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The Impact of the Constitutional Amendment in 

2011 and the law on the Elimination of the 

Administrative Judiciary and Civil Administrative 

Compensation 

 Abstract: 
In the light of the constitutional amendments, which were issued in 2011 and affected a large group of the 

Jordanian Constitution of 1952 materials including Article (100) which was revised to read "types of all courts and 
their levels, departments, responsibilities and how they are managed, are determined by a special law that states 
for the establishment of an administrative eliminate on two levels" instead of the previous text which states that 
types of all courts, levels, departments and responsibilities and how they are managed, are delermined by a 
special law that states for the establishment of High Court of Justice", and in the light of the issuance of 
Administrative Justice Act of 2014, implementation of these amendments, the present study was to highlight 
Reading over this amendment an orientation for the expansion of the jurisdiction of the administrative court to be 
created in view of the civil conflict and the limits of that jurisdiction and whether the administrative judiciary Act of 
2014 included any addition in this regard. 

The study found that the administrative judiciary law did not have any addition of the elimination of 
compensation, but repeated the same regulatory texts of the terms of reference of the High Court of Justice of 
the law of 1992 with some modifications in spite of the amendment of Article 100 of the Constitution, which 
necessitates the establishment of eliminate administrative to two degrees created an opportunity to create this 
elimination which includes all requirements and its details. The study resutted in a set of findings and 
recommendations that we believe to be of interest to create a complete administrative elimination we hope to be 
taken into consideration and adopted. 
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وقانون القضاء اإلداري على قضاء  1122أثر التعديل الدستوري 

  التعويض اإلداري األردني
 
 
 
 
 
 

 لخص م
( 211، ومنها المادة )2591وطالت مجموعة كبيرة من مواد الدستور األردني لعام  1122على ضوء التعديالت الدستورية التي صدرت في عام 

ى منه، حيث أصبح نصها "تعين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون عل
قضاء إداري على درجتين"، بداًل من نصها السابق الذي كان ينص على "تعين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إنشاء 

تنفيذًا لهذه  1122إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا"، وعلى ضوء صدور قانون القضاء اإلداري لعام 
يالت؛ فقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مدى قراءة هذا التعديل كتوجه لتوسيع اختصاص القضاء اإلداري المراد إنشاؤه بالنظر التعد

 أي إضافة بهذا الخصوص.  1122بالمنازعات المدنية، وحدود هذا االختصاص، وهل تضّمن قانون القضاء اإلداري لعام 
نما قام بتكرار النصوص ذاتها الناظمة الدراسة أن قانون القضحيث أثبتت  اء اإلداري لم يضف جديدا بموضوع قضاء التعويض، وا 

من الدستور القاضي  211، مع إجراء بعض التعديالت عليها، بالرغم من أن تعديل المادة 2551الختصاصات محكمة العدل العليا في قانونها لعام 
 إلنشاء هذا القضاء، شاماًل كافة متطلباته وتفاصيله.بضرورة إنشاء قضاء إداري على درجتين شكل فرصة 

لذا خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي نرى أنها تصب في مصلحة اكتمال إنشاء قضاء إداري متكامل، ونتمنى أن يتم األخذ 
 بها وتبنيها.

 مقدمة
من أكثر المواضيع اختالفًا في الدول هو تنظيمها للقضاء 

فاالختالف يبدأ من وجوده بشكل مستقل عن القضاء العادي  اإلداري،
أم يعتبر جزءا منه، ويستمر االختالف أيضًا ليصل إلى درجات 
التقاضي في هذا القضاء، فبينما تذهب دول إلى تنظيمه على غرار 
القضاء العادي، بحيث يتألف من عدة درجات، وتتشعب الدرجة 

 خرى على محكمة واحدة فقط.الواحدة إلى عدة هيئات، تقصره دول أ

غير أن الخالف بين الدول في تنظيمها للقضاء اإلداري ال 
يقتصر عند هذا الحد، بل يستمر الخالف حتى يصل إلى 
االختصاص الذي يناط بهذا القضاء، فبينما تجعله بعض الدول 
مختصا بالمنازعات اإلدارية وتوابعها كافة، تقصره دول أخرى على 

مشروعية القرارات اإلدارية من عدمها، مع ترك  قضاء النظر بمدى
باقي التبعات القانونية المترتبة على إلغاء القرار الصادر من قبل 

 القضاء اإلداري للقضاء العادي.

ويأتي بحثنا هذا ليلقي الضوء على إحدى نقاط االختالف، وهي 
تتعلق بمنح القضاء اإلداري وعقد االختصاص له للنظر بالمنازعات 

دنية المستندة إلى عمل إداري والبت بها، والتي هي باألصل من الم
 اختصاص القضاء العادي.

