخلاصة بالرقابة عىل دستورية القوانني 
- املادة 29 املتعلقة بدور املحكمة الدستورية العليا كمحكمة تنازع - املادة 30 املنصبة عىل طلبات التفسري ( .

79  يف رسم دور القايض الدستورى حال هنوضه بتبعة تفسري النصوص بطلب أصىل أبانت املحكمة الدستورية 
يف مرص أن هذا الدور يقف عند » استصفاء إرادة املرشع من خالل استخالصها ) دون تقييم هلا ( وعىل أساس 
أن النصوص القانونية إنام ترد دومًا إىل هذه اإلرادة ، وحتمل عليها محاًل ، سواء كان املرشع حني صاغها جمانبًا 

احلق أم منصفًا ..« .
املحكمة الدستورية العليا - 21 / 10 / 1995 - جمموعة األحكام - ج )7) - ص 821
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بمهاهــا ، انقضت حياهتا يف حلظتها ، وهذا هو التفســري األدنى إلرادة املرشع  ، التي يتغيا الطلب 
املطروح عىل املحكمة الكشف عنها .

  واســتنادًا ملا سبق ال نسايراملحكمة الدستورية العليا فيام ذهبت إليه من اعتبار املجلس ) منحاًل( 
من تاريخ اصدارها لقرارها .

  فبغض الطرف عن رفضنا لالصطالح املســتخدم ، للدواعــي املنوه عنها ، أوقعت تلك الصيغة 
املحكمة يف تناقض مع نفسها . ففي الوقت الذي أعلنت فيه أن الربملان معطل منذ يوليو 2007 ، 
وأن مدة واليته انتهت بتاريخ 25 يناير 2010 ، فإهنا اعرتفت بوجود املجلس حتى صدورتفسريها 
يف 23 ديسمرب 2018 ، أي بعد 11سنة من جتمد النشاط بشكل مطلق ، وما يربو عىل سبع سنوات 

من االنرصام الطبيعي للوالية الترشيعية !
  ومــن تبعات ذلك اســتحقاق أعضاء الربملان لكامل حقوقهم املاليــة حتى تاريخ صدور القرار 
التفســريي، رغم عدم قيامهم بأي عمل يندرج يف اطار مسؤوليات الســلطة الترشيعية، وهو ما 
ســجلته املحكمة يف مواضع عدة من حيثيات قرارها ، وحتفظت عليه. فام هو الســند القانوين هلذا 

االستحقاق عن السنوات التي غاب فيها النشاط  ؟
  واألهم من ذلك أن املحكمة الدســتورية العليا بقرارها هذا جتاهلت جوهرالتفســري واملتمثل يف 
الكشف عن إرادة املرشع حلظة سن النصوص ، بام ال يتصور معه  صدور قرار تفسريي بأثرمبارش 

أو مستقبيل .
  فاالختصاص بالتفسري املناط باملحكمة الدستورية العليا » ال ينشىء حكاًم جديدا ، بل يعترب قرارها 
بالتفسري مندجمًا يف موضوعه ، وجزء منه ال يتجزأ ، وساريًا بالتايل منذ نفاذه . ومن ثم يعترب النص 

حمل التفسري ، وكأنه صدر ابتداء باملعنى الذي تضمنه قرار التفسري «80 .
 وهكذا يبني أن منطوق القرار التفســريي تعارض مع حيثياته ، بحيث غلب الواقع عىل املعطيات 

القانونية ، وهو ما يصعب مسايرته بصفة عامة ، ويف طلبات التفسري بصفة خاصة .

80  املحكمة الدستورية العليا - تفسري ) مرص( - 30 / 1 / 1993 - جمموعة األحكام - ج 2/5 - ص 463 ، وانظر 
أيضًا لذات املحكمة قرارها التفسريى الصادر يف 7/3 /1995 - جمموعة األحكام -  7 - ص 803
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تعليق عىل القرار التفسريي الصادرعن املحكمه الدستورية العليا الفلسطينية 
املنعقده يف رام اهلل بتاريخ 2018/12/12

االستاذ الدكتور حممد سليم حممد غزوي 

 عضو املحكمة الدستورية االردنية -السابق 

اما وقد ذهبت املحكمة الدستورية العليا املنعقدة يف رام اهلل - دولة فلسطني يف القرار الصادر عنها 

بتاريخ 2018/12/12 حول تفسري املواد  47 و47 مكرر و55 من القانون االسايس وتعديالته 

لســنة 2003 ولسنة 2005 » املجلس الترشيعي الفلسطيني هو السلطة الترشيعية املنتخبة،  بام ال 

يتعارض مع احكام القانون االسايس يتوىل املجلس الترشيعي مهامه الترشيعية والرقابية عىل الوجه 

املبني يف نظامه الداخيل، مدة املجلس الترشيعي اربع سنوات من تاريخ انتخابه وجتري االنتخابات 

مرة كل اربع ســنوات بصورة دورية ؟ م47 » تنتهي مدة والية املجلس الترشيعي القائم عند اداء 

اعضاء املجلس اجلديد املنتخب اليمني الدستورية » م47 مكرر« حتدد خمصصات وحقوق وواجبات 

اعضاء املجلس الترشيعي والوزراء بقانون » م55 «  
الذي تقدم به وزير العدل بتاريخ 2018/11/27  اىل :

ان رشعية وجود املجلس الترشيعي تكون بمامرسة اختصاصاته الترشيعية والرقابية ونظرا لعدم 
انعقاده منذ سنة 2007  يكون قد افقده صفته كسلطة ترشيعية وبالنتيجة صفة املجلس الترشيعي .

عدم انطباق نص املاده 47 مكرر يف حالة عدم اجراء االنتخابات الدورية للمجلس الترشيعي 
اي كل اربع ســنوات  وهذا يعني انه ال يمكن تطبيق املاده 47 مكرر اال يف ظل وجود جملسني 

: جملس منتهي واليته القانونية وجملس جديد منتخب 

اما بشأن تفسري نص املاده 55  ترى املحكمة الدستورية العليا عدم وجود اية اسباب موجبه الستمرار 
تقايض اعضاء املجلس الترشيعي املنتهية مدة واليته الية اســتحقاقات ماليه او مكافات منصوص 

عليها يف القوانني او اللوائح ذات العالقه بالشأن الترشيعي اعتبارًا من تاريخ صدورها القرار .

ان املجلــس الترشيعي يف حالة تعطل وغياب تام وعدم انعقاده منذ تاريخ 2007/7/5 وقد 
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انتهت مدة واليته بتاريخ 2010/1/25 وبالتايل اعتباره منحال منذ تاريخ اصدار هذا القرار 

دعوة فخامة رئيس الدولة اىل اعالن اجراء االنتخابات الترشيعية خالل ستة اشهر من تاريخ 
نرش هذا القرار يف اجلريدة الرسمية .

فان التعليق عىل قرار التفسري سيستهدف تقييم ومناقشة االسس والركائز التي يستند اليها لينتهي - 
اي التعليق - اىل الرأي العلمي بشأنه يف حدود ما أمر به القانون االسايس  والدور البناء للمحكمة 

الدستورية . 

وعليه ، حيث ان املواد 103 من القانون االسايس وتعديالته لعام  2003 و2005  و 24 من قانون 

املحكمة الدســتورية رقم 30 لســنة 2006  قررت ان تشكل حمكمة دستورية عليا بقانون وتتوىل 

النظر يف : ب- تفسري نصوص القانون االســايس والترشيعات، ويقدم طلب التفسري وفقا لنص 

املاده 30 من قانون املحكمة الدســتورية من وزير العدل بناء عىل طلب رئيس السلطة الوطنية او 

رئيس جملس الوزراء او رئيــس املجلس الترشيعي او رئيس جملس القضاء األعىل او ممن انتهكت 

حقوقه الدســتورية.  وجيب ان يبني يف طلب االتفسري النص الترشيعي املطلوب تفسريه وما اثاره 

من خالف يف التطبيق ومدى أمهيته التي تستدعي تفسريه حتقيقا لوحدة تطبيقه . 
وهبذا بينت النصوص ســالفة الذكر نوع التفســري وهو ما يطلق عليه بالتفسري امللزم او املستقل او 
املبارش الذي يقدم طلبه اىل املحكمة الدستورية طبقا لالجراءات واألوضاع املنصوص عليها فيها . 

كام بينت ما يشرتط لقبول طلب التفسري وانعقاد والية املحكمة الدستورية اال وهو ان يقع خالف 

حول نص / نصوص دستورية ويكون تدخل املحكمة الدستورية بالتفسري الزما رفعا للتضارب 

يف فهم النص/ النصوص وحتديدا ملعناه القانوين  واال فال حمل للجوء اىل طلب التفســري ويتجرد 

الطلب من مقومات قبوله . 

ونضيف ان املحكمة الدستورية وهي بصدد تفسري نصوص الدستور متارس دورا انشائيا  يتجاوز 

مرحلة التفســري احلريف اىل مرحلة اخللق واالبداع ومما يســاعد عىل ذلك ويفتح الباب لالجتهاد 

واالبتكار ان الكثري من النصوص الدســتورية تتميز باالجيــاز والعموم بل وعدم الوضوح الذي 

يعود اىل الغموض عندما حيتمل اللفظ اكثر من معنى، والتناقض عندما يصطدم نص مع نص اخر 
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والنقــص عندما يكون مقتضبا ال يتضمن كل ما جيب ذكره. االمر الذي يذهب باملفرس اىل اختيار 

املعنى الذي قصده املرشع يذهب اىل التوفيق او تغليب نص عىل اخر ايضا اىل تكملة النص الناقص . 
هذا وبالعوده اىل ما قررته املحكمة الدستورية العليا  فاننا نذهب اىل وقفة امام ما ذهبت اليه وقررته 
نقطة البدء انه عىل الرغم من اتيان املحكمه الدســتورية  عىل ذكر املاده 47 من الدستور باهتامم كبري 
فاننا نجد اهنا مل تســرب اغوار امهيتها الكبرية ملا تعنيه وتتضمنه هذه املادة بذاهتا    وباملقارنة من ناحية 
ثانية مع املادة 47 مكررمن الدستور وبارتباطها الوثيق من ناحية اخرى مع املادة 55 من الدستور . 
وهبذا وبالبناء عىل ما تقدم مل تضع املحكمة الدستورية العليا امر التفسري يف وضعه الصحيح مل تلتفت 
املحكمة املوقرة اىل ذاهتا كسلطة ترشيعية عندما تتوىل تفسري القانون  وكسلطة تاسيسية عندما تتوىل 

تفسري الدستور فاستمرت النصوص جترت نفسها . 
وحتى نضع األمر يف وضعه الصحيح سنبدأ كام يقولون من البداية 

والبدايه ان املاده 47 من الدستور تشكل الركيزة األساس لطلب التفسري  حيث بينت ان املجلس 
الترشيعي هو السلطة الترشيعية املنتخبة ويتوىل املهام الترشيعية والرقابية وشكلت بامتياز الركيزة 
األساس للنظام النيايب واحلكم الديمقراطي برمته عندما حددت مدة الفصل الترشيعي للمجلس 
بأربع سنوات يتخلله ادوار انعقاد لشهور وعندما امرت بتجدد انتخابه دوريا مرة كل اربع سنوات .  
وحيث ان املجلس الترشيعي انتخب يف 2006/1/25 واستمر يامرس مهامه الترشيعية والرقابية 
حتى 2007/7/5 لتنقطع بعدها ادوار انعقاده وما يتخللها من جلســات بعد حدوث االنقسام 
الداخيل كام اشــارت اىل ذلك املحكمة الدســتورية وظل احلال كذلك حتى 2010/1/25 وهو 
التاريخ الذي ينتهي فيه الفصل الترشيعي للمجلس ليتجدد بعد ذلك كام امرت املاده 47 ســالفة 
الذكــر، ولكن وعىل خالف ما امرت به املاده 47 فقد ظل جملــس 2006 الذي انتهت مدته عام 
2010 قائام حتى عام 2018  ومل يتخلل هذه املدة اية ادوار انعقاد او جلسات للمجلس الترشيعي . 
وهنا ال بد من وقفة لنسارع اىل القول اننا امام فعلة برملانية غري مرشوعة او مسلك برملاين غري مرشوع 
خيالف ما امرت به املاده 47 من الدستور وقد انتج هذا املسلك غري املرشوع اضطرابا دستوريا قاد 

اىل ازمة دستورية  ضارة ومرضة  
وهنا ال بد من وقفة اخرى لنقول ان االضطراب الدســتوري الضار واملرض جاء وليد سبب وادى اىل 
نتيجه اما الســبب فعالوة عىل اخلالف البني بني ما يؤمن به و يعتقده الشــعب  بكل اطيافه من ناحية 
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وبني املجلس والنزاع ما بني الســلطتني التنفيذية والترشيعية  يراجع املرســوم الرئايس رقم 27 تاريخ 
2007/7/5 الذي تضمن دعوة املجلس لالنعقاد ولكنه مل يستجب اىل هذه الدعوة. و نضيف الفشل 
البني للمجلس الترشيعي بالقيام بمهامه الترشيعية والرقابية يشكل منعطفا هاما ومهام قاده اىل حل نفسه  
حال ذاتيا او تلقائيا بقوة الدستور وهنا يربز دور املحكمة الدستورية العليا لتقرر يف ضوء اختصاصاهتا 
مضافا اليها اختصاصات الرئيس  ان احلل الذايت او التلقائي بقوة الدستور اي بام تامر به جمموع مواده 
التي تتعلق بالســلطة الترشيعية وعالقتها بكل من السلطة التنفيذية والقضائية  او روح الدستور امرا 
مرشوعا  وهبذا يظل قرار املحكمة الدســتورية العليا يف نطــاق مبدأ املرشوعية ال املالءمة . وهنا يثور 
التســاؤل التــايل : هل املاده 47 مكرر  متنع من ذلك ؟ بالتاكيد ال متنــع ولكن كيف ؟ تقول املاده 47 
مكــرر " تنتهي مدة والية املجلس الترشيعي القائم عنــد اداء اعضاء املجلس  اجلديد املنتخب اليمني 
الدستورية "  فهذا يعني انه حتى لو تم اجراء االنتخابات ملجلس جديد فال تنتهي والية املجلس القديم 
اال باداء اليمني الدستورية وكان النص يضيف سببا اخر جديد ليرتتب عليه اهناء والية املجلس القديم 
مهام بلغت مدة فصله الترشيعي  وبناء عليه  نقول ان ال عالقة الداء اليمني الدســتورية بانتهاء الفصل 
الترشيعي وواليته من ناحية ومن ناحية اخرى هناك تعارض بني وواضح بني املادتني 47 و 47 مكرر 
من الدســتور التي حاول واضعيها االلتفاف عىل املاده 47 وما تامر به من رضورة تأقيت مدة املجلس 

او فصله الترشيعي والذهاب بعد انتهاء مدته اىل فصل ترشيعي اخر او التجديد الدوري .   
   امــا ما خيص تأدية اليمني الدســتورية فهي رشط لتويل عضو املجلــس لعمله بمبارشة حقوقه 

الدستورية وتنظم قوانني االنتخاب ما يتعلق باكتساب صفة العضوية. 
   واما ما خيص التعارض بني ما يامر به كل من النصني حول حتديد مدة الفصل الترشيعي  وجتديده 
دوريا وتادية اليمني الدســتورية ملبارشة العضو حلقوقه الدســتورية  ال جيتمعان ابدا يف حمل واحد  
وهلذا نرى تقديم االقوى وهو ما امرت به املاده 47 عىل االضعف حتى حيني الوقت اللغائه  وهو 

ما تضمنته املاده 47 مكرر . 
امــا ما خيــص املكافأة الربملانية فهي وفقا لنص املاده 55 من الدســتور تدفع مــن  اخلزانة العامة 
وتســتحق من تاريخ حلف اليمني  وهي كاملرتب تعترب مقابال خلدمة اديت  وهلذا فاهنا تســتحق 
مــن تاريخ مزاولة مهام العضوية، وما دام املرتب هو مقابل خدمة وما دام املجلس مل ينعقد بارادة 
ذاتية ومل يكن هناك جلســات او جلان تعمل فان حق العضو يف املكافأه يســقط  وذلك من التاريخ 
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اي 2007/7/5 الذي انقطعت فيه االدوار واجللســات  واعامل اللجان، وألن املكافأة تدفع من 
اخلزانة العامة واالموال العامة ال تسقط بالتقادم فاهنا تسرتد من ذلك التاريخ وهو ما يأمر به النظام 

القانوين الفلسطيني واملقارن  . 

موقف املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية 
   ذهبت املحكمة الدستورية العليا الفلسطينة املوقرة مذهبا خمالفا ملا ذهبنا اليه يف موضعني هامني

 األول- خاص بتكييفها لوسيلة الذهاب اىل انتخابات جديدة ملجلس جديد مدته اربع سنوات 
وهو:......حل املجلس الترشيعي من قبل املحكمة الدســتورية العليا  "  وهنا يثور  التساؤل 
حول مدى انسجام ما توصلت اليه املحكمة الدستورية العليا  مع نصوص الدستور التي حتدد 
بشكل رصيح اختصاصات املحكمة الدســتورية ومل يكن من بينها ما يعطي احلق للمحكمة 
الدســتورية بحل املجلس الترشيعي   والنصوص الدستورية التي حتدد اختصاصات الرئيس 
حيث ال يوجد يف القانون االسايس ما يعطي رئيس الدولة احلق بحل املجلس الترشيعي .  . 

الثاين- تفســريه للامده 47 مكرر  ومدى انســجام هذا  التفســري " تعارضه او عدم تعارضه " 
وبالتايل انسجام او عدم انسجام املاده 47 مكرر  مع املاده 47 من الدستور 

الثالث- حول املكافأة الربملانية حيث مل ترش املحكمة الدستورية اىل ربطها باملال العام ووسيلة 
محايــة هذا املال العــام عندما يؤخذ بغري وجه حق كام نظم ذلك النظام القانوين الفلســطيني 

وبخاصه القانون املدين . 
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"خماصمة قضاة”
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إطاللة عامة حول خماصمة القضاة تعليق عىل احلكم الصادر من حمكمة النقض 
الفلسطينية بتاريخ 2019/2/4 يف الدعوى رقم 5 لسنة 2017  

املستشار الدكتورعبد العزيز حممد ساملان
نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا املرصية

موجز الوقائع واإلجراءات:
حتى يســتقيم التعليق، فالبد من عرض موجز لوقائع كل من دعوى املخاصمة ، والدعوى التي 

أقيمت عىل أساسها املخاصمة.

أوالً: موجز الوقائع يف دعوى املخاصمة :
أقام جملس قروي دير احلطب الدعوى املعروضة ضد كل من -1 القايض هشام احلتو -2 القايض 
رفيق زهد -3 القايض أمحد املفتي، بطلب احلكم عىل املخاصمني )املدعى عليهم(، بمســؤوليتهم 
عن اخلطأ اجلسيم الذي ال يمكن تداركه الذي وقع عند فصلهم يف الدعوى رقم 185 لسنة 2017 
عدل عليا بجلسة 2017/8/6، واحلكم ببطالن قرارهم القايض بعدم التجديد، واعتباره كأن مل 
يكن واحلكم بإعادة قيد الدعوى رقم 185 لسنة 2017 عدل عليا يف سجل الدعاوي املنظورة من 
قبل حمكمة العدل العليا وفًقا لرصيح نص الفقرة 2 من املادة )160( من قانون أصول املحاكامت 
الفلسطيني. واحلكم عىل املخاصمني بالتكافل والتضامن بتعويضه عام حلقه من رضر بسبب القرار 

املذكور بتعويض مبدئي يقدر بعرشة آالف دينار أردنى بحد أدنى .
عىل ســند من القول بأنه سبق، وأن أقام الدعوى رقم 185 لسنة 2016 أمام حمكمة العدل العليا 
طالًبا إلغــاء القرار الصادر عن رئيس جملــس الوزراء بتاريــخ 2016/5/17 والقايض بتنفيذ 
مرشوع حمطة التنقية للمياه العادمة يف مناطق رشق مدينة نابلس. وأثناء تداول الدعوى باجللسات، 
ولظروف خارجة عن إرادته مل يســتطع احلضور بجلسة 2017/6/20، وتقدم يف اليوم السابق 
هلذه اجللســــــة بطلــــب لتأجيـــل نظرها، إال أن املحكمة  ونظًرا لغياب املدعي قررت شطب 
الدعوى، فتقــدم بطلب خالل األجل املنصوص عليه يف املادة )88( من قانون أصول املحاكامت 
املدنية والتجارية لتجديد الدعوى من الشطب. وبتاريخ 2017/8/6، رفضت حمكمة العدل العليا 
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جتديد الدعوى اســتناًدا إىل أن الدعاوي أمامها ال جتدد. رغم أن تلك املحكمة وبذات هيئتها سبق 
وأن قررت يف الدعوى رقم 5 لسنة 2015 وجوب جتديد قضايا العدل العليا يف حالة شطبها أسوة 
بباقي القضايا. وإذا كان القضاة املخاصمون بشطبهم الدعوى ابتداء ورفضهم جتديدها بعد ذلك قد 
ارتكبوا خطأ مهنًيا جسياًم، أصاب املدعي بالعديد من األرضار، فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة.

ثانًيا : موجز الوقائع يف الدعوى رقم 185 لسنة 2016 عدل عليا:
أقام جملس قروي دير احلطب الدعوى املعروضة ضد جملس الوزراء الفلسطيني ورئيس جملس الوزراء 

بصفته طعًنا عىل القرار الصادر بتاريخ 2016/5/17 عن جملس الوزراء ) 17/103/05م .و/ر.ج( 

لعام 2016 والــذي يقيض بتنفيذ مرشوع حمطة تنقية املياه العادمة يف مناطق رشق مدينة نابلس. عىل 

سند من القول بأن القرار املطعون فيه خمالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعامل السلطة.

تداولت الدعوى باجللســات، وبجلسة 2017/6/20، طلب رئيس النيابة العامة رد الدعوى بسبب 

عدم حضور املدعي، وقررت املحكمة رد الدعوى اســتناًدا إىل عدم جدية املدعي يف دعواه األمر الذي 

أدى إىل كثرة التأجيالت دون بينة .  وهو القرار الذي أقيمت عنه دعوى املخاصمة رقم 5 لسنة 2017 .
وحيــث نظرت حمكمة النقض دعوى املخاصمة مرتكنــة إىل طلبات املدعي التي مفادها  أن قرار 

حمكمة العدل العليا قد شابه اخلطأ اجلسيم، إذ قضت برد الدعوى بداًل من شطبها .

وبتاريخ 2019/2/4، قررت حمكمة النقض دعوى املخاصمة املاثلة شكاًل، وتغريم مبلغ مخسون 

ديناًرا أردنًيا أو ما يعادله بالعملة املتداولة ومصادرة الكفالة عماًل باملادة )160( من قانون أصول 

املحاكامت املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 عىل سند من أن مدة تقديم دعوى املخاصمة تتصل 

يف ثالثة أشهر من تاريخ اكتشاف اخلطأ اجلسيم.
وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 2017/11/16، وتقدم املدعي بطلب جتديد الدعوى من الشطب بتاريخ 
2017/7/24 . وقد مضت أكثر من ثالثة أشهر بني وقوع اخلطأ اجلسيم يف 2017/6/20 ، وبني 

إقامة دعوى املخاصمة بام يعنى أهنا أقيمت بعد امليعاد ، األمر الذي يتعني معه رد الدعوى شكاًل.
وهذا هو احلكم حمل التعليق

التعليق:
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يثري هذا احلكم عدة نقاط هامة، نقرص بحثنا عىل أهم نقطتني فيها، ومها :
خماصمة القضاة .. 1

شطب الدعوى يف دعاوي القانون العام. 2

أوالً : خماصمة القضاة :
ونعرض هلذا النظام من خالل عدة نقاط :

النصوص املنظمة للمخاصمة يف فلسطني ومرص.. 1

فلسفة نظام املخاصمة.. 2

حاالت املخاصمة حمددة عىل سبيل احلرص.. 3

اخلطأ املهني اجلسيم كأهم حاالت املخاصمة .. 4

بعض اجلوانب اإلجرائية لدعوى املخاصمة .. 5

احلكم يف دعوى املخاصمة وآثاره.. 6

املخاصمة يف الترشيع الفلسلطينى :. 1

 قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم )2( لسنة  2001 
مــادة )153(:- جتوز خماصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة يف احلالتني اآلتيتني: -1 إذا وقع من 
القايض أو عضو النيابة العامة يف عملهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جســيم ال يمكن تداركه. 

-2 يف األحوال األخرى التي يقيض فيها القانون بمسؤولية القايض واحلكم عليه بالتعويضات. 
مــادة (154(:- يتعني عىل املدعي يف دعوى املخاصمة قبل إقامتها أن خيطر جملس القضاء األعىل 

بام يسنده إىل املدعى عليه. 
مادة )155): 

 تقام دعوى املخاصمة بالئحة تقدم إىل قلم حمكمة االستئناف التابع هلا القايض أو عضو النيابة . 1
موقعة من املدعي أو من وكيله بموجب توكيل خاص.

 جيب أن تشتمل الالئحة عىل بيان أوجه املخاصمة وأدلتها وأن ترفق هبا األوراق املؤيدة هلا.. 2
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 عىل املدعي إيداع خزينة املحكمة مبلغ مائتي دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانونًا . 3
عىل سبيل الكفالة. 

مادة )156(: يأمر رئيس حمكمة االســتئناف بتحديد جلسة رسية لنظر دعوى املخاصمة يبلغ هبا 
اخلصوم. 

مادة )157(: حتكم املحكمة يف قبول دعوى املخاصمة أو عدم قبوهلا بعد ســامع اخلصوم مرافعًة 
أو بموجب مذكرات مكتوبة. 

مــادة )158(: إذا كان املدعــى عليه قاضيًا باملحكمة العليا أو بمحكمة االســتئناف أو نائبًا عامًا 
ختتص بنظر الدعــوى إحدى دوائر حمكمة النقض، أما إذا كان املدعى عليه من غري هؤالء ختتص 

بنظرها حمكمة االستئناف. 
مادة )159(: يكون القايض غري صالح لنظر الدعوى من تاريخ احلكم بقبول دعوى املخاصمة. 

مــادة )160): -1 إذا قضت املحكمة بعدم قبول دعــوى املخاصمة أو بردها، حتكم عىل املدعي 
بغرامة ال تزيد عىل مخسامئة دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانونًا وبمصادرة الكفالة مع 

التعويضات إذا كان هلا وجه.
-2إذا قضت املحكمة للمدعي بطلباته حتكم عىل املدعى عليه بالتعويضات واملصاريف وببطالن 
ترصفــه.  وجيوز هلا يف هــذه احلالة أن حتكم يف الدعوى األصليــة إذا رأت أهنا صاحلة للحكم يف 

موضوعها بعد سامع اخلصوم. 
مــادة )161(: ال حتكم املحكمة ببطالن احلكم الصادر ملصلحــة خصم آخر غري املدعي إال بعد 

تبليغه إلبداء أقواله. 
مادة (162(: جيوز الطعن يف احلكم الصادر يف دعوى املخاصمة ما مل يكون صادرًا من حمكمة النقض. 

مادة )1ِ63ِ(:
 تســقط دعوى املخاصمة بميض ثالثة أشهر تبدأ من تاريخ اكتشــاف الغش أو التدليس أو . 1

اخلطأ املهني اجلسيم.

ويف مجيع األحوال تســقط هذه الدعوى بميض ثالث سنوات عىل ارتكاب الفعل املستوجب . 2
للمخاصمة. 
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املخاصمــــــة يف الترشيــــــع املرصي :. 2

قانون املرافعات املدنيـة والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 81.1968 
مادة )494(:جتوز خماصمة القضاة وأعضاء النيابة يف األحوال اآلتية:

إذا وقع من القايض أو عضو النيابة يف عملهام غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم. . 1

إذا امتنــع القايض من اإلجابة عىل عريضة قدمت لــه أو من الفصل يف قضية صاحلة للحكم . 2
وذلك بعد إعذاره مرتني عىل يد حمرض يتخللهام ميعاد أربع وعرشين ساعة بالنسبة إىل األوامر 
عىل العرائض وثالثة أيام بالنسبة إىل األحكام يف الدعاوي اجلزئية واملستعجلة والتجارية وثامنية 

أيام يف الدعاوي األخرى. 

وال جيوز رفع دعوى املخاصمة يف هذه احلالة قبل ميض ثامنية أيام عىل آخر إعذار. 

يف األحوال األخرى التي يقيض فيها القانون بمسؤولية القايض واحلكم عليه بالتعويضات. . 3

مادة )495(: ترفع دعوى املخاصمة بتقرير يف قلم كّتاب حمكمة االســتئناف التابع هلا القايض أو 
عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله يف ذلك توكياًل خاصًا، وعىل الطالب عند التقرير أن يودع 

مخسامئة جنيه عىل سبيل الكفالة.

وجيب أن يشتمل التقرير عىل بيان أوجه املخاصمة وأدلتها وأن تودع معه األوراق املؤيدة هلا.
وتعرض الدعوى عىل إحدى دوائر حمكمة االستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إىل 
القايض أو عضو النيابة وتنظر يف غرفة املشورة يف أول جلسة تعقد بعد ثامنية األيام التالية للتبليغ. 

ويقوم قلم الكّتاب بإخطار الطالب باجللسة. 
مــادة )496(: حتكم املحكمة يف تعلق أوجه املخاصمة بالدعوى وجواز قبوهلا وذلك بعد ســامع 
الطالــب أو وكيله والقايض أو عضو النيابة املخاصم حســب األحوال وأقــوال النيابة العامة إذا 

تدخلت يف الدعوى.
وإذا كان القايض املخاصم قاضيًا بمحكمة النقض تولت الفصل يف جواز قبول املخاصمة إحدى 

دوائر هذه املحكمة يف غرفة املشورة. 

81  ُنرش باجلريدة الرسمية العدد )19( بتاريخ 9 مايو 1968.
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مادة )497(:إذا حكم بجواز قبول املخاصمة وكان املخاصم أحد قضاة املحكمة االبتدائية أو أحد 
أعضاء النيابة لدهيا حدد احلكم جلسة لنظر موضوع املخاصمة يف جلسة علنية أمام دائرة أخرى من 
دوائر حمكمة االســتئناف وحيكم فيه بعد سامع الطالب والقايض أو عضو النيابة املخاصم وأقوال 
النيابة العامة إذا تدخلت يف الدعوى. وإذا كان املخاصم قاضيًا يف إحدى حماكم االستئناف أو النائب 
العام أو املحامي العام فتكون اإلحالة عىل دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من القضاة بحسب ترتيب 
أقدميتهم. أما إذا كان املخاصم قاضيًا بمحكمة النقض فتكون اإلحالة إىل دوائر املحكمة جمتمعة. 

مادة )498(:يكون القايض غري صالح لنظر الدعوى من تاريخ احلكم بجواز قبول املخاصمة.
مادة )499(:إذا قضت املحكمة بعدم جواز املخاصمة أو برفضها حكمت عىل الطالب بغرامة ال 
تقل عن أربعامئة جنيه وال تزيد عىل أربعة آالف جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان هلا 
وجه، وإذا قضت بصحة املخاصمة حكمت عىل القايض أو عضو النيابة املخاصم ببطالن ترصفه 

وبالتعويضات واملصاريف.
ومــع ذلك ال حتكم املحكمة ببطــالن احلكم الصادر ملصلحة خصم آخــر غري املدعي يف دعوى 
املخاصمة إال بعد إعالنه إلبداء أقواله وجيوز للمحكمة يف هذه احلالة أن حتكم يف الدعوى األصلية 

إذا رأت أهنا صاحلة للحكم وذلك بعد سامع أقوال اخلصوم.
مادة )500( : ال جيوز الطعن يف احلكم الصادر يف دعوى املخاصمة إال بطريق النقض.

-2 فلسفة نظام املخاصمة وطبيعته:
 تقوم فلســفة نظام خماصمة القضاة، عىل أن القاعدة يف القانون احلديث أن كل خطأ يرتب رضرًا 

يؤدي إيل مسؤولية فاعله يف أن يعوضه التعويض اجلابر هلذا الرضر.
وإذا طبقت هذه القاعدة عيل إطالقها بالنسبة للقايض يف عالقته بخصوم الدعاوي التي تقام أمامه، 
لتعرض لكثري، بل لسيل مـــــــن دعاوي التعويض التـــــي تقــــام عليه فال شك أن كثري من 
املحكــوم عليهم يعتقدون أهنــم ضحايا ألخطاء القايض. ولو ترك القــايض حتت هتديد دعاوي 
التعويض، فإنه لن يشــعر باالســتقالل يف الرأي عند إصدار أحكامه، كام أنه سينشغل بالدفاع يف 
هذه الدعاوي عن أداء واجبه مما يؤدي إيل تعطيل عمله عىل أنه ال يمكن أن يكون مثل هذا الكالم 

مؤد إيل إعفاء القضاة من كل مسؤولية مدنية.
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ذلك أنه إذا أخطأ القايض خطًأ بحيث يؤدي إيل التشــكك يف حياده، ويف حســن تطبيقه للقانون 
فإنه جيب أن يكون من حق اخلصم الذي أصابه رضر أن يقيم ضد هذا القايض دعوى مسؤولية82 
وللتوفيق بني هذين االعتبارين، فإن الترشيعات احلديثة حترص عيل وضع قواعد خاصة ملسؤولية 
القايض املدنية عن أعامله. وترمي هذه القواعد إيل ضامن آال تؤدي مســؤولية القايض إيل التأثري يف 

استقالله، ويتم ذلك عادة عن طريقني:
األول:  حتديد احلاالت التي يســأل فيها القايض مدنيًا حتديدًا حرصيًا ال جيوز جتاوزه. عىل خالف 
القاعدة العامة بالنسبة لسائر األفراد ال يسأل القايض عن كل خطأ، بل أمور حمددة سنتناوهلا فيام بعد.
الثاين: رســم خصومة إجرائية لتقرير هذه املسؤولية، فال خيضع إجراءات دعوى املخاصمة لكل 

القواعد العامة. وإنام هلا إجراءات خاصة هبا سنتناوهلا أيضًا بعد قليل.
ومســؤولية القايض املدنية هي مسؤولية شــخصية تقع عىل عاتقه يف مواجهة اخلصم الذي أصابه 
رضر. وأساسها القانون ال خيرج عن األساس القانوين ملسؤولية املوظفني العموميني اآلخرين83.

وقد أكدت املحكمة الدســتورية العليا املرصية عىل هذه الفلسفة يف حكم من أحدث أحكامها ، حيث 
قضت " وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص املطعون فيه ملبدأ املساواة املنصوص عليه يف املادة )40( من 
دستور 1971، وتقابلها املادة )53( من دستور 2014، فمردود بأن املقرر يف قضاء املحكمة الدستورية 
العليا أن املســاواة املنصوص عليها يف املادة )40( من الدستور ال تعني أهنا مساواة حسابية يتساوى هبا 
ا كانت مراكزهم القانونية، بل هي مســاواة قانونية رهينة برشوطها  املواطنــون يف احلريات واحلقوق أيًّ
املوضوعية التي ترتد يف أساســها إىل طبيعة احلق الذي يكون حمالًّ هلا وما تقتضيه ممارسته من متطلبات، 
ذلك أن املرشع يملك بســلطته التقديرية ملقتضيات الصالــح العام وضع رشوط موضوعية تتحدد هبا 
املراكز القانونية التي يتســاوى هبا األفراد أمام القانون بحيــث إذا توافرت هذه الرشوط يف طائفة من 
األفراد وجب إعامل املســاواة بينهم لتامثل مراكزهم القانونية، وإن اختلفت هذه املراكز بأن توافرت يف 
البعض دون البعض اآلخر انتفي مناط التســوية بينهم. ملا كان ذلك، وكان التنظيم الذي أورده النص 
الطعــني بإلزام املخاصم بغرامة ال تقل عن أربعامئة جنيه وال تزيد عىل أربعة آالف جنيه إذا ُحكم بعدم 

82  يراجع يف ذلك، الوسيط يف قانون القضاء املدين، للدكتور فتحي وايل، سنة 1987، دار النهضة العربية، ص 
166 وما بعدها.

