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Abstract
The negative and separate administrative decisions have a special advantage
over the ordinary decisions, in the way, the negative decisions are able to stop
the administration from taken any decision that it should take it legally, while
the separate decisions are concerning the decisions which separate from the
administrative contract because considered that the administrative contract is
not administrative decision and it should be not contested for its abolishment.
The advantage of these kind of decisions is, in the suspending their execution;
which is a special case that is not allow the Judge to take it only in the limited
aspects and conditions, as in the case if suspending the execution concerned in
these kind of decisions. Therefore, we have decided to study suspending the
implementation in general and how the French, Egyptian and Iraqi Legislators
tried to apply suspending the Implementation on these kinds of decisions.

املقدمة
حتتل القرارات االدارية السلبية واملنفصل اهمية خاصة ملا هلذين النوعني من
القرارات من خصوصية تتعلق بكون االوىل تتمثل بأمتناع االدارة عن اختاذ
واما الثانية تتعلق بنوع القرارات, ًقرار كان من الواجب عليها اختاذه قانونا
املنفصلة عن العقد االداري بأعتباره احد وسائل االدارة القانونية اىل جانب
فان هناك قرارات تصدر مبناسبة هذا العقد اال انها منفصلة,القرارا االداري
.عنه وميكن الطعن فيها بااللغاء
اال ان ما يزيد اهمية هذين النوعني من القرارات هو حبث مدى امكانية وقف
.تنفيذهما بأعتبار ان وقف التنفيذ مسالة يف غاية االهمية
فكما هو معلوم ان قضاء املنازعات املدنية والتجارية يعرف نظام القضاء
املستعجل الذي يتميز عن القضاء العادي خبصيصتني اساسيتني تتمثل
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االوىل يف ضرورة توافر االستعجال يف املسألة املطروحة امام احملكمة,اما
الثانية فتتمثل يف ان احلكم الصادر من هذا القضاء وقيت ال يؤثر على اصل
احلق.
هذا القضاء املستعجل ميكن اخلصوم من استصدار احكام وقتية دون
املساس بأصل احلق وتعترب من االمور اليت هلا صفة االستعجال املسائل
املستعجلة اليت خيشى عليها من فوات الوقت من جهه وكذلك املنازعات
()
املتعلقة بتنفيذ االحكام والسندات التنفيذية من جهه اخرى .
ونظراً ألفتقار القضاء االداري ملثل هذا النظام فقد مت االخذ بنظام وقف تنفيذ
القرارات االدارية املطعون فيها بااللغاء اذا ما توافرت شروط معينة شكلية
وموضوعية تقنع احملكمة باحلكم بوقف التنفيذ.
واحلكمة من وراء االخذ بهذا النظام هو لتدارك اضرار القرار االداري املطعون
فيه بااللغاء اذا ما مت تنفيذه من جانب االدارة ولن تكون هناك فائدة من
اصدار حكم بااللغاء.
وسوف نعاجل بأذنه تعاىل يف هذا البحث امكانية وقف تنفيذ القرارات
االدارية السلبية واملنفصلة ملا هلذين النوعني من القرارات االدارية من اهمية
بشأن احلكم بوقف تنفيذهما.

الـمبحث االول
مفـــهوم وقف تنفيــذ القرارات االدارية
املطلب االول
تعريف وقف التنفيذ ومربراته
اليوجد تعريف حمدد لوقف تنفيذ القرار االداري وبالعودة اىل الدراسات اليت
تناولت موضوع وقف التنفيذ بالبحث جندها تتطرق اىل ذكر شروط وقف
التنفيذ ومربراته واثاره,اال انه ميكن اعطاء حتديد ملعنى وقف التنفيذ
على انه (صالحية يستطيع مبوجبها القاضي ان حيكم بوقف تنفيذ
القرار االداري عند الطعن به بااللغاء عند طلب الطاعن يف صحيفة الدعوى
وتوافر الشروط الالزمة لوقف التنفيذ).
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وحنن نرى بانه ( أمر موجهه من القاضي اىل االدارة باالمتناع املؤقت عن تنفيذ
قرارها حلني الفصل يف الطعن املقدم ضد القرار بناءاً على طلب املدعي يف
صحيفة الدعوى وتوافر الشروط الالزمة لوقف التنفيذ).
اما عن املربرات واالسباب اليت تدعو اىل وقف التفيذ حبيث تولد قناعة لدى
القاضي بضرورة اختاذ هذا االمر فهي -:
()1
)1وجود مصلحة تربر وقف التنفيذ
 )2ان يكون هناك احتمال الغاء القرار االداري
)3وجود وسيلة اخرى لدى االدارة متكنها من حتقيق اغراضها وحتقيق
املصلحة العامة دون تأخري
 )4ان ال تتحقق يف القرار االداري صفة االستعجال ألن وصف االستعجال يف
القرار االداري يعين تنفيذه فور صدوره وتذهب الدكتوره امينة النمر اىل ان
مبدأ السرعة يف تنفيذ القرارات االدارية امر مرتوك لسلطة االدارة التقديرية
()2
ومن ثم فال رقابة للقضاء على االدارة بهذا الشأن .

املطلب الثاني:شروط احلكم بوقف التنفيذ
الفرع االول :الشروط الشكلية
 )1ان يتعلق طلب وقف التنفيذ بقرار قابل لاللغاء.
ان كل القرارات اليت الجيوز الطعن فيها بااللغاء الميكن ان
تكون حمالً لطلب وقف التنفيذ لذلك على على القاضي ابتداءً,ان
يتحقق من طبيعة القرار املطعون فيه,هل هو قرار اداري قابل للطعن
()3
فيه بااللغاء ام ال لكي يقرر اختصاصه وقبوله النظر يف املوضوع
.وعليه القرارات االدارية اليت ال جيوز الطعن فيها بااللغاء ال ميكن
ان تكون حمالً لطلب وقف التنفيذ .
 )2ان يقدم طلب وقف التنفيذ من صاحب الشأن وبشكل صريح
اشرتط كل من املشرع الفرنسي واملصري صراحة ضرورة تقديم
طلب من صاحب الشأن لوقف تنفيذ القرار االداري فال ميلك القاضي
احلكم بوقف التنفيذ جملرد رفع دعوى االلغاء وامنا على صاحب
الشأن ان يطلب ذلك صراحةً اال ان املشرع الفرنسي مل يستلزم ان
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يكون تقديم الطلب يف نفس الوقت مع الدعوى الرئيسية يف ذات
صحيفة الدعوى,ألن ذلك مل يتطلبه اي نص,بل وخيالف ما جرى
عليه قضاء جملس الدولة الفرنسي,اي انه ووفقاً للقواعد العامة
لالجراءات,فأن صاحب الشأن يستطيع ان يستكمل عريضة
دعواه خالل املهلة القانونية احملددة لتقديم الدعوى,بطلب يرمي اىل
()4
احلصول على وقف التنفيذ .
اما املشرع املصري فقد استلزم اقرتان طلب وقف التنفيذ مع دعوى
االلغاء اي ان يكون طلب وقف التنفيذ وطلب االلغاء يف صحيفه
واحدة,وعلى هذا االساس اذا مل يطلب رافع الدعوى وقف تنفيذ
القرار يف صحيفه دعواه,وقام بتقديم هذا الطلب بعريضة اخرى
مستقلة عنها,فأن احملكمة لن تقبل طلبه لعدم اقرتان الطلبني
معاً  -طلب االلغاء وطلب وقف التنفيذ – يف عريضة دعوى
االلغاء,وهذا ما اكدته احملكمة االدارية العليا يف حكم هلا حيث
قضت (( من شروط قبول وقف تنفيذ القرار االداري أقرتانه بطلب
الغائه واال غدا غري مقبول شكالً,وهذا الطلب يتحقق على ما جرى
عليه قضاء هذه احملكمة – يف كل حالة يتضمن فيها طلب وقف
التنفيذ معنى اعدام القرار وجتريده من كل اثر قانوني اياً كانت
االلفاظ املستعملة للداللة على هذا املعنى ألنه هو بذاته جوهر االلغاء
()5
وفحواه طبق ًا ألحكام قانون جملس الدولة))

