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Abstract: 
The judicial ruling issued to annul an administrative decision is as binding as are all other conclusive judicial 

rulings, and this bind is not limited to the ruling of annulment, but includes the judicial rulings issued to reject a 

case, rulings of jurisdiction, rulings of acceptance, and the judicial ruling to stop the implementation of the 

administrative decision. The bind means that the court of jurisdiction has exhausted its powers after the 

promulgation of a conclusive ruling. Thus, the said ruling is a title to the truth and justice, and it cannot be proven 

otherwise, as the subject, which was previously dismissed by a court, may not be presented before another unless 

using the prescribed legal means to challenge the judicial ruling. Therefore, the acquittal of the judicial ruling 

issued for the annulment of the order makes it enforceable and otherwise there are many legal effects. However, in 

order for the ruling to become effective and binding, there must be certain conditions, as the ruling must be judicial, 

as it should be conclusive, and requires to be binding, and that there is a union between the opponents, the subject, 

and the reason. 
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 10/10/9102البحث قبول    10/9102/ 90البحث  استالم

 :الملخص
ة ال تقتصــر مثل سـائر األحكـام القضــائية القطعيــة, وهــذه الحجيــ   ,ة األمر المقضي بهبحجي   ,قضائي الصادر بإلغاء القرار اإلداريع الحكم اليتمت  

ن   ,علــى حكــم اإللغــاء القضـائي الصـادر بوقـف والحكـم  ,والحكـم بـالقبول باالختصاص,والحكم  ,مــا تشــمل األحكــام القضــائية الصــادرة برفض الدعوىوا 
الحكم القضائي  واليتهــا بعــد إصــدارها للحكــم القطعي, وبذلك فإن   استنفذتمحكمــة الموضــوع  ة بشــكل عــام يقصــد بهــا أن  تنفيـذ القـرار اإلداري, والحجيــ  

 إال ,ا أمـام محكمـة أخـرىيجـوز عـرض الموضـوع الـذي فصـل فيـه سـابق   ا للحقيقـة والعدالـة, وال يمكن إثبات عكس ذلك, كمـا العنوان   ُيعد   ,المـذكور
ـة األمـر المقضـي بـه, يجعلـه الحكـم القضـائي الصـادر باإللغـاء لحجي   اكتساب باستعمال الطرق القانونية المقررة للطعن باألحكام القضائية, وعليـه فـإن  

 أن تتـوافر فيـه شـروط   بـد   ا للحجيـة, الا ومكتسـب  ـه لكـي يصبح الحكـم القضـائي نافـذ  ـن اآلثـار القانونيـة, بيـد أن  وبخالفـه تترتـب العديـد م ,واجـب النفـاذ
 ,الموضوعو  ,حاد بين الخصومت  اة كذلك أن يكون هناك ا, ويشترط للحجي  ا, كمـا ينبغـي أن يكون قطعي  أن يكـون الحكـم المـذكور قضـائي   بـد   نـة, إذ المعي  

 والسبب.
الكلمات  المفتاحية: القرار اإلداري, الحجية, إالغاء القرار اإلداري, اآلثار القانونية.

: المقدمة
 :أهمية الدراسة

في  ,إحدى أهم ضمانات األفراد إبرازالبحث في  أهميةتكمن 
بإلغاء القرار اإلداري بأثر رجعي إلى  ,مواجهة سلطة القضاء اإلداري

األمر  ,ة مطلقةب على حكم اإللغاء من حجي  وما يترت   ,لحظة صدوره
رقم ذو ال األردنيه قانون القضاء د حقوق الغير وفق ما أقر  الذي قد يهد  

ومدى تنفيذ  ,من جهة, وبيان آثار حكم اإللغاء م9102لعام  ,(90)
 اإلدارة أو تقصيرها في تنفيذه من جهة أخرى.

 :إشكالية الدراسة
دة آلية محد  ع األردني اسة بعدم وضع المشر  ل إشكالية الدر تتمث  

تلتزم بمقتضاها اإلدارة بتنفيذ أحكام اإللغاء, وعدم وضع ضوابط زمنية 
 .لضمان حسن تنفيذ هذه األحكام ؛وقانونية

 :أهداف الدراسة
قة الجوانب القانونية والواقعية المتعل   لتوضيحتهدف هذه الدراسة 

وبيان الوسائل الكفيلة  ها,تنفيذة حجي  و  ,ة أحكام اإللغاءبمسألة حجي  
ع على الوجه الذي أراده المشر   ,لضمان حسن تنفيذ هذه األحكام

رقم ذي الضمن تطبيقات قانون القضاء األردني  ,والقضاء األردني
 .م9102( لعام 90)

 :منهجية الدراسة
ارتأى الباحثان معالجة هذا الموضوع وفق المنهج الوصفي 

العناصر التي يقوم عليها محور  شرح أهم  من خالل  ,والتحليلي
بداء مع بيان األسانيد القانونية التي نص   ,الدراسة وتحليلها ت عليها, وا 

وبيان مسلك القضاء األردني بخصوصها, وقد  ,بها المتعل قةآراء الفقه 
ث األول عن ماهية الحكم في دعوى مت الدراسة إلى مبحثين, يتحد  س  قُ 

ثار الحكم ص للحديث عن آلثاني فقد خص  اإللغاء, أما المبحث ا
 باإللغاء.