83  يف هذا املعنى د. فتحي وايل: املرجع السابق ص 166.
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جواز املخاصمة أو برفضها، دون النص عىل غرامة مماثلة حُيكم هبا عىل القايض امُلخاَصم إذا ُقىض بصحة 
املخاصمة، إنام هيدف إىل توفري الطمأنينة للقايض يف عمله، وإحاطته بسياج من احلامية جيعله يف مأمن من 
كيد العابثني الذين حياولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوي كيدية ملجرد التشهري به، إذ األصل هو 
عدم مســؤولية القايض عام يصدر عنه من أحكام وقرارات أثناء تأدية عمله، ومل يقرر املرشع مسؤولية 
القايض عن عمله إال اســتثناء ال جيوز الولوج إليه إال يف أحــوال انحرافه عن أداء واجبات وظيفته أو 
إســاءة استعامل سلطته، وبذلك يكون املرشع قد وازن بني حق القايض يف توفري احلامية له؛ فال يتحسب 
يف قضائه ســوى وجه احلق وال هيتز وجدانه من مظنة النيل منه، وبني حق املتقايض يف االطمئنان إىل أن 
قاضيه مقيد بالعدل يف حكمه، فإن جنح عنه مل ُتغلق األبواب يف وجهه، بل له أن يسلك طريق اخلصومة 
التــي يدين هبا قضاءه ويبطل أثــره، وكل ما تقدم جيد حده يف أن القضاء والية تقدير وأمانة تقرير، وأن 
جمرد اخلالف أو اخلطأ ال يسقط هبام منطق العدل وإنام يسقطه اجلور واالنحراف يف القصد، وهلذا رتب 
املــرشع عىل القضاء بعدم جواز املخاصمة أو رفضها احلكم عــىل طالب املخاصمة بالغرامة ومصادرة 
الكفالــة مع التعويضات إن كان هلا وجه، ويف مقابل ذلك رتــب عىل القضاء بصحة املخاصمة احلكم 

عىل القايض املخاصم ببطالن ترصفه وإلزامه بالتعويضات واملصاريف”84.

طبيعة دعوى املخاصمة :
 أثــارت قواعد وإجراءات دعوى املخاصمة اخلالف بــني الفقه يف طبيعة هذه الدعوى خصوًصا 
أن الدولة تعترب مســئولة عام حيكم به من تضمينات عىل القــايض أو عضو النيابة ، فرأي البعض 
أهنا دعوى مسؤولية ترمي إىل تعويض رضر ما وأن الدولة إذا كانت قد اختصمت فيها فإنه حيكم 
عليها أيًضا بام حيكم به عىل القايض عىل أن هلا الرجوع عليه بام تدفعه وفًقا للقواعد العامة، ويرتتب 
عىل أهنا دعوى مســؤولية أنه جيب عىل املدعي أن يثبت الرضر الذي أصابه من سبب املخاصمة ، 
واألساس القانوين هلذه املسؤولية ال خيتلف عن أساس مسؤولية أي موظف عام عن عمله ، ورأي 
البعض أهنا دعوى تعويض ويف ذات الوقت دعوى بطالن الغرض منها الوصول إىل بطالن احلكم 
الذي أصدره القايض املخاصم مما حدا هبم إىل القول بأهنا تعترب طريًقا من طرق الطعن غري العادية 
يف األحكام قرره القانون بقصد محاية املتقاضني من القايض الذي خيل بواجباته، إخالاًل جســياًم ، 

84  حكم املحكمة الدستورية العليا يف الدعوى رقم 96 لسنة 31 قضائية » دستورية« - جلسة 2015/6/13.



77

أحكام صادرة عن حمكمة النقض والتعليق عليها

وهذا الرأي هو الذي أخذ به املرشع الفرنيس، ولكن الفقه هناك يعارضه.
 ويــرى فريق ثالث أهنا من قبيل الدعاوي التأديبية التــي وإن كانت تنطوى عىل هذه املعاين مجيًعا 
فإن املرشع غلب معنى تعويض اخلصم املرضور من عمل القايض املنسوب إليه العبث يف عمله إذ 
ورد يف املذكرة اإليضاحية أن املخاصمة ليست من املسائل العارضة كرد القضاة ، وإنام هي دعوى 
تعويض مستقلة ترفع من أحد اخلصوم عىل القايض لسبب من األسباب التي بينها القانون، وحيث 
أنه متى استقر هذا النظر فإن أحكام قانون املرافعات هي التي تطبق عىل هذه الدعوى شأهنا يف ذلك 
شأن سائر الدعاوي وإن اختلفت معها يف قواعدها وإجراءاهتا فليست إذن متعلقة بالصالح العام 
التصاهلا بسلطة القضاء بحيث ال تطبق أحكام هذا القانون عليها، وهي رغم أهنا دعوى مسؤولية 
إال أن املرشع خالف فيها بعض القواعد العامة يف دعوى املســؤولية املدنية حيث نص عىل رفعها 
يف أحــوال معينة وليس عن أي خطأ يرتكبه القــايض حتى حيفظ للقضاء هيبتها، وحيث ال يضيع 

القايض نصف عمره يف إصدار األحكام، ونصفه األخر يف الدفاع عنها .
هذا وقد اســتقرت حمكمة النقض عىل تكييف دعوى املخاصمــة بأهنا دعوى تعويض من أثارها 

بطالن ترصف القايض أو عضو النيابة املخاصم85.

العمل القضائي موضوع املخاصمة: 
األصل أن الدولة ال تســأل عن أعامل الســلطة القضائية، وذلك تأكيدًا ملبدأ حجية األحكام وقوة 
الشئ املقيض به، ولعدم عرقلة أعامل القضاء إذا فتح باب املطالبة بالتعويض فضاًل عن أن من شأن 

مبدأ عدم املسؤولية أن يدعم استقالل القضاء.
فالقايض ال يســأل عن قضائه حتى ولو أخطأ طاملا أن هذا اخلطأ كان ناجتًا عن اجتهاده، فام دامت 
نزاهتــه ال يوجد مطعن عليها، فــإن القايض يكون يف مأمن من املســائلة، فال جيوز مطالبة قاض 

بتعويض بسبب جمرد خطأ يف قضائه.
والقايض يقوم بأعــامل متعددة منها ما هو والئي )إداري( ومنها ما هو قضائي بحت، فهو يصدر 
األوامر عيل العرائض، كأوامر احلجز واألوامر التي تفرضها دواعي االستعجال، وهو يعني اخلرباء 
واحلراس القضائيني املجالس ووكالء التفالس واملصفني ، وهو أيضًا يدير أموال القرص، ويرشف 

85  د. عيل عوض حسن، رد وخماصمة أعضاء اهليئات القضائية ، طبعة 1999، دار الفكر اجلامعى، اإلسكندرية، 
ص 196 ، 197
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عىل أموال التفليسة وغريها من األعامل التي يطلق عليها اإلدارية أو الوالئية.
وعىل الرغم أن هذه األعامل مجيعها خترج عن نطاق وظيفته القضائية، فإنه يقوم هبا ثقة فيه وما حييط 

به من ضامنات جتعله أهاًل - دون غريه - للقيام هبا.
والرأي الراجح أن األعامل القضائية البحتة هي التي تكون حماًل لدعوى املخاصمة دون األعامل اإلدارية.

-3 حاالت املخاصمة حمددة عىل سبيل احلرص:
األصل العام - كام ذكرنا - هو عدم مسؤولية القايض عام يصدر عنه من أحكام أو قرارات أو أوامر 
أثناء عمله ألنه يستخدم حًقا قرره له القانون وترك له السلطة التقديرية يف كيفية الوصول إىل حل 

املشكالت التي تعرض عليه .
واستثناء من هذا األصل العام أجاز املرشع أن تتقرر مسؤولية للقايض عىل سبيل االستثناء إذا انحرف 
عن واجبات وظيفته وأســاء اســتعامهلا وذلك يف حاالت حمددة عىل سبيل احلرص ال يقاس عليها وال 
يتوسع يف تفسريها مبتغًيا من ذلك توفري الطمأنينة للقايض يف عمله وإحاطته بسياج من احلامية جيعله 
يف مأمن من كيد العابثني الذين حياولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوي كيدية ملجرد التشهري به .
واملستفاد من نصوص قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 ، وقانون 

املرافعات املدنية والتجارية املرصي املشار إليهام ، أن حاالت املخاصمة تنحرص يف احلاالت التالية :
إذا وقع من القايض أو عضو النيابة العامة يف عمله غش أو تدليس أو غدر.. 1

اخلطأ املهني اجلسيم للقايض أو عضو النيابة العامة .. 2

إنكار العدالة .. 3

األحوال التي ينص فيها القانون رصاحة عىل مسؤولية القايض املدنية والتزامه بالتعويض . . 4

ولسنا يف حاجة إيل الكالم عن كل حالة من حاالت املخاصمة بالتفصيل اكتفاء باحلالة التي تناولتها 
القضية املوضوعية حمل التعليق . وهي” حالة اخلطأ املهني اجلسيم ". 

-4 اخلطأ املهني اجلسيم كأهم حاالت املخاصمة  : 
لوحظ يف القضايا التي أثريت فيها مســؤولية القايض عن أعامله القضائية صعوبة إثبات التدليس 
والغش والغدر لدى القايض، فأضيفت إيل هذه احلاالت من حاالت املخاصمة حالة وجود خطأ 

مهني جسيم شاب عمل القايض . 
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ومل يســتقر الفقه أو القضاء عيل تعريف حمدد للخطأ املهني اجلســيم . فقد عرفته يف البداية حمكمة 
النقض املرصية بأنه وقوع القايض يف غلط فاضح ما كان ليســاق إليــه لو أهتم بواجباته االهتامم 
العادي، أو إلمهاله يف عمله إمهااًل مفرطًا. يســتوي أن يتعلق هذا الغلط الفاضح باملبادئ القانونية 

أم بوقائع القضية الثابتة يف ملف الدعوى . 86 
- وعرفه جانب من الفقه بأنه : اخلطأ الذي ينطوي عىل أقىص ما يمكن تصوره من اإلمهال يف أداء 
الواجب فهو يف سلم اخلطأ أعىل درجاته ، وهو اخلطأ الفاحش الذي تبلغ فيه جسامة املخالفة مبلغ 

الغش والذي ال ينقص العتباره غشًا سوى اقرتانه بسوء نيته . 87

- حتديد جسامة اخلطأ جيب أن يتم يف ضوء اإلخالل باحليدة  : 
 بعيدًا عن التطبيقات القضائية والتعريفات الفقهية للخطأ اجلســيم، فإن هذا األمر يتعلق بسلوك 
القايض أثناء نظر الدعوى عيل نحو يشــكك يف حياده . ويف هذه احلالة يكون القايض نفســه حماًل 
للمخاصمة لتقرير مدى مسؤوليته عن هذا السلوك . وترتكز املخاصمة أساسًا عيل إخالل القايض 
بواجــب احلياد . وهو واجب يقع عيل عاتقه بحكم صفته القضائية ، فال معنى للقضاء بغري احلياد 
وتتميز أحــوال املخاصمة عن غريها من موانع احلياد يف أن أثرهــا يتوقف عىل صدور حكم من 
املحكمة بناء عىل إجراءات خاصة تتمثل يف دعوى املخاصمة ، وتكشــف هذه الدعوى اىل كشف 
انحراف القايض عن واجبه وترتيب أثره بالنسبة اىل بطالن احلكم وتقرير املسؤولية املدنية للقايض . 
فاخلطأ اجلسيم جيب فهمه يف ضوء االنحراف عن احلياد، وال جيوز تأويله بوصفه جمرد خمالفة جسيمة 
لواجباته املهنية األخرى، ومنها حسن تطبيق القانون، فالغش مثاًل هو انحراف عن احلياد مصحوب 
بأفعال أخرى تنم عن التواطؤ مع الغري ، أما اخلطأ اجلسيم فهو انحراف عن احلياد، الجيتمـع مـع 

أفعــــال أخرى خارجية 

-5 بعض اجلوانب اإلجرائية لدعوى املخاصمة :
من أهم ما يميز دعوى املخاصمة أن إجراءاهتا ليست هي إجراءات الدعوى العادية، وذلك إمعاًنا 

يف إضفاء مزيد من الضامنات عند خماصمة القايض .

86  يراجع د . فتحي وايل املرجع السابق ص 168 وما بعدها
نادى  - طبعة  والثانى  اجلنائية  اجلزئني األول  قانون اإلجراءات  الوسيط يف   ، د. أمحد فتحى رسور  يراجع    87

القضاة ، 1980 ، ص 899
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ولقــد نظمت هذه اإلجراءات اخلاصة لدعوى املخاصمة املواد )495 ، 496 ، 498 ، 500( من 
قانون املرافعات املدنية والتجارية، والتي جيرى نصها عىل أن : 

تنص املادة )495( من قانون املرافعات املدنيــة والتجاريـــة مستبدلــة بالقانــــون رقم 18 لسنة 
1999 عىل أن "ُترفع دعوى املخاصمة بتقرير يف قلم كتاب حمكمة االستئناف التابع هلا القايض، أو 
ا، وعىل الطالب  عضـــــو النيابـــــة يوقعـــــه الطالـــــب، أو من يوكله يف ذلك توكياًل خاصًّ

عند التقرير أن يودع مخسامئة جنيه عىل سبيل الكفالة.
وجيب أن يشتمل التقرير عىل بيان أوجه املخاصمة وأدلتها وأن تودع معه األوراق املؤيدة هلا.

وُتعرض الدعوى عىل إحدى دوائر حمكمة االستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إىل 
القايض أو عضو النيابة وُتنظر يف غرفة املشورة يف أول جلسة تعقد بعد ثامنية األيام التالية للتبليغ. 

ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب باجللسة”.
وتنص املادة )496( من القانون ذاته عــىل أن "حتكم املحكمة يف تعلق أوجه املخاصمة بالدعوى 
وجواز قبوهلا وذلك بعد سامع الطالــــــــب أو وكيله والقاضــــــي أو عضو النيابة امُلخاصم 

حسب األحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت يف الدعوى.
وإذا كان القايض املخاصم قاضًيا بمحكمة النقض تولت الفصل يف جواز قبول املخاصمة إحدى 

دوائر هذه املحكمة يف غرفة املشورة”.
وتنص املادة )498( من القانون الســالف الذكر عىل أن "يكون القايض غري صالح لنظر الدعوى 

من تاريخ احلكم بجواز قبول املخاصمة”.
وتنص املادة )500( من القانون الســابق ذكره عىل أن "ال جيوز الطعن يف احلكم الصادر يف دعوى 

املخاصمة إال بطريق النقض”.

واملستفاد من هذه النصوص أن دعوى املخاصمة متر بمرحلتني األوىل مرحلة جواز قبول املخاصمة 
وتعلقها بالدعوى ، والثانية مرحلة احلكم يف دعوى املخاصمة

املرحلة األوىل : مرحلة جواز قبول دعوى املخاصمة : 
   وتكــون هذه املرحلة أمام إحدى دوائر حمكمة االســتئناف أو حمكمة النقض حســب األحوال 
ويتــم نظرها يف غرفة املشــورة بأمر من رئيس الدائرة أو عضو النيابــة املخاصم بصورة من تقرير 
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املخاصمة، وذلك يف أول جلســة تعقد بعد الثامنية أيام التالية للتبليغ، ويتوىل قلم الكتاب إخطار 
مدعي املخاصمة باجللسة . 

  ويكون النظر يف الدعوى يف هذه املرحلة عيل أساس ما ورد بتقرير املخاصمة واملستندات املرفقة 
به بمعنى أنه الجيوز ملدعي املخاصمة أن يقرر بأســباب أخرى غري ما ورد بتقريره، كام ال جيوز له 

أن يودع مستندات أو أوراق أخرى بخالف ما أودعه مع التقرير . 
إال أن هــذا احلظر ال يرسي إال عىل مدعي املخاصمة فقط ، أما القايض املخاصم أو عضو النيابة، 
فله أن يقدم من املستندات ما يراه مؤيدًا لدفاعه. ويف هذه املرحلة تتأكد املحكمة من أن الدعوى مل 
تنقض بالتقادم،  وأهنا رفعت باإلجراءات التي نص عليها القانون . كام تبحث يف أسباب املخاصمة 

الواردة بالتقرير يف ضوء األدلة املطروحة واملرفقة باألوراق .88 

املرحلة الثانية : مرحلة الفصل يف دعوى املخاصمة .
إذا رأت املحكمة جواز قبول املخاصمة وجب االنتقال إىل موضوعها، وهذه هي املرحلة الثانية التي 
تتم أمام الدائرة التي نظرت املرحلة األوىل، وتنظر هذه املرحلة يف جلسة علنية ، عىل أن املحكمة أن 
جتعلها رسية وفًقا للقواعد العامة ، وحيدد تاريخ هذه اجللســة يف ذات احلكم القايض بجواز قبول 

املخاصمة ويسمع فيها املدعي، والقايض املخاصم والنيابة العامة يف حالة تدخلها يف الدعوى .
ودعوى املخاصمة هلا طبيعة خاصة حيث جعل املرشع االختصاص بنظرها إىل حمكمة أعىل من املحكمة 
التي يتبعها القايض ، وذلك لضامن عدم عرض الدعوى عىل زمالء القايض، مما يمكن أن يؤثر يف حيادهم.
وقد عرض هذا التنظيــم اإلجرائي لدعوى املخاصمة وفًقا للمواد الســابق ذكرها عىل املحكمة 

الدستورية العليا املرصية ، فتناولته وبرأته من شبهة خمالفة الدستور .
ونعرض جلانب من حيثيات هذا احلكم الذي يعد أحدث أحكامها89 " وحيث إنه ملا كان ما تقدم، وكانت 
املدعية هتدف من دعواها املوضوعية القضاء بصحة املخاصمة، وبطالن احلكم الصادر بمعاقبتها باحلبس 
ملدة أربع وعرشين ساعة، بقالة ابتنائه عىل خطأ مهني جسيم، وقع فيه القايض املخاصم، ملخالفته نص 
املادة )243( مــن قانون اإلجراءات اجلنائية، وكان املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن الفصل يف دعوى 

88    د. عيل عوض حسن : املرجع السابق، ص 213 ، 214
89  احلكم الصادر يف الدعوى رقم 179 لسنة 37 قضائية »دستورية « - جلسة 2019/3/2
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املخاصمــة يف مرحلتها األوىل، وهي مرحلة الفصل يف تعلق أوجه املخاصمة بالدعوى وجواز قبوهلا، 
ال يكون إال عىل أســاس ما يــرد يف تقرير املخاصمة واألوراق املودعة معــه، وال جيوز بالتايل يف هذه 
املرحلة إبداء طلبــــات جديدة أو استحداث أوجه خماصمة مل يتضمنها التقرير، أو تقديـــــم أو قبول 
أوراق أو مســتندات غري التي أودعت معه، وإال تعــني االلتفات عن أوجه املخاصمة اجلديدة التي مل 
يسبق إبداؤها بتقرير املخاصمة، عىل أساس عدم اتصاهلا باملحكمة بالطريق الذي رسمته أحكام قانون 
املرافعات املدنية والتجارية. ملا كان ذلك، وكان ســبب الدعوى املوضوعية قد حتدد فيام ارتأته املدعية 
من خمالفة القايض املخاصم حكم النص املطعون فيه، واخلروج عىل مقتضاه، بام يؤكد متســكها بإعامل 
هــذا النص، ال بإمهاله وااللتفات عن تطبيقــه، وإال تداعت عنارص قبول دعوى املخاصمة، بام يمتنع 
معه احلكم يف موضوعها، ويتقوض بذلك هدفها من تلك الدعوى بإبطال حكم حبسها، ومن ثم فإن 
الفصل يف دستورية النص املطعون فيه لن يكون ذا أثر أو انعكاس عىل الدعوى املوضوعية، والطلبات 
املطروحة هبا، وقضاء حمكمة املوضوع فيها، وتنتفي تبًعا لذلك املصلحة الشخصية املبارشة للمدعية يف 

الطعن عليه، مما يكون معه القضاء بعدم قبول الدعوى يف هذا الشق منها متعيًنا.
وحيث إنه ملا كانت املســألة املثارة أمام حمكمــة املوضوع - كمفرتض أويل - لقضائها، هي حتديد 
ا بالفصــل يف خماصمة قاض باملحكمة اجلزئية وعضــو نيابة هبا، ومن ثم تنتفي  اختصاصهــا نوعيًّ
مصلحــة املدعية يف الطعن عىل ما تضمنه نص الفقرة الثانية من املادة )496( من قانون املرافعات 
املدنية والتجارية من اختصاص إحدى دوائر حمكمة النقض يف غرفة مشورة بالفصل يف جواز قبول 
خماصمة القايض بمحكمة النقض، إذ ال يكون للقضاء يف دستوريته أثر أو انعكاس عىل الفصل يف 

الدعوى املوضوعية، األمر الذي يتعني معه احلكم بعدم قبول الدعوى يف هذا الشق منها.
وحيث إنه ملا كانت املدعية هتدف من الطعن عىل نص املادة )498( من قانون املرافعات املدنية والتجارية 
أن تتجنب املثول أمام القايض املخاصم إبان تداول الدعوى رقم 10592 لســنة 2014 جنح قســم 
مرص القديمة، والتي صدر بمناســبة نظرها حكم حبسها، وذلك حتى ُيفصل يف مسألة قبول دعوى 
املخاصمة رقم 653 لسنة 132 قضائية، وكان البني من األوراق أن القايض املخاصم ضده قد تنحى 
عن نظر تلك الدعوى بجلســة 2015/3/28، وأهنا أحيلت لنظرها أمام دائرة أخرى، قبل أن تقيم 
املدعية دعوى املخاصمة الســابق ذكرها بتاريخ 2015/6/3، بــام ال يكون معه القايض املخاصم 
قــد أصدر يف تلك الدعوى أيــة أحكام أو قرارات قطعية أو متهيدية يف تاريخ الحق عىل إقامة دعوى 
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خماصمته الســالف ذكرها، ومن ثم ال حيقق الفصل يف دســتورية هذا النص أية فائدة عملية للمدعية 
يمكن أن تؤثر يف مركزها القانوين، لتنتفي بذلك مصلحتها الشخصية املبارشة يف الطعن عىل دستورية 
النص املطعون فيه، السالف اإلشارة إليه، مما يتعني معه احلكم بعدم قبول الدعوى يف هذا الشق منها.
وحيث إن املصلحة الشخصية املبارشة للمدعية تتحقق بالطعن عىل دستوريــــــة نص الفقرتني 
األوىل والثالثة من املادة )495( واملادة )500( من قانون املرافعات املدنية والتجارية؛ بحسبــــان 
الفصل يف دستوريتها يكـــــــون له انعكاس عىل الدعوى املوضوعية، والطلبات املطروحة هبا، 
وقضاء حمكمة املوضوع فيها، وهبا وحـدها يتحدد نطاق الدعوى الدستورية املعروضة واملصلحة 

فيها.
وحيث إن املدعية تنعى عىل نيص الفقرتني األوىل والثالثة من املادة )495( من قانون املرافعات املدنية 
والتجارية إخالهلام بمبدأ املساواة واحلق يف التقايض بإسنادمها الفصل يف دعوى خماصمة قضاة باملحاكم 
اجلزئية واالبتدائية وأعضاء النيابة العامة هبام إىل حمكمة االســتئناف التابع هلا القايض أو عضو النيابة 
املخاصم ضده. كام تنعى عىل نص املادة )500( من القانون ذاته حرماهنا من التقايض عىل درجتني، مما 
يعد إخالاًل باحلامية الدستورية املقررة حلقي التقايض والدفاع وينتهك مبدأي تكافؤ الفرص واملساواة.
وحيث إن الرقابة الدســتورية عىل القوانني، من حيث مطابقتها للقواعد املوضوعية التي تضمنها 
الدستور، إنام ختضع ألحكام الدستور القائم دون غريه، إذ إن هذه الرقابة إنام تستهدف أصاًل - عىل 
ما جرى به قضاء هذه املحكمة - صون الدستور ومحايته من اخلروج عىل أحكامه، وأن نصوص هذا 
الدســتور متثل  دائاًم القواعد واألصول التي يقوم عليها نظام احلكم وهلا مقام الصدارة بني قواعد 
النظام العام التي يتعني التزامها ومراعاهتا وإهدار ما خيالفها من الترشيعات باعتبارها أسمى القواعد 
اآلمرة، فإن هذه املحكمة تبارش رقابتها عىل النصوص املطعون عليها - التي مازالت معمواًل هبا - يف 

ضوء أحكام الدستور احلايل الصادر سنة 2014.
وحيث إن قضاء املحكمة الدستورية العليا قد جرى عىل أن مبدأ املساواة أمام القانون يتعني تطبيقه عىل 
املواطنني كافًة، باعتباره أساس العدل واحلرية والسالم االجتامعي، وعىل تقدير أن الغاية التي يستهدفها 
تتمثل أصاًل يف صون حقوق املواطنني وحرياهتم يف مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، 
وأضحى هذا املبدأ - يف جوهره - وســيلة لتقرير احلاميــة القانونية املتكافئة التي ال يقترص نطاق تطبيقها 
عــىل احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف الدســتور، بل يمتد جمال إعامهلا كذلك إىل تلك التي كفلها 



84

أحكام صادرة عن حمكمة النقض والتعليق عليها

املرشع للمواطنني يف حدود سلطته التقديرية، وعىل ضوء ما يرَتئِيه حمقًقا للصالـــح العام. إذ كان ذلك، 
وكان من املقرر أيًضا أن صور التمييز املجافية للدستور، وإن تعذر حرصها، إال أن قوامها كل تفرقة أو 
تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة حتكمية من احلقوق واحلريات التي كفلها الدستور أو القانون، 
وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بام حيول دون مبارشهتا عىل قدم املساواة 
ا، ذلك  ا هو ما يكون حتكميًّ الكاملــة بني املؤهلني لالنتفاع هبا، بام مؤداه أن التمييز املنهي عنه دســتوريًّ
أن كل تنظيــم ترشيعي ال يعترب مقصــوًدا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، ُيعترب هذا التنظيم ملبًيا هلا، 
وتعكس مرشوعية هذه األغراض إطاًرا للمصلحة العامة التي يسعى املرشع لبلوغها متخًذا من القواعد 
القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبياًل إليها. إذ إن ما يصـــــون مبدأ املساواة وال ينقض حمتواه؛ 
ا ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمهــــــا باألغراض  هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسياًم ترشيعيًّ
املرشوعـــــة التي يتوخاهـــــا، فإذا قــــــام الدليـــــل عىل انفصال هذه النصوص عن أهدافها، 

أو كان اتصال الوسائل باملقاصد واهًيا، كان التمييز انفالًتا وعسًفا، فال يكون مرشوًعا دستوريًّا.
وحيث إن األصل يف سلطة املرشع يف تنظيمه حلــــق التقايض - وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة 
- أهنا ســلطة تقديرية، جوهرها املفاضلة التي جيرهيا بني البدائل املختلفة التي تتصل باملوضوع حمل 
التنظيم الختيار أنســبها لفحواه، وأحراها بتحقيق األغراض التــي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر 
املصالح وزًنا، وليس من قيد عىل مبارشة املرشع هلذه الســلطة إال أن يكون الدســتور ذاته قد فرض 
يف شــأن مبارشهتا ضوابط حمددة تعترب ختوًما هلا ينبغي التزامها، ويف إطار قيامه هبذا التنظيم ال يتقيد 
املرشع باتباع أشكال جامدة ال يريم عنها، تفرغ قوالبها يف صورة صامء ال تبديل فيها، بل جيوز له أن 
يغاير فيام بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناســبها، عىل ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها األوضاع التي 
يبارش احلق يف التقايض يف نطاقها، وبام ال يصل إىل إهداره، ليظل هذا التنظيم مرًنا، فال يكون إفراًطا 
يطلق اخلصومة القضائية من عقاهلا انحراًفا هبا عن أهدافها، وال تفريًطا جمافًيا ملتطلباهتا، بل بني هذين 
األمرين قواًما، التزاًما بمقاصدها، باعتبارها شكاًل للحامية القضائية للحق يف صورهتا األكثر اعتدااًل.
وحيث إنه من املقرر كذلك - يف قضاء هذه املحكمة - أن لكل مواطن حق اللجوء إىل قاض يكون 
بالنظر إىل طبيعة اخلصومة القضائية، وعىل ضوء خمتلف العنارص التي البستها، مهيأ للفصل فيها، 
وهذا احلق خمول للناس مجيًعا، فال يتاميزون فيام بينهم يف ذلك، وإنام تتكافأ مراكزهم القانونية يف جمال 
سعيهم لرد العدوان عىل حقوقهم، فال يكون االنتفاع هبذا احلق مقصوًرا عىل بعضهم، وال منرصًفا 
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إىل أحــوال بذاهتا ينحرص فيها، وال حمماًل بعوائق ختص نفًرا من املتقاضني دون غريهم، بل يتعني 
أن يكون النفاذ إىل ذلك احلق، منضبًطا وفق أسس موضوعية ال متييز فيهــــــــا، ويف إطــــــار 

من القيود التي يقتضيهــــــا تنظيمه، وال تصل يف مداها إىل حد مصادرته.
وحيث إن حق الدفاع أصالًة أو بالوكالة قد كفله الدستور، باعتبار أن ضامنة الدفاع ال يمكن فصلها أو عزهلا 

عن حق التقايض، ذلك أهنام يتكامالن ويعمالن مًعا يف دائرة الرتضية القضائية التي ُيعترب اجتناؤها غاية هنائية 

للخصومة القضائية، فال قيمة حلق التقايض ما مل يكن متسانًدا لضامنة الدفاع، مؤكًدا ألبعادها، عاماًل من أجل 

إنفــاذ مقتضاها. كذلك ال قيمة لضامنة الدفاع بعيًدا عن حــق النفاذ إىل القضاء، وإال كان القول هبا وإعامهلا 

واقًعا وراء جدران صامتة؛ يؤيد ذلك أن احلقوق التي يكفلها الدســتور أو القانون تتجرد من قيمتها العملية 

إذا كان مــن يطلبها عاجًزا عن بلوغها من خالل حق التقــايض، أو كان اخلصوم الذين تتعارض مصاحلهم 

بشأهنا ال يتامثلون فيام بينهم يف أسلحتهم التي يرشعوهنا القتضائها. وال يعدو أن يكون إنكار ضامنة الدفاع أو 

انتقاصها إخالاًل باحلق املقرر دستورًيا لكل مواطن يف جمال اللجوء إىل قاضيه الطبيعي، وليس النزول عليها 

إال توكيًدا للحق يف احلياة واحلرية، حائاًل دون اقتحام حدودمها، وذلك ســواء أكان إنكار ضامنة الدفاع أو 

تقييدها متصاًل بحق كل شخص يف أن يعرض بنفسه وجهة نظره يف شأن الواقعة حمل التداعي، وأن يبني حكم 

القانون بصددها، أم كان منسحًبا إىل احلق يف أن يقيم باختياره حمامًيا يطمئن إليه خلربته وملكاته، ويراه - لثقته 

فيه - أقدر عىل تأمني املصالح التي يتوخى محايتها، ليكون الدفاع عنها فعااًل، حميًطا باخلصومة القضائية التي 

تتناوهلا، نائًيا باالنحدار بمتطلباهتا إىل ما دون مستوياهتا املوضوعية التي يمليها التبرص وتفرضها العناية الواجبة.

وحيث إنه ملا كان ما تقدم، وكان مفهوم تبعية القايض أو عضو النيابة باملحاكم االبتدائية أو املحاكم 
اجلزئية ملحكمة االســتئناف يف دعوى خماصمته، إنام يتحدد بإسناد الفصل يف الدعوى املذكورة إىل 
إحدى دوائر حمكمة االستئناف التي تقع حمكمة املخاصم ضده يف دائرة اختصاصها املحيل، دون أن 
يتجاوز ذلك إىل تداخل تشكيل كلتا املحكمتني يف تلك الدعوى، األمر الذي تؤكده نصوص املواد 
(1، 6، 9، 11( من قانون الســلطة القضائية الصادر بقرار رئيس مجهورية مرص العربية بالقانون 
رقم 46 لســنة 1972. إذ كان ذلك، وكانت العالقة القانونية التي أشــارت إليها الفقرتان األوىل 
والثالثة من املادة )495( من قانون املرافعات املدنية والتجارية ال تنشئ أية تبعية قانونية أو إدارية 
لقضاة املحاكم االبتدائية أو اجلزئية أو أعضاء النيابة العامة هبام، إىل قضاة حماكم االســتئناف املسند 
إليهم والية الفصل يف دعــاوي خمصامتهم، وال تنرصف غاية املرشع من إيراد هذا التنظيم إال إىل 
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حتديد القايض الطبيعي، املخول له االختصاص بالفصل يف تلك الدعاوي، ليبقى دوًما من األغيار 
بالنســبة ألطراف دعوى املخاصمة، الذين تتوافر يف حقهم احليدة واالســتقالل، ومن ثم يكون 
االدعاء بإخالل نيص الفقرتني املطعون فيهام املار ذكرمها بمبدأ املساواة واحلق يف التقايض منتحاًل.
إذ كان مــا تقــدم، وكان املرشع قد كفل للمحكوم ضده بحكم صادر من حمكمة االســتئناف ُمْنِه 
للخصومــة يف دعوى خماصمة - أن يطعن فيه بطريق النقض، لتنظره املحكمة التي تســتوي عىل 
قمــة مدارج حماكم جهة القضاء العادي، غري ممايــز بني املدعي املخاصم والقايض أو عضو النيابة 
املخاصم ضده، ودون أن ُيمكن أحد طريف خصومة دعوى املخاصمة من ولوج طريـــــــــــق 
للطعــــــــن يف احلكم الصــــــادر فيهــــــــا ال يتيحه خلصمه اآلخر، حمقًقا بذلك توازًنا بني 
مراكز قانونية متكافئة ألطراف اخلصومة القضائية ذاهتا، ومن ثم فإن النعي عىل نص املادة )500) 
مــن قانون املرافعات املدنيــة والتجارية بقالة اإلخالل بحقي التقــايض والدفاع، أو إهداره مبدأ 
املســاواة، أو افتئاته عىل مبدأ تكافؤ الفرص - يف ظل عدم تعلق النص املذكور بفرص قائمة جيري 

التزاحم عليها - يضحي ال أساس له متعيًنا رفضه.
وحيــث إنه متى كان ما تقدم، فإن النصني املطعون فيهام - حمددين نطاًقا عىل ما ســلف بيانه - ال 
خيالفان أحكام املواد )4، 9، 53، 97، 98( من الدستور، كام ال خيالفان أية أحكام أخرى فيه، مما 

يتعني معه القضاء برفض هذه الدعوى يف هذا الشق منها.
فلهذه األسباب

حكمت املحكمة: 
أواًل: بعدم قبول الدعوى بالنســبة لنص املادة )243( من قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر . 1

ل بالقانون رقم 29 لسنة 1982، والفقرة الثانية من  بالقانون رقم 150 لســنة 1950، املعدَّ
املادة )495( واملادتني )496، 498( من قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر بالقانون 

رقم 13 لسنة 1968.

ثانًيا: برفض الدعوى بالنسبة لنيص الفقرتني األوىل والثالثة من املادة )495(، واملادة )500) . 2
من قانون املرافعات املدنية والتجارية املشار إليه.