الفرع الثاني
الشروط املوضوعية
 )1ان يرتتب على تنفيذ القرار اثار ال ميكن تداركها
ان قيام جملس الدولة الفرنسي ببناء قواعد نظام وقف التنفيذ امنا
كان على اساس انه عالج لالثار الضارة اليت قد تنتج عن تنفيذ
القرار االداري املطلوب الغاؤه,وعليه اشرتط القضاء االداري وجود اثار
او اضرار قد تصيب الطاعن حبيث ال ميكن تداركها يف حالة
تنفيذ القرار وعليه حيكم بوقف تنفيذه.
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ان هذا الشرط منطقي وال خالف عليه,اال ان اخلالف يربز يف معرفة
درجة الضرر اليت جتيز قبول طلب وقف التنفيذ .
كانت االحكام االولية جمللس الدولة الفرنسي تقتصر على جمرد
التحقق من وجود ضرر بسيط لكي يقضي بوقف التنفيذ,ثم برز
بعد ذلك الضرر املربر لطلب وقف التنفيذ بأنه الضرر الذي ال ميكن
اصالحه او ال ميكن تعويضه.
اال انه خالل القرنني التاسع عشر والعشرين استخدم اجمللس عدة
اوصاف اخرى للضرر الذي يراه كافياً لتربير طلب وقف التنفيذ
ومنها بأنه حقيقي وجسيم ووصفه يف احكام اخرى بأنه ضرر بالغ
كذلك استخدم عبارة نتائج خطرة للداللة على االضرار
()6
اجلسيمة .
اما عن االستاذ( )lavauفقد اوضح بان وقف التنفيذ يكون مربر ًا
امام القضاء اذا كانت توجد مصلحة عاجلة,وان هذا الشرط يصبح
حمققاً عندما ميثل التنفيذ خطر التسبب يف ضرر ال ميكن
()7
اصالحه للطاعن,او ببساطة ضرر بالغ للغاية .
وفرق االستاذ ( )liet-veauxبني نوعني من النتائج اليت ال ميكن
اصالحها والبالغة الضرر يف نطاق شرط الضرر برزا يف احكام
القضاء االداري الفرنسي,االول ينتج عن القانون,والثاني يتمخض
()8
من الواقع .
ويرى االستاذ ( )Gleizalان قضاء جملس الدولة بشأن شرط الضرر
متقلب نظراً ألن القاضي االداري حيدد الضرر يف كل قضية وفق ًا
()9
للظروف .
واخرياً يرى االستاذان ( )Auby and Dragoان جملس الدولة
اعطى لنفسه سلطة تقديرية واسعة لكي يقرر ما اذا كان
الضرر الذي يراد توقيه من شأنه ان يربر طلب الوقف,اي انه منح
()10
لنفسه احلق يف تقدير مدى خطورة الضرر يف كل حالة .
اما املشرع املصري فقد اشرتط هو االخر للحكم بوقف التنفيذ بأن
تكون نتائج القرار املطعون فيه من املتعذر تداركها,وبذلك متلك
احملكمة تقدير ما اذا كان تنفيذ القرار املطعون فيه يرتب نتائج
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يتعذر تداركها من عدمه لكي تأمر بوقف تنفيذه او ترفض
الطلب.
وقد اصدرت حمكمة القضاء االداري عدد من القرارات اليت تتعلق
بوقف تنفيذ القرار الصادر بهدم اجزاء من احد العقارات وذلك لتأثريه
()11
على الساكنني يف العقار وحصول اثار يتعذر تداركها .
بناءاً عليه يتضح ان االستعجال مسألة مرتوكه للقاضي
االداري,ليقرر ما اذا كان الطلب املقدم اىل احملكمة ينطوي على
حالة استعجال قد يتعذر تدارك نتائجها لو مت تنفيذ القرار االداري
الذي طعن فيه بااللغاء,ام ال تتوفر صفة االستعجال يف هذه احلالة.
اما يف العراق فقد اصدرت حمكمة القضاء االداري وجملس
االنضباط العام العديد من قرارات وقف التنفيذ مستندة على شرط
االثار اليت يتعذر تداركها,وهو ما اشارت اليه اهليئة العامة جمللس
شورى الدولة عندما صادقت على قرار حمكمة القضاء االداري
بوقف تنفيذ امر ختلية حيث جاء فيه (...ولدى عطف النظر على
القرار املميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان قرار احملكمة
املؤرخ يف  1992/2/17املتضمن وقف ختلية الدكان تالفياً للضرر
()12
احملتمل)) .
 )2يستند طلب وقف التنفيذ على اسباب جدية (شرط املشروعية)
أذا ما رأت احملكمة من فحصها الظاهري للدعوى ان االسباب اليت استند اليها
املدعي أللغاء القرار املطعون فيه مشروعة,فأنها تقضي بوقف تنفيذ القرار
االداري أذا ما توافرت الشروط االخرى,ويستند هذا الشرط اىل احلس
السليم,اذ ال توجد مصلحة عملية حقيقية لوقف التنفيذ اال اذا وجدت فرصة
حقيقية بالنسبة ملوضوع الدعوى.
أخذ جملس الدولة الفرنسي يتكلم بصفة دائمة عن االسباب اجلدية املبداة
اليت من شأنها تربير طلب الوقف,وحتى يف االحكام اليت رفض فيها اجمللس
وقف التنفيذ الذي صدر من حمكمة اول درجة,فأنه كان يوضح ان
الدعوى مل جتتمع فيها جدية االسباب,ويبدو ان مفوضي احلكومة يف
جملس الدولة الفرنسي يستخدمون اصطالح السبب اجلدي بأعتبار انه
السبب القوي جداً الذي من شأنه تربير منح اجمللس قرار وقف التنفيذ من
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الفحص االوىل للدعوى,كذلك استعمل اجمللس اصطالح االسباب
()13
االساسية يف كثري من احكامه .وأخري ًا يعتقد احد الفقهاء  -يف تقدير
االسباب اجلدية -انه اداة اضافية يف يد القاضي ليتحكم يف منح وقف
()14
التنفيذ
سار جملس الدولة املصري على نفس النهج واشرتط استناد الدعوى
املوضوعية بااللغاء اىل اسباب جدية لكي يستجيب اىل طلب الطاعن
بوقف تنفيذ القرار املطعون فيه بااللغاء.ذلك تأسيساً على ان طلب وقف
التنفيذ الذي له صفة االستعجال يتفرع عن الطلب االصلي للطاعن وهو
()15
الغاء القرار االداري .
وبطبيعة احلال فأن القاضي االداري هو الذي يقدر مدى توافر جدية االسباب
اليت بنى عليها الطاعن دعواه بطلب الغاء القرار االداري املطلوب وقف تنفيذه
بصفة مستعجلة,اذا ان القاضي يتحسس ظاهر املستندات واالوراق بالقدر
الالزم للحكم يف االجراء الوقيت  -وهو طلب وقف التنفيذ -عن طريق
االطمئنان اىل جدية االسباب املقدمة من الطاعن دون املساس بأصل
()16
احلق,على ان يرتك امر البت فيها عند الفصل يف دعوى االلغاء ذاتها .
مل يهمل القضاء العراقي تناول هذا الشرط يف الكثري من قراراته بل ان رده
لطلبات وقف التنفيذ قد بنيت يف معظمها على اساس االسباب اجلدية وهو
ما اكدته حمكمة القضاء االداري يف قرارها املرقم / 140قضاء
اداري/1990/يف 1991/10/12والذي يتضمن وقف تنفيذ قرار اداري بغلق
مكتب استنساخ,حيث ان القرار يتجاوز الصالحية القانونية ألمانة بغداد
()17
فيعترب قرار ًا معيباً ومستنداً اىل اسباب جدية.
من كل ما تقدم يتضح لنا بان عدم استيفاء وقف التنفيذ ألحد الشروط
الوارد ذكرها اعاله فأن ذلك سيكون مربراً حملكمة املوضوع بأن تقضي
برد الطلب لتخلف احد الشروط اليت نص عليها القانون .