 :تمهيد
برقابته على  ,تقتصر سلطة القاضي اإلداري في دعوى اإللغاء

ق من أي بالتحق   –سيادة القانون–مدى تنفيذ اإلدارة مبدأ المشروعية 
أو مخالفته للقانون  ات فاقهمن حيث  ,مدى مشروعية القرار اإلداري

م القاضي اإلداري إما بإلغاء القرار اإلداري بمعناه العام, ويكون حك
ا لمخالفته مبدأ المشروعية, أو اإلبقاء عليه إذا ما نظر   ,اا أو جزئي  كلي  

بعد استكمال  , وهذا ما يتم  (0)الدعوى ه مشروع وحكم برد  ن  أله  ات ضح
, والقاضي (9)كافة شرائطها الشكلية والموضوعيةلدعوى اإللغاء 

تطيع أن يذهب إلى أبعد من ذلك, فليس له أن ال يس هنااإلداري في 
أو االمتناع عن عمل,  ,يصدر أوامر صريحة لإلدارة بالقيام بعمل

ل القرار اإلداري ليمحو ما لحق به من عيوب, ا أن يعد  وليس له أيض  
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سلطته تنحصر في الحكم  باإللغاء أو برفض الدعوى فقط,  ن  إحيث 
أمر لجهة اإلدارة بعمل شيء  دارإصا م الطاعن للمحكمة طالب  فلو تقد  

اختصاصها مقصور على  ن  إالمحكمة ال تملك ذلك, حيث  فإن   ,نمعي  
 أو تسوية المراكز القانونية بتطبيق القانون. ,إلغاء القرارات المخالفة

 :المبحث األول
 :الحكم في دعوى اإللغاء

على  ,تقتصر صالحية المحكمة اإلدارية في منازعات اإللغاء
ن عدم مشروعية القرار إذا تبي   ,اا أو جزئي  إلغاء القرار كلي  الحكم ب

ف أحد الشروط إذا تخل   ,الدعوى شكال   المطعون فيه, أو الحكم برد  
القرار  ن أن  إذا تبي   ,اوالحكم برد الدعوى موضوع   ,الشكلية لقبولها

مشروع مطابق ألحكام القانون, وفي جميع الحاالت يجب على اإلدارة 
الالزمة بذلك. وهذا ما  اإلجراءاتخاذ كافة وات   ,م بتنفيذ الحكمااللتزا

 اآلتية: ةا في المطالب الثالثتباع  الد راسة  ستتناوله

  :المطلب األول
 :حجية األحكام الصادرة برد الدعوى شكًل 

ق للدعوى اإلدارية في جانبها ى للقاضي اإلداري التطر  كي يتسن  
 اعتداء من عدمه على الحق   د من مدى وقوعوالتأك   ,الموضوعي

الموضوعي, والنظر في إمكانية منح الحماية القضائية لهذا الحق الذي 
ها الشكلي في شق   وقع اعتداء عليه من جهة إدارية, يجب عليه البت  

والتي يترتب على  ,. وينقسم الشق الشكلي إلى شروط إجرائيةأوال  
والتي يترتب  ,ولمخالفتها القضاء ببطالن اإلجراءات, وشروط القب

على مخالفتها القضاء بعدم قبول الدعوى, وما يزيد أهمية هذا 
( لسنة 90رقم )ذي الالموضوع هو صدور قانون القضاء اإلداري 

وال سيما شروط  ,ا خاصة بالدعوى اإلداريةالذي أورد أحكام   م,9102
كون قانون محكمة العدل العليا  ,ها ليست جديدةرغم أن  على القبولها, 
, ويقصد بشروط (0)عليها وتعديالته نص   م0229( لسنة 09رقم )ذو ال

ى حت   ,الدعوى الشكلية تلك الشروط التي يجب أن تتوافر قبل رفعها
في  اإلداريومخاصمة القرار  الن ظر فيها,لمحكمة اإلدارية ل يتسن ى
ي إلى يؤد   ؛ها أو بعضهاعدم توافر هذه الشروط كل   أن  , ذلك ضوئها

, أي دون بحث محور (2)دعوى دون فحص موضوعهاعدم قبول ال
ل في فحص مشروعية أو عدم مشروعية القرار اإلداري النزاع المتمث  

ق بالقرار المطعون فيه, موضوع الطعن, وهذه الشروط منها ما يتعل  
رفع الدعوى, أو وجود  بموعدق ق بالطاعن, وأخرى تتعل  ومنها ما يتعل  
 .(5)طعن مواز  

ع بها األحكام ة التي تتمت  حول الحجي   الفقه اختلف غير أن  
بين كونها حجية مطلقة أو جزئية  ,دعوى اإللغاء شكال   الصادرة برد  

ن كان الرأي الفقهي ا  , يقتصر أثرها على الخصوم فقط, و  (6))نسبية(
واقتصار  ,لرد دعوى اإللغاء شكال   النسبيةالراجح قد أخذ بالحجية 
ة التي تضبط هذا اعدة العام  الق , غير أن  (0)أثرها على الخصوم فقط

والموضوع, ولهذا ال  ,والسبب ,ر شروط وحدة الخصومهو توف   ,الشأن
ا م دعوى جديدة في الموضوع ذاته استناد  يجوز للخصم نفسه أن يقد  

بما , وهو ما قضت به محكمة العدل العليا في هذا الشأن هنفس للسبب
ُه:  الدعوى باعتبارها  "وبالنسبة للدفع الثالث وخالصته رد  جاء نص 

 ؛الفصل بموضوعها, فهو دفع غير وارد نه تم  أقضية مقضية, باعتبار 
المستدعين خاصموا وزارة التعليم العالي ووزير التعليم العالي, كما  ألن  
موضوعها ال عالقة له بالقرار اإلداري موضوع الطعن بهذه  أن  

مما  ,رةمتوف   أسس القضية المقضية وعناصرها غير القضية, وبهذا فإن  
 .(0)يتوجب رد هذا الدفع