ثالًثا: بمصادرة الكفالة، وألزمت املدعية املرصوفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب املحاماة.. 3
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احلكم يف دعوى املخاصمة وآثاره:. 7
يرتتــب عىل احلكم بجواز قبول املخاصمة وتعلقها بالدعــوى أن يصبح القايض غري صالح لنظر 
الدعوى من تاريخ هذا احلكم . لكن قبل صدور هذا احلكم ال يكون لرفع دعوى املخاصمة من أثر 
يف بطالن عمل القايض أو عدم صالحيته ، وإذا قيض بقبول دعوى املخاصمة من الناحية املوضوعية 
أي بصحة املخاصمة ، فإن املحكمة حتكم عىل القايض باملرصوفات وبالتعويض إن كان له مقتض ، 
كام حتكم ببطالن احلكم أو العمل الذي قام به أو الترصف الذي أتاه ، وإذا قضت املحكمة ببطالن 
احلكم الذي أصدره القايض ، فليس هلا نظر الدعوى التي فصل فيها هذا احلكم، وإنام يرتتب عىل 

بطالن احلكم إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل بدء اخلصومة التي انتهت به.
وهيمنا إمتاًما للفائدة أن نضع بني يدي القاريء حكًمــا هاًما للمحكمـة الدستورية العليا 90 أبانت 
فيه عن فلسفة نظام املخاصمة ، وحاالهتا ، ومراحل املحاكمة فيها وماهية اخلطأ اجلسيم الذي يعد 
الصورة الشائعة حلاالت املخاصمة والتنظيم اإلجرائي اخلاص هبا ، فقد أوردت "وحيث إن املدعي 
ينعى عىل النصني املطعون فيهــام - حمددين نطاًقا عىل النحو املتقدم - خمالفتهام لنىص املادتني )40) 
و)69( من دستور سنة 1971، عىل سند من أن هذين النصني قد حرماه من إبداء دفاعه عىل قدم 
املساواة مع خصومه فيها، وذلك بإلزامه ببيان أوجه املخاصمة وأدلتها وإيداع األوراق املؤيدة هلا؛ 
قبل نظر الدعوى بشأن جواز قبوهلا، ووجوب تقيده يف دفاعه أثناء نظرها بتلك األوجه، فال جيوز 
له أن يقرر سواها أو أن يودع أي أوراق أو مستندات أخرى غري ما أودعه عند رفع الدعوى، ومايزا 
بذلك بينــه وبني القضاة امُلخاصمني فيها الذين حيق هلم إبداء دفاعهم حُمرًرا من كل قيد، واملطالبة 
بالتعويض عن طريق الطلب العارض، وتقديم ما يشاءون من أوراق ومستندات لتدعيم األدلة عىل 
توافر أركان املسؤولية يف شأن املدعي، دون أن يتاح له الرد عىل تلك األوراق واملستندات؛ بالرغم 
من وحدة طبيعة الدعوى وتكافؤ املراكز القانونية للمتداعني فيها، وبذلك يقيم النص املطعون فيه 

ا غري مربر، وهو ما ُيعد إخالاًل بمبدأ املساواة وتقييًدا حلق الدفاع . متييًزا حتكميًّ
وحيث إن الرقابة الدستورية عىل القوانني، من حيث مطابقتها للقواعد املوضوعية التي تضمنها الدستور، 
إنام ختضع ألحكام الدســتور القائم دون غريه، إذ أن هذه الرقابة إنام تســتهدف أصاًل - عىل ما جرى 

90  احلكم الصادر يف الدعوى رقم 178 لسنة 32 قضائية »دستورية » - جلسة 2015/2/14.
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عليه قضاء هذه املحكمة- صون الدســتور القائم ومحايته من اخلروج عىل أحكامه، وأن نصوص هذا 
الدستور متثل دائاًم القواعد واألصول التي يقوم عليها نظام احلكم وهلا مقام الصدارة بني قواعد النظام 
العام التي يتعني التزامها ومراعاهتا وإهدار ما خيالفها من الترشيعات باعتبارها أسمى القواعد اآلمرة . 
وحيــث إنه بالبناء عىل ما تقدم، فإن هذه املحكمــة تبارش رقابتها عىل النصوص املطعون عليها يف 

ل الصادر سنة 2014 . ضوء أحكام الدستور املعدَّ
وحيث إن مفاد نصوص قانون املرافعات املدنية والتجارية يف شأن إجراءات ورشوط خماصمة القضاة 
الســالف بياهنا؛ أن املرشع قد أفرد دعوى خماصمتهم بإجراءات وقواعد خاصة هبدف حتقيق ضامنات 
أدائهــم أعامهلم؛ وتوفري احلامية الالزمة هلم من االدعاءات الكيدية التي تتغيا جمرد املســاس بكرامتهم 
وهيبتهم والتشهري هبم، مما يتعني معه وجوب قرص خماصمتهم عىل ما يقومون به من أعامل قضائية، فال 
يتسع نطاقها لغري ذلك مما يبارشونه خارج هذه األعامل، وإال كانت املخاصمة سبياًل حلصار القايض يف 
كل ما يتصل بترصفاته وينقلب القصد من احلامية إىل االستباحة فيضيع األمان وينمحي استقالل القضاء، 
مما حدا باملرشع إىل تقرير االلتزام بأحكام تلك اإلجراءات والقواعد اخلاصة بدعوى املخاصمة، ومن 
بينها أن الفصل فيها يتم عىل مرحلتني؛ أوالمها : مرحلة الفصل يف تعلق أوجه املخاصمة بالدعوى وجواز 
قبوهلــا، وثانيتهام : مرحلة الفصل يف موضوعها - إذا ُقيض بجواز املخاصمة - إما برفضها، أو بصحتها 
ومــن ثم؛ بطالن ترصف القايض واحلكم عليه بالتعويضــات واملصاريف. وقد حدد املرشع حاالت 
وأســباب املخاصمة عىل ســبيل احلرص، ومن بينها ارتكاب الغش أو اخلطأ املهني اجلسيم، واملقصود 
بالغش هو ارتكاب القايض الظلم عن قصد بدافع املصلحة الشــخصية أو الكراهية ألحد اخلصوم أو 
حماباة الطرف اآلخر، أما اخلطأ املهني اجلســيم فهو اخلطأ الذي ينطوي عىل أقىص ما يمكن تصوره من 
اإلمهال يف أداء الواجب، ويكون ارتكابه نتيجة غلط فادح ما كان لينساق إليه لو اهتم بواجبه االهتامم 
العادي، أو يكون بسبب إمهاله إمهااًل مفرًطا يعرب عن خطأ فاحش مثل اجلهل الفاضح باملبادئ األساسية 
للقانون، ومن ثم ال ُيعترب خطًأ مهنيًّا جســياًم فهم القايض للقانون عىل نحو معني ولو خالف فيه إمجاع 
الرشاح والفقهاء، وال تقديره لواقعة معينة أو إساءة االستنتاج أو اخلطأ يف استخالص الوقائع أو تفسري 
القانون أو قصور األسباب، وعليه خيرج من نطاق هذا اخلطأ كل رأي أو تطبيق قانوين خيلص إليه القايض 
بعد إمعان النظر واالجتهاد يف استنباط احللول للمسألة القانونية املطروحة ولو خالف يف ذلك أحكام 
القضاء وآراء الفقهاء. وبذلك يكون املرشع قد وازن بني حق القايض يف توفري احلامية له؛ فال يتحّسب 
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يف قضائه سوى وجه احلق وال هيتز وجدانه من مظنة النيل منه، وبني حق املتقايض يف االطمئنان إىل أن 
قاضيه مقيد بالعدل يف حكمه، فإن جنح عنه مل ُتغلق األبواب يف وجهه، بل له أن يسلك طريق اخلصومة 
التــي يدين هبا قضاءه ويبطل أثره، وكل ما تقدم جيد حده يف أن القضاء والية تقدير وأمانة تقرير، وأن 
جمرد اخلالف أو اخلطأ ال يسقط هبام منطق العدل وإنام يسقطه اجلور واالنحراف يف القصد، وهلذا رتب 
املرشع عىل القضاء بعدم جــواز املخاصمة أو رفضها احلكم عىل طالب املخاصمة بالغرامة ومصادرة 
الكفالــة مع التعويضات إن كان هلا وجــه، ويف مقابل ذلك رتب عىل القضاء بصحة املخاصمة احلكم 

عىل القايض املخاصم ببطالن ترصفه وإلزامه بالتعويضات واملصاريف .
وحيــث إن املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن مؤدى نــص املادة )495( من قانون املرافعات املدنية 
والتجارية أن املرشع قد أوجب رفع دعوى املخاصمة بتقرير يف قلم كتاب املحكمة، يشــتمل عىل 
بيان أوجه املخاصمة وأدلتها، وأن تودع معه األوراق املؤيدة هلا، وُتنظر الدعوى يف غرفة مشــورة 
بعد تبليغ القايض امُلخاصم بصورة من التقرير حتى ُيتاح له أن يتبني كافة أوجهها وأدلتها، ليتمكن 
عىل ضوء ذلك من إبداء رده ومالحظاته وتعقيبه عليها، كام يتضح بجالء من نص املادة )496( من 
القانون ذاته أن الفصل يف دعوى املخاصمة يف مرحلتها األوىل، وهي مرحلة الفصل يف تعلق أوجه 
املخاصمة بالدعوى وجواز قبوهلا، ال يكون إال عىل أســاس ما يرد يف تقرير املخاصمة واألوراق 
املودعة معه، وال جيوز بالتايل يف هذه املرحلة إبداء طلبات جديدة أو اســتحداث أوجه خماصمة مل 
يتضمنها التقرير، أو تقديم أو قبول أوراق أو مستندات غري التي أودعت معه؛ وإال تعني االلتفات 
عن أوجه املخاصمة اجلديدة التي مل يسبق إبداؤها بتقرير املخاصمة عىل أساس عدم اتصاهلا باملحكمة 

بالطريق الذي رسمته أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية عىل النحو السالف البيان .
وحيث إن قضاء املحكمة الدســتورية العليا قد جرى عىل أن مبدأ املساواة أمام القانون يتعني تطبيقه 
عىل املواطنني كافًة، باعتباره أســاس العدل واحلرية والسالم االجتامعي، وعىل تقدير أن الغاية التي 
يستهدفها تتمثل أصاًل يف صون حقوق املواطنني وحرياهتم يف مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو 
تقيد ممارستها، وأضحى هذا املبدأ - يف جوهره - وسيلة لتقرير احلامية القانونية املتكافئة التي ال يقترص 
نطــاق تطبيقها عىل احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف الدســتور، بل يمتد جمال إعامهلا كذلك إىل 
تلــك التي كفلها املرشع للمواطنني يف حدود ســلطته التقديرية ، وعىل ضوء ما يرتئيه حمقًقا للصالح 
العام. إذ كان ذلك، وكان من املقرر أيًضا أن صور التمييز املجافية للدســتور، وإن تعذر حرصها، إال 
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أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو اســتبعاد ينال بصورة حتكمية من احلقوق واحلريات التي 
كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بام حيول دون 
ا هو  مبارشهتا عىل قدم املساواة الكاملة بني املؤهلني لالنتفاع هبا، بام مؤداه أن التمييز املنهي عنه دستوريًّ
ا، ذلك أن كل تنظيم ترشيعي ال يعترب مقصوًدا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها ُيعترب  ما يكون حتكميًّ
هــذا التنظيم ملبًيا هلا، وتعكس مرشوعية هذه األغراض إطاًرا للمصلحة العامة التي يســعى املرشع 
لبلوغهــا متخًذا من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم ســبياًل إليها. إذ إن ما يصون مبدأ 
ا ترتبط فيه النصوص القانونية التي  املساواة وال ينقض حمتواه؛ هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسياًم ترشيعيًّ
يضمها باألغراض املرشوعة التي يتوخاها، فإذا قام الدليل عىل انفصال هذه النصوص عن أهدافها، 

ا . أو كان اتصال الوسائل باملقاصد واهًيا، كان التمييز انفالًتا وعسًفا، فال يكون مرشوًعا دستوريًّ
وحيث إن األصل يف ســلطة املرشع يف تنظيمه حلق التقايض - وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة 
- أهنا ســلطة تقديرية، جوهرها املفاضلة التي جيرهيا بني البدائل املختلفة التي تتصل باملوضوع حمل 
التنظيم الختيار أنســبها لفحواه، وأحراها بتحقيق األغراض التــي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر 
املصالح وزًنا، وليس من قيد عىل مبارشة املرشع هلذه الســلطة إال أن يكون الدســتور ذاته قد فرض 
يف شــأن مبارشهتا ضوابط حمددة تعترب ختوًما هلا ينبغي التزامها، ويف إطار قيامه هبذا التنظيم ال يتقيد 
املرشع باتباع أشكال جامدة ال يريم عنها، تفرغ قوالبها يف صورة صامء ال تبديل فيها، بل جيوز له أن 
يغاير فيام بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناســبها، عىل ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها األوضاع التي 
يبارش احلق يف التقايض يف نطاقها، وبام ال يصل إىل إهداره، ليظل هذا التنظيم مرًنا، فال يكون إفراًطا 
يطلق اخلصومة القضائية من عقاهلا انحراًفا هبا عن أهدافها، وال تفريًطا جمافًيا ملتطلباهتا، بل بني هذين 
األمرين قواًما، التزاًما بمقاصدها، باعتبارها شكاًل للحامية القضائية للحق يف صورهتا األكثر اعتدااًل.
وحيث إنه من املقرر كذلك - يف قضاء هذه املحكمة - أن لكل مواطن حق اللجوء إىل قاض يكون 
بالنظر إىل طبيعة اخلصومة القضائية، وعىل ضوء خمتلف العنارص التي البستها، مهيأ للفصل فيها، 
وهذا احلق خمول للناس مجيًعا، فــال يتاميزون فيام بينهم يف ذلك، وإنام تتكافأ مراكزهم القانونية يف 
جمال ســعيهم لرد العدوان عىل حقوقهم، فال يكون االنتفاع هبذا احلق مقصوًرا عىل بعضهم، وال 
منرصًفــا إىل أحوال بذاهتا ينحرص فيها، وال حممــاًل بعوائق ختص نفًرا من املتقاضني دون غريهم، 
بل يتعني أن يكون النفاذ إىل ذلك احلق، منضبًطا وفق أسس موضوعية ال متييز فيها، ويف إطار من 

القيود التي يقتضيها تنظيمه، وال تصل يف مداها إىل حد مصادرته .
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وحيث إن حق الدفاع أصالًة أو بالوكالة قد كفله الدســتور، باعتبار أن ضامنة الدفاع ال يمكن فصلها 
أو عزهلــا عن حق التقايض، ذلك أهنام يتكامالن ويعمالن مًعــا يف دائرة الرتضية القضائية التي ُيعترب 
اجتناؤهــا غاية هنائية للخصومة القضائية، فال قيمة حلق التقايض ما مل يكن متســانًدا لضامنة الدفاع، 
مؤكــًدا ألبعادها، عاماًل من أجل إنفــاذ مقتضاها. كذلك ال قيمة لضامنة الدفاع بعيًدا عن حق النفاذ 
إىل القضاء، وإال كان القول هبا وإعامهلا واقًعا وراء جدران صامتة؛ يؤيد ذلك أن احلقوق التي يكفلها 
الدســتور أو القانون تتجرد من قيمتها العمليــة إذا كان من يطلبها عاجًزا عن بلوغها من خالل حق 
التقايض، أو كان اخلصوم الذين تتعارض مصاحلهم بشــأهنا ال يتامثلون فيام بينهم يف أســلحتهم التي 
يرشعوهنا القتضائها. وال يعدو أن يكون إنكار ضامنة الدفاع أو انتقاصها إخالاًل باحلق املقرر دستورًيا 
لكل مواطن يف جمال اللجوء إىل قاضيه الطبيعي، وليس النزول عليها إال توكيًدا للحق يف احلياة واحلرية، 
حائاًل دون اقتحام حدودمها، وذلك سواء أكان إنكار ضامنة الدفاع أو تقييدها متصاًل بحق كل شخص 
يف أن يعرض بنفسه وجهة نظره يف شأن الواقعة حمل التداعي، وأن يبني حكم القانون بصددها، أم كان 
منسحًبا إىل احلق يف أن يقيم باختياره حمامًيا يطمئن إليه خلربته وملكاته، ويراه - لثقته فيه - أقدر عىل تأمني 
املصالــح التي يتوخى محايتها، ليكون الدفاع عنها فعااًل، حميًطا باخلصومة القضائية التي تتناوهلا، نائًيا 
باالنحدار بمتطلباهتا إىل ما دون مستوياهتا املوضوعية التي يمليها التبرص وتفرضها العناية الواجبة .

وحيث إن الدســتور القائم قد حرص يف مادتيه )184( و)186( عىل النص عىل أن الســلطة القضائية 
مســتقلة، وأن القضاة مســتقلون غري قابلني للعزل، وال ســلطان عليهم يف عملهم لغري القانون، فدّل 
بذلك عىل محاية استقالل القايض من ناحية، واحليلولة كذلك دون أن يكون العمل القضائي وليد نزعة 
ا لضامن أال خيضع يف عمله لغري  شخصية غري متجردة، ومن ثم تكون حيدة القايض رشًطا الزًما دستوريًّ
ســلطان القانون، وذلك عىل أساس أن طبيعة العمل القضائي تستوجب حتصني عمل القايض بحسب 
األصل، وهو حكم عام ال ُيراد به إضافة ميزة شــخصية للقــايض، بل ُيراد به توفري مناخ من احلرية يف 
عمله ينأي به عن اختاذ قراره القضائي يف ظل خمافة املســاءلة عنه، أو هتّيب ســطوة اخلصوم ونفوذهم، 
وقد اســتعاض عنها املرشع بأن أوجب عىل القايض إيداع املربرات التي ارتكن إليها يف أسباب حكمه 
أو قراره، وهي ختضع للطعن وفًقا للمنهج الذي نظمه املرشع، وأتاح ملن ترضر منها أن يلجأ إىل الطعن 
عىل هذا احلكم أو القرار ســالًكا هذه السبل؛ إذ لو كان كل قرار يتخذه القايض يف دعوى منظورة أمامه 
يعرضه إىل املساءلة عنه، ملا جرؤ قاض عىل االنتصاف حلق مطروح عليه، بل قعد عن ذلك خمافة تعرضه 

للمساءلة القضائية عنه .
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وحيــث إن املرشع قد تغيا من النصني املطعون فيهام حتقيق التــوازن بني أمرين؛ أوهلام : أال تكون 
خماصمة القضاة مدخاًل إىل التشهري هبم دون حق، وإيذاء مشاعرهم إعناًتا، أو التهوين من قدرهم 
عدواًنا، أو ملنعهم من نظر قضايا بذواهتا توقًيا للفصل فيها كيًدا ولدًدا، وثانيهام : صون حق املتقايض 
بضامن أال يفصل يف الدعوى قضاة داخل عملهم غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جســيم؛ 
ممــا يؤدي إىل مماألة أحد أطرافها والتأثري بالتــايل يف حيدهتم، فال يكون عملهم انرصاًفا إىل تطبيق 
حكم القانون يف شأهنا، بل حتريًفا ملحتواه، ومن ثم أجاز املرشع خماصمتهم سبياًل إلبطال ما شاب 
عملهم من جور وانحراف يف القصد عن منطق العدل ألحد األسباب املشار إليها، وليحول دوهنم 
ومواالة نظر الدعوى التي قام سبب خماصمتهم بمناسبتها، وكان حتاًم مقضًيا؛ تبًعا لذلك، أن يكفل 
املرشع، يف إطار التوفيق بني هذين االعتبارين وبام يوازن بينهام، تنظياًم لدعوى املخاصمة ال جياوز 
احلدود التي ينبغي أن ُتبارش يف نطاقها، وال يكون موطًئا إىل تعطيل الفصل يف النزاع األصيل إذا كان 
قيد النظر، أو نكايًة يف قضاته بعد الفصل فيه، ويف سبيل ذلك؛ عمد املرشع إىل إرساء هذا التوازن 
بتنظيمــه إجراءات دعوى املخاصمة عن طريق رفعها بتقرير يف قلم كتاب املحكمة، يشــتمل عىل 
بيان أوجه املخاصمة وأدلتها، وأن تودع معه األوراق املؤيدة هلا، وُتنظر الدعوى يف غرفة مشــورة 
بعد تبليغ القايض امُلخاصم بصورة من التقرير حتى ُيتاح له أن يتبني كافة أوجهها وأدلتها، ليتمكن 
عــىل ضوء ذلك من إبداء رده ومالحظاته وتعقيبه عليها، كام حرص املرشع عىل أال يكون الفصل 
يف دعوى املخاصمــة يف مرحلتها األوىل، وهي مرحلة الفصل يف تعلق أوجه املخاصمة بالدعوى 
وجواز قبوهلا، إال عىل أســاس ما يرد يف تقرير املخاصمة واألوراق املودعة معه، وال جيوز بالتايل 
يف هذه املرحلة إبداء طلبات جديدة أو اســتحداث أوجه خماصمة مل يتضمنها التقرير، أو تقديم أو 
قبول أوراق أو مستندات غري التي أودعت معه؛ وإال تعني االلتفات عن أوجه املخاصمة اجلديدة 
التي مل يســبق إبداؤها بتقرير املخاصمة عىل أســاس عدم اتصاهلا باملحكمة بالطريق الذي رسمته 
أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية عىل النحو الســالف البيان، مما يمثل، يف جمموعه، قاعدة 
موضوعية تتفــق مع الطبيعة اخلاصة لدعوى املخاصمة؛ تغيا هبــا املرشع أال تكون هذه الدعوى 
وسيلة للكيد وترويع القضاة لفرتة قد تطول حلني إعداد الدليل أمام املحكمة، وحتى ال يقدم عىل 
إقامتها إال من تتوافر حتت أيدهيم أســباب حقيقية وأدلة كافيــة عىل ما يدعونه، كي ال يطول أمد 
املرحلة األوىل لدعوى املخاصمة، وهي مرحلة استكشاف جدية الدعوى، فتنال من حجية العمل 
القضائي امُلخاصم ألجله وتزعزع من استقراره، مما يتناقض مع الطبيعة اخلاصة هلذه الدعوى وما 
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تستلزمه من وجوب رسعة الفصل فيها؛ حتى ال تظل سيًفا مسلًطا عىل القايض امُلخاصم يف يد رافع 
الدعوى إذا ما تراخى، ســواء عن عمد أو إمهال، يف إعداد األدلة لزمن قد يطول؛ مما مؤداه اهتزاز 
الشعور العام بالعدالة بغري مقتض ومن ثم فإن النصني املطعون فيها؛ وإن مايزا يف هذا الصدد بني 
طريف اخلصومة اخلاضعني ألحكامهام، إال أن هذا التمييز؛ وقد ُشيد عىل أساس القاعدة املوضوعية 

السالفة البيان، فإنه ينهض متييًزا مربًرا غري قائم عىل أساس حتكمي .
وحيث إنه ملا كان ما تقدم، وكان املرشع بتقريره النصني املطعون فيهام، قد أعمل سلطته التقديرية 
يف شأن التنظيم اإلجرائي للخصومة يف دعوى خماصمة القضاة وأعضاء النيابة، بأن وضع للحامية 
القضائية للمتقاضني فيها نظاًما للتداعي يقوم عىل أساس نوع املنازعة، مما مؤداه ربط هذا التنظيم 
اإلجرائي للخصومة يف جممله بالغايات التي اســتهدفها املــرشع من هذا التنظيم، والتي تتمثل يف 
حتقيق التوازن بني طرفيها - عىل النحو السالف البيان - عن طريق تنظيم إجراءات تقديم األوراق 
واملستندات املتضمنة األدلة التي تقوم عليها دعوى املخاصمة وما يستلزمه ذلك من حسم املنازعة 
فيها بالرسعة التي تتفق مع الطبيعة اخلاصة هلا التي ُيعترب الزمن عنرًصا جوهريًّا يف حسمها، وعاماًل 
أساسيًّا الستقرار املراكز القانونية املتعلقة هبا، مع عدم اإلخالل - يف الوقت ذاته - بكفالة الضامنات 
األساسية لكل من حق التقايض وحق الدفاع، وال بأركاهنام التي كفلها الدستور، بام يكفل ألي من 
املتقاضني عرض منازعته ودفاعه ودفوعه عىل قاضيه الطبيعي، متمتًعا بفرص متكافئة يف ممارســة 
حقه يف الدفاع الذي كفله له الدســتور بنص املادة )98( منه، بام جيعل للخصومة يف هذا النوع من 
املنازعات حالًّ منصًفا يرد العدوان عىل احلقوق املدعي هبا فيها، وفق أســس موضوعية ال تقيم يف 
ا عنه بني املخاطبني هبا، مما يتفق مع ســلطة املرشع يف املفاضلة بني أكثر من  جمال تطبيقها متييًزا منهيًّ
نمــط لتنظيم إجراءات التقايض، دون التقيد بقالب جامد حيكم إطار هذا التنظيم، ومن ثم تكون 
املغايرة التي اتبعها املرشع يف تنظيمه إلجراءات التقايض يف دعوى املخاصمة وفًقا للنصني املطعون 
فيهام، عىل أساس اختالف املركز القانوين لكل من طرفيها وقصد املرشع يف إحداث التوازن بينهام 
عىل النحو الذي يتفق مع طبيعتها، قائمة عىل أسس مربرة تستند إىل واقع خمتلف يرتبط باألغراض 

املرشوعة التي توخاها، وبالتايل تنتفي قالة اإلخالل بمبدأ املساواة أو تقييد حق الدفاع .
وحيــث إنه متى كان ما تقدم، فإن النصني املطعون فيهام ال خيالفان أحكام املادتني )53 و98( من 

الدستور، كام ال خيالفان أية أحكام أخرى فيه، مما يتعني معه القضاء برفض هذه الدعوى .
فلهــــذه األسبــــاب
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حكمت املحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت املدعي املرصوفات ومبلغ   
مائتي جنيه مقابل أتعاب املحاماة .

ثانًيا : شطب الدعوى ومدى جوازه يف دعاوي القانون العام :
تناولت املادة )82( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي مسألة شطب الدعوى فقد نصت 
» إذا مل حيرض املدعي وال املدعى عليه، حكمت املحكمة يف الدعوى إذا كانت صاحلة للحكم فيها 
وإال قررت شطبها فإذا انقىض ستون يوًما، ومل يطلب أحد اخلصوم السري فيها اعتربت كأن مل تكن «.
وتناولته املادة )85( من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 حيث جرى 
نصها » يف اليوم املحدد لنظر الدعوى ومع مراعاة القواعد املتعلقة بتبليغ األوراق القضائية: -1 إذا 
مل حيرض املدعي وال املدعى عليه تقرر املحكمة شطبها. -2 إذا حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليه 
وكانت الئحة الدعوى قد بلغت لشخصه حكمت املحكمة يف الدعوى، فإذا مل يكن قد بلغ لشخصه 
وجب عىل املحكمة يف غري الدعاوي املستعجلة تأجيل نظر الدعوى إىل جلسة تالية يبلغ هبا املدعى 
عليه للحضور وتقديم دفاعه ويعتــرب احلكم يف الدعوى حضوريًا. -3 إذا حرض املدعى عليه ومل 
حيرض املدعي جيوز للمحكمة من تلقاء نفســها أو بناًء عــىل طلب املدعى عليه تأجيل الدعوى أو 
شطبها، فإذا كان للمدعى عليه ادعاء متقابل فله أن يطلب حماكمة املدعي )املدعى عليه يف االدعاء 
املتقابل( والسري يف الدعوى املتقابلة إذا كان املدعي قد تبلغ بالطلبات املتقابلة. -4 ال جيوز للمدعي 
أن يبدي يف اجللسة التي ختلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص يف الطلبات 

األوىل إال إذا كان املدعى عليه قد تبلغ هبذه الطلبات«. 
املستفاد من هذا التنظيم - ويف خصوص الفرض الذي ال حيرض فيه املدعي وحيرض املدعى عليه- 
فاألصل أنه عند غياب املدعي، وتكون الدعوى صاحلة لنظرها أو صاحلة للحكم فيها؛ فإن املحكمة 
حتكم يف الدعوى  بمعنى أن املحكمة تنظر الدعوى لتحكم فيها بذات اجللســة أو حتجزها للحكم 

جللسة الحقة، أو تؤجل نظرها إذا اقتىض األمر ذلك .
فإذا مل جتدها املحكمة صاحلة للحكم فيها فإهنا تقرر شــطبها . فاألصل هو الفصل يف الدعوى إذا 

كانت الدعوى صاحلة للحكم فيها .
واالستثناء هو جواز شطبها ، لكن البد من توافر رشوط ثالثة :
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غياب املدعي بتخلفه عن احلضور : سواء كان ذلك يف اجللسة األوىل لنظر الدعوى أو يف أية جلسة . 1
تالية . ويشرتط العتبار املدعي غائًبا أن يكون عاملًا بميعاد اجللسة ، وآال حيرض ال هو وال وكيل عنه .

غياب املدعى عليه: سواء بنفسه أو بوكيل عنه .. 2

آال تكون الدعوى صاحلة للحكم فيها .. 3

وتعترب الدعوى صاحلة للحكم فيهــا متى كان اخلصوم قد أبدو بالفعل دفاعهم يف الدعوى أو أن 
تكون املحكمة قد أتاحت هلم فرصة إبداء الدفاع ولو مل يبدوه. وقرار الشطب ال يعترب حكاًم فال جيوز 
الطعن عليه بطرق الطعن املقررة ، كام أنه اليلغي الدعوى، وال يزيل إجراءاهتا أو آثارها املوضوعية 

أو اإلجرائية ، وإنام يقترص أثره عىل استبعاد القضية من جدول القضايا أو وقف السري فيها .91
هذا الكالم ال يرسى عىل الدعاوي اإلدارية والدستورية ، وهي دعاوي القانون العام.

ثانًيا: الشطب يف دعاوي القانون العـام :
دعاوي القانون العام أو الدعاوي التي يكون فيها احلكم ذا أثر عيني ، وتأتى يف مقدمتها الدعاوي 
الدســتورية ودعاوي اإللغاء هلا طبيعة مغايرة لباقي أنواع الدعاوي الشخصية، وال يرسي عليها 

العديد من قواعد املرافعات، ومن بينها الشطب .
فقد استقر قضاء املحكمة الدستورية العليا عىل أن األحكام الصادرة يف الدعاوي الدستورية، هي 
بطبيعتها دعاوي عينية توجه اخلصومة فيها إىل النصوص الترشيعية املطعون عليها بعيب دستوري 
تكون هلا حجية مطلقة ، وال يقترص أثرها عىل اخلصوم يف تلك الدعاوي التي صدرت فيها ، وإنام 
ينرصف  هذا األثر إىل الكافة ، وكذلك مجيع السلطات يف الدولة ، ونظًرا هلذا األثر املعنى للحكم 
، وألن احلكــم اليصدر إال بعد حتضري الدعوى يف هيئة املفوضــني، فإن دور املدعي يف مثل هذه 
الدعاوي يقتــرص عىل جمرد حتريكها دون أن يكون مكلًفا بمتابعة الســري فيها، وألن املرافعة فيها 
حتريرية تقترص عىل تبادل املذكرات يف املواعيد املقررة ، ومن ثم فال جمال للقول بشــطب الدعوى 
لعدم حضور املدعي ، ومن ثم فإن فكرة احلكم الغيايب مستبعدة ، فاليوصف احلكم بأنه حضوري 

أو غيايب وهو أمر مستقر عليه بالنسبة للدعاوي الدستورية .
أما بالنســبة لدعاوي اإللغاء، فإن نظام إجراءات التقايض أمام جملس الدولة فهو يقوم أساًسا عىل 

91  يف التفاصيل األستاذ حممد كامل عبدالعزيز: تقنني املرافعات ، طبعة نادى القضاة ، ص 546.
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مبدأ املرافعات التحريرية يف مواعيد حمددة منضبطة يســتطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراهتم 
مع مســتنداهتم ، ومن ثم فإن املبدأ املقرر يف النظام القضائي ملجلس الدولة أنه » ال جيوز الشــطب 

لعدم حضور املدعي «.
فنظام القضاء اإلداري يتأبى األخذ بالنظام اإلجرائي الذي جتري عليه املحاكم العادية يف حالة غياب 
اخلصوم عن اجللسات املحددة لنظر دعاوهيم ، فهذا األثر مقرر كجزاء عىل اخلصم الذي هيمل يف 
متابعة دعواه ، وحضور اجللسة املحددة لنظرها ، بيد أن النظام اإلدراي يعتمد يف املقام األول- كام 
ذكرنــا - عىل حتضري الدعوى، وهتيئتها للفصل فيهــا بإجراءات ألزم القانون هيئة مفويض الدولة 

القيام هبا قبل طرح املنازعة عىل القضاء 92. وهذا قضاء مستقر عليه .

التطبيق عىل احلكم حمل التعليـــق :
بتطبيق املبادئ والقواعد السابقة عىل احلكم حمل التعليق ، نستخلص عدة أمور أمهها :

املدعــي يف دعــوى املخاصمة ، قــرر بأنه تقــدم بطلب لتأجيل اجللســة املحــدد لنظرها . 1
2017/6/20، وذلك قبل موعد انعقاد اجللســة بيوم ، وال ندري عىل أي أساس قدم هذا 
الطلب، هل بترصيــح من املحكمة من قبلها، بتقديم مذكرات خــالل أجل معني أم ماذا ؟ 

واألصل أن الطلبات تقدم باجللسة القبلها .

املحكمة يف الدعوى رقم 185 لسنة 2016 عدل عليا، مل تقرر شطب الدعوى ، وإنام قضت . 2
برفضها ومن ثم فال ينبغي أن يعترب املدعي أن ما صدر عن املحكمة قراًرا بالشــطب . وطاملا 
مل تشــطب الدعوى فال حمل لتقديم طلب بتجديد الدعوى من الشطب ، وال جيوز اخللط بني 

الشطب وبني رد الدعوى ) رفضها ( .

املدعي يف دعوى املخاصمة يرتكن يف القول بوجود خطأ جســيم شاب سلوك املدعى عليهم . 3
يف الدعوى إىل العرف والتفامهات والتعليامت ، والندري ماذا تعنى هذه األمور ؟

حمكمــة العدل العليا يف الدعوى رقم 185 لســنة 2016 قررت رد الدعوى بام يعنى رفضها . 4
اســتناًدا إىل أن دعاوي العدل العليا هي من الدعاوي التي يشرتط فيها الرسعة واجلدية ، وبام 
أن الدعوى تأجلت ألكثر من تســع مرات بام يدل عىل عدم جدية وكيل املستدعي يف متابعة 

92  يف التفصيالت أستاذنا الدكتور سليامن الطاموى ، القضاء اإلدارى ، الكتاب األول ، دار الفكر العربى ، ص 819.
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دعواه وتقديم البيانات اخلاصة ، وقد أمهلته املحكمة مرتني باعتباره عاجزًا عن تقديم بينته . 

وما قررته املحكمة هو حق هلا، واجتهاد من جانبها، ال جيوز مساءلتها عليه . . 5

األســباب التي قام عليها احلكم الســالف الذكر، تشري إىل أن رد املحكمة للدعوى يرجع إىل . 6
إخفاق املدعي يف تقديم املستندات املؤيدة لدعواه ومن ثم فهي مل تفصل يف موضوع الدعوى ، 
ويستطيع املدعي أن يقيم دعوى أخرى عن ذات املوضوع )احلق املدعى به ( دون أن جيابه بعدم 
جواز نظر دعواه لسابقة الفصل فيها فمثل هذا احلكم هو حكم ال حيوز حجية األمر املقيض .

 هذا احلكم يامثل ما يعرفه القضاء املرصي من رفض الدعوى  ”بحالتها” وهو حيدث يف حالة عدم . 7
وجود مســتندات أو إخفاق املدعي يف تقديم األدلة رغم تكرار تأجيل الدعوى وإمهال املحكمة 
للمدعي أكثر من مرة لكي يقدم الدليل، ففي هذه احلالة تقيض املحكمة ” برفض الدعوى بحالتها ” . 

واألمر مستقر عىل أن مثل هذه األحكام ال حتوز حجية األمر املقيض به، ويستطيع املدعي إقامة . 8
دعوى أخرى عن ذات املوضوع . 

احلكم الصادر يف الدعوى رقم 5 لســنة 2017 خماصمة، فيام انتهي إليه ،  ال حيتاج إىل تعليق . 9
إذا ارتكــن يف رد الدعوى إىل أن دعوى املخاصمة أقيمت بعد فوات مدة الثالثة أشــهر من 

تاريخ اكتشاف اخلطأ . 

فكرة اخلطأ اجلسيم بالنسبة للقايض سبق أن تناولناها وهو ينرصف دائاًم ليس جمرد كونه خطأ . 10
أياً كانت درجة جسامته، وإنام النظر يكون بالتأثري يف حيدة القايض . 

 مل نطل الكالم حول الشطب يف الدعاوي اإلدارية إذ أنه ليس له حمل إذ أن القرار الصادر من . 11
حمكمة العدل العليا كان ”رد الدعوى” وليس شطبها .