املطلب الثالث
اثار احلكم الصادر بوقف التنفيذ
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يتمتع احلكم الصادر بوقف تنفيذ قرار اداري بنفس خصائص االحكام
القضائية ويرتتب على هذا احلكم االثار التالية -:
 )1سبقت االشارة اىل ان طلب وقف التنفيذ ذا عالقة وثيقة بوجوب
وجود قرار اداري مطعون فيه بااللغاء اال ان هذا اليعين ان احملكمة
اليت قبلت وقف التنفيذ سوف تقضي حتماً بالغاء القرار االداري
املطعون فيه,كما ان احملكمة قد ترفض طلب وقف التنفيذ اال ان
هذا ليس دليالً على ان احملكمة ستحكم بعد ذلك برفض دعوى
االلغاء,وعليه هناك استقالل بني قرار وقف التنفيذ وموضوع دعوى
االلغاء,فعلى الرغم من احتاد املوضوعني شكالً اال انهما مستقالن
موضوعاً,وعليه فان احلكم الصادر بوقف التنفيذ حكم مؤقت ال
يقيد حمكمة املوضوع عند النظر بطلب االلغاءاما برفضها او
()18
بقبول االلغاء .
 )2على االدارة االلتزام باحلكم الصادر بوقف التنفيذ,واال فأنها تعد
مسؤولة امام القضاء عن التنفيذ وعليها الكف عن مواصلة
التنفيذ فوراً,دون ان يكون عليها ان تعود باحلالة اىل ما كانت
عليه عند بدء التنفيذ,وهذا خبالف احكام االلغاء العادية اليت
جيري تنفيذها بهدم القرار االداري وكأن مل يكن فأذا قامت االدارة
بالتنفيذ على الرغم من صدور احلكم بوقفه كان ذلك غصباً
يلزمها بالتعويض,ألمتناعها عن تنفيذ احلكم القضائي,مما يثري
مسؤوليتها,وتعترب االدارة قد قامت بتنفيذ قرار اداري غري
مشروع,وعدم مشروعية القرار االداري يعد صورة من صور اخلطأ
()19
اجلسيم املوجب للمسؤولية على االدارة .
وقد رتب املشرع العراقي باالضافة اىل هذه املسؤولية مسؤولية
جزائية,وهو ما نصت عليه املادة ( )329من قانون العقوبات العراقي
(يعاقب بال عقوبة ذاتها كل موظف او مكلف خبدمة عامة امتنع عن
تنفيذ حكم او امر صادر من احدى احملاكم او من اية سلطة خمتصة
بعد مضي مثانية ايام من انذاره رمسياً بالتنفيذ متى كان تنفيذ
ال يف اختصاصه).
احلكم او االمر داخ ً
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وهلذا فأن جملس الدولة الفرنسي يرجح احرتام حجية االحكام على
القانون نفسه الن جوهر حجية الشيء املقضي به ان تعرض نفسها
كعنوان للحقيقة الشرعية مهما تكن االعتبارات اليت تقوم
ضدها,وان عدم تنفيذ االدارة للحكم القضائي سيؤدي اىل اهدار كل
قيمة ألحكام القضاء.
املبحث الثــــــاني
القرارات االداريــــة السلبيــــة بني جـــوازهــا ووقف تنفيذهـــا
املطلب االول
مفهوم القرار االداري السليب
الفرع االول
تعريف القرار االداري السليب
القــرار االداري السليب -:هــو عبارة عن امتناع اجلهة االدارية عن الرد على
طلبات االفراد وتظلماتهم فهو موقف سليب تتخذه االدارة فال ترد على
()20
الطلبات املقدمة اليـــها ال بالقبول وال بالنفي
الفرع الثاني
()21
وقف تنفيذ القرارات االدارية كاستثناء على االصل العام
اذا كانت القاعدة العامة هي نفاذ القرارات االدارية وانتاجها الثارها
القانونية منذ صدورها وان الطعن فيها عن طريق دعوى االلغاء ال يوقف
تنفيذها فأنه استثناء ًا على هذه القاعدة مت االخذ بنظام وقف تنفيذ القرارات
االدارية اذا توافرت شروط معينة شكلية وموضوعية,والسبب يف ذلك
يعود اىل اسباب تتعلق حبماية احلقوق اخلاصة بالطاعن واليت يتعذر
تتداركها فيما لو نفذ القرار حمل الطعن .
فأذا كان احلكم الصادر بااللغاء له حجية مطلقة يف مواجهة الكافة وانه
يؤدي اىل الغاء القرار االداري وازالة مجيع اثاره بأثر رجعي واعتباره كأن مل
يكن واعادة احلال اىل ما كان عليه قبل اصداره فكيف ينتج حكم
االلغاء اثاره اذا كان القرار االداري قد قامت االدارة بتنفيذه وانتج مجيع اثاره
الن جمرد الطعن فيه بااللغاء ال يوقف هذا التنفيذ وحتى لو حكم
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بالتعويض على االدارة مهما كانت قيمته لن يعيد احلال اىل ما كان
عليه قبل صدور القرار وهذا االمر ميثل من اشد املساوئ اليت ترتتب على
()22
اطالق تطبيق قاعدة االثر غري الواقف للطعن بالقرارات االدارية بااللغاء .
وعليه كان البد من اجياد حل هلذه املشكلة فقد رأى بعض الفقه ان االخذ
بنظام وقف تنفيذ القرارات االدارية املطعون فيها بااللغاء عند توافر شروط
معينة هو احلل الناجح هلذه املشكلة.

الفرع الثالث
الطبيعة القانونية لقرار وقف تنفيذ القرار االداري السليب.
كأصل عام اذا كان القاضي االداري ال يستطيع ان يوجه اوامره يف كل
مرة يطلب منه ذلك فأنه يستطيع بناءً على طلب اصحاب الشأن وعند توافر
شروط معينة سبقت االشارة اليها ان يأمر بوقف تنفيذ القرار االداري,ولكن
السؤال هل االحكام الصادرة بوقف تنفيذ القرارات االدارية حتمل يف
طياتها امراً من القاضي لالدارة؟او هل سلطة الوقف تعد يف حد ذاتها امر ًا
موجهاً لالدارة باالمتناع عن تنفيذ قرارها او ارجاء اثاره حلني الفصل يف
موضوع النزاع؟
يذهب البعض اىل ان القاضي االداري يستطيع بناءاً على طلب االفراد وعند
توافر شروط معينة أن يأمر بوقف تنفيذ القرار االداري حلني الفصل يف
موضوع الدعوى ويعترب هذا احلكم الصادر بوقف التنفيذ أمراً لالدارة
بأالمتناع عن االستمرار يف تنفيذ قرارها او ارجاء هذا التنفيذ,ويذهب البعض
االخر اىل ان احلكم الصادر بوقف تنفيذ القرار السليب باالمتناع عن منح
الرتخيص مبزاولة نشاط معني ال يعترب مبثابة ترخيص ملمارسة هذا النشاط
مبعنى ان وقف تنفيذ قرار الرفض ال يتضمن بذاته حتقيق االثر القانوني
()23
الذي امتنعت االدارة عن احداثه خالف القواعد القانونية املقررة ,ويذهب
جانب اخر اىل القول بأنه ليس هناك ما مينع القاضي االداري اصالً من توجيه
اوامره لالدارة او وقف تنفيذ كافة قراراتها االجيابية والسلبية الن الوقف يف
احلالتني معناه أمر باالمتناع عن التنفيذ او اصدار قرارها الذي رفض دون مربر
()24
قانوني ألختاذه .
ويرى البعض ان القرار السليب كالقرار االجيابي يف ذلك سواء بسواء ذلك
انه اذا كان وقف تنفيذ القرار السليب متضمناً أمر لالدارة بأن تفعل ما
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امتنعت عنه فأن وقف تنفيذ القرار االجيابي متضمناً بدوره أمر لالدارة بأن
توقف ما فعلت ففي احلالتني أذن هناك أمر لالدارة بل هو يف الثانية اشد
وطأه حيث ستجرب االدارة على الرجوع عما تكون قذ اختذته فعالً من
اجراءات التنفيذ وأذا اعتربنا وقف تنفيذ القرار السليب  -وهو مؤقت -أفتئاتاً من
القاضي على اختصاص السلطة االدارية فأنه باملثل من باب اوىل جيب ان
يعترب الغائه بهذا القرار –وهو ازالة نهائية له من الوجود -من هذا القبيل ان
مقتضى مبدأ الفصل بني السلطات يف عالقة القاضي واالدارة اال يتدخل
االول ألجبار الثانية على اختاذ قرار معني أبتدأً,اما وقد صدر عن االدارة فعالً
ما توافر على وصف القرار االداري سواء كان اجيابي ام سليب فأنه يكون
من املتعني ان يكون هذا القرار مشروعاً ورقابة القضاء على مشروعية
قرارات االدارة وسلطة وقف التنفيذ هنا ال ميكن ان يعترب تدخالً من
القاضي يف اعمال االدارة واال الختفت رقابة املشروعية اصالً واختفى مع
()25
اختفائها القاضي االداري نفسه .
يرى بعض الفقهاء يف فرنسا ومصر أن احلكم بوقف التنفيذ القرار
اإلداري املطعون فيه باإللغاء يرقى إىل اعتباره أمرا موجهاً من القاضي اإلداري
إىل اإلدارة حيث يقول األستاذ شابي يف مؤلفه حول قانون القضاء اإلداري أن
احلكم بوقف تنفيذ القرار اإلداري اإلجيابي هو مبثابة األمر باالمتناع عن
عمل وان احلكم بوقف تنفيذ القرار اإلداري السليب يفرض على اإلدارة
القيام بإصدار القرار الذي امتنعت عن إصداره ويعترب ذلك التزاماً بعمل يقع
على عاتق اإلدارة
أما يف مصر فأن الدكتور حسن السيد بسيوني يرى أن احلكم
بوقف تنفيذ قرار اإلدارة ما هو إال أمر لإلدارة بإيقاف تنفيذ عملها  ,ويؤدي
يف حقيقته إىل ذات نتائج التقرير .
وعلى الرغم من اآلراء املؤيدة العتبار وقف التنفيذ مبثابة أمر موجه من
القاضي لإلدارة فان جانباً مهماً من الفقه يذهب إىل عكس ما تقدم ويرى
أن احلكم بوقف تنفيذ القرار اإلداري ال يتضمن أمرا صرحياً أو مباشراُ إىل
اإلدارة وانه ال يعد أن يكون إال أمر ضمنياً مثله يف ذلك مثل حكم اإللغاء
.واحلقيقة أن هذا الرأي يدعمه موقف القضاء اإلداري سواء يف فرنسا أم مصر
حيث أن رفض جملس الدولة الفرنسي وقف التنفيذ القرارات اإلدارية السلبية
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معلالً ذلك بأنه يعترب مبنزلة األمر املوجه لإلدارة وهو ما خيرج عن سلطاته ما
هو إال تأكيد من اجمللس على عدم اعتبار حكم وقف التنفيذ يف األحوال
األخرى مبثابة أمر موجه لإلدارة وإال فأن اجمللس سريفض وقف التنفيذ يف
هذه األحوال أيضا قياساَ إىل موقفه من وقف تنفيذ القرارات السلبية  .أما يف
مصر فان احملكمة اإلدارية العليا قد أكدت بصراحة على هذه احلقيقة
وذلك يف حكمها الصادر بتاريخ  2فرباير سنة  1992والذي قررت فيه أن
القضاء اإلداري ال حيل على أي حنو كان "يف مباشرته لرقابة اإللغاء ووقف
التنفيذ حمل اجلهة اإلدارية يف أداء واجباتها ومباشرة نشاطها يف تسيري
املرافق العامة أدارتها ومباشرة السلطات اإلدارية والتنفيذية املخولة هلا طبقاً
للدستور والقانون على مسئوليتها اإلدارية والسياسية واملدنية
()26
واجلنائية .