ال  ,ف أحد شروط قبولها لتخل  رد دعوى اإللغاء شكال   غير أن  
يعني بالمطلق الحيلولة دون تقديم دعوى جديدة, شريطة توافر جميع 

 .الميعادق بشرط الشروط الواجبة في الدعوى الثانية, وبالتحديد ما يتعل  
تين بهذا الشأن, األولى ويرى الباحثان ضرورة التفريق بين حال

تقديم دعوى إلغاء جديدة, والثانية في حالة استحالة  إمكاني ةفي حالة 
 لتخلف ت دعواه شكال  د  المستدعي الذي رُ  تقديم دعوى جديدة, ذلك أن  

ذا توافرت بقية إيستطيع تقديم دعوى جديدة  ,أحد الشروط الشكلية
 حالة االستحالة فإن  باستثناء شرط الميعاد, أما في  األخرىالشروط 

إذا بنت  ,تقديم دعوى جديدة المستدعي أو الغير ال يملكون حق  
العمل  أو ألن   ,المحكمة من أسباب الرد عدم وجود قرار إداري أصال  

 من أعمال السيادة.

 :المطلب الثاني
 :اة األحكام الصادرة برد الدعوى موضوعً حجي  
 ,سالفة الذكر ق المحكمة من الشروط الشكليةبعد أن تتحق   
 المرفوعةق من الشروط الموضوعية في الدعوى ف إلى التحق  تنصر  
األحكام الصادرة في منازعة موضوعية قضاء   , وتعد  (2)أمامها

ة المطلقة على أساس الحكم يحوز الحجي  بأن ه ا, أي بمعنى موضوعي  
في دعوى  اكان هذا القضاء صادر  أسواء  ,في مركز قانوني موضوعي

 ار إداري, أم في دعوى قضاء كامل.إلغاء قر 
ق القاضي من عدم مشروعية القرار الطعين بعد وفي حال تحق  
 :حكم المحكمة ال يخرج عن إحدى نتيجتين , فإن  قبول الدعوى شكال  

القرار المطعون به  ن لها أن  ا, إذا تبي  الدعوى موضوع   رد   :األولى
و لعجز أ, ا فعال  وع  كان القرار مشر أسواء  ,فق مع القانونمشروع ومت  
ا, ا أو جزئي  إلغاء القرار كلي   :عائه, والثانيةة اد  صح   إثباتالمستدعي 

ة الدعوى بحج   ع األحكام الصادرة برد  وفي الحالة األولى تتمت  
ة ال تحول دون تقديم دعوى إلغاء جديدة هذه الحجي   أن  , غير (01)نسبية

ستند الطعن الجديد شريطة أن ي ,أو من الغير ,من المستدعي األول
على أسباب طعن جديدة مختلفة عن األسباب األولى في الدعوى, 

قة في الميعاد. وهذا ما قضت به محكمة العدل ومراعاة الشروط المتعل  
كما يحق لغير المدعي أن يطعن فيه : "العليا في قرار قديم لها بالقول
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ا مستند   ه مرة أخرىءلغاإباإللغاء, بل يجوز لنفس المدعي أن يطلب 
 .(00)ة جديدةإلى أدل  

 :المطلب الثالث
 :ة األحكام الصادرة باإللغاءحجي  

قها من الشروط الشكلية رأت المحكمة اإلدارية بعد تحق   إذا
القرار المطعون فيه ترد  ن  أن لها وتبي   ,والموضوعية لدعوى اإللغاء

 إصدارإلى فإن ها تبادر ه غير مشروع, وأن   ,عليه أحد أسباب الطعن
ا, ا أو جزئي  , وهذا اإللغاء قد يكون كلي  (09)حكم إلغاء القرار اإلداري

ي ويؤد   ,إذا ورد على القرار بجميع عناصره ق اإللغاء الكلي  حيث يتحق  
ا, وفي هذا طالق  إا من النظام القانوني, كأنه لم يصدر إلى اختفائه كلي  

إلغاء قرار  الشأن قضت محكمة العدل العليا في قرار لها بالقول: "إن  
ن رفض تسجيل المستدعي في سجل المتضم   ,مجلس نقابة المحامين

ا ... مم   ه غير محمود السيرة والسمعةبداعي أن   األساتذة؛المحامين 
 ,ا في الموضوع بشكل نهائييجعل قرار محكمة العدل العليا حاسم  

وال يجوز لمجلس نقابة المحامين إعادة بحث  ,ة على الكافةوحج  
صدار ,معة المستدعي وسلوكهموضوع س قرار بمنعه من مزاولة  وا 

لدى  الذي كان موضوع بحث   نفسه لسببلا استناد   ,لمدة سنة المهنة
 .(00)المحكمة في الدعوى السابقة

ا في جانب منه ق اإللغاء الجزئي إذا كان القرار معيب  بينما يتحق  
ت ر  ه فقط, وبهذا أقئفقط, كأن ترد عدم المشروعية على بعض أجزا

ه ال لها بالقول: "من المستقر عليه أن   محكمة العدل العليا قي قرار  
ن   ,يجوز أن تسري القرارات بأثر رجعي ب سريانها من تاريخ ما يتوج  وا 

يقوم على أساس  ,مبدأ عدم رجعية القرارات اإلدارية صدورها, إذ أن  
ند ت عاستقر   أوضاع   في ظل   ,عدم المساس بالحقوق المكتسبة لألفراد

ن معه إلغاء هذا الجانب من القرار المطعون صدورها, األمر الذي يتعي  
 من تاريخ صدوره الواجب اعتباره بدال   ,رجعي ق بنفاذه بأثر  المتعل   ,فيه