وحيث طالت التعديالت الدستورية التي أجريت على الدستور 
تنظيم القضاء اإلداري، وحيث صدر قانون  1122األردني في عام 

القضاء اإلداري تنفيذًا لتلك التعديالت؛ فيأتي بحثنا هذا محاولة 
وف على مدى وجود مؤشرات في تلك التعديالت والقانون على للوق

إيجاد قواعد اختصاص جديدة لقضاء تعويض إداري أردني، وبالتالي 
هل ترجم المشرع تلك المؤشرات عند سنه للتشريع الالزم لتنفيذ هذا 

 التعديل.
 وفي هذا المقام يمكن طرح التساؤالت التالية:

ت إلى إجراء تعديل جوهري هل إرادة المشرع الدستوري انصرف -
 على القضاء اإلداري األردني بحيث يوسع اختصاصه.

" التي حلت محل إنشاء قضاء إداري على درجتينهل عبارة " -
عبارة "إنشاء محكمة عدل عليا" تسمح بالتوسع في فهم إرادة 
المشرع الدستوري إليجاد قضاء إداري أردني متكامل يختص 

فقة القرارات اإلدارية للقانون النظر باإلضافة إلى مراقبة مدى موا
والبت بالمنازعات المدنية عن شقي العمل اإلداري على غرار ما 

 هو موجود لدى بعض الدول الشقيقة.

 قزمارمحمد ناديا د. 
 الحقوق كلية  -قسم القانون الخاص

 االردن - عمان العربيةامعة ج
 d.nadiaquzmar@yahoo.com 
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هل أضاف المشرع العادي جديدًا في قانون القضاء اإلداري فيما  -
يتعلق بقضاء التعويض المرتبطة بالقرارات اإلدارية المخالفة 

 للقانون.
الخصوص يمكن إيراد مجموعة من الفرضيات ومحاولة  وبهذا

 إثبات صحتها على النحو التالي:
من  211لم تنصرف إرادة المشرع الدستوري لدى تعديله للمادة  -

إلى توسيع اختصاصات القضاء  1122الدستور في عام 
 اإلداري.

من الدستور يسمح  211إن مضمون التعديل الذي طال المادة  -
ضاء إداري متكامل على غرار ما هو موجود بالتوسع إليجاد ق

 لدى بعض دول الجوار.
قاااااانون القضااااااء اإلداري النافاااااذ لااااام يضاااااف جديااااادًا بخصاااااوص 
اختصاصاااات القضااااء اإلداري، بااال كااارر ذات النصاااوص التاااي كانااات 

ولغايااات إعطاااء هااذا الموضااوع واردة فااي قااانون محكمااة العاادل العليااا.  
م منح القضاء اإلداري صالحية حقه ال بد بداية من الوقوف على مفهو 

البات بالمنازعاات المدنيااة، ومان ثاام البحاث فاي الواقااع األردناي والتعااديل 
الدساااتوري وقاااانون القضااااء اإلداري األردناااي الجدياااد. لاااذا سااانتناول هاااذا 

 البحث من خالل تقسيمه إلى مبحثين على النحو اآلتي:
 مبحث أول: مفهوم قضاء التعويض اإلداري.

 التعديل الدستوري على قضاء التعويض اإلداري. مبحث ثان: أثر

 مبحث أول
  اإلداري  مفهوم قضاء التعويض

ذكرنا ساابقًا أن بعاض الادول تقصار اختصااص القضااء اإلداري 
فيهااا علااى الباات فااي طلبااات التعااويض المسااتندة إلااى قاارار إداري غياار 

 مشروع، والتي هي باألساس من اختصاص القضاء العادي.
قوف في هذا المبحث على المقصود بالمنازاعاات لذا سنحاول الو 

المدنياة التاي هاي باألسااس مان اختصااص القضااء العاادي فاي مطلااب 
أول ، والوقاوف بعاد ذلاك علااى المقصاود بقضااء التعاويض اإلداري فااي 

 مطلب ثان، على النحو اآلتي:

 مطلب أول
 مفهوم المنازعة المدنية

مصاااااطلحات يعتباااار مصاااااطلح "المنازعاااااات المدنيااااة" مااااان أكثااااار 
القااانون صااعوبة وتشااعبا، وقااد تاام تناولااه سااابقًا بالعديااد ماان الدراسااات، 
وبالتاالي ال مجاال للخاوض فاي هاذا الموضاوع والتوساع فياه، وسنقتصار 

 على ما نحتاج إليه لغايات بحثنا هذا.
لذا سنبدأ بتحديد مفهوم المسؤولية بشكل عام، والتي تعرف بأنها 

بمعنااى أنهااا جاازاء ، 2غياار جااائزمحاساابة شااخص علااى فعاال أو امتناااع 
علااى مخالفااة الشااخص أحااد الواجبااات الملقاااة علااى عاتقااه، والتااي تكااون 