املطلب الثاني
موقف املشرع العراقي من وقف تنفيذ القرارات السلبية
أشار قانون التعديل الثاني لقانون جملس شورى الدولة رقم ( )106لسنة 1989
اىل انه أمكانية الطعن امام حمكمة القضاء االداري بالقرارات االدارية
السلبية وهو ما نصت عليه املادة /7ثانياًِ/هـ اعتربت من اسباب الطعن بوجه
خاص (.......ويعترب يف حكم القرارات واالوامر اليت جيوز الطعن فيها رفض
او امتناع املوظف او اهليئات يف دوائر الدولة والقطاع االشرتاكي عن اختاذ
قرار او امر كان من الواجب عليها اختاذه قانوناً).
من خالل هذه الفقرة يتضح بأن مفهوم القرار السليب,مرهون بان يكون من
الواجب على جهة االدارة اختاذ مثل ذلك القرار اال انها امتنعت عن اصداره.اما
اذا كان املشرع حيوهلا مثة سلطة تقديرية بشأن اصداره من
عدمه,كرفض طلب االستقالة,او اوامر النقل  ....اخل فهنا ختلف مقصد
القرار السليب وتصبح الدعوى اليت توجه اىل امتناع جهة االدارة غري مقبولة
وذلك ألفتقارها القرار االداري قرارها املؤرخ يف  1998/2/18اذ جاء فيه (من خالل
االطالع على اوراق الدعوى تبني ان املدعي يعمل موظفاً يف الشركة
العامة للصناعات النسيجية بوظيفة م.مهندس كهربائي وقد قدم طلباً
لالستقالة من الوظيفة بتاريخ  1997/10/30اال ان املدعة عليه مدير عام
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الشركة أضافه لوظيفته قد رفض الطلب وذلك للحاجة اىل خدماته ولعدم
قناعته املدعي بقرار املدعى عليه أضافه لوظيفته فقد طعن بقرار املدعى
عليه بتاريخ  1997/11/2وقد قررت احملكمة رد الدعوى اذ ان قبول االستقالة
او رفضها امر مرتوك لسلطة االدارة التقديرية استناداً اىل احكام املادة
()27
.
/35الفقرة  2من قانون اخلدمة املدنية رقم  24لسنة  1960املعدل)
وبالرجوع مرة اخرى اىل الفقرة اعال جند رفض او امتناع االدارة عن اختاذ قرار
كان من الواجب عليها اختاذه قراراً سلبياً مسح القانون للمتضرر منه ان
يطعن فيه,اال ان القانون مل ينظم مسألة طلب وقف تنفيذ القرار االداري,غري
انه باالمكان الوصول اىل النتيجة ذاتها اي وقف تنفيذ القرار االداري ان
كان من املتعذر تاليف نتائجه فيما لو حكم بااللغاء,وذلك بالرجوع اىل
قانون املرافعات املدنية العراقي ذي الرقم  83لسنة  1969املعدل الذي يعد
القانون االجرائي العام الواجب التطبيق على كل حالة مل ينص عليها
قانون جملس شورى الدولة وذلك وفق ما نظمه قانون املرافعات املدنية يف
الباب العاشر منه واملعنون ب(القضاء املستعجل واالوامرعلى
العرائض),فيكون تقديم طلب وقف التنفيذ قبل رفع الدعوى او يف بداية
()28
.
رفعها

املطلب الثالث
موقف الفقه الفرنسي من وقف تنفيذ القرارات االدارية السلبية
من املسلم به ان االدارة ليست طرفا عادياً يف عالقاتها باالفراد فهي ترتدي
رداء السلطة العامة وتقف يف مركز القوة ومتتع بأمتياز الصحة
املفرتضة.الذي يسمح هلا باصدار قرار اداري له الصفة التنفيذية وتلك تعترب
من مبادئ القانون العام االساسية ومعنى ذلك ان القرار االداري الصادر من
االدارة يولد بقوة التنفيذ الذاتي لدوران هذه القوة مع قرينة املشروعية
وجوداً وعدماً فبغري افرتاض مشروعية القرار على هذا النحو سينتفي
بطبيعة احلال سند قوته التنفيذية الذاتية وتفقد االخرية بدورها سندها
مقابل هذا االمتياز غري املالوف لالدارة فأنه يستطيع القاضي االداري الغاء
هذه القرارات ذات الصفة التنفيذية عندما تكون غري مشروعة مع ايقاف
تنفيذها.اال انه ليس للقاضي ان يوقف تنفيذ القرار االداري تلقائياً مبجرد
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الطعن عليه بااللغاء اال اذا وجد نص خيوله صراحةً هذا االختصاصوهو ما
قضت به املادة  96من تقنني احملاكم االدارية الفرنسية بأن تأمر احملكمة
االدارية (بصفة استثنائية ) بوقف التنفيذ يف حني انه ينص يف املادة  118من
التقنني اجلديد الصادر يف  1989|9|7للمحاكم االدارية واالستئنافية
االدارية جاء خالياً من عبارات االستثناء واصبح طلب وقف التنفيذ من حقوق
االفراتد االساسية ذات القيمة الدستورية السيما بعد حكم اجمللس
الدستوري الفرنسي الذي قضى بعدم دستورية القانون الذي حيظر طلب
وقف تنفيذ قرارات جملس املنافسة وهو سلطة ادارية مستقلة الن وقف
()29
التنفيذ من الضمانات االساسية حلقوق الدفاع .
وبهذا اصبح هلذه احملاكم ان تامر بوقف التنفيذ دون ادنى قيد حيد من
سلطتها باالضافة اىل ما تقدم فان جمللس الدولة الفرنسي بعض االحكام
االولية يف هذا اخلصوص وهو ما سيتم الرتكيز عليه يف هذا املبحث.وعليه
ستقسم الدراسة اىل مطالبني يبحث االول يف االحكام االولية اخلاصة
مبجلس الدولة الفرنسي والتطور احلاصل يف قضاءه اما الثاني فيبجث يف
الفقه املعارض لوقف تنفيذ القرارات االدارية السلبية.

الفرع االول
االحكام االولية اخلاصة مبجلس الدولة الفرنسي والتطور
احلاصل يف قضاءه
قدرت االحكام االولية جمللس الدولة الفرنسي ان وقف تنفيذ القرارات
االدارية السلبية يتخذ يف الواقع مظهر التقرير ولذلك الغى اجمللس العديد
من احكام احملاكم االدارية على اعتبار ليس هلا حق او سلطة توجيه اوامر
لالدارة من ذلك اشرتاطه للحكم بايقاف التنفيذ ضرورة ان يتعلق طلب
وقف التنفيذ بقرار اجيابي تنفيذي ومن ثم فال ميكن احلكم بايقاف
تنفيذ قرار سليب الن القاضي ال ميلك اصدار اوامر لالدارة وهلذا السبب استمر
جملس الدولة الفرنسي يف القول بان ايقاف التنقيذال ميكن ان يعطى
مبناسبة قرار سليب او قرار بالرفض.وان كان قذ اعلن عن ذلك صراحة يف
حكمه الصادر سنة  1971عندما قرر ان (القاضي االداري ليست له
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الصالحية يف توجيه اوامر لالدارة ومن ثم ال جيوز للمحاكم االدارية او
جمللس الدولة االمر بوقف تنفيذ القرار املطعون فيه اال اذا كان القرار
تنفيذياً ويف املقابل فانه ليس له السلطة يف االمر بوقف تنفيذ قرار اال يف
حالة نا اذا كان استمرار تنفيذ القرار من شأنه ان حيدث تغيرياً يف مركز
قانوني او واقعي سابق الصدار وجوده وانتهى اجمللس اىل رفض طلب وقف
التنفيذ بعد ما تبني من فحصه للطلب ان قرار الرفض ال يرتتب عليه أي
()30
تغيري يف املراكز القانونية او الواقعية للطاعنني .ولقد اكد اجمللس
على هذا الشرط يف حكم  Amorosالشهري بان وقف التنفيذ ال ميكن
احلكم به اال يف كواجهة قرارات تنفيذية وبالتبعية فانه ال يؤمر بوقف
تنفيذ قرار اداري بالرفض اال يف حالة تسببه يف احداث تعديل يف املركز
القانوني او الواقعي الصحاب الشأن النه بدون ذلك يعترب وقف التنفيذ امراً
()31
موجهاً اىل االدارة .
باالضاقة اىل قضاء جملس الدولة عام  1949بوقف تنفيذ قرار صادر من جملس
نقابة االطباء ببوردو برفض قيد جراح يف سجالتها النه تعاقد مع عيادة
طبية تعاونية باملدينة باجر اقل مما تقدره النقابة اذ رأى اجمللس ان هذا
القرار سيحدث اضطراباً ال ميكن التغلب عليه غي عمل هذه العيادة
الطبية,وبرايي فان ما دفع جملس الدولة اىل التصريح بالشرط اخلاص
بامكانية وقف تنفيذ القرارات االدارية السلبية يرجع اىل تقرير مفوضي
احلكومة الذي نوه اىل التاكيد على امكانية وقف تنفيذ القرارات
السلبية اسوة بالقرارات االجيابية مع بيان ان حكم وقف التنفيذ يف هذه
احلالة ال يتمخض عن امر موجه لالدارة وامنا هو جمرد دعوة هلا باعادة النظر
يف اسس ودواعي رفضها فاراد اجمللس الرد على هذه الدعوة حبكم حاسم
يف املوضوع.
خالصة القول ان القاضي اجاز وقف تنفيذ القرارات السليبة اذ كان من
شان استمرارها ان حيدث تغيرياً يف املركز القانوني والواقعي للطاعن عن
املركز السابق للقرار السليب بشرط ان يكون املركز السابق وجوده والذي
يؤثر فيه االبقاء على القرار املطعون فيه بالتعديل مشروعاً اما اذا كان هذا
املركز السابق باالصل غري مشروع فالقرار السليب بالرفض ال يعترب معدالً
يف املركز السابق ومن ثم غري متوافر خبصوصه خماطر قبول طلب وقف
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التنفيذ,وعلى هذا االساس قضى جملس الدولة الفرنسي بقبول طلب وقف
تنفيذ قرار برفض منح تصريح مؤقت الجنبية على اساس انه مادامت اقامتها
السابقة على صدور القرار مبسوغ قانوني فان الرفض يعدل يف مركزها
()32
السابق .