ومــع ذلك، فإننا نؤيد ما أجته إليــه الرأي املخالف )القايض إيامن نارص الدين ( من أن النظام . 12
القضائي اإلداري خيتلف عن النظام القضائي )العادي(، فالدعوى اإلدارية هي دعوى عينية، 

تتمتع فيها اإلجراءات باإلجيابية، والختضع للشطب .  

وقد تناول الرأي املخالف هذا الكالم بالتفصيل الذي ال حيتاج إىل مزيد. 
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تعليق عىل حكم حمكمة النقض/ دولة فلسطني رقم 2017/5

الدكتور املحامي جودت مساعدة/األردن

بالتدقيق بام جاء بحكم حمكمــة النقض رقم 2017/5 الصادر بتاريخ 2019/02/04 بالطعن 
املقــدم من املدعي : جملس قروي دير احلطب وكيلــه املحامي رائد عبداحلميد واملدعى عليهم :- 
القضاة هشام احلتو ورفيق زهيد وامحد املغني بصفتهم الشخصية وباإلضافة إىل وظيفتهم وبصفتهم 
اهليئة التي نظرت الطعن اإلداري/عدل عليا رقم 2016/185 والقايض بشطب ملف الطعن رغم 
وجود طلب تأجيل واصدارها قرارا برفض الطلب املقدم من املدعي وإعادته جلدول ملف القضايا 

املدورة عند تقديم طلب التجديد بتاريخ 2017/08/06
ولغايات التعليق عىل احلكم رقم 2017/5 اعاله يتوجب الرجوع اليه .

وبالرجوع للحكم سالف الذكر،  نجد ان الفقرة احلكمية جاءت بالصيغة التاليه :- 
األمر الذي يتوجب معه رد الدعوى شــكال وتغريم املدعي مبلغ مخسون دينارا أردنيا وما يعادله 
بالعملة املتداولة ومصادرة الكفالة عمال باملادة )160( من قانون اصول املحاكامت املدنية والتجارية 

رقم 2 لسنة 2001 املعدل حكام صدر وافهم علنا يف 2019/02/04 .

وبالرجوع ملشتمالت احلكم، نجد انه تضمن ما ييل :-
املحاكمة متت رسا بحضور وكيل املدعي وغياب املدعى عليهم املقرر اجراء حماكمتهم حضوريا . 1

لتبليغهم موعد اجللسة بعد تالوة الئحة الدعوى والالئحة اجلوابية .

الدعوى قدمت بواسطة وكيل املدعي بتاريخ 2017/11/06 عىل سند من القول ان احلكم . 2
الصادر بالدعوى رقم 2016/185 عدل عليا بتاريخ 2017/06/20 قد شابه اخلطأ اجلسيم 
املتصل برد الدعوى بدال من شطبها وحيث ان مدة تقديم دعوى اخلطأ اجلسيم هي ثالثة اشهر 
من تاريخ اكتشــاف اخلطأ اجلسيم طبقا للامدة )1/163( من قانون اصول املحاكامت املدنية 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001 املعدل ..... وحيث ان املدعي قدم االستدعاء املذكور ملحكمة 
العدل العليا بتاريخ 2017/07/24،  فإن تقديمه يشــكل مبدأ للعلم باخلطأ اجلسيم كقدر 
متيقن وليكون جمريا مليعاد تقديم دعوى املخاصمة وبمســألة حسابية جتد املحكمة ان تقديم 



99

أحكام صادرة عن حمكمة النقض والتعليق عليها

دعوى املخاصمة جرى بعد امليعاد املقرر سالف االشارة .

وعليه وملتطلبات التعليق عىل احلكم يستدعى الرجوع لنصوص القانون ذات الصله يف قانون اصول 
املحاكامت املدنية والتجارية وقانون تشكيل املحاكم النظامية وقانون السلطة القضائية وهي :-

املادة )61( من قانون اصول املحاكامت :- ال تقبل دعوى يف حماكم البداية او االســتئناف او . 1
النقض دون حماٍم مزاول .

املادة )115( من القانون اعاله :- تكون جلســات املحاكمة علنية اال انه جيوز للمحكمة من . 2
تلقاء نفســها او بناء عىل طلب احد اخلصوم اجراؤها رسا حمافظة عىل النظام العام او مراعاة 

لألداب او حرمة األرسة .

املادة )171( من قانون اصول املحاكامت :- يكون النطق يف احلكم يف جلسة علنية واال كان . 3
احلكم باطال .

املادة )225( من القانون اعاله :- للخصوم حق الطعن بطريق النقض يف االحكام النهائية الصادرة . 4
عن حماكم االستئناف اذا كان الطعن مبنيا عىل خمالفة القانون او اخلطأ يف تطبيقه او يف تأويله .

املادة )30( من قانون تشــكيل املحاكم النظاميــة :- ختتص حمكمة النقض بالنظر يف الطعون . 5
املرفوعه عن حماكم االستئناف ... وأية طلبات ترفع اليها بموجب اي قانون آخر .

مل يرد اي نص يف قانون اصول املحاكامت املدنية او قانون السلطة القضائية جييز للقايض املقامة . 6
ضده دعوى حقوقية ان يقدم الئحة جوابية بنفسه دون توكيل حماٍم.

وبناء عىل ما تقدم،  فإننا نرى ان احلكم املذكور يوجد ما يربر  التعليق عليه بام ييل :

مل يتــم تبليغ املدعي قرار حمكمة العدل العليا برفض طلبــه املقدم اليها إلعادة ملف القضية رقم . 1
2016/185 عــدل عليا للقضايا املدورة، حيث ان احلكم حمل التعليق صدر عن حمكمة النقض 
وليس عن حمكمة العدل العليا، مما يتعني تطبيق قانون اصول املحاكامت املدنية الننا امام نزاع حقوقي 
ال ســيام وان املدعي يطالب بدعواه بالتعويض وال يرد القول ان علم املدعي برفض طلبه اعاله 
يقوم مقام التبليغ، حيث من املستقر عليه فقها وقضاءا ان العلم ال يسد مسد التبليغ يف النزاعات 
احلقوقيــة القضائية وكان يتوجب عىل املحكمة قبول الدعوى شــكال لعــدم تبليغ املدعي بقرار 
حمكمة العدل العليا وما تفرع عنه من طلبات واذا تبني هلا ان خمتصة الدخول بموضوع الدعوى.
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املــادة )115( من قانون اصول املحاكامت املدنية والتجارية ال تتســع الجراء املحاكمة رسا . 2
بالدعــوى اعاله،  حيث وردت حاالت اجراء املحاكمة رسا عىل ســبيل احلرص ومل تســبب 

املحكمة اجراء املحاكمة رسا وبالتايل كان عليها ان جتري املحاكمة علنا .

كان عىل املحكمة عدم قبول الالئحة اجلوابية املقدمة من القضاة املدعى عليهم لعدم تقديمها . 3
من حماٍم عمال باحكام املادة )61( من قانون اصول املحاكامت املدنية .

كان عــىل املحكمة ان تصــدر قرارها بخصوص اختصاصها برؤية هــذه الدعوى من عدمه . 4
وبتقديري اهنا ليســت خمتصة بنظرها وذلك عمال باملادة )225( من قانون اصول املحاكامت 

املدنية والتجارية واملادة )30( من قانون تشكيل املحاكم النظامية .

كان عــىل املحكمة ان تبني يف هنايــة حكمها، ان احلكم صدر حضوريا وهــذا ما اغفلته، اذ . 5
يســتدل من قانون اصول املحاكامت املدنية ان عىل املحكمــة ان تضمن حكمها يف هنايته انه 

صدر حضوريا بشكل واضح.

وبنــاء عىل ما تقــدم،  فإن ما أرشت اليه آنفا هو ما توصلت اليــه ونأمل من ذلك ان حيقق الفائدة 
املرجوة من هذا التعليق والذي من وجهة نظري يصب يف تطبيق صحيح القانون وقد يتفق رجال 
القانون مع ما توصلت اليه وقد خيتلفوا واحرتم اختالفهم يف حال وجوده،  حيث ان ما ذكرته هو 

من قبيل االجتهاد ولكل جمتهد نصيب . 
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حكم صادر عن حمكمة النقض/ غزة 

والتعليق عليه يف الطعن رقم 2015/440
»مدى انطباق صفة رب العمل عىل احلزب السيايس«
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تعليق عىل احلكم رقم 2015/440الصادر عن حمكمة النقض/غزة 

حممد عبد الفتاح عبد الرب
ُمستشار ُمساعد بمجلس الدولة املرصي

ُقبيل َبْحث ما أثاره القضاء موضوع التعليق ُنلقي نظرة رسيعة عىل واقعاته:
» أقام املدعي )املطعون ضده( دعواه املبتدأة نعيًا عىل حرمانه من حقوقه املالية التي يســتحقها لقاء 
عمله باحلزب الســيايس امُلسمى باالحتاد الديمقراطي الفلســطيني )فدا(. وأمام حمكمة بداية غزة 
ُقيض للمدعي بام طلب، وتأيَّد هذا القضاء يف مرحلة االســتئناف حممواًل عىل أسباب قضاء حمكمة 
أول درجة، فضاًل عن عدم تقديم امُلســتأنِف أي جديد ينال من صحة ما خلصت إليه حمكمة أول 
درجة، وكذا ُخلّو قانون العمل من أي نص يستثني األحزاب السياسية من تطبيق أحكامه، بعبارة 
أخرى فإن العالقة التي تربط احلزب باملدعي )امُلســتأَنف ضده( عالقة عمل عادية، وعليه فيحق 
للمدعي أن ُيطالب بام عسى أن يكون قد نشأ له من حقوق مالية يف ذمة احلزب وفقًا لقانون العمل.
» وإذ مل يلــق احلكم املطعون فيه )قضاء حمكمة االســتئناف( قبواًل لدى احلزب الطاعن، فقد أقام 
طعنه نعيًا عىل احلكم املطعون فيه عىل أساس خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه وتفسريه، والفساد يف 
االســتدالل، والقصور يف أسباب احلكم الواقعية. وأردف الطاعن َبْسطًا ألسباب طعنه أنه حزب 
سيايس تم تشكيله بموجب القانون، وأنه الوجود مُلسمى عامل أو موظف بأي حزب سيايس؛ إذ 
العمل باألحزاب السياســية - وهي مؤسسات غري ربحية - يقوم عىل أساس التطوع، من ثم فال 
ينبغي أن ُينظر للطاعن عىل أنه رب عمل وأن املطعون ضده يعمل لديه نظري أجر، فاملطعون ضده 
ال يتخذ من عمله حرفة يتكســب منها، ومن ثم فقــد انحرست عنه الضامنات التي يكفلها قانون 

العمل للُمخاطبني بأحكامه. 
» وأضــاف الطاعن بالئحة طعنه أن حمكمة االســتئناف مل تناقش كل ما طرحه عليها والتفت عن 
بّيَناته، َرّدًا أو تفنيدًا. واختتم الطاعن الئحة طعنه بطلب َردَّ دعوى املطعون ضده، ملخالفتها للقانون 

والسوابق القضائية.
» وتداول نظر الطعن أمــام املحكمة العليا بغزة )بصفتها حمكمة نقض(، وانتهت إىل قبول الطعن 
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شــكاًل ورفضه موضوعًا. وقد َشّيَدت املحكمة قضاءها عىل مُجلة من األسباب تابعت فيها مناعي 
الطاعن بالَرّد.

فمن ناحية أوىل، رفضت املحكمة السبب األول من أسباب الطعن، تأسيسًا عىل أنه بمراجعة احلكم 
الطعني مل يتبني أية خمالفة للقانون أو خطأ يف تطبيقه أو تأويله؛ فقد اســتندت حمكمة االستئناف يف 
اعتبار الطاعن )امُلســتأنِف يف مرحلة االســتئناف( صاحب عمل إىل كونه »حزب سيايس ُمسجل 
حســب األصول وفق إقرار وكيلة الطاعن وينطبق عليه قانون العمل«، كذا »ما نصت عليه املادة 
الثالثة من قانون العمل«، والتي مل تعترب الطاعن »ضمن املســتفيدين من االســتثناءات الواردة يف 
قانون العمل«. وانتهت إىل أنه وإذ َولَّت حمكمة أول درجة وحمكمة االستئناف وجهيهام تلقاء ذات 

النظر فقد أصابتا صحيح حكم القانون.
ومن ناحية ثانية، أخفق الطاعن يف بيان أوجه الفســاد الذي أصاب استدالل املحكمة؛ إذ مل يثبت 
استناد املحكمة لبّينة غري مقبولة، ومل ُيِقم الدليل عىل تعسف املحكمة يف استنتاجها أو فهمها لواقعات 

ت املحكمة هذا السبب رفضًا. املنازعة فهاًم خمالفًا حلقيقة األمر، ومن ثم فقد َردَّ
وأخريًا، مل َتر املحكمة أي مانع قانوين حيول بني حمكمة االســتئناف وبني محل أسباب قضاءها عىل 
أســباب قضاء حمكمة أول درجة، ما دامت قد أيََّدت هــذا القضاء ومل خترج هذه املحكمة فيه عن 

صالحيتها املخولة هلا قانونًا. 
وييل استعراض الوقائع التعرض للمبادىء القانونية املنبثقة عنها ، وكيفية إعامل احلكم هلا .

الطبيعة القانونية لألحزاب السياسية وتأثريها عىل أوضاع القائمني عليها والعاملني هبا:
ُيعد الوقوف عىل الطبيعة القانونية للحزب الســيايس ُمفرتضًا أوليًا يتحدد تبعًا له كثري من األمور 
التي تتعلق باحلزب ككيان ســيايس قائم بذاته، أو بأعضاءه والقائمني عىل شــؤونه والعاملني به. 
وال يعنينا يف مقام التعليق املاثل سوى أثر هذه الطبيعة القانونية عىل حتديد أحقية العاملني باحلزب 
السيايس - سواء أكانوا أعضاء به ُمنتمني له أيديولوجيًا، أو جمرد عاملني به غري ُمتفاعلني مع أنشطته 

أو ُمتبنني ألفكاره - يف احلصول عىل ترضية قضائية فيام يتعلق بحقوقهم املالية جتاه احلزب.
بدايًة ُتعترب األحزاب السياسية مجاعات ُمنظمة هلا شخصية اعتبارية، تعمل باآلليات الديمقراطية لكسب 
ثقة الناخبني، بقصد املشــاركة يف مســؤوليات احلكم والتواجد الفاعل عىل اخلريطة السياسية بالدولة، 
ومن ثم تطبيق براجمها عىل أرض الواقع، هبدف دفع عجلة التقدم الســيايس واالجتامعي واالقتصادي 

للدولة إىل األمام.
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  وال خالف عىل إندراج األحزاب السياسية ضمن أشخاص القانون اخلاص، ومن ثم رسيان أحكامه 
عليها؛ إذ أن هذه األحزاب »ال ُتعد بحال شــعبة من شعب الســلطة التنفيذية أو وحدة من الوحدات 
اإلدارية للدولة«93. غري أن األحزاب السياســية - رغم هــذه الطبيعة اخلاصة- قد ُيضفي القانون عىل 
أمواهلا وأنشطتها ِصْبَغة عالئق القانون العام، مما يقرتب هبا من أشخاص القانون العام،عىل سبيل االستثناء 
وبام ال ُيغري من طبيعتها األصلية، وذلك ألســباب ُمعَترَبة؛ كتوفري محاية خاصة ألمواهلا وأنشطتها نظرًا 
للدور بالغ األمهية الذي تضطلع به عىل املســتوى السيايس بالدولة، مما يربر اخلروج عىل قواعد القانون 
اخلاص، التي ال توفر نفس القدر من احلامية التي يكفلها القانون ألموال وأنشطة أشخاص القانون العام.
َرَدت أحكام دائرة شؤون األحزاب باملحكمة اإلدارية العليا بمرص94عىل التأكيد       ويف هذا االجتاه اطَّ
عىل أن »األحزاب السياســية هيئات خاصة، ختضع يف مزاولتها لنشاطها ألحكام القانون اخلاص دون 
أن يغــري من طبيعتها القانونية ما تضمنه القانون املنظم هلذا األحزاب .... من إخضاعها لقانون اجلهاز 
املركزي للمحاســبات، أو اعتبار أمواهلا يف حكم األموال العامة يف تطبيق أحكام قانون العقوبات، أو 
اعتبار القائمني عىل شؤون احلزب أو العاملني به يف حكم املوظفني العموميني يف تطبيق أحكام القانون 
املذكور، وذلك ألن هذه النصوص ُقصد هبا إحكام الرقابة عىل موارد احلزب ومرصوفاته ومحاية أمواله 
دون أن ُيقصد هبا تغيري الطبيعة القانونية للحزب بتحويله إىل شخص من أشخاص القانون العام، ومن 
ثم فإن ما يصدر عن احلزب الســيايس بتنظيامته الداخلية امُلختلفة ال يعترب من قبيل القرارات اإلدارية، 
كام أن املنازعــة فيام يصدر عنه من قرارات ال تعترب من قبيل املنازعــات اإلدارية والتي خيتص القضاء 
اإلداري بالفصــل يف الطعون املقدمة يف كليهام، وإنام يكون القضاء العادي بمحاكمه وحســب قواعد 

توزيع االختصاص هو املختص بنظر أي من هذه األنزعة.«95

93  املحكمة اإلدارية العليا بمرص - الطعن رقم 3116 لسنة 57 ق.ع - جلسة 2011/1/8 [جمموعة املبادئ 
التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا يف السنتني اخلامسة واخلمسني والسادسة واخلمسني من أول أكتوبر 2009 

حتى أخر ديسمرب -2011 صـ815[
94  يعهد قانون نظام األحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 - ُمعداًل بالقانون رقم 12 لسنة 2011 - لدائرة خاصة 
من دوائر املحكمة اإلدارية العليا - التي تستوي عىل قمة القضاء اإلداري بمرص - بنظر والفصل يف طائفة معينة 
من املنازعات املرتبطة بشئون األحزاب، َدَمَغها القانون بطابع القانون العام - ُيراجع حكم دائرة توحيد املبادئ 

باملحكمة اإلدارية العليا بمرص يف الدعوى رقم 11154 لسنة 59 ق.ع جلسة 2018/4/7 )قيد النرش(
95  املحكمة اإلدارية العليا بمرص يف الطعن رقم: 2406 لسنة 44 ق.ع جلسة 1999/3/6[ُمشار إليه بمجموعة 
املبادئ القانونية التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا يف ربع قرن)الفرتة من 1991/10/1 إىل 2016/9/30)
)اجلزء األول( صـ93]، والطعن رقم 8172 لسنة 44 ق.ع - جلسة 2002/12/14 )غري منشور(، والطعن 

رقم 11659 لسنة 49 ق.ع - جلسة 2006/12/2[ُمشار إليه باملجموعة السابقة بذات الصفحة].
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     ُخالصة القول أن رابطة العمل بني أي حزب ســيايس وبني القائمني عىل شــؤونه والعاملني به 
هي عالقة عمل خاصة، حتكمها قوانني العمل التي تنظم مثل هذه العالقات.

تطبيق املبدأ القانوين السابق عىل واقعات النزاع:
  بمطالعة قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000 نجده يف مادته الثالثة ينص عىل أن »ترسي 
أحكام هذا القانون عىل مجيع العامل وأصحاب العمل يف فلســطني باستثناء)1( موظفي احلكومة 
واهليئــات املحلية مع كفالة حقهم يف تكوين نقابات خاصة هبم. )2(خدم املنازل ومن يف حكمهم 

عىل أن يصدر الوزير نظامًا خاصًا هبم. )3( أفراد أرسة صاحب العمل من الدرجة األوىل.«
  وبإنــزال ما تقدم عىل واقعــات الطعن املاثل، يتبني أن العالقة التــي كانت تربط املطعون ضده 
)املدعي أصاًل( باحلزب الطاعن عالقة عمل عادية، بني صاحب عمل- حزب االحتاد الديمقراطي 
الفلسطيني )فدا(- وعامل لديه، وهي عالقة مل يستثنها قانون العمل الفلسطيني من دائرة تطبيقه، 
ومن ثم حيق للعامل أن يطالب بأي مســتحقات مالية تكون قداستقرت له يف ذمة احلزب مقابل ما 

قام به من أعامل حلسابه، وهو ما انتهت إليه املحكمة العليا بغزة يف الطعن امُلشار إليه.
     وال يغري مما تقدم ما َدَفع به الطاعن من أن األحزاب السياسية مؤسسات غري ربحية ال تقوم بعمل 
جتاري، وأن العمل هبا يقوم عىل أســاس فكرة التطوع، مع ما يرتتب عىل ذلك من عدم استحقاق 

من يعمل هبذه املؤسسات غري الربحية مقاباًلعن أعامله التطوعية لصالح احلزب.
   فمن ناحية أوىل، ال ُيشــرتط يف استحقاق األجر أن تكون املؤسسة جتارية هتدف للربح، فالدولة 
التي ال جيادل أحد يف استحقاق موظفيها املدنيني مقاباًل عن أعامهلم بمؤسساهتا التنفيذية وأجهزهتا 
اإلدارية ال تســتهدف حتقيق الربح املادي من وراء تقديم خدماهتا احلكومية للجمهور، بل تقدمها 

لقاء رسوم رمزية يستديم هبا تقديم هذه اخلدمات.
َل إليهم من أعامل تطوعًا       ومن ناحية أخرى، فافرتاض قيام العاملني باألحزاب السياسية بام ُوكِّ
ال أســاس له؛ فالقاعدة األساسية - ســواء يف عالئق القانون العام أو اخلاص - أن األجر مقابل 
العمل، والوجه األخر هلذه القاعدة أن لكل عامل احلق يف اســتيفاء ُمقابل عمله )األجر(، ومن ثم 

فال ُيفرَتَض التطوع يف أي عمل إال رصاحة أو بالنظر لطبيعة العمل ذاته.
     فــال مانع مثاًل من أن يتفق رئيس احلزب مع بعض امُلنتســبني له مــن األعضاء عىل أداء بعض 
املهــام اإلدارية داخل احلزب تطوعًا بدون أجر، أو أن َيعرضــوا هم خدماهتم بدون مقابل، إيامنًا 



112

أحكام صادرة عن حمكمة النقض والتعليق عليها

منهم،مثاًل، بمبادئ احلزب ومسامهًة يف نرش أفكاره وتوسيع قاعدته الشعبية. عندئذ فإنه بموجب 
هذا االتفاق الرصيح خترج العالقة بني رئيس احلزب وأولئك عن دائرة ما يفرتضه القانون اخلاص 
من وجود عالقة عمل بني طرفني، وما يفرضه تبعًا لذلك للعامل من حقوق مالية يف ذمة صاحب 
العمل. أما يف غياب هذا االتفاق فيحق للعاملني باحلزب - ولو كانوا أعضاًء به ومؤمنني برسالته 

السياسية - تقايض ُمقابل ما قاموا به من أعامل.
    وال يمكن قياس العاملني باألحزاب السياســية عىل أعضاء املجالس النيابية يف عدم اســتحقاق 
األخرييــن أجرًا عن أعامهلم الترشيعية والرقابية التي يقومون هبــا نيابة عن ناخبيهم؛ إذ أن الدور 
التمثييل الذي يضطلع به هؤالء النواب ال ُيعد عماًل باملفهوم الفني يستحقون ُمقاباًل نظري القيام به. 
ففضاًل عن ُسُمّوهذا الدور عن فكرة العمل كوظيفة عامة أو عمل خاص، فإن متثيل الناخبني ُمهمة 
تطوعية بطبيعتها، تقابلها مزايا معنوية ومكافآت مادية،هدفها متكني أعضاء هذه املجالس التمثيلية 
مــن أداء ما نيط هبم من أدوار، وتعويضًا هلم عام يقتطعونه من أوقاهتم يف ســبيل أداء هذه اخلدمة 
التطوعية العامة، لكن هذه املكافآت واملزايا ال تدخل بحال يف مفهوم األجر الذي هو مقابل العمل.
  وُيضــاف ملا تقدمأن نفي احلــزب الطاعن لوجود عالقة عمل بينه وبــني املطعون ضده، وعدم 
اســتحقاقه أجرًا نظري عمله باحلزب تبعًا لذلك، يتهاتــر مع ما جاء بالئحة الطعن من أن املطعون 
ضده قد اســتلم من »الطاعن بعد تركه للعمل .. راتب ملدة مخسة شهور وهو تارك العمل وذلك 

بشهادة .. عضو املكتب السيايس للحزب«.
     أما عن مناقشة الطاعن بالئحة طعنه ألوزان شهادات الشهود - سواء شهود الطاعن أو املطعون 
ضده، واعرتاضه عىل َطْرح حمكمة املوضوع ملا تقدم به بّينات، فهو خيالف السوابق القضائية امُلستقر 
عليها يف قضاء املحكمة العليا بغزة )بصفتها حمكمة النقض(؛ »إذ أن حمكمة النقض هلا الرقابة القانونية 
فقط عىل املحاكم األدنى منها، وتقدير وَوْزن البينات هو من صالحيات حمكمة املوضوع وحمكمة 

البداية االستئنافية ما مل تشطط«96.
  ويف هــذا الســياق ذهبت حمكمة النقض املرصيــة إىل أنه »ملحكمة املوضوع ســلطاهنا امُلطلق يف 
استخالص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجداهنا، متى كان استخالصها سائغًا وال خمالفة فيه للثابت 

96  املحكمة العليا بغزة بصفتها حمكمة نقض يف الطعن رقم 497 لسنة 2012 - جلسة 2014/10/21 .
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من األوراق، وأن تقدير أقوال الشــهود واستخالص الواقع منها هو مما تستقل به. وهي ال تلتزم 
ببيان أســباب ترجيحها لشهادة شــاهد عىل أخر طاملا أهنا مل خترج عام تؤدي إليه. وإذا كان الثابت 
ن أسبابه ردًا عىل ما متسكت به الطاعنات من جتريح لشاهدي النفي  من احلكم املطعون فيه أنه َضمَّ
بقوله أن عدم الثقة يف حياد الشاهد ال يعترب سببًا ملنعه من الشهادة وإنام تكون شهادته خاضعة لتقدير 
املحكمة، ثم أورد احلكم ما يفيد إعامل حمكمة االســتئناف سلطتها يف مراقبة حمكمة أول درجة يف 
تقدير الدليل وخلص إىل تأييد احلكم االبتدائي فيام استخلصه من أقوال الشهود، من ثم فإن النعي 
هبذا السبب ينحّل إىل جدل موضوعي يف تقدير أدلة الدعوى مما تنحرس عنه رقابة هذه املحكمة«97.
رة ملتابعة مناعي الطاعن والَرّد عليها وجهًا وجهًا؛ إذ »يكفي أن       عالوة عىل أن املحكمة ليست ُمضطَّ
تورد املحكمة األدلة الواقعية واحلجج القانونية التي اســتند إليها اخلصوم يف ثنايا أسباب احلكم التي 
تكفلت بالرد عليها. كام يكفي أيضًا لسالمة احلكم أن يكون ُمقامًا عىل أسباب تستقيم معه ، وال يلزم أن 
يتعقب حجج اخلصوم يف مجيع مناحي أقواهلم استقالاًل، ثم يفندها تفصياًل الواحدة تلو األخرى« 98 .
     وأخريًا ُوِفَقت املحكمة يف رفضها لوجه النعي الثالث واملتمثل يف القصور يف األسباب الواقعية تأسيسًا 
عىل أنه ليس يف القانون ما يمنع املحكمة االستئنافية من اإلحالة إىل أسباب حمكمة أول درجة ؛ إذ أنه »من 
املقرر أنه ال تثريب عىل املحكمة االستئنافية إن هي أيََّدت احلكم االبتدائي أن تأخذ بأسباب هذا احلكم 
دون إضافة متى رأت يف هذه األسباب ما ُيغني عن إيراد جديد، وألن يف تأييدها له حممواًل عىل أسبابه 

ما يفيد أهنا مل جتد فيام وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك األسباب99 .

97  حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم 864 لسنة 55 القضائية - جلسة 1988/11/24)منشور عىل املوقع 
(http://www.cc.gov.eg الرسمي ملحكمة النقض املرصية

98  املحكمة اإلدارية العليا بمرص - الطعن رقم 1695 لسنة 40 ق. ع - جلسة 1995/7/8[ُمشار إليه بمجموعة 
املبادئ القانونية التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا يف ربع قرن - مرجع سابق - )اجلزء الثاين( صـ1514]. و«ُمهمة 
نافذ  بصرب  تتعقب  أن  عليها  وليس  للعدالة،  حتقيقًا  احلقيقة  إلجالء  الدعوى  يف  النزاع  مقطع  حتديد  هي  املحكمة 
ادعاءات املدعي غري اجلوهرية لتضلها عن جادة احلق وجترها معصوبة العينني إىل مستقر هلا جمهول، وال جناح عليها 
إن هي بلغت احلقيقة املستخلصة استخالصًا سائغًا من أصول تنتجها ماديًا قانونًا أن تطرح االدعاءات التفصيلية 
للمدعي ما دامت األسباب التي أقامت عليها قضاءها تكفي بذاهتا للرد عىل ادعائه«املحكمة اإلدارية العليا بمرص - 

الطعن رقم 2889 لسنة 47 ق. ع - جلسة 2003/1/19[ُمشار إليه باملجموعة السابقة بذات الصفحة].
)منشور عىل   1994/12/29 القضائية - جلسة   63 لسنة   2028 رقم  الطعن  املرصية يف  النقض  99  حمكمة 

http://www.cc.gov.eg( املوقع الرسمي ملحكمة النقض املرصية
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  وعمومًا فإن »ملحكمة املوضوع كامل احلرية يف تقدير أدلة الدعوى، ويف أن تســتمد اقتناعها من 
أي دليــل تطمئن إليه، ما دام هذا الدليل له أصل ثابت بــاألوراق. كام أن حمكمة الطعن إذا رأت 
يف أســباب الطعن عىل احلكم املطعون فيه أهنا مل تستند إىل أوجه دفاع جديدة يف جوهرها عام قدمه 
الطاعن أمام حمكمة أول درجة، أو مل يأت بأســباب جديدة مؤيدة بأدلتها بام يمكن معه إجابته إىل 
طلباته، وأن احلكم الطعني قد التزم صحيح حكم القانون فيام قىض به وُبني عىل أســباب ســائغة 
كافية حلمله، دون أن يشوبه خطأ أو عوار يفسده، فلها أن تؤيد احلكم املطعون فيه وأن حُتيل إىل ما 
جاء به، سواء يف بيان الوقائع أو يف األسباب التي أقيم عليها، وتعتربه ُمكماًل لقضائها، دون حاجة 
لتعقب أوجه الطعن والرد عىل كل نعي اســتقالاًل، إذ حسب اقتناعها بسالمة احلكم الطعني وبأن 

املطاعن املوجهة إليه ال تنال من سالمته«100.
***

100  املحكمة اإلدارية العليا بمرص - الطعنان رقام 13674 و22032 لسنة 54 ق. ع - جلسة 2009/7/5] 
جمموعة املبادئ التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا يف السنة الرابعة واخلمسني من أول أكتوبر 2008 حتى 

أخر سبتمرب -2009 صـ717[
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تعليق عىل احلكم رقم 2015/440الصادر عن حمكمة النقض/غزة 

 القايض الدكتور فؤاد درادكه
قايض حمكمة التمييز ونائب رئيس حمكمة التمييز االردنية

مقدمــة: حترص الترشيعات العاملية املقارنة، والفقه املقارن، عىل ابراز خصائص قانون العمل101، 
وأمهها الطابع الواقعي لقانون العمل، ويقصد بذلك ان مقتضيات قانون العمل تتطلب عدم املغاالة 
يف التجريــد والتعميم بغية التنويع يف االحكام ملواجهة مجيع الظروف املتعلقة أو املحيطة بعالقات 
العمــل. ورغم ذلك جيب عدم املبالغة هبذا الوصــف، ألن القانون، بصفة عامة - كام يقال - هو 

املرآة التي تعكس الظروف االقتصادية واالجتامعية للمجتمعات.
كام يتنازع تفسري احكام قانون العمل اجتاهان102: األول يذهب اىل ان تفسري القانون جيب ان يكون 

ملصلحة العامل عند الشك، والثاين يذهب اىل إعامل القواعد العامة يف التفسري.
وتتصف القواعد القانونية يف قانون العمل بالصفة اآلمرة103، أي أهنا تتصل بالنظام العام االجتامعي، 
وهذا يعني تراجع الفكرة التعاقدية ومبدأ سلطان اإلرادة امام التدخل الترشيعي للدولة، ويرتتب 

عىل ذلك بطالن الرشط العقدي املخالف للقانون.
كــام حرص املرشع ايضا يف قانون العمل، النص عىل بعــض املزايا يف التقايض والتنفيذ، كاإلعفاء 
من الرســوم القضائية104، ونظر الدعوى املتعلقة باحلقوق العاملية عىل وجه الرسعة، وعدم جواز 

احلجز عىل األجور باعتبارها املصدر الوحيد لدخل العامل وأرسته.

101  للمزيد حول هذه اخلصائص انظر :د. حسام الدين األهواين : رشح قانون العمل - دار النهضة العربية/
القاهرة- -1996صفحة 59 و ما بعدها و د. اسامعيل غانم: قانون العمل - القاهرة - 1961/-1962  
صفحة 46 وما بعدها و د. حممد لبيب شنب: رشح أحكام قانون العمل - تنقيح األستاذ وائل بندق - مكتبة 

الوفا باإلسكندرية - الطبعة األوىل - 2010 - صفحة 37 و ما بعدها.
102  د. حممد حلمي مراد : قانون العمل- مطبعة هنضة مرص- الطبعة الثانية - 1953 - صفحة 29 و ما بعدها و 

د. شاب توما منصور: رشح قانون العمل - الطبعة السادسة - 1977 - صفحة 43 و ما بعدها.
103  انظر عىل سبيل املثال د. حممود مجال الدين زكي: قانون العمل - مطبعة جامعة القاهرة - 1983 - صفحة 87 و 
ما بعدها و د. أمحد أبو شنب: رشح قانون العمل - دار الثقافة للنرش و التوزيع / عامن - 2009 - صفحة 16.