بااادورها إماااا واجباااات مصااادرها القاااانون، أو أن تكاااون واجباااات فرضاااها 
 .(3()1)المجتمع على اإلنسان لكونه كائنا" يعيش بداخله

فااا ذا أخااال الشاااخص بالواجاااب االجتمااااعي فااا ن المساااؤولية التاااي 
مساااؤولية أخالقياااة، وال يتعااادى الجااازاء علاااى هاااذا الناااوع مااان  تنشاااأ هاااي

المسااؤولية سااوى االسااتهجان ماان جانااب المجتمااع علااى أخااالل الواجااب 
الااذي أخاال بااه، فاا ذا ارتقااى األخااالل إلااى اعتااداء أصاااب المجتمااع فاا ن 
المسؤولية التي تنشاأ هاي المساؤولية الجزائياة، ويكاون الجازاء عليهاا هاو 

عقوبااة، أمااا إذا أصاااب األخااالل حااق الغياار الااردع عاان طريااق توقيااع ال
فالمسااؤولية التااي تنشااأ هااي المسااؤولية المدنيااة، ويكااون الجاازاء المترتااب 
عليهاااا هاااو جبااار الضااارر، إماااا ب عاااادة الحاااال إلاااى ماااا كاااان علياااه، أو 

 .2بالتعويض عما لحق الغير من ضرر
والمساؤولية المدنياة بادورها تنقسام إلاى ناوعين: المساؤولية العقدياة 

ق إذا امتناع المادين عان تنفياذ التزاماه العقادي، أو نفاذه علاى وجاه وتتحق
معين الحق ضررا بالدائن )كأن يكون هناك عقد بيع، ثم ال يسلم الباائع 
العااااين المباعااااة إلااااى المشااااتري فيكااااون البااااائع قااااد أخاااال بالتسااااليم(، أمااااا 
المسااؤولية التقصاايرية فتتحقااق إذا أخاال شااخص بمااا فرضااه القااانون ماان 

اإلضااارار باااالغير وهاااو التااازام واحاااد ال يتغيااار )كاااأن يعتااادي  التااازام بعااادم
شخص على مال الغير، فيلحاق باه تلفاا، فيكاون هاذا الشاخص قاد أخال 

 . 9بالتزام قانوني عام يملي عليه عدم اإلضرار بالغير
وبالتالي ف ن المنازعة المدنية التي نحن بصددها هي التي 

خر بالمنازعة، ف ما أن تستند إلى قيام مسؤولية مدنية بحق الطرف اآل
تكون مستندة إلى عالقة تعاقدية، وفي مثل هذه الحالة نكون بصدد 
منازعة مدنية عقدية، أو أن تكون مستندة إلى إخالل بالتزام قانوني 

 .6الحق أضّر بالغير، وبالتالي نكون بصدد منازعة مدنية تقصيرية

 مطلب ثان
 تحديد المقصود بقضاء تعويض إداري  

لبشرية تدفع اإلنسان للعيش داخل مجتمع. وباعتباره الطبيعة ا
عضوا في هذا المجتمع ف ن لإلنسان مصالح مختلفة، وعالقات 

 اجتماعية متعددة ال يمكن تركها دون تنظيم.
ومن هذا المنطلق فرضت الحياة االجتماعية أعرافا وتقاليد، 
اد وبعدها قواعد وقوانين، على الجميع احترامها لصون حريات األفر 

ومصالحهم، وللحفاظ على التوازن وتكريس األمن، وبث روح النظام 
ذا كان الناس يولدون سواسية ومتساوين  والطمأنينة داخل المجتمع. وا 
في الحقوق، وقرروا العيش داخل مجتمع منظم؛ ف ن ظروف الحياة 
االجتماعية تخلق اختالالت بل وفوارق من شأنها أن تهدد حقوق 

  .7بهم أضرارا مختلفةالبعض منهم وتلحق 
ومن ثم نشأت نظرية المسؤولية والتعويض عن الضرر 

حناه بالمطلب السابق، فالمسؤوليةالحاصل، على النحو الذي أوض
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تقوم في جميع الحاالت التي يكون فيها الشخص ملزما بتعويض 
الضرر الذي أصاب شخصا آخر حينما يكون األول هو المتسبب في 

 .8هذا الضرر
على التعويض عن الضرر قد يتم بالطرق الودية،  والحصول

أي من خالل مطالبة المتسبب بالضرر وديًا، أو من خالل اللجوء إلى 
القضاء في حال لم تنجح الطرق الودية، واللجوء إلى القضاء يكون 

 من خالل رفع دعوى التعويض.
والمتسبب في الضرر يمكن أن يكون شخصا ذاتيا أو شخصا 

 معنويا.
 .5أس األشخاص المعنويين المتواجدين بالمجتمع تأتي الدولةوعلى ر 

ف ذا كانت مؤسسات الدولة هي المتسبب بالضرر ف ن األمر 
يحتاج إلى إقامة الدعوى على الدولة من خالل الحكومة التي تمثلها، 
وفي مثل هذه الحالة ف ن دعوى التعويض تعرف بأنها الدعوى التي 