الفرع الثاني
الفقه املعارض لوقف تنفيذ القرارات االدارية السلبية.
لقد واجهت القرارات االدارية السلبية بالنسبة ملوضوع وقف تنفيذها
معارضة فقهية شديدة وارتكزت هذه املعارضة اىل عدة حجج واسانيد
تتلخص يف ثالثة وهي-:
 )1السند املنطقي
 )2السند القانوني
()33
 )3السند العلمي
والبد من بيان هذه احلجج بشيء من التفصيل.
اوالً -:السند املنطقي
كما هو معلوم ان القرار االجيابي ينفذ تلقائياً وينتج اثاره عند اصداره يف
احلال هذا من جهه ومن جهه اخرى فان فكرة وقف التنفيذ ذاتها تتضمن
بطبيعتها قراراً اجيابياً وهو عمل شيء ما بناء او هدم عقار على سبيل املثال
وعليه من السهل القيام بوقف اي قرار اياً ما كان اال القرار السليب هذا على
سبيل املنطق.
ومما ال ريب فيه ان وقف التنفيذ ال يهدف اال لوقف تنفيذ عمل اجيابي حيث
يرى االستاذ جيلييه ان ذلك يرجع اىل ان القرار االداري االجيابي حيتاج اىل
اجراءات مكملة لتحقيقه ألنه ال يستنفذ اثاره على الفور اما القرار االداري
السليب فان استحالة او صعوبة اصدار امر بوقف تنفيذه يعود اىل انه ال
يتضمن اي اجراء عملي او اي عمل تنفيذي وانه ينتج اثاره بنفسه يف احلال
()34
ونظراً لغياب اي اجراء تنفيذي فانه ال ميكن وقف تنفيذه .
ثاني ًا  -:السند القانوني
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يرتكز هذا السند على النصوص املتعلقة بالفصل بني السلطات االدارية
والقضائية ومن ثم الوظائف االدارية القضائية.وان النصوص القانونية
املنظمة لوقف التفيذ جتعل من الصعب وقف تنفيذ قرار اداري سليب حيث
املادة  13من قانون  24-16اغسطس لسنة  1790ومرسوم  16فريكتدور للسنة
الثالثة يكرسان الفصل بني الوظائف االدارية والقضائية.
كما حيظر جملس الدولة دائماً احللول حمل االدارة يف ممارسة نشاطها او
اصدار اوامر اليها وعليه رفض االمر اىل االدارة بتنفيذ اعماهلا بتاريخ
 1951/juin/1واالمر بأرجاع موظف لوظيفته بتاريخ  1936/april /29واالمر
بقبول عامل يف مركز الدراسات االدارية العليا بتاريخ /November /25
.1953
مما سبق يتضح ان جملس الدولة يرى انه ال ميكن االمر بوقف تنفيذ قرار
()35
اداري سليب .
من جهه اخرى اقر جملس الدولة الفرنسي يف قراره الصادر يف
 1976/octoper/21بانه الميكن االعرتاف باحلق القاضي للحكم بوقف
تنفيذ القرار السليب اال اذا كان احلكم يف هذه احلالة يعد مبثابة امر بعدم
العمل اي امر بعدم املساس باملركز القانوني او الواقعي املوجود سلفاً وعليه
فهو يرفض احلكم بوقف تنفيذ القرار السليب يف احلالة اليت يعد فيها حكم
الوقف مبثابة امر بالعمل.اال انه جيب ان نعرتف ان وقف التنفيذ يكون
اجراء مؤقتاً موجوداً لتدارك النتائج املتعذر تداركها بتنفيذ القرار املطعون
فيه واحملتمل الغاؤه ولذا ال ميكن احلكم باجراء وقف التنفيذ اال يف هذه
احلال حيث ان القرار حيدث تغيرياً يف املركز السابق ولذا فان وقف التنفيذ
جيمد هذا املوقف حتى احلكم يف املوضوع.
اذاً فموقف القانون الفرنسي يكون ثابتاً فمن حيث املبدأ ال يستطيع
القاضي االداري احلكم بوقف تنفيذ قرار الرفض حلماية الطاعن ضد
االضرار اليت ميكن ان حتدث على مركزه حتى حلظة احلكم يف الطعن
لتجاوز السلطة وهو ال يستطيع ان خيالف هذه القاعدة اال يف احلالة اليت
حيدث بها القرار املختصم يف النزاع املطلوب وقف تنفيذه تغيرياً يف املركز
القانوني او الواقعي املوجود سابقاً ولعل تفسري ذلك يرجع اىل ان وقف تنفيذ
قرار الرفض الذي مل حيدث اي تغيري يف املركز القانوني او الواقعي املوجود
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سابقاً يعادل االمر املوجه من القاضي لالدارة وهو ال جيوز للقاضي توجيه
()36
مثل هذه االوامر .
ثالثاً -:السند العلمي .
ويقوم هذا السند على اساس ان السلطة االدارية هي الوحيدة املؤهلة لتقدير
ما اذا كانت ستقوم بأداء خدمة ام ال فان االدارة هي الوحيدة اليت تقدر – يف
ضوء الظروف -عما اذا كان جيب السماح من عدمه لطبيب باالقامة يف
احدى احملافظات والسماح له تبعاً لذلك بالتسجيل لدى نقابة االطباء يف تلك
احملافظة وعلى ذلك فأنه يتعني عدم تعطيل حركة االدارة او اصابتها
()37
بالشلل بأستخدام وقف التنفيذ ضد العمل االداري .
نهاية القول انه ال ميكن احلكم بوقف التنفيذ اال يف مواجهة قرارات ادارية
تنفيذية اما القرارات االدارية السلبية فانه ال يقبل طلب وقف تنفيذها
كقاعدة عامة الن احلكم بوقف التنفيذ يعترب امراً موجهاً لالدارة
باالستجابة اىل الطلب املرفوض او الذي امتنعت االدارة عن الرد عليه .