المستدعي, وعليه تكون أسباب الطعن غير واردة  ا لنفاذه بحق  تاريخ  
المحكمة م تقرر فيما عدا الجانب الرجعي منه ... وبناء  على ما تقد  

, (02)الدعوى فيما عدا ذلك ورد   ,نه القرار من أثر رجعيإلغاء ما تضم  
أن تكون  ,ه من شروط الحكم باإللغاء الجزئين أن  وعلى هذا يتبي  

 ,عن مجمل القرار المطعون به ,قابلة للتجزئة ةالعناصر غير المشروع
ال   ات دة بطلبها مقي  أن   ذلكا, الدعوى موضوع   رت المحكمة رد   قر  وا 

 ا يطلبون.فال يمكنها الحكم بأكثر مم   ,الخصوم
غير أن التساؤل الذي يثور في هذا الصدد, هل تكتسب 

يمكن االحتجاج  ,ة مطلقةاألحكام الصادرة عن المحاكم اإلدارية حجي  
 ,تها تقتصر على أطراف الدعوى أو النزاعحجي   بها على الكافة؟ أم أن  

 ة في اإللغاء الجزئي؟خاص   ,بيةة النسوهو الذي يطلق عليها بالحجي  

هذين االتجاهين فيما لنعرض س ,ولإلجابة عن هذا التساؤل
جراءات الطعن بالحكم أمام المحكمة إ ثم   ,مع إبداء الرأي الراجح ,يأتي

 اإلدارية العليا:

 :الفرع األول
 :حجية األحكام الصادرة باإللغاء حجية مطلقة

نه شأن سائر األحكام شأ ,حجية حكم اإللغاء كحكم قضائي ن  إ
ة تشمل ة الشيء المحكوم به, وتلك الحجي  يحوز على حجي   ,القضائية

ويقصد  -اأشرنا له سابق   بما–سواء  حكم اإللغاء أو الرفض على حد  
المحكمة قد استنفذت واليتها بعد  ن  أ ,ة الشيء المحكوم بهبحجي  

العدول  أو ,في الرجوع صدور الحكم القطعي, ومن ثم ليس لها الحق  
ن كان لها أن تتول   ,أو تعديله ,عنه ى تفسيره أو تصحيح الخطأ وا 

 د  يع ,المادي الموجود به, وأن الحكم الصادر في موضوع الدعوى
ه ال يجوز عرض العكس, كما أن   إثباتا للحقيقة والعدالة وال يقبل عنوان  

يشمل حكم المحكمة  منطوقه ن  أل ؛محكمة أخرى النزاع أمام أي  
عدا ما يستثنى من ذلك األسباب المرتبطة بالمنطوق  ,م للنزاعالحاس
حاد لة للحكم, ناهيك عن شرط ات  تلك األسباب مكم   ن  أل ,اا وثيق  ارتباط  

 والموضوع السبب. ,الخصوم
 ,على حكم اإللغاء وحده تنصب   اإللغاء,ة المطلقة لحكم والحجي  

ة المطلقة جي  ة في مواجهة الكافة, وهذه الحبحيث يحوز على الحجي  
تأتي لكون  حيث ,ة النسبيةوالتي تأتي استثناء  من الحجي   ,لحكم اإللغاء

والتي تقوم على  ,دعوى اإللغاء تنتمي إلى القضاء الموضوعي العيني
فضال  عن من العيوب,  أساس اختصام القرار اإلداري إلصابته بعيب  

-كان القرار أواء س ,ي إلى إعدام القرار اإلداريالحكم باإللغاء يؤد   أن  
ه لم كأن  و  ,رجعي ا, ويكون كذلك بأثر  ا أو فردي  تنظيمي   -الطعن محل  
ك بالحكم الصادر ة المطلقة بأن يتمس  . وبهذا تكون الحجي  (06)يكن

كانت أسواء  ,ه ملزم للمحاكم القضائية العاديةفرد, وأن   باإللغاء كل  
قة عوى أخرى متعل  د ة تمنع من نظر أي  مدنية أو جزائية, وهذه الحجي  

 ,حجية األحكام الصادرة باإللغاء ذلك أن   ذاته؛ القرار المحكوم بإلغائهب
ق بالنظام العام التصال الحكم باستقرار األوضاع والمراكز تتعل  

وال يجوز االتفاق  ,القانونية, وعليه ال يجوز العودة إلى إثارة النزاع
 على ما يخالف هذه األحكام الصادرة باإللغاء.

العديد من القرارات  ,ت محكمة العدل العلياوفي هذا الصدد أقر  
وفي أحدها تقول: "إن األحكام الصادرة عن  ,دة لهذا االتجاهالمؤي  

ة المطلقة على الكافة تكون لها الحجي   ,محكمة العدل العليا باإللغاء
ب عليها إعدام القرار بالنسبة لجميع المحاكم والسلطات اإلدارية, وترت  

كما  ,يوم صدوره, وتلتزم اإلدارة بإعادة الحال إلى ما كانت عليهمن 
, وعلى هذا (00)ا مهما كانت النتائجلو لم يصدر هذا القرار إطالق  

 , قدإلغاء القرار اإلداري بعد ثبوت عدم مشروعيته ن أن  التأصيل يتبي  
 وهي: ,ي إلى عدد من النتائجيؤد  
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كأن لم  وعد ه ,ثر رجعيلغى بأ: إعدام القرار اإلداري المُ أوًل 
 يكن.