لى حكم يلزم اإلدارة بأن تؤدي إليه يحركها المدعي بغية الحصول ع
تعويضًا عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة قيامها بتصرف 

 .21غير مشروع
والسؤال الذي يطرح هنا، من هي جهة القضاء التي يتم رفع 
الدعوى أمامها؟ هل هي ذات الجهة التي ترفع الدعوى إليها في حال 

أم أن هناك جهة قضاء أخرى كان المتسبب فردا من أفراد المجتمع، 
 يتوجب رفع الدعوى إليها؟

اختلفت الدول في هذا المقام، فمنها من ساوت بين الدولة وبين 
األفراد في حال تسببهم بحدوث ضرر للغير، وبالتالي ف ن دعوى 
التعويض التي ترفع على  الحكومة للمطالبة ب لزامها بدفع التعويض 

م الجهة المختصة ذاتها بالبت للمتضرر في هذه الحالة ترفع أما
 . 22بدعاوى التعويض التي ترفع على األفراد

وفي المقابل هناك دول أوجدت جهة قضائية مستقلة متخصصة 
بالبت بالدعاوى التي ترفع على  الحكومة أو على أي من مؤسساتها، 

، وبالتالي ف ن قضاء التعويض اإلداري هي 21مثل: فرنسا ومصر
ي أناطت بها الدولة صالحية البت بدعوى الجهة القضائية الت

التعويض التي ترفع على  الحكومة أو على أي من مؤسساتها 
للمطالبة ب لزامها بتعويض المتضررين من تصرف غير مشروع صدر 

 .23عن مؤسساتها
إلى -بقي أن نشير إلى أن القضاء اإلداري يختص باألصل 

ن التي ترفع في النظر بالطعو  -جانب النظر في دعوى التعويض
للطعن بالقرارات اإلدارية والمطالبة ب لغائها، وفي هذه الحالة يكون 
اختصاص القاضي اإلداري منحصرًا في إلغاء القرار اإلداري محل 

 الطعن أو رد الدعوى.
 

 بحث ثانم
  اإلداري األردني أثر التعديل الدستوري على قضاء التعويض
مدى تأثير التعديل نحاول في هذا المبحث التعرف إلى 

على  1122الدستوري الذي أجري على الدستور األردني في عام 
قضاء التعويض اإلداري، فهل سيؤدي هذا التعديل إلى تطوير 

 ؟القضاء؟ وكيف سيتم ذلك
هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل تناول واقع قضاء 

ثر التعويض اإلداري في األردن في مطلب أول، ومن ثم نتناول األ
المتوقع للتعديل الدستوري على قضاء التعويض في مطلب ثان وعلى 

 التوالي:
 مطلب أول

 واقع قضاء التعويض اإلداري في األردن
من خالل استعراضنا للتشريعات ذات الصلة بالقضاء اإلداري 

نجد أن  22في األردن وكذلك اطالعنا على شروحات تلك التشريعات
 ال والدة متعسرة.والدة قضاء إداري كانت وال تز 

وقد كانت أول اشارة صريحة ومباشرة حول القضاء اإلداري 
( من دستور المملكة لعام 211األردني هو ما تضمنته المادة )

تعين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها  ، والتي نصت على:2591
وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص 

 .29اء محكمة عدل علياهذا القانون على إنش
ليترجم ،  26ثم جاء بعد ذلك قانون تشكيل المحاكم النظامية

التوجيه الدستوري المشار إليه بالفقرة السابقة، والذي أوجب إنشاء 
محكمة عدل عليا، فأضاف وظيفة جديدة لمحكمة التمييز بصفتها 
محكمة عدل عليا، وهي النظر في المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء 

قرارات اإلدارية بصفة أساسية أو في الطعون المتعلقة بانتخابات ال
 . 71المجالس البلدية والمحلية

أنشئ على أرض الواقع  -وبموجب هذا القانون -بالتالي   
مكون من مكونات القضاء اإلداري، وبدأت محكمة التمييز بصفتها 

قت محكمة عدل عليا بالنظر في المنازعات اإلدارية، وبالتالي انطل
 عجلة القضاء اإلداري بشكل واضح ومحدد.