املطلب الرابع
موقف الفقه املصري من وقف تنفيذ القرارات االدارية السلبية
كما هو معلوم ان اصحاب الشأن يتقدمون بطلبات متنوعة اىل االدارة اليت
قد ترد عليها بقرارات صرحية اما بالقبول او بالرفض وقد تلتزم الصمت اذ
متتنع عن الرد عليها يف بعض االحيان.وعليه ومحايةً حلقوق االفراد فقد
استقر املشرع املصري على انه صمت االدارة ملدة معينة دون رد صريح كان
جيب عليها اعالنه مبثابة قرار اداري سليب من جانبها جيوز الطعن فيه
بااللغاء امام احملكمة املختصة اذ نص قانون جملس الدولة يف املادة العاشرة
من قانون جملس شورى الدولة رقم  47لسنة  1972على انه (يعترب يف حكم
القرارات االدارية رفض السلطات االدارية او امتناعها عن اختاذ قرار كان من
()38
الواجب عليها اختاذه وفقاً للقوانني واللوائح)  ,فتكون رقابة القضاء
عليه إذا رقابة املشروعية و مدى مطابقته للقانون أثناء النظر فيه بدعوى
اإللغاء و طلب وقف تنفيذه وعلى القضاء احلكم بهذه الطلبات كأمر
موجه لإلدارة باالستجابة للطلب املرفوض أو الذي إمتنعت اإلدارة عن الرد
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عليه.
أما سكوت اإلدارة عن إختاذ قرار ال يوجب القانون عليها اختاذه ,أي ترك
األمر حملض تقديرها ,فإنه ال يشكل قرارا إداريا سلبيا مما ال ميكن
الطعن فيه بذلك تكون رقابة القضاء عليه رقابة مالئمة فقط دون الزام
مثال  :املوظف الذي يبغي إنهاء خدمته غري أن اإلدارة ترفض اإلجابة عن هذا
الطلب مبا حيقق إستقالته ,فيتظلم أمامها و بعد فوات امليعاد جيعله يطعن
باإللغاء هلذا الرفض و يضمن طعنه طلبا مستعجال بوقف التنفيذ يف القرار
املطعون فيه ,فإذا توافرت شروط و حاالت وقف التنفيذ صار الطاعن يف موقع
من أنهيت خدمته وعلى اإلدارة اختاذ حينذا قرارا اجيابي ًا بقبول االستقالة.
وقد قضت احملكمة االدارية العليا بهذا الشأن قرارها املؤرخ يف  1995/1/28اذ
جاء فيه ومن حيث ان قضاء احملكمة االدارية العليا جرى على مناط وجود
قرار سليب باالمتناع ان ترفض اجلهه االدارية اختاذ قرار كان من الواجب
عليها اختاذه وفقاً للقوانني واللوائح.اي ان سلطة جهة االدارة يف اختاذ القرار
تكون سلطة مقيدة تنفيذاً للقوانني واللوائح,وملا كان االمر غري ذلك يف
جمال الرتقية باالختيار-ويتم بقرار من رئيس اجلمعية العمومية للشركة
()39
بناءً على ترشيح جملس االدارة -وتعترب نافذة من تاريخ صدور القرار بها
.
ومما الشك فيه ان موقف القضاء املصري يف عدم التفرقة بني القرار االجيابي
والقرار السليب يف جمال وقف التنفيذ ملواكبة التطور املأمول حنو التوسع يف
()40
وقف التنفيذ حلماية حقوق االفراد االساسية .
ميعاد الطعن بالقرارات االدارية السلبية.
لقد استقر القضاء االداري املصري على ان القرارات االدارية السلبية ال تتقيد
مبيعاد الطعن بااللغاء فكان ميعاد الستني يوماً يف مصر اليت جيب الطعن
خالهلا مقصوراً على القرارات االدارية االجيابية او الصرحية اما القرارات
السلبية فهي تقبل الطعن بااللغاء يف اي وقت دون التقيد بأي مهله او
ميعاد.واحلكمة وراء عدم تقييد القرارات االدارية السلبية مبيعاد الطعن
بااللغاء ترجع يف نظر جملس الدولة املصري اىل ان القرار السليب هو قرار اداري
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مستمر يتجدد من وقت ألخر طاملا ان جهة االدارة اصرت على امتناعها عن
()41
الرد او االجابة وهذا ما قررته حمكمة القضاء االداري يف مصر .
فأذا طعن بالقرار االداري السليب بااللغاء امام احملكمة املختصة فهل جيوز
للطاعن ان يطلب وقف تنفيذ هذا القرار الذي امتنعت او رفضت االدارة
بواسطته االستجابة اىل طلبه؟
مما ال شك فيه ان املسألة يف غاية الدقة الن اعطاء احلق للطاعن بااللغاء يف
القرار االداري السليب يطلب وقف تنفيذه وصدور حكم بوقف التنفيذ يعين
ان القضاء قد امر اجلهه االدارية املختصة ان تقوم بشيء حمدد ويكون
بالتالي قد حل حملها,واذا كان حكم وقف التنفيذ يوصف بأنه وقيت
ومتفرع من الدعوى املوضوعية –وهي دعوى االلغاء -فكيف يكون احلال
لو صدر احلكم يف املوضوع برفض دعوى االلغاء بعد ان كانت احملكمة
قد قضت بوقف تنفيذ القرار السليب؟
ال ميكن اعطاء اجابة قاطعة وواضحة ملثل هذه التساؤالت اذ انه رغم انشاء
جملس الدولة املصري سنة  1946فان هذا ال يقارن بعمر جملس الدولة
الفرنسي الذي ختطى القرنني من الزمان اكتسب خالله فرتة طويلة واسس
نظريات عديدة وابتدع خالهلا االحكام واملباديء الكثرية,ان االحباث
الفقهية املصرية مل تتغلغل يف دقائق هذا املوضوع من قبل كما ان
االحكام القضائية يف مسألة وقف تنفيذ القرارات االدارية السلبية قليلة
ويدور معظم هذه االحكام حول االستقالة احلكمية للعاملني املدنيني
بالدولة اليت ترتتب على انقطاع العامل عن عمله وفقانً حلكم املادة  98من
قانون العاملني املدنيني بالدولة رقم  47لسنة  1987وتعديالته.
اذ غالباً ما يرفع العامل دعوى بالغاء القرار االداري السليب بأمتناع اهليئة
االدارية اليت كان يعمل بها عن انهاء خدمته بعد انقطاعه عن العمل
بشكل حيقق االستقالة احلكمية كما نص عليها القانون ويف معظم
االحوال يرفق مع دعوى االلغاء طلباً بوقف تنفيذ القرار السليب املطعون
فية,حيث يبغي الطاعن من وراء احلصول على حكم قضائي بوقف تنفيذ
هذا القرار السليب وبالتالي تعترب خدمته قد انهيت ويتمكن من العمل يف
جهه اخرى او مغادرة البالد للعمل لدى دولة اجنبية كما حيدث غالباً فأذا
استجابت احملكمة لطلبه وحكمت بوقف تنفيذ القرار السليب ثم قضت
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بعد ذلك برفض دعوى االلغاء فكيف تعيد االدارة العامل الذي كان
يعمل لديها اىل عمله؟وكيف ينتظم سري العمل يف املرافق العامة عند
تكرار حدوث مثل هذه احلاالت وكيف ميكن التوفيق بني املصلحة
العامة ومصلحة املواطنني وحقهم يف السفر اىل اخلارج حبثاً عن فرص افضل
للعمل؟
أجابت حمكمة القضاء االداري على بعض هذه التساؤالت يف حكم هلا
صدر لصاحل احدى املدرسات اليت انقطعت عن عملها ثم رفعت دعوى طالبت
بوقف تنفيذ القرار السليب باالمتناع عن تسليمها الشهادة الرمسية اليت تفيد
انهاء خدمتها ويف املوضوع بألغاء القرار وما يرتتب على ذلك من اثار,أذ قضت
احملكمة بوقف تنفيذ القرار السليب بأمتناع اجلهه االدارية عن اعطاء
املدعية شهادة بأنهاء مدة خدمتها وما يرتتب على ذلك من أثار أستناداً اىل (ان
امتناع اجلهه االدارية عن منح املدعية شهادة بأنهاء خدمتها ميثل عقبة
قانونية حتول دون سفرها اىل خارج البالد فضالً عن االمتناع عن اعطائها
شهادة مبدة خدمتها وحالتها الوظيفية ينعكس على عملها اجلديد
وينطوي على حماربة هلا يف الرزق وهو ما يتعارض مع ما كفله الدستور
للمواطنني من حرية يف االنتقال والعمل الشريف وهو االمر الذي يتوافر به
ركن االستعجال) .
كما استظهرت احملكمة شرعية الطلب بوقف التنفيذ من ان امتناع اجلهه
االدارية من اعطاء املدعية شهادة بالبيانات الوظيفية املتعلقة بها يشكل
خمالفة لنص املادة ( )263من الالئحة املالية للميزانية واحلسابات على وجه
()42
حيمل على الغاء قرارها من الناحية املوضوعية .
ومن اجلدير بالذكر ان احملكمة االدارية العليا اوضحت ان احكام انتهاء
خدمة املوظف العام باالستقالة احلكمية بسبب انقطاعه عن العمل
التنطبق على العاملني املكلفني اذ ال جيوز هلم االنقطاع عن العمل وانه
من الضروري اكمال مدة التكليف,وبناءً عليه قضت بأن طلب وقف
تنفيذ القرار السليب باالمتناع عن اعتبار خدمة املهندس املكلف منتهية قبل
انتهاء مدة التكليف غري مقبول الن هذا القرار يعترب من القرارات اليت ال
يقبل وقف يف تنفيذها(.)43
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املبحث الثـــــالث
وقف تنفيـــذ القـــــرارات االداريـــة املنـفـصـلة
املطلب االول
التعريف بالقرارات املساهمة يف تكوين التعبري عن ارادة االدارة
(القرارات املنفصلة)
القرارات املنفصلة او القابلة لالنفصال تطبيق من تطبيقات فكرة التمييز
بني القرارات االدارية البسيطة والقرارات االدارية املركبة حيث االوىل قرارات
مستقلة وقائمة بذاتها كقرارات السلطة الرئاسية وسلطة الوصايا وقرارات
البوليس االداري.اما الثانية فهي قرارات تصدر وهي مرتبطة ومتصلة بعملية
ادارية قانونية اخرى وغري مستقلة عنها حبيث هي جزء ال يتجزأ منها وغالباً
ما تصدر القرارات االدارية املركبة يف مراحل سابقة او معاصرة او الحقة
لعملية ادارية قانونية كتلك املتعلقة بالعقود االدارية والقرارات املركبة
املتعلقة بالعملية االنتخابية واملتعلقة باالشغال العامة واملتعلقة بنزع
امللكية اخلاصة بقصد املنفعة العامة.
ان القرارات املنفصلة او املستقلة مثل قرارا جلنة فتح املظاريف والقرار الصادر
بأبرام العقد وهي قرارات ادارية نهائية ختضع ملا ختضع له كافة القرارات
االدارية النهائية من احكام يف شأن طلب وقف تنفيذها والغاءهاوعليه
ميكن اعطاء تعريف حمدد للقرارات االدارية املنفصلة بأنها القرارات
القائمة بأستقالل عن عمليات تنفيذ العقد وقابلة ألن تنتج اثار ًا قانونية
اي ان هذه القرارات تنفرد يف طبيعتها عن العقد وتنفصل عنه بالرغم من
انها تساهم يف تكوينه وتستهدف امتامه وجيوز فصلها والطعن فيها
()44
.
بااللغاء بشكل مستقل

املطلب الثاني
التكييف القانوني لقابلية االنفصال
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ان جملس الدولة الفرنسي بعد تكييفه لقابلية االنفصال الذاتية
واملوضوعية عن العمل االداري اقر بدعوى االلغاء يف القرارات االدارية غري
املشروعة املنفصلة او القابلة لالنفصال عن العمل االداري ذاتي ًا وموضوعياً.