 ,اقطعي   وعد ه ,ة المطلقة للحكم الصادر باإللغاءالحجي   : إن  اثانيً 
طعن جديد لذات القرار المحكوم  يحول دون نظر المحكمة بأي  

 ه.ئبإلغا
 دون قبول أي   ,: يحول القرار المطعون به باإللغاءاثالثً 

الشيء  ةفهو يحوز حجي   ,طريق من طرق الطعن اعتراض بأي  
 المحكوم به.

 :الفرع الثاني
 :ة نسبيةة األحكام الصادرة باإللغاء حجي  حجي  

تقتصر  ,حجية األحكام القضائية األصل في القواعد العامة أن  
ة النسبية, ى بالحجي  وهي الحالة التي تسم   ,آثارها على أطراف النزاع

ن كان الفقه والقضاء اإلداري مطلقة لحكم ة العلى الحجي   افققد ات   ين,وا 
اإللغاء بالنسبة إللغاء القرارات الكلية التي ترد على كافة عناصر 

ة أحكام الخالف كان يدور حول مدى حجي   القرار اإلداري, إال أن  
ها ال تتمتع إال إلغاء القرارات الجزئية, فذهب البعض إلى القول بأن  

ي حين ك بها سوى أطراف النزاع دون الغير, فال يتمس   ,ة نسبيةبحجي  
شأنها شأن اإللغاء  ,ة المطلقةذهب البعض اآلخر إلى اكتسابها الحجي  

 تنصب   ,الخصومة الحقيقية في الطعن باإللغاء رين ذلك أن  الكلي, مبر  
دها وتستند على أوجه اإللغاء كما حد   ,على القرار اإلداري ذاته

ما  ,وجه منها له من العموم في حالة قبول الدعوى ع, وكل  المشر  
فهو بطالن  ,المطعون فيه باطل بالنسبة للكافة عد  ي إلى ؤد  ي

قة بتعيين ر موقفه في الطعون المتعل  جاه يبر  , وهذا االت  (00)مطلق
ي في بحيث يقتصر حكم اإللغاء على قرار التخط   همالموظفين وترفيع
تعيينهم أو  مع اإلبقاء على المراكز القانونية لمن تم   ,التعيين أو الترفيع

وأن يقتصر تنفيذ اإللغاء الجزئي على تصحيح الوضع  ,مترفيعه
في  ,بالنسبة لرافع الدعوى في تعيينه أو ترفيعه )كمصلحة محتملة(

أو أولويته في هذا الحق, ومن تطبيقات محكمة العدل  ,هثبوت حق  
 ما قضت به في حكم لها بالقول: "... ,العليا في مجال اإللغاء الجزئي
بتعيين المحاضرين  عة غير مختص  وبذلك يكون رئيس الجام

ن   ,غينالمتفر   ما يعود أمر تعيينهم إلى مجلس العمداء, ويكون هذا وا 
ل الطعين, وهو القرار الصادر بتعيين ا على القرار األو  السبب وارد  

 .(02)زميلة المستدعي
مبدأ أساسي  ,ة األحكام القضائيةمبدأ حجي   وبالتالي فإن  

 لقانون في الدولة المعاصرة, لذلك ال بد  وجوهري من المبادئ العامة ل
بغية المحافظة على األمن  ؛للمنازعات القضائية من وضع حد  

وتحقيق الطمأنينة لألفراد  ,واستقرار المراكز والروابط القانونية ,الداخلي
الغالب د ما ذهب إليه في كيفية الحصول على حقوقهم, وعلى هذا نؤي  

 ,ة مطلقةن اكتساب أحكام اإللغاء حجي  م ين,الفقه والقضاء اإلداري في

ب األمر ذلك, باستثناء الحاالت التي يمكن أن يحوز فيها حينما يتطل  
فين قة بالموظ  ة في الدعاوى المتعل  خاص   ,ة نسبيةاإللغاء على حجي  

ب العدل حينما يتطل   ,ى ال يغلق الباب أمامهم من تحصيل حقوقهمحت  
 ذلك.

 :الفرع الثالث
لمحكمة اإلدارية أمام المحكمة اإلدارية العليا الطعن بحكم ا

 :وحجية أحكامها
( لسنة 90قم )ر  ذو البعد صدور قانون القضاء اإلداري 

المحكمة  :على درجتين صبح القضاء اإلداري في األردن  أ, م9102
( من القانون 6-5ت على اختصاصها المواد )اإلدارية والتي نص  

ت على اختصاصها والتي نص   :ياالمذكور, والمحكمة اإلدارية العل
قم المادة  , حيث نقل القانون بموجبه (91)ه( من القانون ذات95)ذات الر 

صالحيات محكمة العدل العليا إلى المحكمة اإلدارية, وأصبحت 
 .هالوقت نفسبالمحكمة اإلدارية العليا محكمة استئنافية ونهائية 

 :: أحكام الطعن بحكم المحكمة اإلداريةأوًل 
قم المادة نصت   ذي من قانون القضاء اإلداري ,(96)ذات الر 

الطعن في األحكام النهاية  على مد   م,9102( لسنة 90قم )ر  ال
ا من والتي تكون خالل ثالثين يوم   ,الصادرة عن المحكمة اإلدارية

ومن اليوم التالي  ,اإذا كان وجاهي   ,اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم
ا, ويكون ا اعتباري  وجاهي   كان أو ,ن بمثابة الوجاهيلتاريخ تبيلغه إذا كا

ا جزئي   ا أوالطعن في أحكام المحكمة اإلدارية لمن خسر دعواه كلي  
 فيها في األحوال أم متدخال   ,ا في الدعوىسواء أكان طرف   ,أمامها
 اآلتية:
ا على مخالفة القانون أو إذا كان الحكم المطعون فيه مبني   -أ