واستمر الوضع على هذه الحالة حتى صدر قانون محكمة 
وبصدوره تحقق ازدواج القضاء  ،258528 العدل العليا المؤقت لسنة

في األردن بصورة واضحة وصريحة، بالرغم من أن اختصاصات 
 محكمة العدل العليا في ظل هذا القانون جاءت محددة على سبيل
الحصر، وهذا يعني أن هذه االختصاصات تشكل استثناء على 
اختصاصات المحاكم النظامية التي لها الوالية العامة في النظر في 

 .25المنازعات اإلدارية األخرى 
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وبعد ذلك بثالث سنوات صدر قانون محكمة العدل العليا لسنة 
نه وباستعراض األحكام التي جاء بها هذا القانون نجد أ ،255111

حقق الكثير في مجال القضاء اإلداري، فباإلضافة إلى ما جاء به من 
توسع في اختصاصات محكمة العدل العليا، وأهمها اختصاصها 
بالنظر بكافة الطعون المتعلقة بالقرارات ذات الصلة بالوظيفة العامة،  
فقد ألغى هذا القانون تحصين القرارات اإلدارية أيًّا كانت الجهة 

 .12التي أصدرتهااإلدارية 
غير أن القفزة النوعية التي جاء بها هذا القانون تمثلت في عقد 
االختصاص لمحكمة العدل العليا للنظر والحكم في دعاوى التعويض 
عن القرارات واإلجراءات التي تقع ضمن اختصاصها، سواء بصفة 
أصلية أم بصفه تبعية، وبالتالي انتقل مشرعنا بالقضاء اإلداري من 

ء إلغاء إلى قضاء إلغاء وقضاء تعويض، بالرغم من اختصاره قضا
قضاء التعويض عن القرارات واإلجراءات التي تقع ضمن 

 .11اختصاصتها
غير أنه وبالمقابل أبقى هذا القانون القضاء اإلداري مؤلفا من 
محكمة واحدة، بمعنى أن النظر بالمنازعات الداخلة ضمن اختصاص 

ها منازعات التعويض، تنظر من قبل محكمة العدل العليا، ومن
المحكمة ذاتها وليس من قبل محكمة أدنى، ومن ثم تتاح الفرصة 

 لمحاكمة على درجتين.

 مطلب ثان
 األثر المتوقع للتعديل الدستوري على قضاء التعويض

في المطلب السابق تتبعنا واقع القضاء اإلداري، وتبين لنا أنه 
فقد وصل القضاء  2551لسنة في ظل قانون محكمة العدل العليا 

اإلداري في األردن إلى مرحلة ُعقد فيها االختصاص لهذا القضاء 
للنظر والحكم في دعاوى التعويض عن القرارات واإلجراءات التي تقع 

 ضمن اختصاصه سواء بصفة أصلية أم بصفه تبعية.
غير أنه وبالرغم من هذه القفزة النوعية التي أحدثها المشرع في 

إال أن المشرع أصر على إبقاء  2551حكمة العدل العليا قانون م
القضاء اإلداري مؤلفا من محكمة واحدة، وهي محكمة العدل العليا. 
األمر الذي اضطر المشرع الدستوري أن يتدخل بنص صريح وواضح 
وال لبس فيه يضمن وجوب أن يكون القضاء اإلداري على درجتين، 

من الدستور، بحيث أصبح  211وذلك من خالل تعديله لنص المادة 
تعين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها  نصها على النحو التالي:

وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص 
 .32هذا القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين

مثل المجلس -ومنذ صدور التعديل بدأت الجهات الرسمية 
ب عداد مشروع قانون ينظم القضاء اإلداري،  -لالقضائي ووزارة العد

ليتم تنفيذ األمر الدستوري الجديد، وعقدت العديد من ورش العمل 

لتدارس مشروع القانون، وتم نشر مشروع القانون على عدة مواقع 
 إلكترونية، وتناوله الكثير من شراح القانون بالبحث والتعليق.

واالنتقادات التي وجهها  والحقيقة أنه وبالرغم من أن التعليقات
الكثيرون لمشروع القانون غاية  في األهمية؛ إال أن أيًّا من التعليقات 
واالنتقادات التي تمكن الباحث من الحصول عليها لم يطالب بضرورة 
أن يكون إنشاء القضاء اإلداري في المرحلة الحالية متالئما مع توجه 

المنازعات المدنية  منذ المشرع لمنح الصالحية لهذا القضاء للبت ب
، حيث إن المنازعات المدنية تختلف كثيرًا عن المنازعات 2551عام 

 اإلدارية.
فدعوى التعويض أمام القضاء اإلداري تختلف عن دعوى 
اإللغاء في أن األولى تقام الخصومة بها بين المدعي وبين جهة 

لغاء اإلدارة التي أصدرت القرار، في حين أن الخصومة في دعوى اإل
 .12تقوم بين المدعي والقرار اإلداري نفسه

وقد أكدت ذلك محكمة العدل العليا بقولها: "يشترط في رافع 
الدعوى أن يكون صاحب حق أصابته جهة اإلدارة بالقرار الملغي 

 .19بضرر يراد رتقه والتعويض عنه"
كما تختلف مهمة القاضي في المنازعات المدنية، فهي تمتد 

ائع، وحسم جميع عناصر النزاع، وتحديد المركز لتشمل بحث الوق
، وهذا بخالف مهمة القاضي في دعوى اإللغاء،  16القانوني للطاعن

حيث يقتصر دوره على البحث في مدى مشروعية القرار اإلداري، 
 وبالتالي إلغاء القرار أو رد الدعوى.