الدعاوي  القضائية يف  الرسوم  العامل من  "يعفي  ييل:  ما  الفلسطيني عىل  العمل  قانون  املادة )4( من  104  تنص 
العاملية التي يرفعوهنا نتيجة نزاع يتعلق باألجور أو اإلجازات أو بمكافئات هناية اخلدمة أو بالتعويضات عن 

إصابة العمل أو بفصل العامل فصال تعسفيا”.
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بعد هذه املقدمة، يستحسن بنا بيان املقصود بصاحب العمل والعامل طبقا لقانون العمل الفلسطيني 
رقم )7( لســنة )2000( من جهة، وإظهار العنارص املميزة لعقد العمل عن غريه من العقود من 
جهة أخرى، ومن  ثم معرفة فيام إذا كان العاملون لدى األحزاب السياســية من املشمولني بمظلة 
أحكام قانون العمل الفلســطيني أو من غري املشمولني، وبعدها نستعرض خمترص وقائع الدعوى 
والوقائع الثابتة التي توصلت إليها حمكمة أول درجة، ومدى تطابق هذه الوقائع مع البينات املقدمة 
و املستمعة يف الدعوى، ومن ثم نبني موقف حمكمة االستئناف من احلكم املطعون فيه لدهيا، وأخريا 

موقف املحكمة العليا مما انتهت إليه حمكمة االستئناف، وذلك عىل النحو اآليت:

أوال: صاحب العمل والعامل طبقا لقانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة )2000( :
عرفــت املادة األوىل من قانون العمل الفلســطيني ، صاحب العمل بأنه "كل شــخص طبيعي أو 

اعتباري أو ينوب عنه يستخدم شخصا أو أكثر لقاء أجر”105.
فصاحب العمل وفقا هلذا التعريف، قد يكون شــخصا طبيعيا او معنويا كجمعية او رشكة ،ما دام 
يامرس نشاطا بجهود اشخاص طبيعيني حتت ارشافه لقاء اجر، أيا كانت طبيعة العمل الذي يامرسه.
وال يشرتط يف صاحب العمل ان يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفه او مهنة له، سواء كان  صاحب 
العمــل هيــدف اىل حتقيق الربح او ال هيدف اليه106،وقد اســتثنت املادة الثالثــة من قانون العمل 

الفلسطيني موظفي احلكومة واهليئات املحلية من تطبيق قانون العمل عليهم107.
وعــىل هذا فان "االشــخاص االعتبارية "الواردة يف تعريف صاحب العمل ال ينظر اليها بشــكل 
مطلق، الن االشــخاص االعتبارية عىل نوعني108: اشخاص اعتبارية خاصة واشخاص اعتبارية 
عامة. فالشخص االعتباري اخلاص كالرشكات واجلمعيات يعترب صاحب عمل وفق مفهوم قانون 

105  عرفت املادة )2(من قانون العمل األردين صاحب العمل بأنه:”كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم باي 
صفة كانت شخصا أو اكثر مقابل أجر”يف حني عرفت املادة )1(من قانون العمل املوحد املرصي صاحب 

العمل بانه”كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم شخصا او اكثر لقاء أجر”.
106  د.حسام الدين االهواين:املرجع السابق -ص 115 و د.امحد حسن الربعي:الوسيط يف القانون االجتامعي-

دار النهضة العربية/القاهرة-2003-ص 123
107  قارب املادة 4/أ من قانون العمل املوحد املرصي

108  د.امحد الربعي:املرجع السابق-ص 124
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العمل ،اما االشخاص االعتبارية العامة فتخضع يف عالقاهتا مع عامهلا ألحكام القانون اإلداري.
اما العامل فقد عرفته املادة االوىل من قانون العمل الفلسطيني بأنه "كل شخص طبيعي يؤدي عمال 

لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون اثناء ادائه العمل حتت ادارته وارشافه”109.
ويبني من هذا التعريف، ان العامل ال بد وان يكون انسانا، ذكرا أو انثى، ألن العمل جمهود ارادي 
يقوم به االنسان، سواء أكان هذا عضليا أم ذهنيا، ألن هدف قانون العمل هو محاية الطابع االنساين 
واالجتامعي للعمل، ومن ثم ليس من املتصور ان ينســب العمل هبذا املعنى اىل شخص اعتباري، 
تأسيسا عىل ان عالقات العمل تفرتض قيام العامل ببذل جهد معني، يف حني ان الشخص االعتباري 
وهــو جمرد من الوجود املادي ال يتصور فيه القيام بذلك 110.وجتدر االشــارة اىل ان املرشع مل يقيد 
لفــظ "العامل "بأي وصف ، فكل من يعمل يف خدمة صاحب العمل لقاء أجر ينطبق عليه وصف 

العامل أيا كان العمل الذي يامرسه.

ثانيا: العنارص املميزة لعقد العمل :
عرفــت املادة )24( من قانون العمل الفلســطيني عقد العمل الفــردي بقوهلا "هو اتفاق كتايب أو 
شــفهي رصيح أو ضمني يربم بني صاحب عمل وعامل ملدة حمددة أو غري حمددة أو إلنجاز عمل 
معــني يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل ملصلحة صاحب العمل وحتت ادارته وإرشافه، ويلتزم فيه 

صاحب العمل بدفع األجر املتفق عليه للعامل "111.
باستقراء هذا النص ،يتبني ان عقد العمل الفردي يتميز بعنرصين اساسيني، ومها التبعية واألجر، 

فنعرض هلام بإجياز:
عنرص التبعية :. 1

109  عرفت املادة )2(من قانون العمل االردين العامل بأنه "كل شخص طبيعي ذكرا كان أو انثى يؤدي عمال لقاء 
أجر ويكون تابعا لصاحب العمل وحتت امرته ويشمل ذلك االحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل”. 
كام عرفت املادة )1( من قانون العمل املوحد املرصي العامل بأنه "كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى 

صاحب العمل وحتت ادارته وارشافه”.
110  د.اسامعيل غانم: املرجع السابق-ص-16و حسام االهواين:املرجع السابق ص 127.

111  عرفت املادة )2(من قانون العمل االردين ،عقد العمل ،عىل انه”اتفاق شفهي أو كتايب رصيح أو ضمني يتعهد 
العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وحتت ارشافه أو ادراته مقابل أجر ويكون عقد العمل ملدة 

حمدودة أو غري حمدودة أو لعمل معني أو غري معني”.
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ان  أهم ما يميز عقد العمل ،هو رابطة التبعية بني العامل وصاحب العمل ،وتقوم هذه الرابطة يف 
عقد العمل بني الطرفني عىل نوع من اخلضوع خيل باستقالل احدمها ملصلحة االخر112 .ومن نافلة 
القول ان قانون العمل ال ينطبق اال عىل االشخاص الذين يعملون حلساب غريهم ،وان يكون هؤالء 
االشخاص خاضعني يف عملهم إلرشاف أو ادارة الغري الذين يتم العمل حلساهبم، وهذا يعني ان 
من حق الغري اصدار أوامر وتوجيهات للعامل ،من حيث حتديد العمل املطلوب منه، وآلية القيام 

به، ومكان أدائه ،وتوقيع اجلزاء عليه يف حالة خمالفة ذلك.
ويقصد بالتبعية عىل هذا النحو، التبعية القانونية113.وهي ختتلف عن التبعية االقتصادية، وهي التي 
يستأثر هبا صاحب العمل بجهود العامل يف مقابل أجر، ويعترب هذا األجر مصدر رزق العامل الوحيد 
بحيث يعتمد عليه يف معيشــه. فالتبعية يف أداء العمــل وتنفيذه هي التي تصبغ عقد العمل بصبغة 
خاصة114، ومتيز مركز العامل بمقتضاه عن مركز من يقوم العمل املســتقل، ال خيضع فيه لتوجيه 
أو ارشاف أو رقابة املتعاقد معه عليه. وقد اســفرت التطبيقات العملية للعقد عن تعدد أنواع هذه 
التبعية 115، فقد تكون تبعية فنية تضع العامل بصفة مبارشة حتت ادارة صاحب العمل ، وقد تكون 
تبعية مهنية تقترص عىل التضييق من حرية العامل يف نشــاطه أو يف ممارســة مهنته، وتبعية تنظيمية ، 

وهي التي تتعلق بالظروف التي يقوم العامل فيها بمامرسة عمله .
بيد ان التبعية االقتصادية ترتكز عىل عنرصين:116 ان يكون الدخل الناتج عن العمل هو مصدر رئييس 
ملن يقوم بالعمل، وان يقدم العامل كل نشــاطه خلدمة صاحب العمل. ويؤدي األخذ هبذه التبعية ، 
كمعيار مميز لعقد العمل، اىل التوســع يف نطاق تطبيق قانون العمل ، األمر الذي يرتتب عليه تقديم 
احلامية القانونية ألكرب عدد من االفراد. اال ان التوسع يف مدلول هذه التبعية ليس باألمر املقبول اذا 

112  د.حممود مجال الدين زكي:املرجع السابق -ص291
113  انظر عىل سبيل املثال :د.حسن  كرية:أصول قانون العمل -عقد العمل منشأة املعارف باالسكندرية-الطبعة الثالثة-ص 

166 و د.حممود مجال الدين زكي املرجع السابق-ص 291و د.حممد لبيب شنب:املرجع السابق -ص 79.
114  د.حسن كرية املرجع السابق -ص166

السابق- االهواين:املرجع  الدين  ود.حسام  بدها  وما  السابق-ص291  زكي:املرجع  الدين  مجال  د.حممود    115
ص133وما بعدها.

116   انظر عىل سبيل املثال د.حممود مجال الدين زكي:املرجع السابق-ص 293 و د.حسام الدين االهواين-املرجع 
السابق-ص 131 و د.امحد ابو شنب -املرجع السابق ص.85.
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نظــر اليها باعتبارها عنرصا جوهريا يف عقد العمل، ذلك ان التبعية االقتصادية أيا كانت احلاجة يف 
شــاهنا ملحة اىل تدخل املرشع ومحايته ال تعدو ان تكون عنرصا غريبا وخارجيا عن العقد ال ينظر 
اليــه عند تكييفــه 117، وهلذا يذهب مجهور الفقه 118 اىل ان التبعيــة القانونية وحدها هي التي تعترب 
عنــرصا جوهريا يف عقد العمل، بحيث يكون ختلفها - رغم وجود التبعية االقتصادية نافيا لوجود 
عقد العمل. ومع ذلك يذهب الفقه احلديث  119 اىل ان املقصود بالتبعية هو جمموع الظروف املتنوعة 
التي تسمح بالتأكيد ان من يقدم العمل يعترب عنرصا من العنارص االنسانية التي حتتل مكانا مرشوع 

ال يقوم بتنظيمه. فالعامل هو من حيتل مركزا يف مرشوع أيا كانت درجة استقالله يف تنفيذ العمل.
عنرص األجر :. 2

فرق املرشع الفلســطيني يف تعريفه األجر، بني األجر األســايس ، وبني األجر حيث عرفت املادة 
االوىل، األجر االســايس بأنه: "هو املقابل النقدي و/أو العينــي املتفق عليه الذي يدفعه صاحب 
العمل للعامــل مقابل عمله، وال تدخل يف ذلك العالوات والبدالت أيا كان نوعها "، كام عرفت 

األجر بام ييل "ويعنى به األجر الكامل وهو األجر األسايس مضافا اليه العالوات والبدالت”120
ويعرف الفقه121و القضــاء122، األجر بأنه املال الذي يلتزم صاحب العمل بدفعة اىل العامل نظري 
التزامه بأداء العمل موضوع العقد، ويعترب األجر عنرصا يف عقد العمل. فاذا ختتلف عنه صار عقدا 

د.حسن كريه:املرجع السابق :ص 167.  117
ود.حممد  السابق-ص294  زكي:املرجع  الدين  مجال  ود.حممود  -ص173  السابق  مراد:املرجع  د.حليمي    118
والضامن  العمل  قانوين  يف  :الوجيز  الياس  د.يوسف  و  بعدها  وما   79 السابق-ص  -املرجع  شنب  لبيب 
ود.غالب   .  20 ص   -1984- االوىل  العلمي/العراق-الطبعة  والبحث  العايل  التعليم  االجتامعي-وزارة 

الداودي:رشح قانون العمل - دار الثقافة للنرش والتوزيع/عامن-الطبعة االوىل-2011-ص78.
119   د.حسام الدين االهواين:املرجع السابق-ص 138 وما بعدها و د.مهام زهران : قانون العمل )عقد العمل 

الفردي(-دار املطبوعات اجلامعية1997-/-1998ص53وما بعدها.
120  عرفت املادة الثانية من قانون العمل األردين،األجر بأنه«كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا او عينا مضافا 
اليه سائر االستحقاقات األخرى ايا كان نوعها اذا نص القانون أو عقد العمل او النظام الداخيل أو استقر 
قانون  من  األوىل  املادة  عرفت  حني  االضايف«.يف  العمل  عن  املستحقة  االجور  باستثناء  دفعها  عىل  التعامل 

العمل املوحد املرصي األجر بأنه:«كل ما حيصل عليه العامل لقاء عمله،ثابتا كان أو متغريا،نقدا اوعينيا«
121   انظر عىل سبيل املثال :د.حممود مجال الدين زكي:املرجع السابق-ص219 و د.حسام الدين االهواين:املرجع 
142 وما بعدها ود.يوسف الياس  160و ما بعدها و د.غالب الداودي-املرجع السابق-ص  السابق-ص 

:املرجع السابق-ص20.
122   متييز حقوق رقم 2158/-2002هيئة عامة-تاريخ 2002/10/15،ومتييز حقوق رقم 1137/-2001

هيئة عامة -تاريخ 2001/10/9 منشورات مركز عدالة.
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آخر غري مسمى، يدخل يف دائرة التربعات. أو هو كل ما حيق للعامل ان يتقاضاه من صاحب العمل 
يف مقابل عمله الذي التزم به بمقتىض العقد ، وذلك برصف النظر عن االسم الذي يطلق عليه ،أو 

أيا كانت طريقة احتسابه أو صورته.

صور األجر: 
ان كل ما يستحقه العامل لقاء عمله، وأي استحقاقات أخرى يتقاضاها تعترب أجرا سواء كان نقدا 
فقط، أو عينا فقط، أو نقدا باإلضافة اىل استحقاقات أخرى عينية او العكس. وتبعا لذلك فان األجر 
النقدي ال يثري اي صعوبة قانونية، اما اذا كان جزء من األجر نقدا واجلزء اآلخر تكمله استحقاقات 

عينية، فان هذه االستحقاقات ال تعترب اجرا، اال اذا توفر الرشطان االتيان:123
اال يرصف االستحقاق العيني عىل وجه التربع.. 1

ان يرصف االستحقاق العيني مقابل العمل، وليس اداة من ادوات العمل.. 2

وقد يتخذ األجر صورا متعددة124،فقد يكون حصة من الربح أو نســبة من العمولة، أو منحة، أو 
عالوة، أو مكافأة، أو بدالت لقاء خماطر معينة يتعرض هلا يف ادائه عملة، أو لقاء جهد خاص يبذله، 

أو الوهبة )االكرامية(.

ثالثا: شمول العاملني لدى األحزاب السياسية بأحكام قانون العمل:
     ال تعترب األحزاب السياسية طبقا لقوانني األحزاب السياسية املقارنة، هيئات أو مؤسسات عامة، وال 
تعترب كذلك من وحدات احلكومة أو اهليئات املحلية 125،وانام ال تعدو ان تكون مؤسســات خاصة 
تتبع يف حتقيق اغراضها ، وســائل القانون اخلاص ، وال تتمتع باختصاص من اختصاصات الســلطة 
العامة وحتــى ولو كان حزب احلكومة، مع مراعاة عدم اخللط بني القرار الذي يصدره رئيس احلزب 
الســيايس بوصفه رئيسا للحزب، وبني القرار التنفيذي الذي يصدره الرئيس بوصفه رئيسا للحكومة 

أو رئيسا للجمهورية، لذا فان العاملني هبذه األحزاب خيضعون لتطبيق قانون أحكام قانون العمل .

123   د.حسام الدين االهواين :املرجع السابق-ص161. و د.مهام زهران:املرجع السابق ص 598 وما بعدها.
124  د.مهام زهران:املرجع السابق-ص 617 وما بعدها و د.حممود مجال الدين زكي:املرجع السابق-ص231 

وما بعدها و د.أمحد ابو شنب:املرجع السابق-ص 204 وما بعدها.
125  د.عيل عوض حسن:الوجيز يف رشح قانون العمل -دار املطبوعات اجلامعية االسكندرية-1996-ص 85.
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رابعا: وقائع الدعوى:
نســتعرض وقائع الدعوى يف بندين: نخصص األول ملخترص وقائع الدعوى كام وردت يف الئحة 

الدعوى، ونكرس الثاين للوقائع الثابتة كام توصلت اليها حمكمة أول درجة.
خمترص وقائع الدعوى:. 1

جــاء يف الئحة الدعــوى، ان املدعي )م.م.أ( عمل لدى املدعى عليه )فــدا( حتت ادارته وارشافه 
مراســال منذ عام 1997 بأجرة شــهرية مقدارها 1800 شيكل، ويف عام 2011 قام املدعي عليه 
بفصل املدعي فصال تعسفيا دون انذارا، وقد طالب املدعي بحقوقه العاملية املستحقة عن مدة عمله 
اال ان املدعى عليه متنع عن ذلك دون وجه حق، وبني ان مستحقاته لدى املدعى عليه تتمثل ببدل 

مكافأة هناية خدمة وبدل فصل تعسفي وبدل اجازات وبدل مهلة اخطار.
الوقائع الثابتة كام استخلصتها حمكمة أول درجة:. 2

جاء يف حكم حمكمة أول درجة ما ييل:” ...وبعد مطالعة املحكمة ألوراق الدعوى وتدقيقها، وبعد 
البحث يف اقوال الشــهود، وانزاهلا املنزلة القانونية، وباســتقراء املذكرة اخلتامية املقدمة من وكيل 

املدعي، تبني هلذه املحكمة مجلة من احلقائق التي أفرزهتا وقائع الدعوى، وهي عىل النحو االيت:
أوال: الثابت هلذه املحكمة مما ال يدع جماال للشك، ان املدعي كانت تربطه عالقة عمل باملدعي عليه، 
كون انه بالرجوع اىل القانون يتضح بال مراء ان العالقة التي كانت بني املدعي واملدعي عليه ختضع 
ألحكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000،اذ جاء يف صدر القانون وبالتحديد يف املادة 
(1( منه تعريف واضح لصاحب العمل، حيث عرفه القانون، كل شــخص طبيعي أو اعتباري أو 
من ينوب عنه يســتخدم شــخصا أو أكثر لقاء اجر، وعرف العامل بأنه كل شخص طبيعي يؤدي 

عمال لدى صاحب العمل لقاء أجر أثناء ادائه العمل حتت ادارته وارشافه.
وملا كان من الثابت ان املدعي عمل لدى املدعي عليه وحتت ادارته وارشافه بوظيفة مراسل، حيث 

بدأ عمله يف هناية 1997،وان اخر أجر تقاضاه مبلغ 1800 شيكل وفقا ملا ذكره الشهود... .
ثانيا: الثابت هلذه املحكمة وفقا للقدر املتيقن لدهيا من خالل البينات املقدمة يف الدعوى ان املدعى 
عليه ومن خالل من يمثلونه قام بطرد املدعي من العمل دون اسباب قانونية أو حتى اعطاءه املهلة 

القانونية التي  منحها اياه قانون العمل... .
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ثالثا: الثابت هلذه املحكمة أن املدعي مل يكن حيصل عىل االجازات الســنوية التي حددها ومنحها 
اياه قانون العمل.

رابعا: الثابت هلذه املحكمة ان املدعي كان بشكل دائم ومنتظم وال يغيب عن عمله”
وهلــذا توصلت املحكمة اىل الزام املدعى عليه )فدا( ويمثله ... بدفع مبلغ قدره 55620 شــيكل 
للمدعي )م.م.أ( كحقوق عاملية كاملة وشــاملة، مع الزامه كذلك بالرســوم واملرصوفات ومبلغ 

(300شيكل( اتعاب حماماه.

خامسا: التعليق عىل حكم حمكمة أول درجة:
البني من حكم حمكمة أول درجة ،ان البينات املقدمة واملستمعة يف هذه الدعوى :متثلت يف ان املدعي 
تقدم إلثبات دعواه بكشف حساب صادر من البنك العريب يبن راتبه، املربز م/-1كشف عدد -2 0 
ومخسة شهود، يف حني ان املدعى عليه تقدم بالبينات االتية إلثبات عدم احقية املدعي باملطالبة بحقوقه 

العاملية: صورة عن املادتني 21-20 من النظام الداخيل للحزب املربز م ع /1 وثالثة شهود .
ويلحظ ان املحكمة وهي يف ســبيل اثبات الوقائع التي توصلت اليها ،استندت اىل ما جاء بأقوال 
الشاهدين سفيان خري الدين وامحد سعدو وما ذكره املدعي حتت القسم باإلضافة اىل قسيمة الراتب 

الصادرة عن البنك العريب. وتتعلق هذه البينة بمقدار راتب املدعي وانتهاء عمله، هذا من جهة.
ومن جهة اخرى، نجد ان املحكمة اعتمدت عىل شــهادة الشاهد امحد رابعة إلثبات واقعة الفصل 
التعســفي، ومل ترش اىل البينة التي اعتمدت عليها بإثبات عدم حصول املدعي عىل اجازته السنوية 

وانه كان يعمل بشكل دائم ومنتظم.
كام يبني من احلكم ايضا، ان املحكمة مل تناقش او تتعرض للبينة املقدمة واملســتمعة من املدعى عليه، 
او بيان ســبب اســتبعاد هذه البينة، وهبذا نكون امام فرضني : الفرض االول انه املحكمة اعتمدت 
عىل بينة املدعي ، وفقا لســلطتها التقديرية باعتبارها حمكمة موضوع،  ومل جتد مربرا لعرض ومناقشة 
مــا جاء يف بينة املدعى عليه، عىل اعتبار ان ما جاء فيها ال ينصب عىل وقائع الدعوى، مع ذلك جيب 
عىل القايض االشــارة عىل ذلك يف احلكم، ذلك ان القايض عندما يستخلص وقائع الدعوى الثابتة، 
جيب ان تكون هذه الوقائع ثابته من مصادر موجودة فعال ال ومها، وجيب ان تكون هذه الوقائع غري 
مناقضة للثابت يف الدعوى، كام جيب ان تؤدي هذه الوقائع عقال الستخالص الواقعة التي تثبت عند 
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القايض . بحيث اذا اثبت القايض مصدرا ومهية للواقعة، ال وجود له، او موجودا لكنه مناقض لوقائع 
اخرى ثابته، او غري مناقض لكنه يستحيل عقال استخالص الواقعة منه، كان احلكم خمالفا للقانون.126
وهلذا قيل ان السلطة التقديرية لقايض املوضوع، هي النشاط الذهني الذي يقوم به هذا القايض يف 
فهم الواقع املطروح عليه، واستنباط العنارص التي تدخل هذا الواقع يف نطاق قاعدة قانونية معينة، 

باعتبار هذه القاعدة هي التي تنطبق عىل النزاع املطروح عليه127.
الفرض الثاين :ال جيوز للمحكمة ان تثبت الوقائع الثابتة لدهيا يف احلكم دون مناقشة بينات الطرفني، 
ولو بشكل جزئي ألن هناك ارتباط ال يقبل التجزئة يف العمل القضائي ما بني دور االرادة يف القاعدة 
القانونية وما بني دورها يف الواقعة القانونية الفعلية، بحيث اذا انعدمت احدامها انعدمت االخرى، 
ووجود احدامها يستدعي تلقائيا وجود االخرى، لكي يتم التطابق ما بني ارادة الواقع وارادة القانون، 

وهذا ما يسمى بعملية التكييف القانوين.128
ومن ثم ال نستطيع اجلزم فيام اذا كانت البينات املقدمة واملستمعة من املدعى عليه، تؤثر عىل الوقائع 

الثابتة التي توصلت اليها املحكمة، ومدى اثرها عىل تغيري وجه احلكم يف الدعوى.
وعىل ضوء هذين الفرضني، يمكن القول انه اذا كانت الوقائع التي أثبتتها املحكمة يف حكمها ثابتة، 
وال يغري من ثبوهتا بينة املدعى عليه، فان ما انتهت اليه يكون متفقا واحكام القانون من حيث النتيجة 

وان شابه قصور يف التعليل والتسبيب.
اما اذا كانت الوقائع غري ثابته، بمعنى ان بينة املدعى عليه قد تؤثر يف ثبوهتا بالشكل املثبتة فيه، ولو 

كان تأثريها عىل بعض الوقائع وليس كلها، فان احلكم يكون خمالفا ألحكام القانون.

سادســا: موقف حمكمة االســتئناف من احلكم املطعون فيه الصادر عن حمكمة اول درجة، ومدى 
موافقته حلكم القانون:

استعرضت حمكمة االستئناف أسباب الطعن االستئنايف ورد املستأنف ضده عليه، وقالت يف حكمها 

126  د.نبيل اسامعيل عمر:سلطة القايض التقديرية يف املواد املدنية والتجارية-منشأة املعارف االسكندرية-الطبعة 
االوىل-1984-ص 87.

127  د.نبيل اسامعيل عمر:املرجع السابق-ص91.
العريب/ الفكر  املرافعات-دار  قانون  للدعوى يف  القانوين  للتكييف  العامة  النظرية  ابراهيم:  128  د.حممد حممود 

القاهرة-1982-ص 258
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:”وحيث انه باســتقراء االوراق واملســتندات والبينات يتبني ان احلكم املستأنف قد اصاب جادة 
الصواب فيام انتهي اليه مناقضا لألسباب التي قام عليها ، والتي تأخذ هبا املحكمة وحتيل اليها أسبابا 
لقضائها، وتضيف اليها ان املســتأنف مل يقدم يف اســتئنافه جديدا ينال منه سالمة احلكم املستأنف 
مكتفيا بتزويد ات االوجه التي أثارها امام حمكمة أول درجة والتي تكفل احلكم املســتأنف بالرد 
عليها وتفنيدها يف قول ســائغ وان قانون العمل قد حدد يف املادة الثالثة من قانون العمل أصحاب 
العمل املستثنون من تطبيقه، وليس من بينهم األحزاب السياسية، وان البينات املقدمة يف الدعوى 
امام حمكمة أول درجة أســفرت عن أن العالقة بني املستأنف واملستأنف ضده، وهي عالقة عمل 
حسبا عرفت ذلك املادة االوىل من قانون العمل، األمر الذي بات معه االستئناف موضوعا ال يستند 

اىل صحيح القانون، مما يوجب رفضه وتأييد احلكم املستأنف”.
يتضح من العبارات التي اســتخدمتها حمكمة االستئناف، اهنا أقرت بصحة ما توصلت اليه حمكمة 
أول درجة، دون ان تســتعرض البينات املقدمة واملستمعة يف الدعوى من طريف اخلصومة، مع اهنا 
حمكمة موضوع، اذ كان عليها االشارة عىل االقل اىل البينات املقدمة من املستأنف لدى حمكمة أول 
درجة، وان هذه البينة ال تنفي الوقائع التي توصلت اليها حمكمة أول درجة. ألي سبب كان، سواء 

ألهنا ال تنصب عىل وقائع الدعوى. أو ألهنا متناقضة....الخ.
يضاف اىل ما تقدم، ان حمكمة االستئناف، اثبتت الواقعة، كام توصلت اليها حمكمة أول درجة، ومل 
تكلف نفســها عناء مراجعة بينات الدعوى بدليل مــا أوردته يف صدر حكمها بقوهلا: "وحيث ان 

واقعة الدعوى قد أباهنا احلكم املستأنف مما ال جمال معه للخوض يف تفاصيلها”.
وعليه فان املالحظات التي ابديناها عىل حكم حمكمة اول درجة تصدق عىل احلكم االستئنايف.

سابعا: موقف املحكمة العليا بغزة بصفتها حمكمة النقض:
قبل التعرض حلكم املحكمة العليا بصفتها حمكمة نقض، جيدر بنا االشارة اىل ان الفقه129والقضاء130 ذهبا 
اىل اعتبار عدم منطقة تقريرات القايض الواقعية وعدم كفاية االسباب الواقعية وجهني لنقض احلكم.

129  انظر عىل سبيل املثال:د.حممد حممود ابراهيم:املرجع السابق-ص397وما بعدها و د.عبدالرزاقعبدالوهاب:الطعن 
يف االحكام بالتمييز يف قانون املرافعات املدنية-دار النهضة العربية/القاهرة-1991-ص 93وما بعدها.

130  نقض مدين مرصي 1964/11/5 جمموعة انقضت السنة 16 ص 1007ونقض مدين 2/8/-1979جمموعة 
النقض السنة -30ص 511.
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تشكل عدم تقريرات القايض الواقعية عيبا يف احلكم يؤدي اىل نقضه، اذ يتطلب القضاء -املحكمة 
العليا- ان تكون تقريرات القايض الواقعية، تقريرات منطقية، وبحيث تكون كل واقعة مقدمة منطقية 
ملا بعدها، ونتيجة منطقية ملا قبلها، وبغري هذا الرتابط املنطقي ال تستطيع -حمكمة النقض- مبارشة 
رقابتها عىل تطبيق القانون131.أما اذا كانت هذه التقريرات الواقعية غري منطقية كان احلكم مشــوبا 

بعيب الفساد يف االستدالل ،مما يتعني نقضه132.
فــاذا كان القايض حرا يف تقدير الدليل الذي يقدم اليه من اخلصوم، ويف حتصيل فهم وقائع الدعوى، 
فانه ملزم بإتباع قواعد االثبات املنصوص عليها يف القانون فان خالفها أو اخطأ يف تطبيقها او يف تأويلها 

كان حكمه عرضة للنقض، الن القايض يكون اخطأ يف تطبيق القانون الذي وضع هذه القواعد133
ورغم ان الفقه ال جيمع عىل مبدأ واحد فيام يتعلق بطبيعة عيب الفســاد يف االســتدالل ، فيذهب 
البعض اىل ان هذا العيب يندرج يف عيب عدم كفاية التســبيب وانه بمثابة قصور يف التسبيب لعدم 
كفاية االســباب134.ويذهب رأي اخر اىل القول انه يصعب التمييز بني منطقية االسباب وكفايتها 
وخيلص اىل ان كليهام يكمل االخر135.يف حني يذهب البعض اىل ان فســاد االســتدالل هو عيب 

مستقل عن عيب عدم كفاية االسباب وانه يتعلق برشط منطقية احلكم.136
كام اعتربت -املحاكم العليا- ان عدم كفاية االسباب الواقعية، اي انعدام االساس القانوين للحكم 

يف حال توافرها سببا لنقض احلكم. 
ويقصد باألســباب الواقعية، االســباب التي تربر الواقع الذي استخلصه القايض، بينام االسباب 

القانونية هي االسباب التي تربر تطبيق القاعدة القانونية عىل الواقع الذي استخلصه.137

131  د.امحد مليجي:املرجع السابق-ص98.ود.امحد السيد صاوي:نطاق رقابة حمكمة النقض عىل قايض املوضوع 
يف املواد املدنية والتجارية-1984-ص207

د.أمحد فتحي رسور: النقض اجلنائي-دار الرشوق-الطبعة الثالثة-2011-ص259 ما بعدها.  132
133  د.عبدالرزاق عبدالوهاب -املرجع السابق-ص102 وما بعدها 

134   ود.فتحي وايل:الوسيط يف قانون القضاء املدين-1980-ص691و ص 692
135    د.ابراهيم سعد : القانون القضائي اخلاص -ج-2اخلصومة القضائية امام حمكمة الدرجة االوىل واحلكم 

القضائي-بدون سنة نرش-ص268د.
136   وجدي فهمي راغب:النظرية العامة للعمل القضائي يف قانون املرافعات-رسالة دكتوراه-1974-ص539ود.

عزمي عبدالفتاح:تسبيب االحكام واعامل القضاة-دار الفكر العريب-1983-ص479وما بعدها
137   د.امحد مليجي:املرجع السابق-ص125.
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ومهام يكن من أمر، وبالرجوع اىل حكم املحكمة العليا- حمل تعليق- نجد ان اسباب الطعن تدور حول:
خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه وتفسريه.. 1

الفساد يف االستدالل.. 2

القصور يف اسباب احلكم الواقعية .. 3

وان ما يعنينا يف هذا املقام ، الســببني الثاين والثالث من اســباب الطعن. حيث ذكرت املحكمة يف 
معرض ردها عىل الفســاد يف االســتدالل، ان الطاعن مل يوضح اين فساد االستدالل الذي عرفه 
الفقهاء ورجال القانون، فانه مل يذكر الطاعن ان احلكم املطعون فيه اســتند اىل بينه غري مقبولة ، او 

تعسفت املحكمة يف االستنتاج ام ان املحكمة فهمت الواقعة فهام غري سائغ.
وملــا كان من الثابت ان الطاعن  قد ادرج  حتت اســباب الطعــن الئحة طعن، انصبت عىل بعض 
االســباب الواردة فيها كالرابع واخلامس والســابع التي تثري الشــك، او اللبس فيام توصلت اليه 
حمكمتنا املوضوع من وقائع، ســيام ان اي منهام مل تتعرض او تناقش بينة الطاعن، االمر الذي كان 
يتوجب عىل معه عىل املحكمة العليا ان تتنبه اىل ذلك، الن احلكم االســتئنايف املطعون فيه قد شابه 
قصور يف التسبيب من ناحية، وان تقريرات القايض الواقعية استندت اىل بينة املطعون ضده فقط، 

والتي اعتمدهتا حمكمة االستئناف دون استعراض بينة الطاعن واستبعادها.
وحيث ان احلكم االســتئنايف املطعون فيه، جاء مشــوبا بعيبي عدم منطقية تقريرات  قايض حمكمة اول 
درجه، وعدم كفاية اسباب احلكم الواقعية ايضا، وعىل ما بيناه سابقا، وان حمكمة االستئناف اخذت بام 
توصل اليه قايض حمكمة اول درجه، كمسلامت دون التحقق او التثبت من ذلك ،فان مقتىض ذلك انه كان 
عىل املحكمة العليا وحتى تتمكن من بسط رقابتها، نقض احلكم، وترتيب االثر القانوين عىل ضوء ذلك.
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عليها

احلكم رقم 2018/337 

»احلجز بانتظار أوامر جديدة قرار اداري أم إجراءًا موقوفًا عىل رشط«
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التعليق عىل قرار حمكمة العدل العليا الصادر يف الدعوى رقم 2018/337 

بتاريخ 2018/11/28
املحامي الدكتور /حممد عبداهلل حممد الظاهر - االردن

املستدعــــي/مهند فريد حممود الرشيد.
املستدعى ضدهم

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الرئيس حممود عباس و/او باالضافة لوظيفته.. 1

رئيس سلطة االرايض الفلسطينية و/او باالضافة لوظيفته.. 2

مدير دائرة ارايض جنني و/او باالضافة لوظيفته.. 3

النائب العام و/او باالضافة لوظيفته.. 4

موضوع الطعـن القرار الصادر عن املستدعى ضده رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الرئيس حممود 
عباس يف 2018/7/31 القايض باستمرار احلجز عىل ما تبقى من ملكية احلصص املسجلة باسم 
املســتدعي يف قطعة االرض رقم )1( من احلوض رقم )3( من ارايض تنني - جنني وعدم اجراء 
اي معامالت منه ومن غريه واملرسل لرئيس سلطة االرايض بتاريخ 2018/8/2 حتت رقم صادر 

من مدير مكتب الرئيس حممود عباس رقم )2748). 
ويف معرض التعليق عىل القرار املشار اليه، ومع كل االحرتام للمحكمة املوقرة التي أصدرته، فإننا 

نبدي ما ييل:

اوال: خمترص الوقائـع
يملك املستدعي حصصا يف قطعة االرض رقم )1( من احلوض رقم )3( من ارايض تنني - جنني.. 1

وجه املســتدعى ضده الثاين اىل املســتدعى ضده االول كتابا يطلبه من خالله االيعاز لسلطة . 2
االرايض بايقاع احلجز عىل ما تبقى من ملكية احلصص املسجلة باسم املستدعي وعدم السامح 
له ولوكيله الترصف هبا مع ضامن حفظ حقوق الغري وعدم املســاس بملكية احلصص املسجلة 
باســم الغري، وكذلك االيعاز لرئيس سلطة االرايض لالستفسار عن الوضع القانوين لألرض 
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وعن اسباب احلجز يف حينه بالتنسيق مع سلطة االرايض االردنية والتحقيق بطريقة رفع احلجز 
بشكل خمالف للقانون واختاذ األجراءات الآلزمة حلفظ حق الدولة، واخريا االيعاز هليئة مكافحة 
الفساد للتحقيق يف ظروف رفع احلجز بشكل خمالف للقانون مما شكل اهدارا حلقوق الدولة.

اصدر املســتدعى ضده االول القرار الطعني القايض باستمرار احلجز عىل قطعة االرض رقم . 3
(1( من احلوض رقم )3( من ارايض تنني - جنني بانتظار اوامر جديدة واصدار االمر اىل مدير 
عام التســجيل بوضع اشارة احلجز عىل ما تبقى من ملكية احلصص املسجلة باسم املستدعي 
وعدم اجراء اي معامالت منه ومن غريه واملرسل لرئيس سلطة االرايض بتاريخ 2018/8/2 

حتت رقم صادر من مدير مكتب الرئيس حممود عباس رقم )2748).

مل يرتض املســتدعي بالقرار الطعني فتقدم بطعنه امام حمكمة العدل العليا بتاريخ 2018/9/18 . 4
مستندا يف طعنه اىل ان القرار الطعني خمالف للقانون، حيث سجل الطعن حتت الرقم 2018/337.

بتاريخ 2018/11/28 اصدرت حمكمة العــدل العليا قرارها رقم 2018/337 القايض . 5
برد الدعوى.