 ه أو تأويله.الخطأ في تطبيق
ر في أو بطالن في اإلجراءات أث   ,إذا وقع بطالن في الحكم -ب

 الحكم.
ا لحكم سابق حاز قوة القضية إذا صدر الحكم خالف   -ج

  .(90)عة, سواء أدفع بهذا الدفع أم لم يدفالمقضي  
 ,ب على الطعن أمام المحكمة اإلدارية العلياغير أنه ال يترت  

, (99) إذا أمرت المحكمة بغير ذلكإال   ,وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
وهو  ,المقصود من هذا النص هو موضوع الحكم محل الطعن ولعل  

 إذا أمرت المحكمة بغير ف تنفيذه إال  القرار اإلداري ذاته الذي ال يتوق  
القول بغير ذلك يتناقض مع  إن   اء,ذلك, وبحسب رأي بعض الفقه

, , هذا من جهةا بعدالذي لم يصبح قطعي   ,وجود طريق للطعن بالحكم
التي ال تنتفي إال بصدور  ,وينافي قرينة السالمة في القرار اإلداري
بتأييد حكم اإللغاء الصادر  ,الحكم القطعي من المحكمة اإلدارية العليا

ة ده الباحثان لعل  , وهو ما يؤي  (90)من المحكمة اإلدارية من جهة أخرى
 لشيء المقضي به.ة ااستقرار األحكام القضائية وحيازتها حجي  
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ال يجوز الطعن في األحكام الصادرة أثناء  ذاته, الوقتبه كما أن  
وال تنتهي بها الخصومة إال بعد صدور الحكم المنهي  ,سير الدعوى
قم ت علية المادة, باستثناء ما نص  (92)هاللخصومة كل    ,(92) ذات الر 

هُ من قانون القضاء اإلداري األردني  جوز الطعن . ال يأ: "بما جاء نص 
 ,وال تنتهي بها الخصومة ,في األحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى

 : وتستثنى من ذلك ,ها بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كل  إال  
 .القرارات الصادرة في األمور المستعجلة -0
  .ل في الدعوىالقرارات القاضية برفض طلبات التدخ   -9
 .نظر الدعوى القرارات التي ترفع يد المحكمة عن متابعة -0

 ,ة الطعن في القرارات الصادرة عن المحكمة اإلداريةتكون مد  
خمسة  ,)أ( من هذه المادة ذات الر مز المنصوص عليها في الفقرة

أو تبليغه حسب  ,ا من اليوم التالي لتاريخ صدور القرارعشر يوم  
 مقتضى الحال".

 :ا: النظر في الطعن والحكم فيهثانيً 
 ,ارية العليا الشروط واإلجراءات ذاتهاق المحكمة اإلدتطب  

ذات  بحسب نص المادة ,المنصوص عليها في قانون القضاء اإلداري
قم م الئحة الطعن إلى تقد   ه: "أ.ن  أت على ذ نص  إ ,( منه01) الر 

لترفعها مع أوراق الدعوى إلى المحكمة اإلدارية  ؛المحكمة اإلدارية
ئحة الطعن بنسخ كافية للتبليغ. بعد إجراء التبليغات, وترفق ال ,العليا

ق المحكمة اإلدارية العليا الشروط واإلجراءات ذاتها ب. تطب  
بعة لدى المحكمة والمت   ,المنصوص عليها في هذا القانون

لها  ا ما قضت به المحكمة اإلدارية العليا في قرار  وهو أيض   اإلدارية".
جراءات ذاتها ق المحكمة اإلدارية العليا الشروط واإلبالقول: "تطب  

بعة لدى المحكمة والمت   ,المنصوص عليها في قانون القضاء اإلداري
, كما وتنظر المحكمة اإلدارية العليا في الطعون المرفوعة (95)اإلدارية

ن (96)قة بالقرارات المستعجلةباستثناء الطعون المتعل   ,إليها مرافعة , وا 
 ,ه موافق للقانونالحكم المطعون في وجدت المحكمة اإلدارية العليا أن  

ذا وجدت أن  أي   فتقضي  ,الحكم المطعون فيه مخالف للقانون دته, وا 
أو  ,ت الدعوى لعدم االختصاصوتحكم في الدعوى, واذا رد   ,بنقضه

 ,أو ألي سبب شكلي آخر ,أو لعدم الخصومة ,ةلكون القضية مقضي  
 وتعيد الدعوى إلى المحكمة ,تنقض المحكمة اإلدارية العليا الحكم

اإلدارية للنظر في الموضوع, وتحكم المحكمة اإلدارية العليا بالرسوم 
, وتكون األحكام الصادرة (90)ا ألحكام القانونوالمصاريف واألتعاب وفق  

ال تقبل الطعن بأي طريق من  ,عن المحكمة اإلدارية العليا قطعية
وأحكام  ,ب تنفيذ أحكام المحكمة اإلدارية العلياطرق الطعن, ويتوج  

ذا تضم   ,محكمة اإلدارية القطعية بالصورة التي تصدر فيهاال ن وا 
جميع اإلجراءات  فتعد   ,الحكم إلغاء القرار اإلداري موضوع الدعوى

ملغاة من  ,ت بموجب ذلك القراروالتصرفات القانونية واإلدارية التي تم  

ذا صدر حكم باإللغاء فيكون حج   ة على تاريخ صدور ذلك القرار, وا 
 .(90)الكافة

 :المبحث الثاني
 :آثار الحكم باإللغاء

انعدام هذا القرار  ,ب على صدور حكم إلغاء القرار اإلدارييترت  
ينسحب إلى تاريخ  ,كأن لم يكن بأثر رجعي وعد همن الوجود القانوني, 
 ,ا يقع على عاتق اإلدارة بتنفيذ هذا الحكمد التزام  صدوره, وهو ما يول  