كما أن دعوى التعويض تختلف أيضا من حيث موعد إقامتها، 
، وهذا ما أكدته محكمة العدل  17متها طالما لم تسقط بالتقادمفيمكن إقا

، الذي 298/112118العليا في أكثر من قرار، كان آخرها قرار رقم 
 أكدت بموجبه على قرارتها السابقة.

كما تختلف دعوى التعويض بعدم اشتراط ضرورة التظلم إلى 
سية لتلك الجهة التي أصدرت القرار المشكو منه أو إلى الجهة الرئا

الجهة، بخالف دعوى إلغاء القرار اإلداري، حيث ال بد من القيام بهذا 
، مع  15اإلجراء قبل اللجوء إلى طريقة الطعن بالقرار المشكو منه

األخذ بعين االعتبار أن المشرع األردني لم يتطلب في قانون محكمة 
 العدل العليا وال في قانون القضاء اإلداري النافذ التظلم اإلداري.

هذه الخصائص والمميزات لدعوى التعويض لم يراعها واضعوا 
مشروع القانون اإلداري، كما لم يتطرق لها معظم من تناولوا هذا 

الذي تضمن -رح والتمحيص، ويأتي التعديل الدستوري المشروع بالش
فرصة  -توجيها للمشرع العادي بأن  ينشئ قضاء إداريا على درجتين

مواتية ليتم إنشاء قضاء إداري يصلح للبت بالمنازعات المدنية ذات 
الصلة بالعمل اإلداري، ليشجع المتضرر على اللجوء للقضاء اإلداري، 

اء أو بصورة مستقلة عوضًا عن اللجوء سواء مع رفعه لدعوى اإللغ
 .31إلى المحاكم النظامية
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والمتمثل  1122لكل ما تقدم نجد أن التعديل الدستوري لعام 
ب نشاء قضاء إداري على درجتين يشكل فرصة مناسبة وخطوة في 
الطريق الصحيح إلنشاء قضاء إداري مؤهل بما فيه الكفاية للنظر 

تي أناطها به المشرع، والتي من الممكن والبت بالمنازعات المدنية ال
 أن تناط به مستقباًل.

 مطلب ثالث
  أثر قانون القضاء اإلداري على قضاء التعويض

تنفيذًا للتعديل الدستوري الذي أشرنا إليه آنفًا صدر قانون 
وبموجب هذا القانون  ،112232لسنة  17القضاء اإلداري األردني رقم 

اإلداري ويتكون من المحكمة اإلدارية فقد أنشئ قضاء يسمى القضاء 
 .31والمحكمة اإلدارية العليا

والسؤال الذي يطرح هنا هل أضاف هذا القانون أي جديد 
بخصوص صالحية القضاء اإلداري واختصاصه بالنظر بالمنازعات 

 المدنية؟
واذا كانت اختصاصات المحكمة اإلدارية العليا واضحة 

التي ترفع إليها في جميع األحكام  ومحددة، تتمثل بالنظر في الطعون 
النهائية الصادرة عن المحكمة اإلدارية، وتنظر في الطعون من 

، وأن أسباب الطعن لدى هذه  33الناحتين الموضوعية والقانونية
كون الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة المحكمة تنحصر في 

طالن في الحكم القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع ب
أو إذا صدر الحكم خالفًا  أو بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم،

لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية، سواء أدفع بهذا الدفع أم لم 
ف ن األمر يحتاج إلى البحث في اختصاصات المحكمة ؛  32يدفع

 سة من القانون وعلى النحو اآلتي:اإلدارية، التي حددتها المادة الخام

تختص المحكمة اإلدارية، دون غيرها، بالنظر في جميع الطعون  .أ
 : المتعلقة بالقرارات اإلدارية النهائية بما في ذلك

الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة  .2
والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة، 

ن واألنظمة وفي الطعون االنتخابية التي تجرى وفق القواني
المعمول بها ما لم يرد نص في قانون آخر على إعطاء هذا 

 االختصاص لمحكمة أخرى.
الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات اإلدارية النهائية  .1

المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترفيع أو بالنقل أو 
خدمة أو باالنتداب أو باإلعارة أو بالتكليف أو بالتثبيت في ال

 بالتصنيف.
طعون الموظفين العموميين المتعلقة ب لغاء القرارات اإلدارية  .3

 النهائية المتعلقة ب نهاء خدماتهم أو إيقافهم عن العمل.

طعون الموظفين العموميين المتعلقة ب لغاء القرارات النهائية  .2
 الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية.