ثانيا: يف النواحي الشكلية للقرار
من املقرر يف القضاء االداري أن النظــر يف أي دعوى والفصل فيها يتطلب دائام التطرق للنواحي 
الشكلية واملوضوعية وصوال اىل اصدار القرار الفاصل يف النزاع املعروض، وأن كال اجلانبني حيتل 
أمهية بالغة يتعني مراعاهتا لغايات البت يف النزاع، أما النواحي الشكلية فهي تلك املتعلقة بالقواعد 
األجرائية التي حتكم العمل القضائي والتي يتعني إعامهلا وتطبيقها عىل النزاع املعروض قبل التطرق 
للقواعد املوضوعية، ومن ثم يتم التصدي ملوضوع الدعوى بحيث متارس املحكمة سلطتها يف بحث 
مرشوعية القرار اإلداري لتنتهي بالنتيجة أما إىل إلغاء القرار املشوب بأحد عيوب القرار االداري، 

أو إىل تأكيد مرشوعية القرار واحلكم برفض الدعوى.
إذن بعد أن تستكمل دعوى اإللغاء رشائطها الشكلية أمام املحكمة، قد حتكم بعدم قبول الدعوى 
لرفعهــا من غري ذي صفة، أو عىل غري ذي صفة، أو لرفعهــا بعد امليعاد أو أن ترصف اإلدارة غري 
مستكمل رشائط القرار اإلداري القابل للطعن باإللغاء، او ألسباب تتعلق بعدم هنائية القرار حمل 

الطعن لوجود طرق طعن موازي.
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وبالرجـــوع اىل القرار الصادر عن املحكمة العليـــا املوقرة - مدار احلديث- يتبنّي أنه مل يتضمن 
البحث يف النواحي الشــكلية واألجرائية الواجب إعامهلا ومراعاهتا، فهو مل يرش اىل مســألة القبول 
الشكيل للطعن املقدم من املستدعي، من حيث تقديمه ضمن املهلة املحددة قانونا، بل أن املحكمة 
املوقرة مصدرة القــرار مل تتعرض لتاريخ صدور القرار الطعني وتاريخ تبليغه للمســتدعي حتى 
يتسنى هلا بسط رقابتها واختاذ القرار املناسب بشأن قبول الطعن شكال من عدمه، وال خيفي أن املدد 
املعينة لتقديم الطعن يف القرارات االدارية حتمية ومتعلقة بالنظام العام ويرتتب عىل عدم مراعاهتا 
وجتاوزها سقوط احلق يف الطعن بحيث تقيض املـــحكمة برد الدعوى من تلـقاء نفسها، إزاء هذه 
االمهية فقد كان لزاما أن يتعرض احلكم الصادر يف دعاوي الطعن بااللغاء اىل مسألة القبول الشكيل 

بعد التثبت من تقديم الدعوى ضمن امليعاد املحدد قانونا.
وأخريا فقد خىل القرار مدار احلديث من احلكم بالزام املستدعي بالرسوم واملصاريف وأتعاب املحاماه 
بالرغم من أنه الطرف اخلارس يف الدعوى، وذلك خالفا ملا تقيض به االصول واألجراءات القانونية. 

ثالثا :اجلوانب القانونية للقرار:
باستقراء القرار مدار التعليق فإننا نرى انه ينطوي عىل نقطتني هامتني يتعني التعرض اليهام، اوالمها 
تتعلق باالختصاص الوظيفي ملصدر القرار االداري، والثانية تدور حول مسألة هنائية القرار االداري 

القابل للطعن أمام القضاء االداري، ويف ذلك نقول: 

النقطة االوىل: االختصاص الوظيفي ملصدر القرار االداري:
تعد مسألة االختصاص الوظيفي ملصدر القرار االداري من اهم املسائل التي يتعني اثارهتا والتعرض 
هلا من قبل املحكمة االدارية، وذلك ملا يرتتب عىل هذه املســألة مــن آثار قانونية قد تؤدي اىل انعدام 
القراراالداري يف حالة عدم االختصاص اجلسيم، وما يرتتب عىل ذلك من حق الطاعن يف طلب تقرير 
انعدام القرار دون التقيد بميعاد الطعن، او طلب بطالنه والغائه يف حالة عدم االختصاص البسيط أو 
بسبب خمالفته للقانون، وما يرتتب عىل ذلك من حق الطاعن يف طلب الغائه ضمن مدة الطعن املقرره، 
وال خيفي ان من أهم مصادر االختصاص الوظيفي هو الترشيع الذي يعد املصدر املبارش الختصاص 
الســلطات االدارية يف اصدار القرارات االدارية، واملقصود بالترشيع هو معناه الواسع الذي يشمل 
الترشيع الدستوري والترشيعات العادية والترشيعات الفرعية، وقد اتفق الفقه والقضاء االداري عىل 
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ان القواعــد القانونية املنظمة لالختصاص تعترب من النظام العام التي يتعني احرتامها وعدم خمالفتها، 
وبالتايل فإن عيب عدم االختصاص يف حالة خمالفة القواعد القانونية يعترب ايضا من النظام العام.

وبالرجوع اىل القرار رقم 2018/337 مدار التعليق، فإننا نبدي ان االساس الذي بني عليه طعن 
املستدعي هو عيب خمالفة القانون، وبالتايل فقد كان من الآلزم ان يتعرض القرار ملوضوع اختصاص 
مصدر القرار الطعني، ومدى موافقه القرار او خمالفته للقاعدة القانونية التي صدر باالستناد عليها 
ان وجدت، بوصف ذلك من صميم اختصاص القضاء االداري عند تقرير مدى مرشوعية القرار 
املطعون فيه او انعدامه او بطالنه وأحقيته لاللغاء، فإذا كان القرار الطعني صادر من اجلهة املستدعى 
ضدها وثبت اهنا ليست خمتصة باصداره، فإن عىل املحكمة احلكم بإعالن انعدامه دون التقيد بأي 
ميعاد للطعن، أما اذا كان القرار قد صدر باالســتناد اىل قاعدة ترشيعية، فإنه يتعني واحلالة هذه ان 
تتعرض املحكمة ملوافقة القرار الطعني لتلك القاعدة او خمالفته هلا، ويرتتب عليها عندئذ أن تصدر 
قرارها بااللغاء اذا وجدت أن القرار الطعني خمالف للقانون متى كان الطعن مقبوال من حيث الشكل 

ال سيام فيام يتعلق بمدة الطعن، واال فإهنا حتكم برد الدعوى.

النقطة الثانية: هنائية القرار االداري القابل للطعن أمام القضاء االداري:
حتى يكون القرار االداري قابال للطعن بااللغاء او االبطال، يشرتط أن يكون من شأنه إحلاق الرضر 
بمركز الطاعن، وذلك باملساس بمصاحله املادية او املعنوية، وهذا الرشط بطبيعة احلال يرتبط برضورة 
أن يكون القرار املطعون فيه قرارا هنائيا نافذا، وتعني النهائية يف القراراالداري صدوره عن سلطة ادارية 
متلك حق اصداره دون احلاجة اىل تصديق ســلطة ادارية أعىل، أي أن ال يكون قابال للتعقيب عليه أو 
املناقشــة من جانب ســلطة ادارية أعىل، بمعنى أن يكون القرار نافذا بذاته ومبارشة بمجرد صدوره، 
ويتعني يف هذا املقام االشــارة اىل أنه ال يتعارض مع هنائية القرار االداري أن يكون قابال للسحب من 
اجلهة التي أصدرته او كونه موقوفا تنفيذه، فالقرار القابل للســحب او املوقوف يعد ايضا قرارا هنائيا 
كونه قابل للتنفيذ يف الوقت الذي تراه جهة االدارة دون احلاجة للتصديق عليه او لصدور قرار آخر، 

وبالتايل يعد القرار قائام، ولصاحب املصلحة احلق يف الطعن فيه أمام القضاء االداري.
وبالعودة اىل القرار حمل التعليق، نجد انه قد توصل اىل ذات املعنى املشار اليه اعاله يف جمال هنائية القرار 
االداري يف مســتهل الفقرة احلكمية، غري انه مل يطبق ذلك عىل القرار الطعني عندما اعتربه غري هنائي، 
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وأنه معلق عىل رشط، لورود عبارة  "بانتظار اوامر جديده" يف متنه، حيث اعتربته املحكمة موقوفا عىل 
رشط، وهي االوامر اجلديده التي ستصدر والتي مل تتحقق بعد، وأنه بالتايل ليس قرارا اداريا قابل للطعن 
امامهــا وبالنتيجة ردت الدعوى ويف ذلك نقول أن مــن مقتضيات فحص النهائية للقرار االداري أن 
يتم التعرض ملســألة إحلاق الرضر بمركز الطاعن واملساس بمصاحله املادية او املعنوية، ومسألة اعتبار 
القرار نافذا دون احلاجة اىل التصديق من أي جهة ادارية أعىل، ودون احلاجة اىل أي مناقشة أو تعقيب، 
وهو ما نرى انه متحقق يف القرار الطعني، باعتبار ان قرار اســتمرار احلجز عىل قطعة االرض اململوكة 
للمستدعي يعترب ماسا بمصاحله املالية، فضال عن ان القرار قد صدر عن املستدعى ضده االول بوصفه 
رئيس للســلطة الوظنية الفلســطينية، وأنه هبذا الوصف من غري املتصور ان يكون ألي جهة صالحية 
مناقشته او التعقيب عليه، وال يرد القول بعد ذلك بأن القرار موقوفا عىل رشط باعتبار أنه حتى القرارات 
االدارية القابلة للســحب او املوقوفة تعد قرارات ادارية هنائيا قابلة للطعن أمام القضاء االداري طاملا 

أهنا قابلة للتنفيذ يف الوقت الذي تراه جهة االدارة دون احلاجة للتصديق عليه او لصدور قرار آخر.
خالصــة القول أننا ال نتفق مع ما توصل اليه القرار رقم 2018/337 الصادر عن حمكمة العدل 
العليا املوقرة عندما قىض بــرد الدعوى، خاصة فيام يتعلق بمعاجلته ملوضوع هنائية القرار االداري 
وعدم اعتبار القرار  الطعني قرارا ادارية هنائيا قابل للطعن، مع التأكيد عىل رضورة التعرض للنواحي 
الشكلية السالف االشارة اليها، ومسألة االختصاص الوظيفي ملصدر القرار بوصفها جوانب هامة 

يتعني مراعاهتا بغية الوصول احكام وقرارات تسهم يف إثراء االجتهاد القضائي.  
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التعليق عىل حكم حمكمة العدل العليا رقم 2018/337

الدكتور رفعت عيد سيد
أستاذ القانون العام كلية احلقوق ـ جامعة القاهرة / مرص

بتاريخ 28 نوفمرب 2018 أصدرت حمكمة العدل العليا حكاًم يلقي بعض الضوء عىل رشط النهائية 
يف القــرار اإلداري القابل للطعن باإللغاء. وكنت أطمع أن أجد يف حكم حمكمة العدل العليا فقًها 
جديًدا يضيــف إىل قوة احلجج التي أدىل هبا فقهاء القانــون اإلداري، ولكني مل أفز من قراءة هذا 
احلكم املقتضب بطائل . ويلوح يل أن املحكمة العليا قد اعتربت هذه املسألة من املسلامت ملا ملسته 
من إمجاع الفقه وتواتر القضاء ، فأخذهتا قضية مســلمة ، واكتفت يف عدم قبول الدعوى بأن قالت 

يف السبب الرئييس الذي بنت عليه قضاءها ما يأيت :
»وبام أن املرشع اإلداري اشــرتط يف مجيع القوانــني املتعلقة بمحكمة العدل العليا يف القرار القابل 
للطعن باإللغاء رشط النهائية ألن القرار النهائي هو القرار األخري الصادر عن اإلدارة يف املوضوع 
والذي ينفذ دون حاجة إىل صدور قرار آخر يصدر عن اإلدارة أو عن سلطة أعىل وهي اجلهة اإلدارية 
املختصة ، بمعنى أن ال يكون القرار بحاجة إىل إعادة دراســة أو تظلم أو اعرتاض أو استئناف أو 
عرضه إىل جهة إدارية ثانية من أجل الدراســة وإعطاء قــرار للتصديق عليه ، وإنام جيب أن يكون 
القرار اإلداري القابل للطعن هنائيًا قاباًل للتنفيذ دون عرضه إىل أية جهة إدارية أخرى ، وحيث أن 
القرار املطعون فيه يف هذه الدعوى حسب ما هو واضح أعاله معلقًا عىل رشط وهو »انتظار أوامر 
جديدة« وهذا يعني أن القرار املطعون فيه يعترب إجراءًا موقوفًا عىل رشط وهو األوامر اجلديدة التي 
ستصدر والتي مل تتحقق بعد وبالتايل فهو ليس قرارًا إداريًا هنائيًا يقبل الطعن به أمام حمكمة العدل 

العليا ، األمر املوجب لعدم قبول الدعوى ، وهي مستوجبة الرد« .
عىل أننا قبل أن نناقش هذا االجتاه ، ونقف بالتايل خماطرين يف وجه ما انتهت إليه حمكمة العدل العليا 
نظرًا ملا ألحكام هذه املحكمة من حجية فعلية لدى ســائر جهات القضاء األخرى، نرى أن نمهد 

السبيل بدراسة وقائع الدعوى التي خلصت املحكمة بشأهنا إىل احلكم حمل التعليق .

يف 2018/7/31 أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قراًرا يقيض باحلجز عىل قطعة رقم 
)1 من احلوض رقم 3 من أرايض تنني ــ جنني( والتي يملكها املستدعي .
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يف 2018/8/2 ارسل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قراره السابق إىل رئيس سلطة األرايض 
حتــت رقم صادر من مدير مكتب الرئيس رقــم )2748( ، حيث تم إلقاء احلجز عىل القطعة 

بموجب تعليامت رئيس سلطة األرايض بناء عىل قرار الرئيس الصادر يف 2018/8/2 .
والدعــوى عىل النحــو املعلن آنًفا يفيد بأن قرار رئيس الســلطة الوطنية الفلســطينية الصادر يف 
2018/7/31 هو حمــل الطعن وليس قرار رئيس ســلطة األرايض الصادر يف 2018/8/2 ، 
حيث أن األخري يعد جمرد عماًل تنفيذًيا ، فاملركز القانوين الذي يترضر منه املســتدعي إنام نشأ عن 
قرار رئيس السلطة الوطنية بإلقاء احلجز عىل قطعة األرض التي يملكها ، وبالتايل فإن قرار رئيس 

سلطة األرايض ليس قراًرا إدارًيا، وإنام جمرد إجراء اختذه لتنفيذ قرار رئيس السلطة الوطنية . 
واحلق أن املادة 33 من قانون تشــكيل املحاكم النظامية الفلسطيني نصت عىل اختصاص حمكمة 
العدل العليا بالطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات اإلدارية النهائية املاسة باألشخاص 
أو األموال الصادرة عن أشخاص القانون العام. ويفهم من ذلك أن القرارات غري النهائية ال ختضع 
لدعوى اإللغاء. ومن السهل تربير ذلك ، »فالقرار غري النهائي يعني أن إجراءات إصدار العمل ال 
زالت يف مرحلة التدبر والتأمل ، وال معنى ملهامجة اإلدارة يف هذا التوقيت . فمن ناحية هي مل حتدد 
موقفها بعد ، ومن ناحية ثانية ، فإن إشغاهلا يف مرحلة التحضري بدعاوي قضائية ضد األعامل التي 
تنوي سنها يربك نشاطها، وقد يضطرها إىل أن متسك يدها خشية املسؤولية عن استكامل إجراءات 
تلك األعامل رغم احلاجة امللحة إلصدارها، ومن ناحية ثالثة ، ما تم من خطوات إلصدار العمل ال 
نفاذ له ، مما يعني أن جوهر القرار مل يتحقق ، أال وهو إحداث تغيري يف املراكز القانونية للمخاطبني 

بالترصفات اإلدارية«138.
وأول ما يقفز إىل الذهن حتديد مدلول اصطالح »هنائية القرار« . وبإجياز شديد نوضح أن االصطالح 
قــد يؤخذ من زاوية التــدرج اإلداري ، ويف هذه احلالة فإن هنائية القرار تتحقق عندما ينهي القرار 
مرحلة من مراحل التدرج اإلداري . بمعنى أخر نكون بصدد قرار هنائي متى كان مصدره ال خيضع 

يف ممارسة اختصاصه لتصديق أو تعقيب من جهة أخرى .
عىل العكس من ذلك قد يرتكز التعريف عىل اجلانب املوضوعي، ومن ثم تكون هنائية القرار مقاباًل 

138  ـ فتحي فكري ، التعليق عىل حكم حمكمة العدل العليا الصادر يف الدعويني 390 و440 لسنة 2010، جملة 
العدالة والقانون العدد 18 ، ص 190 وما بعدها .
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إلحــداث أثر قانوين فوري ومبارش بمجرد إصدار القــرار، أي أن حيمل القرار بذاته عنارص قوته 
التنفيذية الواجبة التطبيق بعد ذلك .

ويميل القضاء املرصي إىل املعنيني وأحيانًا جيمع بينهام .
ومن األحكام املعربة عن املعنــى األول حكم حمكمة القضاء اإلداري الصادر عام 1954 والذي 
جاء فيه أن »العربة يف هنائية القرارات اإلدارية هو بصدورها من جهة إدارية خُيّوهلا القانون ســلطة 

البت يف أمر ما بغري حاجة إىل تصديق سلطة أعىل«139.
كام قيض بأن »قرار جملس نقابة الصيادلة بإحالة أحد أعضائها إىل هيئة التأديب هو قرار إداري هنائي 
تنفيذي يف خصوص تلك احلالة، ذلك الن املجلس املذكور هو املختص دون ســواه بالنظر يف هذا 
األمر وليس ثمة سلطة أعىل متلك التعقيب عليه يف موضوع اإلحالة إىل جملس التأديب ، فهو هبذه 

املثابة قرار إداري هنائي«140.
وأعلنت حمكمة القضاء اإلداري أيضًا أن »العربة عند تقدير أي القرارات يقبل الطعن أمام حمكمة 
القضاء اإلداري هي بكون القرار هنائيًا ، وال يمكن أن يلحق مثل هذا الوصف القرارات االبتدائية 
الصادرة يف املراحل التمهيدية، وإنام هو يلحق القرار الذي خيتتم تلك املراحل ويســتقر به الوضع 

اإلداري قانونًا ويصبح جلهة اإلدارة بحكم القانون تنفيذه عىل الفرد فورًا«141 .
كــام ُحِكم ــ فيام يتعلق بقرار القيــد بجداول االنتخابات ــ أن »القــرارات اإلدارية النهائية هي 
القرارات التي تكون نافذة بمجرد صدورها دون حاجة إىل تصديق عليها من ســلطة أخرى وال 
يمنع من حتقيق هنائية القرار اإلداري أن يكون قاباًل للتظلم منه أو للطعن عليه خالل ميعاد الطعن 
القضائي أو أن تكون اإلدارة متلك سحبه خالل ذلك امليعاد أو أن يكون موقوفًا من اإلدارة ذاهتا، 
إذ العربة دومًا يف هنائية القرار اإلداري ونفاذه عدم حاجته إىل تصديق أي ســلطة أعىل، واحلال هنا 
أن القيد باجلداول االنتخابية يتم وفقًا الشرتاطات استلزمها القانون والالئحة سواء للقيد التلقائي 
أو االختياري ، ويتم القيد بتحرير اسم الناخب باجلداول ومنحه البطاقة الدالة عىل ذلك وال حيتاج 
بعد ذلك إىل تصديق من أية جهة أو ســلطة أعىل ويتمتع بقرينة الصحة الالزمة للقرارات اإلدارية 

139  حمكمة القضاء اإلداري ، طعن رقم 1523 لسنة 6 ق ، جلسة 7 يناير 1954 ، السنة 8 ، ص 406 .
140  حمكمة القضاء اإلداري ، طعن رقم 1279 لسنة 13 ق ، جلسة 27 ديسمرب 1960 .

141  حمكمة القضاء اإلداري ، طعن رقم 67 لسنة 1 ق ، جلسة 25 مارس 1947 ، س 1 ، ص 102.
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وال يغــري من تلك النهائية قابلية ذلك القيد للطعــن عليه أو التظلم منه وقدرة اجلهة اإلدارية عىل 
سحبه خالل ميعاد العرض والطعن«142.وسبق للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والترشيع أن 
أفتــت بأن »قرارات جملس جامعة األزهر يف حدود االختصاصات املنوطة به غري مرتبطة بتصديق 

سلطة أخرى، فهي قرارات باتة وهنائية يتم تنفيذها بقرار من رئيس اجلامعة143. 
أمــا املعنى الثاين فنجد تطبيقه يف احلكم التايل ملحكمة القضاء اإلداري الصادر يف عام 1948 ، حيث 
أعلنــت »ال وجه للتحدي بأن القرار املطعون فيه ليس قرارًا إداريًا هنائيًا بمقولة انه ال يعدو أن يكون 
اقرتاحــًا بإعادة النظر يف موضوعات الرتقية دون البت بشــكل هنائيـ  ال وجــه لذلك ما دام القرار 
املطعــون فيه قد صدر من وزير الداخلية معلنًا به إرادته امللزمة لألفراد بناء عىل ســلطته العامة وهي 
الســلطة الوصائية املخول إياها .. ومنتجًا هذا القرار أثره ، وذلك بتعديل مركز قانوين سبق أن كسبه 
املدعــي .. فيكون القرار املطعون فيه واحلالة هذه قــد انطوى عىل مجيع خصائص القرار النهائي«144 
.كذلك قيض بأن »األمر الصادر من وزير األشغال بتحويل مسقة خصوصية إىل ترعة عمومية إنام هو 

قرار إداري هنائي لصدوره من الوزير املختص معلنًا به عن إرادته امللزمة لألفراد ومنتجًا أثره«145 .
وفيام يتعلق باألحكام التي مجعت بني املعنيني فنشــري إىل حكم املحكمة اإلدارية العليا عام 1966 
، حيث قضت بأنــه »ليس يكفي لتوفر صفة النهائية للقرار اإلداري أن يكون صادرًا من صاحب 
اختصــاص بإصداره ، بل ينبغي أن يقصد مصــدره الذي يملك إصداره حتقيق أثره القانوين فورًا 
ومبارشة بمجرد صدوره ، وأال تكون ثمة ســلطة إدارية للتعقيب عليه ، وإال يكون بمثابة اقرتاح 

أو إبداء رأي ال يرتتب عليه األثر القانوين للقرار اإلداري النهائي«146 .
وبالعودة إىل حيثيات حكم حمكمة العدل العليا نجد أن املحكمة أوردت عدة مظاهر لعدم   

هنائية القرار الطعني ، ما هيمنا منها ما اشرتطته املحكمة يف القرار بأال يكون بحاجة إىل تظلم .

 30 ، جلسة  51 ق  لسنة   4600 ، دعوى رقم  واهليئات  األفراد  منازعات  دائرة   ، اإلداري  القضاء  142  حمكمة 
مارس 1997 .

143  ملف 179/2/86 ، جلسة 16 مايو 1984 .
144  حمكمة القضاء اإلداري ، طعن رقم 128 لسنة 2 ق ، جلسة 1 سبتمرب 1948 ، س 2، ص 758.

145  حمكمة القضاء اإلداري ، طعن رقم 68 لسنة 3 ق ، جلسة 2 مايو 1950 .
146  املحكمة اإلدارية العليا ، طعن رقم 234 لسنة 9 ق ، جلسة 20 نوفمرب 1966 ، السنة 12 ، ص 260 ، 

القاعدة 24 .
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والواقــع - يف اعتقادنا - أن قابلية القرار للتظلم منــه أمام جهة أعىل ال خيلع عنه الصفة النهائية . 
»فمن زاوية ، قد ال يعرتض صاحب الشأن عىل القرار ، ومن زاوية ثانية ، فإن القرار من حلظة سنه 

إىل وقت تعديله - بناء عىل التظلم - ينتج أثره يف املراكز القانونية املستهدفة«147.
كام أنني مل اســتطع أن أفهم مراد حمكمة العدل العليا من احليثية التي أرشنا إليها يف بداية التعليق ، 
فهي تقول أن القرار املطعون فيه يف هذه الدعوى حسب ما هو واضح معلقًا عىل رشط وهو »انتظار 
أوامر جديدة« وهذا يعني أن القرار املطعون فيه يعترب إجراءًا موقوفًا عىل رشط وهو األوامر اجلديدة 

التي ستصدر والتي مل تتحقق بعد« .  
وظاهر أن املحكمة خلطت بني الرشط الواقف والرشط الفاسخ ، واعتربت أن عبارة »انتظار أوامر 
جديدة« التي جاءت يف قرار رئيس السلطة التنفيذية من قبيل مظاهر الرشط الواقف. بيد أن احلقيقة 

أن تلك العبارة تفيد بأن الرشط فاسخ .
فالرشط الواقف هو الرشط الذي يرتتب عىل حتققه وجود القرار وما يرتتب عليه من مساس باملراكز 
القانونية ، وقبل هذا التحقق ال يكون القرار موجودًا . أما الرشط الفاسخ ، فيعني أن القرار املؤثر 
يف املراكز القانونيــة موجودًا وقائاًم وال يعكر من صفو وجوده يشء اللهم إال حتقق ذلك الرشط ، 

ففي هذه احلالة يتم زوال القرار بحيث يصبح أنه مل يكن قائاًم من قبل .
وإذا وضح لنا ذلك كان لنا أن نأخذ عىل حمكمة العدل العليا ، أن اســتبعدت قرار رئيس الســلطة 
الوطنية من الطعــن أمامها باإللغاء رغم أن القرار بمجرد صدوره أثر يف املركز القانوين لصاحب 
الشــأن بأن تم فرض احلجز عىل قطعــة األرض التي يملكها وما يعنيه ذلــك من عدم متكنه من 
الترصف فيها مما يقيد بحقه يف التملك. والدليل عىل ذلك أنه قبل صدور القرار حمل الطعن كانت 
قطعــة األرض حمجوزة من قبل مدعي عام القدس بتاريخ 1967/4/12 وأن احلجز قد تم رفعه 
بموجب قرار حمكمتي البداية يف جنني رقم 2017/513 واالستئناف يف رام اهلل رقم 2017/1369 

. وعىل هذا النحو صادف قرار رئيس السلطة الوطنية حمل الطعن أرضًا كانت خالية من احلجز .
أما عبارة »انتظار أوامر جديدة« فتفيد كون الرشط فاســخًا ، بدليل أنه بصدور مثل تلك األوامر 
ســوف يتم رفع احلجز ، وال يمكن محل أثر هذه األوامر عىل معنى أخر غري رفع احلجز . ويف هذه 

147  فتحي فكري ، التعليق عىل حكم حمكمة العدل العليا الصادر يف الدعويني 390 و440 لسنة 2010، جملة 
العدالة والقانون العدد 18 ، ص 191 .
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احلالة يكون من مصلحة صاحب الشأن أن يطعن يف القرار الذي مس مركزه القانوين . أما إذا كان 
من شأن األوامر اجلديدة أن ترفع احلجز لوجدنا أن املصلحة يف الطعن مقررة لصالح اإلدارة وليس 

للمستدعي صاحب األرض .
ويف مجيــع احلاالت فإن جلوء حمكمة العدل العليا إىل فكرة تعليق القرار عىل رشط الســتبعاد نظر 
الطعــن ما كان موفقًا من جانبها . فكان يكفي للمحكمة أن تعمل  القواعد العامة يف هنائية القرار 
وهي أن القرار يكتســب السمة النهائية متى أنتج آثاره مبارشة وذلك بإحداث أثر أو مركز قانوين 
عد ــ متى صدرت ــ بمثابة ســحب للقرار اإلداري  معني . أما صدور »أوامر جديدة« فإهنا ســتُ

املوجود بالفعل متى صدرت يف امليعاد املحدد للطعن القضائي .
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جمالس فض املنازعات يف عقود الفيديك

 الدكتور »حممد خري«عامر رشيف/األردن

مقدمة
ُيطلق تعبري جمالس امُلنازعات عىل املجالس التي تكون وظيفتها حل النزاعات الناشئة بني األطراف 
خاصة أطراف عقد امُلقاوالت اهلندسية، حيث يقوم أعضاء هذه املجالس بدراسة موضوع النزاع، 

ومن ثمَّ تقديم توصيات غري ُملزمة، أو يقومون باختاذ قرارات ُملزمة أحياًنا كام سنرى الحقًا.
ويتكــون املجلس من عضو واحد، أو من عضوين ورئيس حســب حجم املرشوع، وملا كان من 
واجب األعضاء الرئييس هو دراســة موضوع النزاع فال بّد من توافر مميزات وِســامت باألعضاء 
مُتكّنهم من القيام بواجباهتم، والوصول إىل توصيات، واختاذ قرارات حتظى باحرتام األطراف، كام 

عليهم القيام بخطوات ُمعّينة هلذا الغرض. 
يتم تشكيل جمالس فض امُلنازعات باتفاق األطراف، ولألطراف احلق بتحديد اإلجراءات التي عىل أعضاء 
املجلس اتباعها يف دراسة موضوع النزاع، كام لألطراف احلق بتحديد طبيعة خُمرجات املجلس؛ هل هي 

توصيات غري ُملزمة ؟ أو أهنا قرارات ُملزمة؟ وإىل أي مدى؟ وكذلك حتديد موعد تشكيل املجلس. 
وُتوجــد نامذج كعقــود الفيديك حُتدد املميــزات الواجب توافرها يف أعضــاء املجلس، وحُتدد كذلك 
اإلجراءات الواجب عىل أعضاء املجلس اتباعها، وطبيعة خُمرجاته، وكيفية استبدال عضو املجلس...إلخ. 
وقد ُأطلق عىل املجالس التي تدرس النزاع، ثم تقوم باختاذ قرار ُملزم بشأنه اسم جملس فض امُلنازعات 
(DAB(، وهذه هي املجالس الواردة يف نامذج عقود الفيديك، وتبنت ُغرفة التجارة الدولية بباريس، 

ومركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل هذا النوع من املجالس148.
إنَّ اهلــدف الرئييس هلذا النوع من املجالس هو تســوية امُلنازعات، واحليلولة دون تطور امُلطالبات 

إىل ُمنازعات. 
وقــد أوردت عقود الفيديك أن أعضاء هذا املجلس ُيمكنهــم أن يقوموا بإجراء حتقيق بموضوع 
النزاع ُيشبه التحقيق القضائي، وُيمكنهم أن يتثبتوا من صحة الوثائق امُلقدمة هلم، إال إذا اشرتطت 

148   أمحد حممد عبد الصادق، املرجع العام يف التحكيم املرصي والعريب والدويل، الطبعة السابعة، دار القانون 
لإلصدارات احلديثة، القاهرة، 2014 ، ص1253.
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األطراف غري ذلك149، وهذا يعني أن جملس فض ُمنازعات ُيمكنه أن جيري حتقيًقا بموضوع النزاع، 
وجملس فض ُمنازعات آخر ال ُيمكنه ذلك. 

وقد يتشكل جملس امُلنازعات يف بداية املرشوع، أو عندما يظهر النزاع، وسوف نقوم فيام ييل باحلديث 
عن جملس فض املنازعات يف عقود الفيديك كمثال ألنظمة جمالس فض امُلنازعات.

يف حقيقــة األمر أن الرشوط العامة، وكذلك اخلاصة باإلضافة لعقد امُلقاولة املوجز األردين مل يأِت 
بتعريف حُمدد ملجلس فض امُلنازعات تاركني ذلك لالجتهادات الفقهية والقانونية. 

فه بأنه وسيلة ميدانية للنظر يف اخلالف إذ  وعند اســتعراضنا لبعض التعريفات نجد أن البعض عرَّ
يتم إحالة اخلالفات إىل املجلس قريًبا من وقت حصوهلا، وتتم امُلعاينة، والدراســة يف وقت تكون 

شواهدها، والظروف امُلؤدية إىل حصوهلا ال تزال ظاهرة، وواضحة150. 
فه البعض اآلخر أنه عبارة عن هيئة ُمستشــارين من ذوي اخلربة املســتقلني والغري ُمتحيزين،  وعرَّ
وُيشكل بالعادة قبل الرشوع يف العمل اإلنشائي، ويتم اللقاء بينهم بشكل دوري، عىل أن يتم تزويد 
أعضــاء املجلس بوثيقة العقد وامُلخططات ليكونوا عىل اطالع واضح بإجراءات وســري املرشوع 
اإلنشــائي، ويبقون جنًبا إىل جنٍب مع تطور العمل وتقدمه، باإلضافة إىل التقاء املجلس بصاحب 
العمل وامُلقاول أثناء الزيارات التي يقوم هبا املجلس، وحثهم عىل حل النزاعات بشكل ودي، ويف 
حال نشــأت امُلنازعة بسبب العقد أو العمل، ومل يســتطع الطرفان حلها، فإنه يتم الرجوع إىل هذا 

املجلس ليتخذ قراًرا بشأهنا151. 
فــه البعض اآلخر أداه لتســوية املنازعات يف املوقع يتكون إما من شــخص ُمنفرد، أو من ثالثة  وعرَّ
أشخاٍص حُمايدين وُمستقلني، ومن ذوي االختصاص والكفاءة، ويتم اختيارهم من ِقبل طريف العقد152. 
ولتفصيل هذا املوضوع ســنقوم بتقسيمه لســبعة مباحث، نتناول باملبحث األول: التطور التارخيي 

149  ملحق القواعد اإلجرائية لفض اخلالفات من عقود الفيديك األمحر واألصفر والفيض.
150  مها أشقر عبد اهلل العطار، مدى كفاية التنظيم القانوين ملجلس فض املنازعات يف عقد الفيديك األمحر، رسالة 

ماجستري، قسم القانون اخلاص، جامعة الرشق األوسط، 2011، ص20.
151 Gwyn Owen, the Working of the Dispute Adjudication Board (DAB): Under New FIDIC 

1999 (New Red Book), 2003. p.9.

152  محمد سعيد فتحة، مجلس فض النزاعات )DAB( عقد الفيديك نموذجاً، مجلة المهندس القانونية اإللكترونية، 
العدد الثالث، إصدار حزيران، 2009، ص7
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امت الواجب  ملجلس فض املنازعات، ويف املبحث الثاين: تشكيل جملس فض املنازعات، والثالث: السِّ
توافرها يف أعضاء جملس فض امُلنازعات، ويف الرابع: تعيني أعضاء جملس فض امُلنازعات، ويف املبحث 
اخلامس: االلتزامات امللقاة عىل َعاتِق أعضاء جملس فض امُلنازعات، ويف املبحث السادس: اجللسات 
التي جيرهيا جملس فض امُلنازعات واجراءاته، وأخرًيا قرارات جملس فض املنازعات يف مبحث سابع.

املبحث األول

 التطور التارخيي ملجلس فض املنازعات 
إنَّ ملجلس فض امُلنازعات يف املشــاريع اهلندسية دور بارز كوسيلة ودية لتسوية املنازعات التي قد 
تنشــأ أثناء تنفيذ املرشوعات اهلندسية، لذلك أفردنا الدراســة يف هذا املبحث للتحدث عن ملحة 
تارخيية بســيطة عن تاريخ جملس املنازعات وتطوره، ومســتقبله يف مطلب أول، ومستقبل جمالس 

املنازعات يف مطلب ثاٍن .
املطلب األول

ملحة تارخيية عن جملس املنازعات وتطوره
كان أول ظهور ملجالس امُلنازعات يف مشاريع هندسية يف الواليات امُلتحدة األمريكية153، وكانت 
مهمة هذه املجالس مراجعة امُلنازعات يف مرشوع سد احلدود Boundar dam، ويف مرشوع الطاقة 
شامل منطقة واشنطن، حيُث ظهرت مشاكل بني صاحب العمل وامُلقاول، واتفق الطرفان عىل تعيني 
 Joint أعضاء مهنيني لدراســة هذه املشاكل وتقديم ُمقرتحات بشأهنا، وقد ُسمّي هؤالء األعضاء
Consulting Board 154 واختصــاًرا J.C.B، وكانت ُمقرتحات جملس J.C.B غري ُملزمة، ولكن 

األطراف قامــوا بتنفيذها وااللتزام هبا، وأدى عمل هذا املجلــس إىل حل امُلنازعات، وإىل انتهاء 
املرشوع دون اللجوء إىل ُحلول قضائية مُلنازعاهتم. 

153  د. عصام عبد الفتاح مطر، عقود الفيديك ملقاوالت وأعامل اهلندسة املدنية ووسائل فض املنازعات الناشئة 
عنها، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2009،  ، ص394.