بالشكل الذي  ,جه القانونية والماديةوفق منطوقه بتحقيق كافة نتائ
عادة الحال إلى ما  ,ي إلى إعادة تنظيم المراكز القانونية لألفراديؤد   وا 

كان عليه قبل صدور القرار الملغي, وهنا تبرز أهمية حماية حقوق 
بضمان التزام اإلدارة بوضع الحكم الصادر لصالحهم  ,األفراد وحرياتهم

 هدم ما إلغاء القرار اإلداري ما هو إال   موضع التنفيذ الفعلي, ذلك أن  
ني على باطل فهو  بقاعدة ما بُ عمال   ,بني عليه من تصرفات قانونية

إذ جاء في حكم  ,ت عليه أحكام القضاء اإلداريباطل, وهذا ما استقر  
للمحكمة اإلدارية بالقول: "استقر االجتهاد القضائي على أنه ما بني 

نابع من  ,ينعقد التزام آخر على اإلدارةوهنا , (92)على باطل فهو باطل
س بمقتضى الحكم الصادر باإللغاء بضرورة تنفيذ ومؤس   ,ذات المبدأ

هذا الحكم بالصورة والهيئة التي صدر فيها, ويظهر هذا االلتزام في 
ل في قيام اإلدارة بكافة اإلجراءات صورتين, االلتزام اإليجابي, والمتمث  

ووضعه موضع التطبيق الفعلي  ,ذا الحكموالخطوات الالزمة لتنفيذ ه
ينسحب إلى تاريخ صدور القرار من جانبها, بحيث تعيد  ,رجعي   بأثر  

لغى, والتزام سلبي, األوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المُ 
بتنفيذ حكم  ل في امتناعها عن القيام بأي عمل من شأنه أن يخل  يتمث  

 .(01)اإللغاء بالصورة التي صدر فيها

 :ولالمطلب األ 
 :تنفيذ الحكم الصادر باإللغاء
( لسنة 90قم )ر  ذي الردني داري األبصدور قانون القضاء اإل

ب تنفيذ أحكام يتوج  "أن ه  /ب( منه على02ت المادة )قر  أ, م9102
بالصورة  ,وأحكام المحكمة اإلدارية القطعية ,المحكمة اإلدارية العليا

ذا تضم   ,التي تصدر فيها موضوع -حكم إلغاء القرار اإلداري ن الوا 
جميع اإلجراءات والتصرفات القانونية واإلدارية التي  فُتعد   -الدعوى

 وقد. ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار ,ت بموجب ذلك القرارتم  
ألزمت بمقتضاها اإلدارة  ,رست هذه المادة قاعدة في غاية األهميةأ

الصورة التي صدر فيها, بوجوب تنفيذ الحكم الصادر باإللغاء وفق 
صراحة  ص  ه ن  على الرغم من أن   ,ع األردني  المشر   المالحظ هنا أن   لكن  

د إزاء ه لم يحد   أن  على مبدأ التنفيذ الجبري للحكم الصادر باإللغاء, إال  
د الصيغة بعها في إجراء التنفيذ, كما لم يحد  اإلدارة الكيفية التي تت  

مبدأ الفصل  انتهاكع من ذلك لخشية المشر  التنفيذية للحكم, وربما يعود 
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دة إلجراء عملية ل المحكمة بإصدار أوامر محد  بتدخ   ,بين السلطات
 .00التنفيذ

 ,ة األمر المقضي بهصدور حكم اإللغاء وحيازته لحجي   إن  
من  ل  دون تدخ   ,لغىيعكس الدور القانوني للقضاء في إعدام القرار المُ 

للقوة التنفيذية  دور اإلدارة التنفيذي كأثر   جانب اإلدارة في ذلك, ويبدأ
بترجمة العمل القانوني للقضاء إلى واقع  ,ع بها حكم اإللغاءالتي يتمت  

ال تنتج التي  ,تقوم بها اإلدارة ,عملي يتجسد من خالل أعمال مادية
ى في نقل مضمون حكم اإللغاء من نطاق قانوني, وتتجل   أثر   بذاتها أي  

ى العلم به لكل من يقوم على تنفيذ ليتسن   ؛اإلداري القضاء إلى المجال
ن يعنيهم وكذلك أصحاب الشأن مم   ,الحكم في جهات اإلدارة المختلفة

ب أي أثر رت  تال ي ,لحكم اإللغاء إداري   لغى, فهو مجرد إعالن  القرار المُ 
نه الحكم القضائي, فال يعدو أن يكون مجرد تأكيد إداري لما تضم  

, وقد (09)ة لتنفيذ الحكمدعوة للجهات اإلدارية المعني  و  ,لمضمون الحكم
لبي  خذ التنفيذ من قبل اإلدارة يت    .االلتزام اإليجابي أو الس 

 األول:الفرع 
 :التزامات اإلدارة اإليجابية لتنفيذ حكم اإللغاء

التزام إيجابي  ,ن على اإلدارة إزاء الحكم الصادر باإللغاءيتعي  
خاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ب ات  ل في وجو واقع عليها, يتمث  
بأثر رجعي من يوم إصدار القرار  ,كأن لم يكن وعد ه ,مقتضى الحكم

ب على اإلدارة تصويب األوضاع التي تلت إصدار لغى, وبهذا يتوج  المُ 
, وبهذا أشارت محكمة العدل مطلق اهذا األخير لم يصدر  وكأن   ,القرار

ومنها ما  ,إلى هذا االلتزام اإليجابي ,العليا في العديد من أحكامها
قضت به في أحد أحكامها بالقول: "إن األحكام الصادرة عن محكمة 