والمكافآت والزيادات  الطعون الخاصة بالرواتب والعالوات .9
السنوية والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين أو 

 للمتقاعدين منهم أو لورثتهم بموجب التشريعات النافذة.
الطعون التي يقدمها أي متضرر لطلب إلغاء أي نظام أو  .6

تعليمات أو قرار، والمستندة إلى مخالفة النظام للقانون الصادر 
فة التعليمات للقانون أو للنظام الصادرة بمقتضاه، أو مخال

بمقتضاه، أو مخالفة القرار للقانون أو النظام أو التعليمات التي 
 صدر باالستناد إليها.

الطعون التي يقدمها أي متضرر والمتعلقة ب لغاء القرارات  .7
اإلدارية النهائية، ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة 

 بمقتضاه.
نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات الطعون في أي قرارات  .8

اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات 
 التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.

الطعون التي تعتبر من اختصاص المحكمة اإلدارية بموجب  .5
 أي قانون آخر.

تختص المحكمة اإلدارية بالنظر في طلبات التعويض عن   .ب
رارات واإلجراءات المنصوص عليها األضرار الالحقة نتيجة الق

 في الفقرة )أ( من هذه المادة إذا رفعت إليها تبعًا لدعوى اإللغاء.

من قانون القضاء  35كما أوجبت الفقرة )ب( من المادة 
اإلداري عندما قررت أن تختص المحكمة اإلدارية بالنظر في جميع 
 الدعاوى التي كانت من اختصاص محكمة العدل العليا بموجب

 . 39التشريعات النافذة قبل نفاذ أحكام هذا القانون 
وبالتالي ف نه لم يطرأ أي تعديل على اختصاصات المحكمة 
اإلدارية بشكل عام، فهي تنظر بالدعاوى ذاتها التي كانت تختص بها 
محكمة العدل العليا سابقا، وعليه لم يضف القانون أية نصوص 

ري األردني بالمنازعات قانونية تعدل على اختصاص القضاء اإلدا
 المدنية.

فتبقى المحكمة اإلدارية مختصة فقط في طلبات التعويض عن 
القرارات واإلجراءات الصادرة عن جهة اإلدارة والمؤسسات العامة 

 .36والمطعون بها أمامها سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية
بمعنى أن قانون القضاء اإلداري األردني الذي جاء ترجمة 
للتعديل الدستوري لم يضف أي جديد بخصوص اختصاص القضاء 
اإلداري في األردن بالنظر بالمنازعات المدنية، ويبقى قضاء التعويض 
اإلداري األردني على ما هو عليه، من حيث اقتصاره فقط على 
طلبات التعويض المتعلقة بالقرارات واإلجراءات غير المشروعة الملغاة 

 ختصاصه.الداخلة باألصل ضمن ا
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وعليه ف ن كافة المنازعات المدنية التي يكون أساسها العقود 
واالتفاقيات التي تبرمها اإلدارة مع اآلخرين تخرج عن اختصاص 
القضاء اإلداري األردني وتبقى داخلة ضمن اختصاص المحاكم 

    المدنية في القضاء النظامي.
 الخاتـمة:

لتعديل الدستوري لعام تناولنا في هذه البحث اآلثار المتوقعة ل
، والمتضمن إنشاء قضاء إداري على درجتين، وقانون القضاء 1122

اإلداري الذي صدر تنفيذًا للتعديل الدستوري. حيث بًينت الدراسة 
مفهوم المنازعات المدنية ودعوى التعويض، وبًينت أيضا المقصود 

ي بقضاء التعويض اإلداري، ثم تناولت واقع قضاء التعويض اإلدار 
األردني، وبعدها تم البحث في كيفية استغالل التعديل الدستوري 
لغايات إنشاء قضاء إداري يلبي متطلبات البت بالمنازعات المدنية، 
وبعدها تناولت الدراسة أثر صدور قانون القضاء اإلداري األردني فيما 
يتعلق بصالحية النظر بالمنازعات الدولية، وعلى ضوء ذلك فقد برزت 

 بعض النتائج والتوصيات:لدينا 
 النتائــج:

المشرع األردني أناط بالقضاء اإلداري )محكمة العدل العليا في  .2
حينه( صالحية النظر والبت بالمنازعات المدنية ذات الصلة 

 .2551بالقرارات اإلدارية الملغاة منذ عام 
هناك فروق كبيرة بين دعوى التعويض ودعوى اإللغاء إمام  .1

ولكل منهما متطلبات تختلف عن األخرى، وأن القضاء اإلداري، 
مهمة القاضي بدعوى التعويض تختلف عن مهمته في دعوى 

 اإللغاء على النحو الذي أوضحناه في هذا البحث.
بالرغم من االختالفات بين دعوى التعويض ودعوى اإللغاء إال  .3

أن قانون القضاء اإلداري ال يزال يتعامل مع صالحية النظر 
ويض بالتشكيل ذاته الذي تنظر به دعوى اإللغاء بقضايا التع

 وبالكيفية ذاتها.
الذي جاء تنفيذًا للتعديل  1122قانون القضاء اإلداري لعام  .2

متطلبات النظر والبت بالمنازعات المدنية،  الدستوري لم يلب ّ 
ويعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى أن  معظم من تناولوا هذا 

أن كان مشروعًا أغفلوا خلوه من مراعاة  القانون بالشرح والنقد إبان
 هذه المتطلبات.