الفرع االول
املعيار الذاتي
على اساسه فأنه جيوز الطعن يف القرارات املنفصلة اذا ما طعن فيها الغري
بعدم املشروعية ودعوى االلغاء امام اجلهات القضائية املختصة بها الن الطرف
االجنيب او الغري عن العمليات االدارية املركبة ال ميلك حق استعمال دعوى
القضاء الكامل ضد العمليات االدارية املركبة وغري املشروعة كما حيق
لصاحب املصلحة الذي ال جيد دعوى من دعاوى القضاء الكامل للدفاع عن
خصومه ومصاحله ان يطعن يف هذه القرارات املركبة كتلك الدعوى اليت
يرفعها ممول الضرائب ضد القرارات االدارية املركبة املتصلة بالعملية
االدارية.

الفرع الثاني
املعيار املوضوعي
فأن تطبيقات القضاء االداري أجازت فصل القرارات االدارية املركبة عن
العمليات االدارية املركبة والطعن فيها بعدم املشروعية ودعوى االلغاء
بصورة منفصلة ومستقلة عن دعوى القضاء الكامل املقررة حلل منازعات
العمليات االدارية املركبة وخري مثال هوالدعوى االنتخابية والدعوى
()47
.
الضريبية ودعوى نزع امللكية اخلاصة للمنفعة العامة

املطلب الثالث
انواع القرارات املنفصلة
تتمثل االنواع االساسية للقرارا املنفصلة بكونها اما قرارات سابقة على
عملية التعاقد وقرارات مصاحبة لعملية التعاقد وقرارات متخذة اثناء العقد.
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الفرع االول
القرارات السابقة على عملية التعاقد
فهي قرارات حتضريية تستهدف التمهيد ألبرام الصفقة مثل القرار املتعلق
باختيار أجراء ابرام العقد واختيار املتعاقد مع االدارة,وقرارات ابرام العقد
وعدم ابرامه.
اوالً -:القرارات املتعلقة بأختيار اجراء ابرام العقد.
حيث ان اللجؤ اىل االجراء املفاوض (املمارسة) بدالً من اجراءات القانون العام
(املناقصة او طلب العروض) يعترب قرار ًا ادارياً قابالً لالنفصال عن العقد ذاته
اال ان هذه القاعدة قد فقدت معناها يف مصر وذلك بعد ان اصبحت
()48
ال اىل جانب املناقصة.
املمارسة اسلوب ًا اصي ً
ثانياً -:القرارات املتعلقة بأختيار املتعاقد مع االدارة.
ويأتي يف مقدمة هذه القرارات قرار االرساء (اياً كان االجراء مناقصة ام طلب
عروض ام ممارسة ) وقرار رفض االرساء واعتبار االجراء فاشالً وقرار تشكيل
اللجان وجلان التحكيم اليت ستقوم بعبء اجراءات التعاقد.
ثالثاً -:قرارات ابرام العقد وعدم ابرامه.
حيث يشمل قرارات اجملالس احمللية املتعلقة بابرام العقد خالل مداوالتها
اخلاصة بذلك واليت تسبق مبادرة سلطة التنفيذ لدى الوحدات االدارية
احمللية يف توقيع العقد,ويشمل القرارات الصادرة عن السلطات املختصة
()49
واليت حملها االمتناع عن ابرام العقد .

الفرع الثاني
القرارات املصاحبه لعملية التعاقد.
كقرار رفض املصادقة على العقد ا وان تصدر املصادقة خمالفة
للشكليات اليت فرضها القانون او عدم وجود حمضر اجتماع جلنة اختيار
املتعاقد او قرار رفض التعاقد,قرارات اعتماد او رفض اعتماد العقد منجانب
السلطة الوصائية.
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لقد كانت السلطات الوصائية متارس دوراً فاعالً يف اعتماد عقود
اجلماعات احمللية يف فرنسا قبل صدور قانون الالمركزية  1982/3/2الذي
الغى وصاية السلطات املركزية واستبدهلا برقابة مشروعية ذات الية خاصة
وبالتالي فان فصل قرارات سلطة الوصاية مل تعد ذا معنى اليوم يف فرنسا اال
بالنسبة لقرارات اعتماد عقود املؤسسات العامة الوطنية يف السلطات
املركزية املختصة وذلك الن اشخاص الالمركزية املصلحية على املستوى
()50
الوطين مل يشملها قانون  182/3/2وتعديالته .

الفرع الثالث
القرارات املتخذة اثناء العقد.
وهي القرارات املتخذة استناداً للقوانني والتعليمات دون ان ترتكز على
بنود العقد بأستخدام االدارة يف هذه احلالة لسلطاتها املقررة هلا خارج بنود
العقد وهي قرارات صادرة عنها بأرادتها املنفردة بصفتها سلطة ادارية ال
سلطة متعاقدة فتستطيع مبوجبها ايقاع جزاءات على املتعاقد املخل ببنود
.
دون اللجؤ اىل القضاء
وكذلك االحكام التنظيمية اليت حيتويها العقد واذا كان املبدأ الذي
مازل سارياً يف فرنسا حتى اليوم هو عدم جواز توجيه دعوى االلغاء ضد العقد
ذاته اال ان جملس الدولة الفرنسي قد قطع شوطاً كبرياً يف هذا اجملال حتى
وصل عام  1996اىل امكانية توجيه دعوى االلغاء ضد االحكام التنظيمية
اليت يتضمنها العقد والسيما عقد تفويض مرفق عام,اي توجيه دعوى
االلغاء ضد شروط العقد التنظيمية الواردة يف العقد مباشرةً اذا كانت
()51
خمالفة يف حد ذاتها للمشروعية .