154    د. ماجد أمحد احلياري األثار النامجة عن إبرام عقد املقاولة اإلنشائية، فيديك 1999 وطرق تسوية املنازعات 
الناشئة عنها »دراسة مقارنة« بني القانونني األردين واملرصي، الطبعة األوىل، دار يافا العلمية للنرش والتوزيع، 

2012 ، ص362.
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ويف عام 1972 قامت جلنة تكنولوجيا األنفاق األمريكية بدراسة وتقديم ُمقرتحات لتحديث ُطرق 
التعاقد َتبعتها دراسات أخرى لذات اهلدف، ثم تشّكل أول جملس ُسمّي جملس ُمراجعة امُلنازعات 

نتيجة حادث كبري يف مرشوع أنفاق تم تنفيذه بني عام 1968 وعام 1974. 
وبعد ذلك انترش ُظهور جمالس ُمراجعة املنازعات يف املشاريع الكبرية يف الواليات امُلتحدة األمريكية، 
ثم انترش ُظهور هذه املجالس خارج الواليات امُلتحدة، وكنتيجة لَعوملة الُنظم القانونية يف املشاريع 
الدوليــة قام البنك الدويل ومنظمة الفيديك بتطوير جملس فض امُلنازعات )DAB(، وكان هذا أول 
ظهور هلــذا النوع من جمالس امُلنازعات، حيُث يقوم هذا املجلس باختاذ قرارات واجبة التنفيذ من 
ِقبل األطراف بداًل عن التوصيات التي كان ُيقدمها جملس ُمراجعة امُلنازعات، ومن ُهنا يظهر جلًيا 

أن ظهور جملس DAB كان بسبب النجاح الذي حققه جملس ُمراجعة امُلنازعات. 
وقد رصدت منظمة احتاد جمالس ُمراجعة املنازعات عدد املشاريع التي ُشكلت حلل نزاعاهتا جمالس 
ُمراجعة ُمنازعات، وتبنّي أنه تم تشــكيل )340( جملس عــام 2003، وأنَّ هذه املجالس قدمت 
(1261( ُمقرتًحــا، وكان عــدد امُلقرتحات التي رفضتها األطراف هي )28( ُمقرتًحا أي بنســبة 

(%2.2( من جُممل امُلقرتحات امُلقدمة من جمالس ُمراجعة امُلنازعات155. 
وقد أصدر البنك الدويل يف عام 1995 وثيقة، ورد فيها توصية بتشكيل جمالس ملراجعة كافة املنازعات يف 
املشاريع التي يعود متويلها للبنك، عىل أن يتكون املجلس من خبري واحد، وقد أحرز ذلك نجاًحا كبرًيا156. 
وبعد حتقيق جمالس ُمراجعــة امُلنازعات هذه النجاحات، َتبنَّت بعض الدول هذه املجالس، فمثاًل 
أصدرت اململكة املتحدة يف عام 1996 قانوًنا خاًصا بتسوية امُلنازعات يف عقود الَتْشييد عن طريق 
هذه املجالس، ويتضمن هذا القانون تضمني مجيع عقود اإلنشاءات املنفذة يف هذه اململكة املذكورة 

سالًفا بنوًدا ُتقرر تشكيل جمالس لتسوية املنازعات157.
ويف ذات العام أي يف عام 1996 أصدر الفيديك تعدياًل لنص املادة )67( من الرشوط العامة لعقد 
التجهيزات من أجل جتربته، ومن ثمُّ تطبيقه عىل باقي املشاريع إذا ما ثبت نجاحه، ويف هذه املرحلة 

155 Nicholas Gould, Establishing Dispute Boards-Selecting, Nominating and Appointing 
Board Members. Paper presented at the Society of Construction Law International 
Conference, Singapore, 16th -17th October 2006. p. 2-3.

156  د. عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص395.
157  مها أشقر عبد اهلل العطار، مرجع سابق، ص 23.
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نت عقود الفيديك عىل  ظهرت جمالس تســوية امُلنازعات يف عقود الفيديك، ويف سنة 1999 تضمَّ
نٍص ملجلس فض امُلنازعات كام يف طبعــة 1996 إضافًة أهنا قامت بتنظيم بعض القواعد اخلاصة 
باملجلس158، وجتدر اإلشــارة أن جملس َتْسوية امُلنازعات خيتلف عن جملس ُمراجعة املنازعات من 

حيث أنه يف حالة جملس َتْسوية امُلنازعات يصدر قرارات ذات صفة ُملزمة وبشكل مؤقت. 
ويف عام 1999 أدخل الفيديك فكرة املجلس إىل باقي العقود الصادرة عنه، وأدرج ضمن إجراءات 

فض امُلنازعات، وكخطوة أوىل إلزامية الُلجوء إىل جملس فض املنازعات159.
ويف 2004 أخــذ األردن بعقد الفيديك األمحر، واســتبدل دور املهندس بمجلس فض املنازعات 
يف العقود التي يســتلزم فيها اعتامد عقد الفيديك األمحر160، كام أنه ويف ذات العام أصدرت ُغرفة 

التجارة الدولية قواعد تفصيلية ملهام جملس فض امُلنازعات، وشجعت الُلجوء إليه161. 

املطلب الثاين

ُمستقبل جمالس امُلنازعات
أجرت ُمنظمة )DRBF) 162يف بداية عام 2007 بحًثا ُتبني فيه أن أكثر من )1700( مرشوع اشتملت 
عىل جمالس ُمنازعات، وأن قيمة هذه املشاريع حوايل مائة بِليون دوالٍر، وقد تعاملت هذه املجالس 
مع حوايل ثالثة آالف نزاٍع منها )%2( فقط متت إحالتها إىل التحكيم أو القضاء، حيث أّيد التحكيم 

و/أو القضاء قرار أو توصية املجلس بحوايل نصف النزاعات امُلحالة إليهام. 
ورغم انتشار جمالس امُلنازعات ونجاحها إال أنه يبدو أن البعض غري ُمقتنع هبا، وقد تبني ذلك من 
خالل مؤمتر عقدته منظمة الفيديك ملستخدمي نامذج عقودها، وقد جرى خالل ذلك املؤمتر إحصاء 

رسيع للمشاريع التي للمستمعني عالقة هبا، وقد بّينت النتائج اآلتية:

158  د. عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص394.
159  املهندس االستشاري حممد سعيد فتحة، جملة املهندس القانونية اإللكرتونية، العدد الثالث، إصدار حزيران 

2009، ص8.
160  مها أشقر عبد اهلل العطار، مرجع سابق، ص26.

161  املهندس االستشاري حممد سعيد فتحة، جملة املهندس القانونية اإللكرتونية، العدد الثالث، إصدار حزيران 
2009، ص8.

162  (DRBF) THE Dispute Board Federation Dispute Adjudication.
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بلغ عدد املشاريع التي يشملها اإلحصاء )647( مرشوًعا. 
بلغ عدد املشاريع التي قام األطراف بإلغاء بند جملس امُلنازعات بعقودها )222( عقًدا.

بلغ عدد املشاريع التي قام األطراف بإمِْهال بند جملس املنازعات رغم وجوده يف عقودها )175( مرشوًعا163.
وهذا ُيشري أن أكثر من )%61( من املشاريع التي شملها اإلحصاء مل تشتمل عىل بند جمالس املنازعات، 

أو أن هذا البند قد ُأمهل. 
إن ُعزوف البعض عن جملس امُلنازعات يرجع إىل أصحاب العمل بشــكل أسايس، وذلك بسبب 

ِعدة اعتقاداٍت خاطئة لدهيم فهم يعتقدون: 
أواًل: إنَّ تكاليف جمالس امُلنازعات ال رضورة هلا وُيمكن تفادهيا.. 1

ثانيًا: إنَّ عمل االستشاري هو ذات عمل جملس امُلنازعات.. 2

ثالثًا: إنَّ جملس امُلنازعات يتحيز دائاًم للُمقاول. . 3

رابعًا: وإذا أخطــأ جملس امُلنازعات ودفع صاحب العمل مبلًغا للمقاول نتيجة ذلك، فكيف . 4
سيسرتد صاحب العمل ذلك املبلغ ؟ 

ولو توافر إِدراك معقول لــدى صاحب العمل عن جمال امُلنازعات الختفت كل هذه االعتقادات 
اخلاطئة164، واإلجابة عىل هذه االعتقادات سوف ترد يف ثنايا هذا البحث.

وال بّد من حماولة نرش الوعي لدى رشكات امُلقاوالت، وامُلؤسسات اهلندسية بأمهية، وفاعلية هذه املجالس.

املبحث الثاين

تشكيل جملس فض امُلنازعات
ل جملس امُلنازعات بحيث يكون األعضاء حُمايدون وُمســتقلون وُمؤهلون، ولدهيم خربة بنوع  ُيشــكَّ
املرشوع، إضافًة إىل اخلربة واملعرفة الرتاكمية التي يكتســبها األعضاء خالل عمل املجلس، ُيضاف إىل 
ذلك اخلربات ووجهات النظر امُلتعددة إذا كان املجلس ُمكون من ثالثة أعضاء، كل هذا جيعل األطراف 

يثقون بأعضاء املجلس.

163 Nicholas Gould, Establishing Dispute Boards-Selecting, Nominating and Appointing 
Board Members. Paper presented at the Society of Construction Law International 
Conference, Singapore, 16th -17 th October 2006.p.17-18  

164  Edward Corbett, Moment of decision? The future of dispute boards under the FIDIC 
forms and beyond. Construction Law International, Vol.4, no.3, 2009.
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لذلــك إذا حصل خالف بني األطراف، فُيمكن للمجلــس َحّله بالطرق املنصوص عليها بقواعد 
إجــراءات املجلــس، وإذا تطور اخلالف وأصبح نزاًعا، فإنَّ املجلس قــادر أيًضا عىل اختاذ القرار 

بخصوصه، فأعضاء املجلس ُمتعايشون مع املرشوع. 
فاملجلس موجود، وُيمكن عرض الوقائع عليه برسعة َقبل نسياهنا، واحلاجة إىل إعادة جتميعها، ُثم 
إن َعرضها عىل جملس موجود، وُمطلع عىل تطور العمل، وُمطّلع عىل النقاط احلساســة باملرشوع 

َأْجَدى من عرضها عىل طرف ثالٍث ال يعلم عن املرشوع. 
إن جمرد وجود املجلــس هبذه املواصفات التي ذكرناها يعمل كجهــاز حُيافظ عىل النظام، ويدفع 
األطراف إىل َتفادي املشــاكل، وعدم تبادل مذكرات حادة، وحُماولة حل اخلالفات بأنفسهم ألهنم 
يعلمون ُنوع احلل الذي ســيتقدم بــه املجلس لو ُأحيل إليه، وكذلك األمر بالنســبة للُمطالبات، 

فاألطراف يتقدمون بُمطالبات معقولة لعلمهم بوجود املجلس، وأنه يعلم أو سيعلم احلقائق. 
إن جملس امُلنازعات حُيسن العالقات بني األطراف نتيجة الطريقة التي ُعنّي هبا، والطريقة التي يتبعها 
يف التعامل مع األطراف وحتى إذا حصل نزاع، فإن األطراف سيكونون أقل مياًل للتشدد والتعصب 

للرأي، لعلمهم أن املجلس حُمايد ُمستقل لديه خربة واسعة باملرشوع.
وحتى إذا أصدر املجلس قراره أو توصياتــه، وَرغب أحد األطراف باالعرتاض عليها فإنَّ هذا القرار 
أو التوصيات سوف تكون طريقة إلثبات احلقوق ُمستقباًل أمام اجلهات القضائية الالحقة أو التحكيم.
يَّة.  وقد أثبتت احلياة العملية أن األطراف يتعاملون مع خُمرجات املجلس، سواء كانت قرارات أو توصيات بِجدَّ
إن هــذه الفوائد ُتبنّي بجالء أن جملس امُلنازعات امُلشــكل يف بداية املرشوع أكثر فائدًة من املجلس 
الذي ُيشكل بعد حصول النزاع، وذلك ألن املجلس املكون يف بداية املرشوع له علم بدقائق األمور، 
األمر الذي ُيؤدى يف النهاية إىل رُسعة حسم أي نزاع ُيمكن أْن ينشأ أثناء املرشوع، ملا للمجلس يف 

هذه احلالة من خربة وعلم بام حيدث يف املرشوع165. 
ويف عقد الفيديك األمحر نصت املادة )2/20( منه أن جملس املنازعات يشــكل حســب التاريخ 
امُلحدد يف العقد، ويبدأ املجلس فاعلياته يف بداية عمل املرشوع أو بعد توقيع آخر عضو من أعضاء 

املجلس عىل اتفاقية تعيينه باملجلس166.

165 ICC Dispute Board Rules : practitioners Views ,vol 18 -No.1-2007 p. 5-6. 

166  عقد الفيديك األمحر، البند 20.2
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ت املادة )2/20( يف كل منهام أن جملس امُلنازعات  ويف عقــود الفيديك األصفر والفيض، فقد نصَّ
ل بعد )28( يوًما من إرســال طرف من أطراف العقد إشعاًرا إىل الطرف اآلخر بأنه يرغب  ُيشــكَّ

بإحالة النزاع ملجلس فض امُلنازعات167. 
ومن خالل الشكل التايل نوضح دور جملس فض امُلنازعات وطبيعة عمله168.

167  عقود الفيديك األصفر والفيض، البند 20.2
168  د. مجال الدين أمحد نصار و حممد ماجد خلويص عقود االحتاد الدويل للمهندسني االستشاريني )فيديك( فقه 

وتفسري، طبعة 2008،ص41
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املبحث الثالث

اَمت الواجب توافرها يف أعضاء جملس فض املنازعات السِّ
متهيد وتقسيم:

يتم اختيار أعضاء املجلس من خالل أطراف املنازعة من ُمقاول وصاحب عمل، ويتكون املجلس 
مــن فرد أو ثالثة والبد أن يتوافر يف عضو املجلس اخلربة الفنية باملوضوع حَمل امُلنازعة كام جيب أن 
يتصف باحِلياد واالستقالل عن أطراف النزاع، وهو يف مقابل قيامه بالعمل يف جملس فض املنازعات 

يتلقى أتعاب نظري ما يقدمه. 
ت التي ينبغي أن تتوافر بأعضاء جملس فض املنازعات سواء كانت  ــامَ ســُنبنّي يف هذا املطلب السِّ
ــامت يف أعضاء املجلس أنفسهم أو يف الرئيس، ولتحقيق هذه الغاية ينبغي علينا أْن نقسم  هذه السِّ
هذا املبحث إىل مطلبني، األول: نتناول رئيس جملس امُلنازعات، والثاين: سامت وواجبات أعضاء 

جملس امُلنازعات. 
املطلب األول

رئيس أعضاء املجلس
يتعامل جملس امُلنازعات مع قضايا عديدة، قضايا فنية، وقضايا تتعلق بتفسري بنود، ورشوط العقد وقضايا 
قانونية، وُيعترب رئيس املجلس الناطق الرسمي باسمه وهو الذي يتوىل ُمناقشة األمور الفنية مع األطراف، 
وُيدير جلسات االستامع، وقد ُيقرر طبيعة األسئلة امُلتعلقة بتفسري العقد ومدى قانونيتها، وُيقرر كيفية 
تقديم امُلســاعدة غري الرسمية حســب قواعد إجراءات املجلس، ولرئيس املجلس مهمة ُأخرى وهي 
حُماولــة الوصول إىل اتفاق بني األعضاء عند اختاذ القرار والتوصيات، ذلك أنه إذا خالف أحد أعضاء 
املجلس األعضاء اآلخرين يف القرار، فإن عليه أن يكتب تقريًرا ُمفصاًل لألطراف، وهذا يؤدي إىل عدم 
توحيــد كلمة املجلس، بل يؤدي أيًضا إىل خالفات بني األعضاء إذا اســتعمل تقرير العضو امُلخالف 
بطريقة سيئة، وهنا يربز دور رئيس املجلس الذي عليه أن حُياول أن يصل إىل توافق بني مجيع األعضاء.
لذلك فإن رئيس املجلس جيب أن يتمتع بقدرات فنّية، وإدارية، وقانونية عالية، وقد يكون مهندًسا 
خبرًيا مع خلفية قانونية، وإدارية صلبة، أو قد يكون قانونًيا مع خربة فنية، وإدارية صلبة، كام جيب 

امت الواجب توافرها يف أعضاء املجلس اآلخرين169.  أن تتوافر فيه السِّ

169  ICC, ICC Dispute Board Rules: practitioner Views. ICC International Court of Arbitration Bulletin, 

Vol. 18,no.1,2007.p.6-7.
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املطلب الثاين

امت أعضاء جملس فض امُلنازعات سِّ
إن جملس فض امُلنازعات يعمل عىل دراسة موضوع النزاع دراسة موضوعية بعيًدا عن اجلهل ليصل 
إىل نتائج عادلة، فيجب أن تتوافر يف أعضائه ســامت ُمعينة، وجيب أن تتحدد واجباهتم، وسنتناول 

فيام ييل سامت األعضاء وواجباهتم: 
أواًل: جيب أال تكون له أي عالقة مالية، أو ما شــابه مع أيٍّ من امُلقاول أو صاحب العمل أو . 1

امُلهندس )أو مُمثل صاحب العمل(، وال تكون له أي مصلحة يف املرشوع فيام عدا ما يرتتب له 
من ُمستحقات حسب اتفاقية املجلس170.

ثانًيا: أال يكون العضو قد سبق تعيينه كمستشار، أو ما شابه من ِقبل امُلقاول أو صاحب العمل . 2
أو املهندس )أو مُمثل صاحب العمل ( إال ما يكون قد رصح به كتابًيا ألطراف العقد َقبل توقيع 

اتفاقية املجلس171. 

ثالًثا: أن ُيرصح كتابًيا قبل توقيع اتفاقية املجلس ألطراف العقد، ولألعضاء اآلخرين باملجلس . 3
حسب ما يعلم، وحسب ما يتذكر عن أي عالقة له مهنية أو شخصية مع أي مدير، أو موظف 
رئييس ألي من صاحب العمل أو امُلقاول، وعن أي ارتباط له باملرشوع الكيل الذي ُيشــكل 

امُلرشوع جزًءا منه172. 

رابعًا: عىل العضو أال يستخدم ِطيلة ُمدة عمله باملجلس كُمستشار لصاحب العمل أو امُلقاول . 4
أو املهنــدس )أو مُمثل صاحب العمل( إال بعد موافقة كتابية من ِقبل صاحب العمل وامُلقاول 

واألعضاء اآلخرين باملجلس173. 

خامسًا: وعليه أن يلتزم بقواعد إجراءات املجلس امُللحقة بالعقد كُمدة إصدار القرار، وعليه . 5
أيًضا أن يتجنب النفقات الغري رضورية، والتأخري الغري ُمربر.

170  الرشوط العامة التفاقية فض اخلالفات، ورد هذا االلتزام حتت عنوان االلتزامات العامة لعضو املجلس. فقرة )أ(.
171  الرشوط العامة التفاقية فض اخلالفات، ورد هذا االلتزام حتت عنوان االلتزامات العامة لعضو املجلس. فقرة )ب(.
172  الرشوط العامة التفاقية فض اخلالفات، ورد هذا االلتزام حتت عنوان االلتزامات العامة لعضو املجلس. فقرة )ج(.
173  الرشوط العامة التفاقية فض اخلالفات، ورد هذا االلتزام حتت عنوان االلتزامات العامة لعضو املجلس. فقرة )د(.
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سادسًا: يلتزم عضو املجلس بعدم إعطاء أي ُنصح ُمتعلق بالعقد ألي من امُلقاول، أو صاحب . 6
العمل، أو موظفيهم إال حسب ما تنص عليه قواعد إجراءات املجلس.

ســابعًا: وِطيلة ُمدة عمله باملجلس، عليه أال يدخل يف ُمناقشــات، أو ُمفاوضات مع أي من . 7
صاحب العمل وامُلقاول أو امُلهندس ) أو مُمثل صاحب العمل(، وذلك بشأن تعيينه كُمستشار، 

أو ما شاهبه بعد انتهاء عمل املجلس. 

ثامنًا: عليه أن ُيؤكد جاهزيته للقيام بالزيارات املطلوبة، وجلسات االستامع. . 8

تاسعًا: يلتزم عضو املجلس أن ُيصبح ُملاًم بالعقد وبتطورات العمل، وأن ُيصبح ُملامًّ بأي جزء . 9
باملرشوع الذي ُيشكل العقد جزًءا منه.

عارشًا: يلتزم عضو املجلس أن حُيافظ عىل رِسية فاعليات املجلس، وجلسات االستامع، وال جيوز له . 10
أن ُيذيع أي منها قبل احلصول عىل إذن كتايب من صاحب العمل، وامُلقاول، واألعضاء اآلخرين174. 

حادي عرش: أن يكون ُمستعًدا إلبداء الرأي واملَشورة بخصوص أي شأن يتعلق بالعقد إذا ُطلب منه . 11
ذلك من قبل صاحب العمل وامُلقاول، وبعد احلصول عىل ُموافقة األعضاء اآلخرين باملجلس175.

ُنالحظ أن الســامت والواجبات املذكورة أعاله تتلخص أن عضو جملس امُلنازعات جيب أن . 12
تتوافر فيه مبادئ احِليادية واالستقاللية، وأن يتقّيد بقواعد إجراءات املجلس، والعلم بالعقد، 

وتطورات العمل، وأن تتوافر فيه أخالقيات املهنة.

فمــن مراجعة البنود )89( من قواعد جمالس امُلنازعات بُغرفــة التجارة الدولية، يتبني لنا أن هذه 
الُغرفة تتطلب ذات هذه السامت بعضو جملس امُلنازعات. 

فقد أكدت املادة )8( من قواعد جمالس امُلنازعات أن عضو املجلس جيب أن يكون ُمستقاًل وِحيادًيا، 
وأن ُيوّقع ترصحًيا بذلك لألطراف، ولألعضاء اآلخرين يتضمن أي فاعليات لعضو املجلس امُلقرتح 

قد ُتثري شكوًكا حول استقالليته وحيادتيه.

174  د. نائل عيل مساعدة واملحامية هناء حسني العمري، دور جملس فض اخلالفات يف تسوية املنازعات الناشئة 
جملة  يف  منشور  بحث  األردنية،  اإلنشائية  للمشاريع  املوحد  املقاولة  لعقد  وفقًا  والبناء  التشييد  عقود  عن 
والقانون  الفكر  دار  ،اجلزء األول، ديسمرب،  املنصورة، عدد خاص  القانونية واالقتصادية، جامعة  البحوث 

للنرش والتوزيع، 2012، ص431.
175  Cyril Chern, Chern on Dispute Boards: Practice and Procedure. Published Online, 2008. p. 351-

352 & Fidic Red book , p.64
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أما بخصوص العلم بالعقد فقد ذكرت املادة )8( من هذه القواعد أن ُغرفة التجارة الدولية ســتأخذ 
بعني االعتبار ُمؤهالت العضو امُلرشح ملجلس ُمنازعات، وذكرت املادة )9( من ذات القواعد أن عضو 
جملس املنازعات سُيحافظ عىل رسية املعلومات التي حيصل عليها خالل مُمارسة عمله يف املجلس176.
إن املؤهــالت العلمية واخلربة يف جمال املرشوع رضوريتان ليصبح العضو ُملاًم بالعقد، وبتطورات 
العمل، وليتمكن من إعطاء الرأي واملشــورة إذا ُطلب منه ذلك حسب قواعد إجراءات املجلس، 
فبها يتمكن العضو من تفهم املشاكل التي يواجها كل فريق، وبالتايل الوصول إىل احللول والقرارات، 
وعىل العضو أن يتمتع بخربة واســعة يف جمال طرق اإلنشاءات التي ختتلف من مكان آلخر، ومن 

مرشوع آلخر، وعليه أن يتمتع بخربة يف نوع املرشوع الذي ُشكل املجلس من أجله. 
وقد يقوم أطراف العقد بتقديم ُموجز عن املرشوع ألعضاء املجلس، فهذا ُيساعد يف تغطية أي ثغرة 
بخربة عضو املجلس، وعىل العضو أن يدرس العقد وكافة الوثائق امُلتعلقة به، وُيساعد عضو املجلس 
يف ذلك توِجيهه ألســئلة حكيمة ألطراف العقــد، ومتتع أعضاء املجلس بمهارات حل النزاع أمر 
رضوري، فهــذا ُيؤدي إىل َقناعة األطراف أن أعضاء املجلس قد أخذوا بكافة األمور التي طرحها 

األطراف وبالتزامات أطراف العقد، وهذا يؤدي إىل نجاح املجلس بمهمته177.
ومن حيث عدد أعضاء املجلس فإذا كان عدد األعضاء ثالثة، فإن ذلك سُيؤدي إىل تعدد املؤهالت، 
واخلربات، واآلراء امُلتعددة، وسوف يتعاون األعضاء مًعا، وسوف يتعاملون مع أشخاص القرار 

ألطراف النزاع خالل فرتة إنجاز املرشوع مما ُيؤدي إىل خُمرجات أفضل للمجلس178. 
ومن حيث لغة أعضاء جملس املنازعات فمن البدهيي أن مجيع أعضاء املجلس جيب أن يكونوا عاملني 

176  Nicholas Gould, Establishing Dispute Boards_Selecting, Nominating and Appointing Board 

Members. Paper presented at the Society of Construction Law International Conference, Sin-

gapore, 16th -17th October 2006. p. 20-22.

177  Gwyn Owen, The Working of the Dispute Adjudication Board (DAB): Under New FIDIC 1999 

(New Red Book), 2003. p. 29-30-31.

178  Nicholas Gould, Establishing Dispute Boards-Selecting, Nominating and Appointing Board 

Members. Paper presented at the Society of Construction Law International Conference, Sin-

gapore, 16th -17th October 2006., p. 22.
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بلغة العقد الرسمية179، ولكن قد ُتوجد بعض الوثائق بلغة غري لغة العقد، ومن هنا فإننا نرى أن معرفة 
أحــد األعضاء بلغات ُأخرى أمر ذو فائدة، وقد يكون األشــخاص العاملون باملرشوع جيهلون لغة 
العقد، ويتواصلون فيام بينهم بلغتهم األصلية، فإذا كان أحد أعضاء املجلس عاملًا هبذه اللغة فسيكون 
ذلك ذا فائدة للتواصل مع هؤالء األشخاص، ولكن جيب احلذر فقد يعلم أحد أعضاء املجلس اللغة 
األصليــة ألحد أطراف العقد، فإذا تعامل عضو املجلس مع ذلك الطرف بلغته األصلية قد يعرض 
مسألة استقالليته للتساؤل، لذلك جيب احلرص عىل التعامل مع األطراف بلغة العَقد الرسمية180. 

إن جاهزية عضو املجلس هلا أمهية خاصة، وهذا حيدث مسؤولية أخالقية عىل الشخص الذي ُيقرتح عليه 
عضوية جملس امُلنازعات، فعليه أن يتأكد أن صحته العامة تسمح له باالستمرار بالعمل باملجلس ِطيلة ُمدة 
تنفيذ املرشوع، وأال يستقيل خالهلا، كذلك تتأثر اجلاهزية بعوامل أخرى )مثل انشغاله بأعامل ُأخرى(، 
وامُلدة الالزمة للحصول عىل الوثائق، والتأشــريات الالزمة للعضو للســفر بغرض القيام بالزيارات 
املطلوبة، وكذلك عليه أن ُيراعي امُلدة الالزمة للسفر، ويشرتط البعض أال تزيد هذه امُلدة عن ساعتني181.

املبحث الرابع

تعيني أعضاء جملس فض امُلنازعات
متهيد وتقسم: 

ُيعني أعضاء جملس فض املنازعات من قبل األطراف ولكن أثناء نظر امُلنازعة قد تطرأ ظروف ُتؤدي 
إىل رضورة استبدال يف األعضاء املكونني للمجلس. 

ومن خالل هذا املبحث نتناول موضوع اختيار األعضاء واستبداهلم يف مطلبني، نتناول يف املطلب 

179  د. أمحد عيل السيد خليل، بدائل التقايض عند تسوية املنازعات عن عقود مقاوالت أعامل اهلندسة املدنية، املؤمتر 
اإلمارات  امُلستحدثة، جامعة  القانونية  والنظم  التقليدية  القانونية  القواعد  بني  والتشييد  البناء  الثامن عرش، عقود 
العربية امُلتحدة، 576. كذلك د. ماجد أمحد احلياري، مرجع سابق، ص368. ويالحظ أنه إذا كانت نسخ للعقد 
مكتوبة بأكثر من لغة، فإن اللغة املحددة يف ملحق العطاء ستكون اللغة امُلعتمدة، راجع املادة 1-4 من عقد الفيديك.
180  Gwyn Owen, The Working of the Dispute Adjudication Board (DAB): Under New FIDIC 1999 

(New Red Book), 2003. p. 30.

181  Nicholas Gould, Establishing Dispute Boards _Selecting, Nominating and Appointing Board 

Members. Paper presented at the Society of Construction Law International Conference, Sin-

gapore, 16th -17th October 2006 ,p.22& Gwyn Owen, The Working of the Dispute Adjudication 

Board (DAB): Under New FIDIC 1999 (New Red Book), 2003. p. 32.
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األول طريقة تعيني أعضاء جملس فض امُلنازعات، واستبدال أعضاء املجلس يف حال توافر حاالت 
ُمعينة يف املطلب ثاٍن. 

املطلب األول

تعيني أعضاء جملس امُلنازعات
ينص البند )2/20 من عقود الفيديك األمحر واألصفر والفيض( أن أعضاء جملس امُلنازعات ُيعّينون 
بالتوافق بني األطراف، وأن عدد أعضاء املجلس يكون عضًوا واحًدا، أو ثالثة أعضاٍء182، وإذا 

مل حُيدد العدد بالعقد، أومل يتفق األطراف عىل غري ذلك فيكون عدد األعضاء ثالثة.
ُيفهم من ذلك أنه إذا تكون املجلس من عضو واحد فيجب أن ُيعنّي العضو بالتوافق بني األطراف، 
أمــا إذا كان عدد أعضاء املجلس ثالثة، فقد نصت املادة )2/20( مــن عقود الفيديك بأنه خيتار 
كل طرف عضوا واحدا يعرض اســمه عىل الطرف اآلخر للُموافقة عليه، ثم يتشاور األطراف مع 

العضويني املختارين بشأن تعيني العضو الثالث، وهو من سيكون رئيًسا للمجلس. 
ويف حقيقة األمر وعند حتليلنا لنص املادة السالف الذكر، ُنالحظ أن رئيس املجلس ال خيتاره العضوان 
باإلرادة امُلنفردة هلام، وإنام من خالل التشاور مع صاحب العمل وامُلقاول، ويرى البعض أن تقييد 

العضوين برضورة التشاور مع األطراف فيه نوع من امُلامطلة يف الوقت183. 
وإذا تضمن العقد أســامء ُمرشحني ألعضاء جملس امُلنازعات فسيتم االختيار من بينهم مع استثناء 

من ال يرغب منهم، أو من ال يستطيع امُلشاركة، ونذّكر أن االختيار يكون بُموافقة الطرفني184. 
وهناك ُطرق ُأخرى الختيار جملس امُلنازعات، وهي كام ييل: 

ُيمكن أن يقوم كل طرف بإعطاء عالمة لكل ُمرشــح من امُلرشــحني للقائمة امُلعدة ُمســبًقا، . 1
وامُلرشحني الذين حيصلون عىل العالمات األعىل ُيعينون باملجلس.

وُيمكن أْن يقوم كل طرف بتقديم قائمة للطرف اآلخر تضم أســامء ُمرشــحيه، ثم يقوم كل . 2
طرف باملوافقة عىل ُمرشــح من قائمة الطرف اآلخر، وهكذا يتم تعيني العضوين ومها اللذان 

182  د. أمحد عيل السيد خليل، مرجع سابق، ص 576.
183  د. ماجد أمحد احلياري، مرجع سابق، ص 365 .

184  عقد الفيديك األمحر واألصفر والفيض، البند 20.2.
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يقومان باختيار الرئيس من قوائم امُلرشحني، أو من غريهم بالتوافق، والتشاور مع األطراف. 

قد تقوم األطراف باختيار رئيس املجلس بالتوافق بينها، ويقوم الرئيس باختيار عضوي املجلس . 3
بالتوافق والتشاور مع األطراف185.

ويف حالة مل تتوافق األطراف عىل العضو الوحيد باملجلس، أومل يقدم أي طرف اســم ُمرشح لُيوافق 
عليه الطرف اآلخر، أو إذا مل ُيوافق األطراف عىل الرئيس، فينص البند )3/20( من عقود الفيديك أنه 
وُبناًء عىل طلب أي طرف أو الطرفني مًعا وبالتشاور مع األطراف سوف تقوم جهة التسمية املذكورة 
بالعقد باختيار أعضاء املجلس186، وبخصوص التكاليف كل طرف يدفع نصف تكاليف املجلس. 

املطلب الثاين

استبدال أعضاء جملس املنازعات
نصت املادة )2/20( من عقود الفيديك األمحر واألصفر والفيض أنه إذا أراد األطراف اســتبدال 
عضو، أو أكثر بســبب موت أو عجز العضو عن القيام بواجباته، أو بسبب تقصريه، أو استقالته، 
أو إقالته، فإن العضو البديل سيســتبدل بذات الطريقة التي ُعنّي هبا العضو امُلستبدل، كام أشارت 

املادة ذاهتا أنه ُيمكنهم أن يتوافقوا عىل قائمة ُمرشحني حُمتملني لألعضاء البدالء. 
كام نصت املادة )3/20( من هذه العقود أنه إذا مل يتوافق األطراف عىل العضو البديل خالل )42) 
يوما من تاريخ فشــل العضو املراد استبداله لألسباب املذكورة أعاله، فستقوم جهة التسمية وبعد 

185  Nael Bunni, THE FIDIC Forms of Contract, 3rd Edition. Wiley-Blackwell, 2005, p. 616.

186  عقد الفيديك، املادة 20.3 ويرضب لنا د. أمحد عيل السيد خليل مثااًل عىل سلطة التعيني وهو رئيس االحتاد 
الصدد وباعتبار  . وهبذا  ُيعينه، مرجع سابق، ص576  الذي  الشخص  أو  للمهندسني االستشاريني  الدويل 
بارشت الفيديك عام 2000 بإعداد قائمة تضم خرباء فض النزاعات وتنظيم دورات تدريبية هلؤالء اخلرباء، 
القوائم يف حال عدم متكنهم من االتفاق عىل تعيني أعضاء  بتلك  العقد االسرتشاد  وعليه فيمكن ألطراف 
النزاع حول  امُلتبادلة بني طريف  الثقة  النزاع، وقد يعود السبب يف ذلك إىل وجود حالة من عدم  جملس فض 
حيادية أعضاء املجلس والذين يتم اختيارهم من قبل الطرفني، ويف تلك احلالة جيوز ألطراف العقد اللجوء 
إىل احتاد الفيديك كي يؤدي دور سلطة التعيني برشط أن حتدد اللغة اإلنجليزية كلغة اتصاالت، وأن يتم حتديد 
رئيس الفيديك أو من ينوب عنه كجهة تعيني، نقاًل عن املحامي حممد إبراهيم إبداح، عقود املقاوالت الدولية، 
األسس القانونية والفنية لصياغة عقود املقاوالت الدولية ضمن معايري عقود الفيديك FIDIC، الطبعة األوىل، 

دار الثقافة للنرش والتوزيع، األردن، 2014، ص216.
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التشاور مع األطراف بتعني العضو البديل187. 
ومل ُيوضح الفيديك مصري األعامل التي كانت قائمة قبل عملية االســتبدال، ونرى أهنا تبقى قائمة 

وُمعتمدة.
املبحث اخلامس

االلتزامات امُللقاة عىل َعاتق
أعضاء جملس فض امُلنازعات

متهيد وتقسيم:
إن االلتزامــات امُللقاة عىل َعاتق أعضاء جملس فض املنازعات كثرية نظًرا ألمهية الدور الذي يقوم 

به املجلس يف التسوية الودية للنزاع.
فيجب عىل أعضاء املجلس اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة للُمنازعة ودراسة املشكالت املعروضة 

عليه جيًدا، وأيضا النزول ألرض املرشوع للتأكد من تنفيذ بنود عقد اإلنشاء.
تتمثل مهام أعضاء جملس امُلنازعات يف ثالث، األوىل: التزامات عامة تقع عىل َعاتق أعضاء جملس 
امُلنازعات، والثانيــة: التزام أعضاء جملس امُلنازعات بتقديم الــرأي لألطراف، والثالثة: زيارات 

أعضاء جملس امُلنازعات ملوقع العمل.
ولتفصيل هذه املهام نتناول هذا املبحث يف ثالثة مطالب، نتناول كل مهمة يف مطلب ُمستقل، يف املطلب 
األول: التزامات عامة يتقيَّــد هبا أعضاء جملس فض امُلنازعات، ويف املطلب الثاين: التزامات جملس 
فض املنازعات بتقديم الرأي لألطراف، أما يف املطلب الثالث: زيارات جملس املنازعات ملوقع العمل.