 التوصيات:
ندعو إلى ضرورة دراسة صياغة مشروع قانون معدل لقانون  .2

يتضمن مراعاة  -بالرغم من حداثة صدوره-القضاء اإلداري 
متطلبات النظر بطلبات التعويض وبالمنازعات المدنية وتشعباتها 

لدى  -ني من المبحث الثانيالتي تم تناولها في المطلب الثا-
نظر القضاء اإلداري في طلبات التعويض عن القرارات اإلدارية 

 المخالفة للقانون والملغاة.

ندعو المحكمة اإلدارية والمحكمة اإلدارية العليا إلى ضرورة  .1
التي تم تناولها -األخذ بعين االعتبار متطلبات المنازعات المدنية 
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بطلبات التعويض المرتبطة بالقرارات اإلدارية الملغاة إلى حين 

 صدور القانون المعدل المشار إليه بالتوصية السابقة.
ندعو إلى ضرورة تنظيم الطلبات المستعجلة المرتبطة بطلبات  .3

إلغاء القرارات، أو اإلجراءات اإلدارية، وطلبات التعويض 
شكل مفصل قابل للتطبيق، يكفل حقوق األطراف، المرتبطة بها ب

 من خالل القانون المعدل الذي أشرنا إليها بالتوصية األولى.

 قائمة المراجع
 أواًل: المراجع الفقهية:
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د.خالد خالص، بحث بعنوان، اإلجراءات المتبعة في دعوى  .2
من مجلة الحوار  522التعويض اإلدارية، منشور في العدد رقم 
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دكتور عايد رجا خاليلة، محاضرات ألقيت على الدراسين في  .7

 أكاديمية الشرطة الملكية، غير منشورة.
ي األردني، د.عدنان السرحان ود.نوري خاطر، شرح القانون المدن .8

 .2557بال دار نشر، عمان األردن، 
د.علي شطناوي، مسؤولية اإلدارة عن أعمالها الضارة، دار وائل  .5

 .1118، 2للنشر والتوزيع، ط
د.محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني، النظرية العامة  .21

لاللتزامات، الجزء األول، مصادر االلتزام، مطبعة دار الكتاب، 
 .2576ورية العربية السورية دمشق، الجمه

د.محمد وليد العبادي، الوجيز في القضاء اإلداري، دراسة  .22
قضائية تحليلية مقارنة، الطبعة األولى، دار المسار للنشر 

 .1112والتوزيع، المفرق، 
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من مجلة الحوار المتمدن اإللكترونية الصادرة بتاريخ  522منشور في العدد رقم 

 .7، ص32/7/1112
 المرجع السابق ذاته والصفحة ذاتها. .8
 .8د.خالد خالص، مرجع سابق، ص .5
د.فهد عبد الكريم أبو العتم، القضاء اإلداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة  .21

 .929، عمان، ص1119زيعللنشر والتو 
دكتور عايد رجا خاليلة، محاضرات ألقيت على الدراسين في برنامج  .22

 .22الماجستير، أكاديمية الشرطة الملكية، غير منشورة، ص
لم تعرف المنازعة اإلدارية في مجال التعويض طريقها إلى القضاء في فرنسا  .21

، وتتلخص وقائع 2873فبراير  8إال انطالقا من  حكم بالنكو الصادر بتاريخ 
هذا الحكم في أن فتاة تدعى اجنس بالنكو تعرضت للدهس من قبل سائق عربة 
تابعة لشركة التبغ الفرنسية، فأقام والد تلك الفتاة دعوى على محافظ محافظة 

 2381الجيروند ممثل الدولة الفرنسية للمطالبة بالتعويض على أساس المواد )
الفرنسي، حيث أثيرت إشكالية مدى ( من القانون المدني 2382، 2383،

اختصاص القضاء اإلداري بالنظر في مثل هذه الدعوى، فقررت محكمة التنازع 
الفرنسية اختصاص القاضي اإلداري )د.ناصر لباد، الوجيز في القانون 

 (.31الجزائر، ص ، سطيف12اإلداري، دار المجدد للنشر والتوزيع، الطبعة 
 جع السابق ذاته والصفحة ذاتها.دكتور عايد رجا خاليلة، المر  .23
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