املطلب الرابع
امكانية وقف تنفيذ القرارات االدارية املنفصلة
ان القاعدة العامة يف فرنسا ومصر هي عدم قبول الدعوى املرفوعة بالغاء اي
قرار من القرارات املتعلقة بعقد من العقود االدارية,سواء من جانب املتعاقد مع
االدارة نفسه الذي يتعني عليه ان يسلك طريق دعوى القضاء الكامل,او
الغري الذي يعترب اجنبي ًا عن العقد الذي يقتصر اثاره على اطرافه.
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اال انه هناك استثناء هام على هذه القاعدة يتمثل يف اجازة الطعن بااللغاء
– وبالتالي طلب وقف التنفيذ -يف القرارات االدارية السابقة على انعقاد
العقد واليت تسهم يف ابرامه,كقرارات فحص العطاءات,وجلان البت يف
العطاءات,وقرارات اجراء املناقصات واملزايدات ,وارساء املزايدة واملناقصة.يقوم
هذا االستثناء على اساس استقالل هذه القرارات وانفصاهلا عن العملية
العقدية ودخوهلا يف االجراءات السابقة او الالحقة على ابرامه والنها ال تعترب
من شروط العقد ذاته ولقد اطلق على هذا االستثناء يف الفقه والقضاء
الفرنسيني نظرية االعمال االدارية املنفصلة واليت بناءً عليها يستطيع كل
()52
من له مصلحة من الغري ان يطعن بااللغاء يف هذا النوع من القرارات .
وكذا بالنسبة للمتعاقد مع االدارة فهو يستطيع ان يطعن بااللغاء يف هذه
القرارات ويطلب وقف تنفيذها بشرط ان يبنى طعنه على اساس ان القرار
االداري املنفصل قد خالف القانون,اي ان الطعن جيب ان يكون موجهاً اىل
خماصمة القرار االداري موضوعياً,وليس انطالقاً نع حقوقه الشخصية
املتولدة من العقد نفسه,الن جمال املنازعات املتعلقة بهذه احلقوق التكون
()53
امام قاضي العقد .
وقد سار جملس الدولة املصري على درب نظريه جملس الدولة الفرنسي,واخذ
بنظرية االعمال االدارية املنفصلة يف جمال العقود االدارية لفتح باب الطعن
بااللغاء يف القرارات االدارية املستقلة عن عملية التعاقد املركبة,ففي
السنة االوىل ألنشاء حمكمة القضاء االداري,وقبل ان تصبح عقود االلتزام
واالشغال العامة والتوريد من اختصاص احملكمة سنة  1949بالقانون رقم
,9وكذلك قبل ان يصبح جملس الدولة خمتصاً بكافة العقود االدارية
بالقانون رقم  165لسنة  1965قضت احملــــكمة بان (( من العمليات اليت
تباشرها االدارة ما قد يكون مركباً له جانبان,احدهما تعاقدي حبت
ختتص به احملكمة املدنية.واالخر اداري جيب ان تسري فيه االدارة على
مقتضى التنظيم االداري املقرر لذلك,فتصدر بهذا اخلصوص قرارات من جانب
واحد تتوافر فيها خصائص القرارات االدارية وتتصل بالعقد من ناحية االذن
به او بأبرامه او بأعتماده,فحيثما ميكن فصل هذه القرارات من العملية
املركبة,فأن طلب الغاءها يكون واحلالة هذه من اختصاص حمكمة
القضاء االداري اذا وقعت خمالفة للقوانني وللوائح وذلك دون ان يكون
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أللغاءها مساس بذات العقد الذي يظل قائماً اىل ان تفصل احملكمة املدنية
()54
يف املنازعات املتعلقة به .
واوضحت حمكمة القضاء االداري يف احكامها ان حتليل العملية
القانونية السالفة على ابرام العقد اىل االجزاء املكونة له يظهر ان القرارات
السابقة او الالحقة على هذا العقد ((كوضع االدارة لشروط املناقصة او
املزايدة وقرارات جلنة البت,والقرار بأرساء املناقصة او املزايدة,هي بغري منازع
()55
قرارات ادارية منفصلة عن العقد ومن ثم جيوز الطعن فيها بااللغاء)) .
وبعد ذلك وضعت احملكمة املعيار الذي يبني احلد الفاصل بني القرارات
االدارية املنفصلة اليت يقبل الطعن فيها بااللغاء وجيوز طلب وقف
تنفيذها,وغري ذلك من القرارات اليت تستند اىل نصوص العقد ذاته وتدخل
يف والية القضاء الكامل بقوهلا (......فأذا كان االلغاء (اي الغاء العقد
االداري) مستنداً اىل نص القانون فقط وبالتطبيق ألحكامه كان القرار
الصادر بااللغاء قراراٍ ادارياً ويطعن فيه امام حمكمة القضاء االداري بدعوى
االلغاء ويدخل يف نطاقها ,ويرد عليه طلب وقف التنفيذ اخلاص بالقرارات
االدارية,اما اذا كان الغاء العقد مستنداً اىل نصوص العقد نفسه وتنفيذاً
له,فأن املنازعة بشأنه تكون حمالً للطعن امام حمكمة القضاء االداري
على اساس استعداء الوالية الكاملة هلذا القضاء),واكدت احملكمة
االدارية العليا يف حكم حديث هلا ان القرار الصادر بشطب اسم املتعهد من
عداد املوردين احملليني اذا استعمل الغش يف تنفيذ التزاماته التعاقدية
يعترب من القرارات االدارية النهائية اليت تصدر بعد انتهاء العقد
االداري,وتنطبق عليها كافة االحكام اخلاصة بالقرارات االدارية
النهائية,حبيث يقبل الطعن فيها بااللغاء يف املواعيد املقررة قانوناً وتنظر
الطعن فيه حماكم جملس الدولة يف اطار واليتها اخلاصة بالغاء القرارات
()56
.
االدارية النهائية)
بناءاً على ما تقدم فأن مجيع القرارات االدارية املنفصلة عن عملية التعاقد
جيوز طلب وقف تنفيذها عند الطعن فيها بااللغاء امام احملكمة املختصة
يف جملس الدولة.
اما يف العراق فان املبدأ القانوني ان ال ختتص حمكمة القضاء االداري
بالقرارات االدارية اليت تصدرها االدارة استناداً اىل نصوص وارده يف العقد
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وهو ما اكده قرار جملس شورى الدولة رقم .2012/59وقرر اجمللس املبدأ سالف
الذكر تأسيس ًا على ما يأتي -:
 )1بينت وزارة التخطيط بكتابها بـــــ( )20762/5/4يف  2011/11/28بأن
اختصاصات حمكمة القضاء االداري قد ورد يف قانون جملس شورى
الدولة رقم ( )65لسنة  1979حيث تتوىل النظر يف صحة القرارات
االدارية من الغاء وتعويض وان هناك حمكمة ادارية تشكلت يف
وزارة التخطيط مبوجب أمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم ( )87لسنة 2004
ومقرها يف حمكمة استئناف الرصافة تتوىل النظر يف االعرتاضات
املقدمة من املقاولني على اجراءات املناقصة وقرار االحالة قبل توقيع
العقد.
 )2وترى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها املرقم
بــ(ع )10453/يف  2011/11/3بأن القرارات القابلة لالنفصال عن عقود
االدارة العامة واليت تصدر قبل او بعد ابرام العقد كقرار االحالة او
الغاء االحالة او فرض الغرامات او مصادرة التامينات او سحب العمل
يتم الطعن بها حاليا امام القضاء العادي يف حني بني فقهاء القضاء
االداري بانه جيوز الطعن بتلك القرارات بدعوى االلغاء او التعويض
امام القضاء االداري لكونها قرارات ادارية مستقلة عن العقد وهو
معمول به يف اغلب الدول اليت فيها قضاء اداري متخصص مثل فرنسا
ومصر.
 )3وحيث ان اختصاصات حمكمة القضاء االداري حمددة يف الفقرة (د)
من البند (ثانياً) من املادة السابعة وليس من بينها املنازعات الناشئة عن
العقود او املنفصلة عنها.
 )4وحيث ان أمر سلطة االئتالف املؤقتة (املنحلة) رقم ( )87لسنة 2004
وتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )1لسنة  2008قد حدد
اختصاصات حمكمة العقود احلكومية وهي املختصة بالنظر يف
صحة القرارات الصادرة عن االدارة قبل توقيع العقد.
 )5وحيث ان قرارات فرض الغرامة أو سحب العمل تستند اىل نصوص
واردة يف العقد وليس لالدارة بصفتها سلطة عامة .
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 )6وحيث ان الفقرة (جــ) من البند (خامساً) من املادة ( )7من قانون جملس
شورى الدولة قضت بان الختتص حمكمة القضاء االداري بالنظر يف
الطعون املتعلقة بالقرارات االدارية اليت رسم القانون طريقا للتظلم
()57
منها او االعرتاض عليها او الطعن فيها .
 )1وعليه ال جيوز حملكمة القضاء االداري النظر يف الطعون املقدمة
ضد هذا النوع من القرارات ولكن هذا ال يعين انه ال جيوز الطعن بها
على العكس اجاز املشرع الطعن بها امام حمكمة االدارية
املشكلة يف وزارة التخطيط مبوجب أمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم
( )87لسنة  2004ومقرها يف حمكمة استئناف الرصافة تتوىل النظر
يف االعرتاضات املقدمة من املقاولني على اجراءات املناقصة وقرار
االحالة قبل توقيع العقد,وبالتالي امكانية طلب وقف تنفيذهااذا ما
توافرت الشروط الالزمة لوقف التنفيذ.

الـخامتة
كما تبني بأن اهلدف من وراء االخذ بنظام وقف تنفيذ القرارات االدارية
جبميع انواعها هو لعالج مساوئ معينة تنتج عند تطبيق قاعدة االثر غري
الواقف للدعاوى على اطالقها كان ابرزها حتول احلكم بااللغاء اىل حكم
صوري جمرداً على اثاره اذا ما اسرعت االدارة ونفذت القرار على مسؤوليتها
دون انتظار حكم القضاء يف املنازعة وعليه حقق هذا النظام محاية
مؤكدة ملصاحل االفراد املتقاضني مما قد يصيبها من اضرار يستحيل
تداركها او جربها بالتعويض املادي يف حالة اسراع االدارة بتفيذ القرار
االداري مع التأكد من عدم تعطيل عمل االدارة.
لقد مت اختيار نوعي القرارات االدارية السلبية واملنفصلة وحبث وقف
تنفيذهما ملا هلذين النوعني من القرارات من اهمية وخصوصية فيتمثل
النوع االول بأن مضمونه امتناع االدارة عن القيام بعمل فكيف يتصور
ايقاف هذا االمتناع,اما الثاني فمضمونه انها قرارات منفصل عن العقد
االداري فهل تعامل هذه القرارات مثل ما القرارات اليت هي من صميم العقد؟
النتائج
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ان ما مت حبثه بهذا املوضوع توصلنا اىل االتي-:
 )1حظي موضوع وقف تنفيذ القرارت االدارية السلبية بتأييد من جانب
جملس الدولة املصري الذي جنح يف ترسيخ نظام وقف التنفيذ يف
احكامه وحقق االهداف املنشوده من وراء االخذ يف االحكام اليت
اصدرها خالل ما يقرب من نصف قرن من الزمان .
 )2ان الفقه الفرنسي اوجد بعض املعارضة لوقف تنفيذ القرارات
االدارية السلبية,اما يف العراق فال يوجد ما يشري اىل امكانية وقف
تنفيذ القرارات االدارية السلبية اال انه اشار صراحةً اىل امكانية
الطعن فيها بااللغاء.
 )3اما فيما خيص القرارات االدارية املنفصلة عن العقد االداري
وأمكانية وقف تنفيذها فأن كالً من القضاء الفرنسي واملصري
فقد طبق نظام وقف تنفيذ القرارات االدارية املنفصلة.
املقرتحات
 )1اصدار تشريعات واضحة وصرحية تتعلق بأمكانية وقف تنفيذ
كالً من القرارات االدارية السلبية واملنفصلة ومعاملتها يف هذا
الشأن كالقرارات االدارية االجيابية ,تالفياً لالضرار اليت قد تلحق
املدعي من جراء امتناع االدارة او سكوتها.
 )2منح حمكمة القضاء االداري صراحةً اختصاص النظر يف امكانية
الطعن بالقرارات املنفصلة عن العقد االداري وادخال هذا االختصاص
ضمن اختصاصاتها املنصوص عليها يف املادة السابعة الفقرة رابعاً
من قانون التعديل اخلامس لقانون جملس شورى الدولة رقم ()17
لسنة .2013

مت بعونه
تعاىل
اهلوامش
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