187  عقود الفيديك األمحر واألصفر والفيض املادة 20.2 واملادة 20.3 .
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املطلب األول

التزامات عامة يتقيَّد هبا أعضاء جملس امُلنازعات
يقع عيل عضو جملس فض امُلنازعات مجلة من االلتزامات تتمثل بام ييل:

أواًل: دراســة واختاذ قرار بشــأن أي نزاع ينشــأ بني أطراف العقد، إذا كان هذا النزاع بسبب . 1
العقد، أو تنفيذ األعامل، أو تفسري العقد وخالف حول شهادات، أو تقديرات، أو تعليامت، 

أو تقييامت، أو رأي لصاحب العمل، أو أشخاصه188. 

ثانيًا: إن املهمة امُلكلف هبا عضو املجلس شخصية، فيجب أن يقوم هبا بنفسه، وال جيوز له أن . 2
ُيوكل، أو ُيفوض هبا غريه، وال جيوز له التعاقد مع الغري عىل القيام هبا189، وحال إجراء اخلربة 

الفنية ال بد من االستعانة بأهل االختصاص رشيطة ُموافقة األطراف اخلطية عىل ذلك190. 

ثالثًا: إذا أراد العضو االســتقالة من عضوية املجلس، عليه أن ُيرسل إشعاًرا االستقالة إىل كل من . 3
صاحب العمل وامُلقاول قبل )70( يوًما عىل األقل من التاريخ الذي سُتصبح به االستقالة نافذة191. 

رابعًا: يتعهد العضو أن يكون حيادًيا وُمســتقاًل عن املقاول وصاحب العمل ومُمثل صاحب . 4
العمل واملهندس، وعليه أن ُيرّصح بأي ظروف قد ُتشكك بحيادتيه جلميع هذه األطراف192. 

خامسًا: أن يلتزم بام ورد حتت عنوان سامت وواجبات أعضاء جملس امُلنازعات193. . 5

سادسًا: أن يقوم بالزيارات املَوِقعية امُلقررة والطارئة كام سنأيت الحًقا194. . 6

ســابعًا: لدى إحالــة النزاع إىل املجلس، عليه أن يترصف بِحياديــة وعدالة، وأن يقوم باختاذ . 7
اإلجراءات الالزمة وامُلناسبة لدراسة النزاع، وأن َيتفادى أي تأخري. 

188  عقد الفيديك البند )20.4( من الفيديك األمحر واألصفر والفيض.
189  اتفاقية جملس فض املنازعات يف عقد الفيديك البند )2).

190  د. نائل عيل مساعدة واملحامية هناء حسني العمري، مرجع سابق، ص430 .
191  البند )2( من اتفاقية جملس فض املنازعات يف عقود الفيديك.

192  املادة الثالثة من اتفاقية جملس فض املنازعات
193  املادة الرابعة من اتفاقية جملس فض املنازعات

194  القاعدة األوىل والثانية والثالثة من قواعد إجراءات جملس فض املنازعات.
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ثامنًا: إجراء عملية االستامع حسب ما نصت عليه قواعد إجراءات املجلس195. . 8

املطلب الثاين

التزام جملس فض املنازعات بتقديم الرأي لألطراف
إن واجــب تقديم الرأي لألطراف غري مذكور يف الكتابــني األصفر والفيض من عقود الفيديك، 

ل بعد حصول النزاع.  وُيعزى ذلك إىل أن املجلس حسب هذين الكتابني ُيشكَّ
أما يف كتاب الفيديك األمحر، فقد نص البند اخلاص من اتفاقية املجلس أنه ال جيوز لصاحب العمل 
وامُلقاول وأشخاصهم، أن يطلبوا من املجلس رأًيا، أو نصيحًة بخصوص العقد إال حسب ما ينص 

عليه العقد196.
وينص البنــد )2/20( من عقد الفيديك األمحر أن لألطــراف جمتمعني أن يطلبوا رأي ونصيحة 
املجلس يف مشــكلة ما، وأنه عىل أي طرف، املقاول أو صاحب العمل عدم استشارة املجلس دون 

موافقة الطرف اآلخر. 
وغالًبا ما يطلب األطراف الرأي واملشورة من املجلس بخصوص خالفات بالرأي بينها، كخالف 
بني املهنــدس وامُلقاول حول بند من بنود امُلواصفات، وليقوم املجلس بتقديم الرأي ، يقوم بإلقاء 
الضوء عىل واجبات كل طرف، ويدرس األمر بام ألعضائه من خربة واسعة وُيقدم ُنصحه، وبالتايل 
يمنع تطور اخلــالف إىل نزاع وهذا أمر هام جًدا، وُيمكن للمجلس إذا طلب األطراف منه تقديم 
رأي أو نصيحة أن يطلب من األطراف عقد جلسة استامع أو اجتامع غري رسمي، وله أن يطلب من 
األطراف الوثائق التي يراها مناسبة ورضورية، ويقوم املجلس بإبداء الرأي كتابًة أو شفاهه حسب 
رغبــة األطراف، والرأي الذي ُيقدمه املجلس لألطراف ال ُيلزم املجلس بالتقّيد به إذا تطور األمر 
إىل نــزاع، وُينصح املجلس أن يبدي رأيه ونصحه، مبتدًئا بعبارة أنه توصل هلذا الرأي أو النصيحة 

مه األطراف بخصوص املشكلة املعنية197. حسب ما قدَّ

195  القواعد 2 و، من قواعد إجراءات جملس فض املنازعات.
196  Nael Bunni, THE FIDIC Forms of Contract, 3rd Edition. Wiley-Blackwell, 2005, p. 625 & Fidic 

Red Book, p. 64.

197  Nael Bunni, THE FIDIC Forms of Contract, 3rd Edition. Wiley-Blackwell, 2005, p. 625-626
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املطلب الثالث

زيارات جملس املنازعات ملوقع العمل
إن اهلــدف من زيارات املجلس ملوقع العمل بمشــاريع عقود الفيديك "الكتاب األمحر"هو ُمتابعة 
العمل واطالعهم عىل تقدم العمل واالستامع مُلطالبات كاًل من صاحب العمل وامُلقاول وأي مشاكل 

عالقة أو حُمتمله198، وقد تكون الزيارات حلضور أعامل تنفيذية هامة، أو لعقد جلسة استامع.
يقوم صاحب العمل بتجهيز غرفة اجتامعات للمجلس، وتزويدها بأعامل السكرتارية، والطباعة، 
وحُيــدد موعد الزيارة، وفاعليات املجلس خالهلا بالتوافق بني صاحب العمل وامُلقاول، ويف حالة 

عدم وجود هذا التوافق يكون املجلس هو املسئول عن موعد الزيارة وفاعلياته خالهلا.
وحيرض فاعليات املجلس أثناء الزيارة كلٌّ من صاحب العمل وامُلقاول واملهندس ويف هناية الزيارة يقوم 
املجلس بكتابة تقرير عام تم أثناء الزيارة، وُيسلم نسخة من تقريره إىل كل من صاحب العمل وامُلقاول199.
والفرتة الزمنية بني زيارة دورية والتالية هي )140( يوًما عىل األكثر إذا ختللها زيارات طارئة حسب 
طلب أحد األطراف، أوكالمها حلضور جلســة استامع، أو حلضور فاعليات هامة باملرشوع، وإذا 
مل يتخلل زيــارة دورية والتالية أي زيارة طارئة فتكون الفرتة الزمنية بني الزيارتني )70( يوًما عىل 
األقــل200، كل هذا ما مل يتفق صاحب العمل واملقاول عــىل خالف ذلك فيام عدا حاالت عقد 

جلسات االستامع إىل القضايا.
يعقد املجلس اجتامًعا متهيدًيا حيرضه أعضاء املجلس فقط، يبحث خالله أموره اإلدارية، ويستعرض 
ُملخًصا وافًيــا للمرشوع، وآليات اتصاالت املجلس مع األطــراف، وبرنامج الزيارات الدورية 
امُلرتقبة، وكيفية تدوين فاعليات املجلس بعد كل زيارة، وترتيبات سفر األعضاء، وترتيبات غرفة 
اجتامعهم باملوقع، وترتيب تقديم الفواتري لألطراف، وما عىل صاحب العمل تقديمه من تسهيالت 

للمجلس أثناء زياراته201. 

198  د. ماجد أمحد احلياري، مرجع سابق، ص373 .
199  د. ماجد أمحد احلياري، املرجع السابق، ص 373.

200  القواعد )1، 2،3( من قواعد إجراءات املجلس . الفيديك األمحر.
201  Gwyn Owen, The Working of the Dispute Adjudication Board (DAB): Under New FIDIC 1999 

(New Red Book), 2003.p.48
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خــالل كل زيارة ميدانية يّطلع أعضاء املجلس عــىل موجز للتقدم الذي تّم باملرشوع، ويتبع ذلك 
جولة تفقدية لألعامل عىل الواقع خاصًة األعامل التي حصلت، أو يتوقع حدوث مشاكل بسببها. 
وقــد يطلــب أعضاء املجلس عقد جلســة مــع األطراف هبــدف احلصول عــىل أجوبٍة لبعض 
االستفســارات، واحلصول عىل معلومات إضافية، وهلذه اجللسات أمهية خاصة يف حالة املشاريع 

امُلعقدة وامُلتشابكة، وقد يْنُجم عنها توضيح بعض األمور، وتفادي حصول مشاكل بسببها202.
وإذا رغب أي طرف بمناقشة أي أمر من ِقبل املجلس، فيكتب هبا األطراف إىل املجلس قبل الزيارة 

التالية بفرتة ُمناسبة حيث ُتضاف إىل جدول أعامل املجلس203.
املبحث السادس

اجللسات التي جُيرهيا جملس فض امُلنازعات وإجراءاته
متهيد وتقسيم:

البد ملجلس فض املنازعات من عقد جلســات الستامع ُمطالبات كل طرف من أطراف املنازعة، 
وبعد جلســات االستامع يقوم املجلس باختاذ جمموعة من اإلجراءات ثمُّ صدور القرار، وال بد أن 

يكون القرار مكتوًبا ومسببًا.
لتحقيق بيان هذا املطلب ســنقوم بتقســيمه ملطلبني، نتناول يف املطلب األول: جلسات االستامع، 

ونتناول يف مطلب ثاٍن إجراءات املجلس بعد انتهاء جلسة االستامع.

املطلب األول

جلسات االستامع
نصت قواعد إجراءات جملس فض امُلنازعات يف عقود الفيديك أن املجلس ُيمكنه أن يعقد جلسة 
استامع بشأن نزاع وُيقرر تاريخ ومكان االستامع، وأن يطلب من األطراف تزويده بوثائق، وُمستندات 
ُمعينة، وبيانات مكتوبة قبل عقد اجللســة، وعىل املجلس أن يترصف بعدالة وِحياد وعدم اْنحياز، 
وأن يمنــح الفرصة الكافية لكل طرف لعرض دعواه لإلجابة عىل ما يعرضه الطرف اآلخر، وعىل 

202  Nael Bunni, THE FIDIC Forms of Contract, 3rd Edition. Wiley-Blackwell, 2005. p. 623.

203  Nael Bunni, THE FIDIC Forms of Contract, 3rd Edition. Wiley-Blackwell, 2005. P. 625.
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املجلس أال ُيبدي أي رأي خالل جلســة االستامع، وله أن يمنع أي شخص من حضور جلسات 
االســتامع فيام عدا املهندس ومُمثيل األطراف وأن يســتجوب أي شــخص، وأن يستمر بإجراءاته 
بخصوص جلســات االســتامع يف حالة غياب مُمثيل أي طرف، وكان املجلــس ُمقتنًعا أن الطرف 

الغائب قد تسّلم إشعار اجللسة.
وللمجلس أن يستمر بإجراءاته إذا تغّيب عضو من أعضائه إال يف حالتني سنأيت إليهام الحًقا، وله 
أن يتحقق من الوقائع الالزمة الختاذ القرار، وله ُمراجعة أي شهادة، أو قرار، أو تعليامت، أو تقييم 

املهندس بُخصوص موضوع النزاع204.
جلســة االستامع هامة جًدا، خالهلا يوضح كل طرف موقفه من النزاع، وُيديل الشهود بشهاداهتم، 
وتلعب عملية االســتامع دوًرا فعااًل بنجاح املجلس، لذلك جيب أن ُتعقد جلســة االستامع يف جو 

مريح، وبأسلوب ُيشجع األطراف عىل الرصاحة، واإلدالء باملعلومات الصحيحة.
ُتعقد جلسة االستامع يف مكان مناسب لألطراف وامُلحامني والُشهود، وال ُتعقد بالرضورة يف موقع 
املرشوع، وتزود ُغرفة االســتامع بوسائل الراحة مثل وسائط العرض التي قد حيتاج إليها األطراف 
أثنــاء عرض قضيتهم، وعىل عدد كاٍف من املقاعد وأجهــزة التهوية والتكييف، وجيب أال تطول 

اجللسة حتى ال تصبح مُملة. 
يقع عىل َعاتق رئيس املجلس إدارة اجللسة لتحقيق العدالة وعدم التحّيز، وحتى ال تتصف اجللسة 

بالرسمية الزائدة.
أما الُشهود فال يقومون بأداء شهاداهتم حتت القسم إال إذا نص القانون الواجب التطبيق عىل ذلك، 
وال ُتستعمل عبارات فحص الشهادة والفحص املقابل أمام الُشهود، فهذا واجب املجلس باجتامعه 

اخلاص بعد اجللسة.
للمجلس أن يستمر بإجراءاته بخصوص االستامع حتى بغياب أحد األطراف إذا تأكد أن الطرف 
امُلتغّيب قد تسلم إشعار اجللسة، ولكن عىل املجلس أال جُيحف باستعامل هذا احلق، فعليه أن يتأكد أن 
الطرف امُلتغّيب ليس لديه عذر مقبول لعدم احلضور، فقد يمنعه مانع قوي ُيعترب عذًرا مقبواًل لتغيبه. 
ُربام يطلب أحد األطراف تقديم وثائق إضافية خالل جلســة االســتامع، عىل املجلس أن يترصف 

204  قواعد إجراءات جملس فض املنازعات يف الفيديك األمحر املواد )5، 6، 7، 8، 9( وقواعد إجراءات جملس 
فض املنازعات يف الفيديك األصفر والفيديك الفيض يف املواد )2، 3، 4، 5، 6).



حوارات قانونية

166

س الكثري من الوثائق خالل اجللسة، مما ُيؤدي إىل تأخري عمل املجلس.  بحكمه حتى ال تتكدَّ
وقــد تكون هناك وثيقة حمل شــك من ِقبل أحد األطراف، لذلك عــىل الطرف ُمقدم هذه الوثيقة 
إحضار أصلها لتقديمها خالل اجللســة، ومن الرضوري أال خْيتتم رئيس املجلس عملية االستامع 
إىل أن يتأكد أنَّ كل طرف قد عرض قضيته بشكل واٍف، وأنَّ ليس لدى أي طرف أي أمر ُيضيفه. 
وبخصوص ســري اإلجراءات خالل اجللســة، فيقوم الطرف امُلدِعي )الذي طلب إحالة موضوع 
النزاع عىل املجلس( بعرض قضيته ُثمَّ تقديم ُشــهوده الذين يقومون بأداء شــهاداهتم، وييل ذلك 
ُمناقشة الطرف اآلخر لُشهود امُلدِعي، وبعد ذلك جيري االستيضاح من الُشهود من ِقبل املجلس، 

ومن لديه أي استفسار من األطراف. 
وبعد ذلك ُيقدم الطرف اآلخر وهو امُلدَعى عليه برشح قضيته ثم ُشهوده، ليدُلو بشهاداهتم، وبعد 
ذلك ُيناقش امُلدِعي الُشهود، ثم يتم االستيضاح من ُشهود امُلدَعى عليه من ِقبل املجلس ومن يرغب 
من األطراف، وأخرًيا تقوم األطراف بتقديم ُمرافعاهتم النهائية بدًءا بامُلدِعي ثم امُلدَعى عليه205.
ويف جملس فض املنازعات يف عقود الفيديك فُيمكنه توجيه اســتجواب لألطراف والشهود، وأن 
يمنع أي شخص فيام عدا األطراف واملهندس ومُمثل صاحب العمل من حضور اجللسات- إال إذا 
اتفق األطراف عىل غري ذلك- وهذا يعني أن جملس فض امُلنازعات له أن يتخذ إجراءات قضائية، 
فهنالك فرق بني سؤال شخص )Question( واستجوابه )In question(، فهو يصدر قراًرا ُملزمًا.

 
املطلب الثاين

اإلجراءات التي يتبعها املجلس بعد انتهاء جلسة االستامع
يعقــد أعضاء املجلس اجتامًعا فيام بينهم بعد عملية االســتامع، بغرض ُمناقشــة أمر النزاع واختاذ 
القرار، وحُياول املجلس جاًدا أن يتخذ قراره باإلمجاع، أما إذا مل يكن ذلك ممكًنا فسوف يتخذ القرار 
باألغلبية عىل أن يقوم العضو امُلعرتض بكتابة تقريٍر ُيقدم لكال الطرفني؛ امُلقاول وصاحب العمل. 
وإذا فشــل أحد أعضاء املجلس بحضور جلسة االستامع، أو فشل يف تلبية أي فاعلية من فاعليات 
املجلس، فإن األعضاء اآلخرين ُيمكنهم أن يستمروا بعملية االستامع واختاذ القرار إال إذا اعرتض 

205  Owen G, 2003. The Working of the Dispute Adjudication Board (DAB): Under New FIDIC 1999 

(New Red Book), p. 53-p. 54.
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أي مــن املقاول أو صاحب العمل، أو إذا كان العضو امُلتغّيب هو الرئيس وكان قد أصدر تعليامت 
للعضوين اآلخرين بعدم اختاذ قرار206. 

وللمجلس أن ُيراجع ويفحص أي شهادات، أو قرار، أو تقديرات، أو رأي، أو تقييم أعده املهندس 
بُخصوص النزاع، وأن ُيبادر إىل التحقق من الوقائع، واألمور الالزمة الختاذ قراره، وأن يســتعمل 
خربته اخلاصة إن وجدت، كام أن للمجلس أن يتخذ أي قرار مرحيل باختاذ تدابري مؤقتة أو حتفظية207. 
إن تقرير العضو امُلعرتض يتضمن أســباب اعرتاضه وحتليله هلذه األسباب، كام عليه أن يذكر أي 

قرار كان سيتخذه لو كان عضًوا وحيًدا باملجلس. 
وجيب أن يصدر قرار املجلس ُمعلاًل208، فلتسبيب القرار فائدة كبرية، فإذا تّم تسبيب القرار بشكل 
الئق، فإن ذلك قد ُيقنع األطراف أن املجلس قام بدراســة النزاع وكافة املســائل امُلتعلقة به بشكٍل 
واٍف، وأن أي حكم حتكيم بخصوص النزاع سيكون مُمَاثاًل لقرار املجلس مما قد ُيقنع األطراف أو 
ا منهام بعدم الُلجوء إىل التحكيم، وحتى إذا ُعرض النزاع عىل التحكيم فإن للتْسبِيب فائدة حيث  أيًّ

ُيمكن عرض القرار كبينة. 
إن قواعــد إجراءات املجلس ال ُتعطي احلق للمجلــس بتعديل قراره، وكذلك من غري الالئق أن 

يدخل املجلس بجدل مع األطراف حول قراره209. 
املبحث السابع

قرارات جملس فض املنازعات 
متهيد وتقسيم:

بعد إحالة النزاع إىل املجلس بطلب كتايب يتقدم به أحد األطراف يقوم املجلس بعمل اإلجراءات الالزمة، 
وعقد جلسات االستامع والبحث يف مجيع امُلطالبات يقوم املجلس بإصدار قراره يف شان هذا النزاع.

ســنتعرض يف هذا املبحث لثالثة مطالب ، نتناول يف املطلب األول: اختاذ املجلس لقراره، والثاين: 

206  املادة )9( من اتفاقية جملس فض املنازعات بعقود الفيديك.

207  املادة )8( من اتفاقية جملس فض املنازعات بعقود الفيديك.
208  د. ماجد أمحد احلياري، مرجع سابق، ص 378.

209  Gwyn Owen, The Working of the Dispute Adjudication Board (DAB): Under New FIDIC 1999 

(New Red Book), 2003.p.55-60
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رأينا يف جملس فض املنازعات، ويف املطلب الثالث: إهناء هذا املجلس. 
املطلب األول

اختاذ املجلس لقراره
حســب البند )4/20( من عقود الفيديك إذا نشــأ أي نزاع بني األطراف، يقوم الطرف الراغب 
بإحالة النزاع إىل جملس فض املنازعات بالكتابة إىل املجلس بذلك ليقوم املجلس باختاذ قراره بشأنه، 
وُيرسل نسخة من كتابه إىل الطرف اآلخر وإىل املهندس، ويذكر بكتابه أنه حُييل النزاع إىل املجلس 

حسب املادة )4/20( من عقود الفيديك. 
وُيعترب تاريخ استالم رئيس املجلس للكتاب )اإلشعار باإلحالة( هو تاريخ استالم املجلس لإلحالة، 
ويلتزم األطــراف بتزويد املجلس بكافة املعلومات الالزمة مع تســهيل إجراءات دخول أعضاء 
املجلس إىل املوقع، وأي تسهيالت قد يطلبها املجلس لُتمكنه من اختاذ قراره عىل أن يعمل املجلس 

كمجلس فض ُمنازعات وليس كمحكمة حتكيم. 
عىل املجلس أن يصدر قراره بخصوص النزاع خالل )84( يوًما من تاريخ استالمه إلشعار اإلحالة، 
أو خالل ُمدة ُأخرى يقرتحها املجلس وُيوافق عليها األطراف210، وجيب أن يذكر املجلس بقراره 

أنه صدر بُموجب هذه املادة. 
ويكون قرار املجلس ُمســبًبا211 وُملزًما لألطراف ُمؤقًتا، وعىل األطراف تنفيذه، وعىل امُلقاول أن 

يستمر باألعامل حسب العقد ما مل يكن العقد قد تمَّ التخيل عنه، أو نقضه، أو إهناؤه. 
إذا كان أحد األطراف غري راٍض بقرار املجلس عليه أن ُيرسل إشعاًرا بذلك إىل الطرف اآلخر خالل 
(28( يوًما من استالمه القرار، وإذا فشل املجلس بإصدار قراره خالل املدة امُلحددة له فُيمكن ألي 

طرف إرسال إشعار إىل الطرف اآلخر ُيشعره فيه بعدم رضاه. 
ويف كال احلالتني جيب أن ُيشري إشعار عدم الرضا إىل هذه املادة، وكذلك ُيوّضح باإلشعار موضوع 
النزاع وأســباب عدم الرضا، وُيصبح القرار ُملزًما إذا مل يقم أي من األطراف بإرسال إشعار بعدم 

الرضا إىل الطرف اآلخر.

210  د. ماجد أحمد الحياري، مرجع سابق، ص378.
211  د. أحمد علي السيد خليل، مرجع سابق، ص578 .
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وال حيــق ألي طرف الُلجوء إىل التحكيم بُخصوص النزاع إال إذا كان أحد األطراف قد أرســل 
إشــعار عدم الرضا إال يف احلالتني، األوىل: عدم امتثال طرف للقرار الصادر من املجلس، واحلالة 

الثانية انقضاء فرتة تعيني املجلس212.
ُنالحظ مما ورد أعاله أن هذه املادة مل تذكر أي يشء يتعلق بتصحيح القرار، أو تعديله، أو تفسريه، 

مما يعني أنه عىل املجلس ُمراجعة قراره، والتأكد من صحته، ووضوحه. 
ويرى البعض213 أنه ليس للمجلس أن ُيفرس أو يصحح خطأ بعد إصدار قراره، إال إذا قام الطرفان 

مًعا بطلب ذلك منه.
املطلب الثاين

رأينا يف موضوع جمالس امُلنازعات
حقيقًة أن جملس فض املنازعات يصدر قراًرا ُملزًما، ما مل يتم االعرتاض عليه من ِقبل أحد األطراف 

نا سابقًا.  كام بيَّ
إضافــًة أن جملس فض املنازعــات فيام لو تمَّ الُلجوء إليه من ِقبل أطراف العقد، فإنه سُيســهم يف 
تســوية امُلنازعات الناشئة بني أطراف العقد، واحليُلولة دون تطور اخلالفات إىل نزاعات، وبالتايل 

بِناء عالقة ودية بني األطراف.
ل يف بداية املــرشوع كام يف الكتاب األمحر،  حقيقــة الفرق يكُمن بني جملس امُلنازعات الذي ُيشــكَّ
ل يف  ل إذا حصل النزاع كام يف الكتابني األصفر والفيض، فاملجلس الذي ُيشــكَّ وذلك الذي ُيشــكَّ
بداية املرشوع أقدر وأرسع عىل حل النزاع، وهو الذي حيول بشكل جوهري دون تطور اخلالفات 
إىل نزاعات، ذلك أنَّ أعضاء املجلس ُيكونون فكرة عن املرشوع، ومشاكله، والنقاط احلساسة فيه، 

إضافة إىل تعرفهم عىل األطراف، والعاملني يف املرشوع. 
تبني لنا أن جملس املنازعات ذو فائدة كبرية لألطراف بحل امُلنازعات، ولكن لتحقيق أقىص درجة 
من الفائدة لألطراف، البد من فهم، واستيعاب واجبات، ومسئوليات، وسامت أعضاء املجلس، 

واختيار أعضاء املجلس بدرجة كبرية من العناية. 

212  املادة )4/20( من عقود الفيديك.
213  د. ماجد أمحد احلياري، مرجع سابق، ص 380.
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إن جزًءا من إدارة عمل جملس املنازعــات يتوقف عىل األطراف، فننصح األطراف باحلرص عىل 
إطــالع أعضاء املجلس عىل كافة تطورات العمل باملــرشوع، واطالعهم عىل مجيع ُمطالباهتم جتاه 

بعضهم البعض، وعدم الرتدد بطلب الرأي واإلرشاد.
وكذلك يقع عىل األطراف دراســة نفقات املجلس املحتملة َقبل تعيني أعضائه، وحُماولة تقليلها ما 
أمكن، فُيمكن اختيار أعضاء املجلس من اخلرباء القريبني من موقع املرشوع، وذلك لتقليل تكاليف 

السفر، ودراسة وحتديد أماكن إقامة أعضاء املجلس أثناء زيارهتم للمرشوع.
 

املطلب الثالث

إهناء جملس امُلنازعات يف عقود الفيديك
ُيعقد اتفاق جملس فض املنازعات بني كل عضو باملجلس، وكل من صاحب العمل، وامُلقاول214، 
لذلك إن ُأوىل طرق إهناء جملس املنازعات بكل أعضائه إذا انتهي سبب إنشائه، ويكون ذلك بانتهاء 
األعامل اإلنشائية، وُتعترب هذه األعامل قد انتهت عندما يتم تقديم اإِلْبراء اخلطي من امُلقاول يؤكد 
يف هذا اإِلْبراء أن إمجايل امُلستخلص اخلتامي ُيمثل التسوية الشاملة والنهائية جلميع املبالغ امُلستحقة 
للمقاول بُموجب العقد أو ذات صلة به، وبالتايل يكون ســبب إنشاء املجلس قد انقىض ألن ُكاًل 

من الطرفني مل يعد يربطه باآلخر أية رابطة عقدية.
كذلك ينتهي جملس فض املنازعات باالستقالة )إذا كان ُمشكاًل من عضًوا واحد(، فإذا أراد عضو 
املجلس أن يســتقيل، فعليه أن ُيرسل إشعاًرا إىل أطراف عقد املقاولة مًعا، ومها امُلقاول وصاحب 
العمل قبل )70( سبعني يوًما من تفعيل االستقالة215. أما إذا كان املجلس مكوًنا من ثالثة أعضاء، 

فإن تقديم استقالة أحدهم ال تنهي املجلس بالنسبة للعضوين اآلخرين.
ولكن إذا أهني عضو املجلس اتفاقيته بسبب إخالل صاحب العمل و/ أو املقاول بالتزاماهتم جتاه 
أعضاء املجلس، فإنَّ اإلهناء يكون نافًذا من تاريخ تســلم كليهام إلشعار اإلهناء، وإذا رغب طرفا 
عقــد املقاولة " صاحب العمــل وامُلقاول" بإهناء اتفاقية عضو باملجلس بســبب عدم تقّيد العضو 

214  الرشوط العامة التفاقية فض اخلالفات. عقود الفيديك البند )1).
215  الرشوط العامة التفاقية جملس فض املنازعات البند 2/ ج.
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باالتفاقية، فإهنام ُيرســالن إشــعاًرا له بذلك، ويكون اإلهناء نافذ املفعول من تاريخ تســلمه هلذا 
اإلشــعار، وُيمكن ألطراف عقد املقاولة، صاحب العمل وامُلقاول إهناء اتفاقية أي عضو بإرسال 

إشعار مدته )42( يومًا216.

اخلامتة
تناولت يف هذه الدراســة جملس فض املنازعات باعتباره وسيلة من وسائل تسوية املنازعات اهلندسية ، 
وبينا من خالهلا تشكيل جملس فض املنازعات و السامت الواجب توفرها يف اعضاء جملس فض املنازعات 
وتعيــني اعضاء جملس فض املنازعات ، كام وضحنا اجراءات جملس فض املنازعات وكيفية اختاذ القرار 

وتوصلنا اىل بعض النتائج والتوصيات 

النتائج :-
إن بعض أطراف عقد املقاولة يقومون بإلغاء بند جملس فض امُلنازعات، مما حيرم األطراف من . 1

وسيلة جيدة حلل ُمنازعاهتم.

إنَّ امُلؤهالت العلمية واخلربة يف جمال املرشوع رضوريتان لعضو جملس فض امُلنازعات، ليصبح ُملاًم . 2
بالعقد وبتطورات العمل، وليتمكن من إعطاء الرأي واملشــورة إذا ُطلب منه ذلك حسب قواعد 
إجراءات املجلس، وعىل العضو أن يتمتع بخربة واسعة يف جمال طرق اإلنشاءات التي ختتلف من 
مكان آلخر ومن مرشوع آلخر، وعليه أن يتمتع بخربة يف نوع املرشوع الذي ُشكل املجلس من أجله. 

إنَّ طبيعة جملس فض امُلنازعات هو عبارة عن اتفاق عقدي بني صاحب العمل واملقاول، عىل . 3
الُلجوء إىل جملس فض اخلالفات عند ُنشوء نزاع، ومعنى هذا أن جملس فض امُلنازعات ال هو 

قضاء وال حتكيم.

تبني لنا أن الفيديك أخرج امُلنازعات واخلالفات التي تنشأ بني امُلقاول الرئييس، واملقاول من . 4
الباطن )ُمساًم كان أو غري ُمسمى(، وكذلك امُلنازعات التي تنشأ بني صاحب العمل وامُلقاول 
من الباطن من اختصاص جملس فــض اخلالفات، باعتبار العالقة العقدية تكون بني امُلقاول 
الرئييس وصاحب العمل، وال توجد رابطة بني صاحب العمل واملقاول من الباطن، فاألخري 

216  عقود الفيديك، الرشوط العامة التفاقية جملس فض املنازعات، البند )7).
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ربام ال يعرف صاحب العمل.

اتَّضح لنا أن القرارات التي يصدرها جملس فض امُلنازعات هي قرارات ُملزمة لألطراف ما مل . 5
يْعرتض عليها أحد األطراف خالل امُلدة امُلحددة، علاًم إنه جيوز لألطراف االتفاق عىل إسقاط 

الوسائل الودّية، ومن الُلجوء إىل التحكيم.

باعتبار جملس فض امُلنازعات هو عبارة عن خرباء، فإن القرار الذي يصدر عن املجلس يكون . 6
بمثابة رأي فني )وكأنه صادر من خبري مهني ُمستقل وحُمايد(.

التوصيات :-
متســك أطراف العقد اهلنديس ببند جملس فض امُلنازعات، وُيمكن لألطراف تقليل تكاليف . 1

املجلــس بتعني أعضاء ممن ُيقيمون يف نفس بلد املرشوع ما أمكن ذلك، مما ينتج عنه توفرًيا يف 
نفقات اإلقامة والسفر.

اختيــار أعضاء جملس فض امُلنازعات بعناية فائقة، فكلام كان املجلس قويا كان قادرا عىل حل . 2
مجيــع امُلنازعات بني األطراف، واختيار رئيس املجلس يف َغاية األمهية، فهو الذي يقوم بإدارة 
اجللسات بشكل عادل، ويرأس مجيع اجللسات، وحيدد املوضوعات امُلهمة حسب الوقت امُلحدد.

أن يكون قرار جملس فض امُلنازعات ُمســبًبا دائاًم، ألن التسبيب بأسباب صحيحة وجدية يلقى . 3
قبواًل وتأييًدا من ِقبل األطراف امُلتنازعة، وبالتايل ال تلجأ األطراف بعد ذلك للتحكيم أو القضاء، 
وكذلك تقتنع األطراف أنَّ املجلس قام بدراسة النزاع بِجدية وبشكل واٍف، وكام بيّنا يف َثنايا هذه 
الرسالة أنَّ َتسبيب القرار يسهل عىل حمكمة التحكيم أو القضاء فهم النزاع، ذلك أن جملس فض 
امُلنازعات حيرص نقاط اخلالف كونه ُمشكل من خرباء، ويقوم بتحديد الركن األسايس للُمنازعة.

تعديل نصوص عقود الفيديك فيام يتعلق بمجلس فض امُلنازعات، وإلزام األطراف عىل الُلجوء . 4
إليه سواء كان املرشوع اإلنشائي ضخم وُمعقد أو بسيط، وذلك بالنص رصاحة يف العقد عىل 
الُلجوء هلذه الوسيلة باعتبار أن جملس فض امُلنازعات يقوم عىل فكرة دراسة املرشوع، وفحص 

الشهادات، والعمل عىل زيارة املرشوع.

أســلفنا آنًفا أن القرار الصادر عن جملس فض امُلنازعات يكون ُملزًما إذا مل يعرتض عليه أحد . 5
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األطراف، إال أنه مل يرسم آلية تنفيذ القرار الصادرة عنه، مما ُيؤدي إىل وجود مشاكل وُصعوبات 
جديدة يف حال َتَقاعس أحد األطراف عن تنفيذ ما توصل إليه.

النص رصاحة يف بنود جملس فض املنازعات الواردة يف الفيديك أن يتم اختاذ القرار باإلمجاع، . 6
ال باألغلبية، ألن الفيديك مل ُيبني حالة اختاذ القرار هل هو باإلمْجاع أو باألغلبية.

رضورة أن يتمتع عضو جملس فض امُلنازعات بعدد من الصالحيات، فله أن يطلب امُلستندات، . 7
والوثائق الرضورية، واملوجودة حتت يد صاحب العمل واملقاول دون ُموافقة األطراف.

الحظنا أن جملس فض امُلنازعات خيتص يف مجيع امُلنازعات التي تنشأ بني صاحب العمل وامُلقاول، . 8
وال خيتص يف امُلنازعات التي تنشــأ بني صاحب العمل وامُلقاول من الباطن )املقاول الفرعي(، 
أوبــني امُلقاول الرئييس وامُلقاول من الباطن، لذا ُنويص بتعديل النص بأن يصبح املجلس خُمتًصا 
بنظر مجيع امُلنازعات التي تنشأ بني امُلقاول أو صاحب العمل وبني امُلقاول من الباطن، نظًرا ألنَّ 
أغلب املقاولني الرئيسني يلجئون إلمتام العمل ملقاولني فرعيني بسبب تشابك املشاريع وتعقيدها.
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قائمة املراجع 

املراجع العربية 
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