ة المطلقة على الكافة, وبالنسبه تكون لها الحجي   ,العدل العليا باإللغاء
ب عليها إعدام القرار من للمحاكم والسلطات اإلدارية جميعها, ويترت  

إعادة الحال إلى ما كانت عليه كما لو لم يوم صدوره, وتلتزم اإلدارة ب
, وهذه االلتزامات (00)مهما كانت النتائج ,ايصدر هذا القرار إطالق  
 ا عديدة منها:خذ صور  اإليجابية من قبل اإلدارة تت  

ب على ترت  لغى بسحبه,  حيث يالقرار اإلداري المُ  إزالة -0
ة األمر المقضي به على حجي   ,صدور حكم اإللغاء وحيازته

 بكل   ,الة القرار اإلداري الطعين من التنظيم القانوني لهإز 
 وكأن   ,في حكم العدم وعد ه ,ته القانونيةده من قو  آثاره لتجر  

ن على اإلدارة في هذه الحالة أن ويتعي  , القرار لم يصدر
كخطوة  ,تشرع على الفور بسحب القرار المحكوم بإلغائه

محكمة العدل  إن  ويجدر القول  ,(02)أولى في تنفيذ الحكم
لقرار سحب القرار  ,دت هذا المفهوم القانونيالعليا أك  

 ,بمثابة عمل مادي ال يرقى إلى مستوى القرار وعد ه ,لغىالمُ 
بما أشارت إليه في أحد أحكامها بالقول: "... لكن هذا 

من  ال يعد   ,لغى()أي إجراء سحب القرار المُ  :اإلجراء

ي ال ينتج  ه عمل ماد  ن  إبل  ,اا إداري  الناحية القانونية قرار  
 .(05)أثر قانوني بذاته أي  

ب على ال يترت  حيث  لغى,هدم اآلثار المترتبة على القرار المُ  -9
أثر  بل يجب إعدام كل   ,لغى فحسباإلدارة إزالة القرار المُ 
فعليها  ,لغى في الماضيد عن القرار المُ قانوني أو مادي تول  

بت القانونية والمادية التي ترت  إزالة كافة القرارات واإلجراءات 
بأثر رجعي من تاريخ صدورها,  ,لغىعلى صدور القرار المُ 

ة لما ينفرد به حكم وهذا األثر الرجعي هو نتيجة منطقي  
ة مطلقة مناطها اختصام القرار اإلداري من حجي   ,اإللغاء

حكم اإللغاء ينسحب إلى القرارات  وعليه فإن  , (06)في ذاته
ولو لم  ,لغىا إلى القرار المُ األخرى التي صدرت استناد  

ما بني على الباطل فهو  , ألن  يطعن به بشكل مستقل  
دت محكمة العدل العليا هذا المبدأ في أحد باطل, وأك  

قراراتها التي جاء فيه: "طالما بني قرار وزير الصحة برفض 
غ ,تجديد الترخيص العيادة على قرار نقل العيادة الذي  القوا 

 ألن   ؛ان أيض  يفإن القرارين يعتبران باطل ,ُألغي بحكم سابق
دته ا ما أك  , وهو أيض  (00)ما بني على باطل  فهو باطل

قم المادة  من قانون القضاء اإلداري  ,/ ب(02)ذات الر 
ذا تضم  األردني بالقول: "...  ن الحكم إلغاء القرار اإلداري وا 

فتعتبر جميع اإلجراءات والتصرفات  ,ضوع الدعوىمو 
ملغاة من  ,ت بموجب ذلك القرارالقانونية واإلدارية التي تم  
  تاريخ صدور ذلك القرار".

  :الفرع الثاني
 :التزامات اإلدارة السلبية لتنفيذ حكم اإللغاء

اإلدارة تلتزم في عدم فإن   وبالن ظر إلى ما ُأشير إليه سابق ا,
وامتناعها عن إصداره من جديد  ,نفيذ القرار الملغي من جهةقيامها بت
ف على اإلدارة أن تتوق   , وهذا يعني أن  (00)نفسيهما ومضمونه بمنطوقه

بإلغائه بمجرد صدور الحكم إذا كانت  ,عن تنفيذ القرار المحكوم
 ,لتزام السلبي على اإلدارةب هذا االرت  تفي عملية التنفيذ. كما ي مستمر ة

أو  ,الذي صدر فيه بمنطوقه نفسهعن إصدار القرار الملغي امتناعها 
ق البطالن بركن في حالة تعل   نفسه, مضمون القرار الملغيبإصداره 

 ,ق البطالن بعيب عدم االختصاصكأن يتعل   ,آخر غير محل القرار
دت هذا األمر محكمة العدل أو الغاية, وقد أك   ,أو السبب ,أو الشكل
المستدعي كان قد طعن بالقرار  : "إن  جاء فيها قرار لهنص  العليا في 

القرار  م حكما  بإلغائه, وذلك ألن  وأصدرت المحك   ,السابق المشار إليه
قد صدر من غير  ,القاضي بفرض عقوبة اإليقاف عن مزاولة المهنة

مجلس النقابة بعد هذا اإللغاء يملك  خاذ إجراءات تأديبية, ولهذا فإن  ات  
التأديبية  اإلجراءاتخاذ وات   نفسها, التهمبلمستدعي الصالحية لمالحقة ا

 .(02)ا بالرد  ا ألحكام القانون, وبالتالي يكون هذا الدفع حري  ه طبق  بحق  
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 :المطلب الثاني
 :امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية

 ,اإلدارة عندما تمتنع عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية إن  
نها ة حاالت وأسباب ال تمك  امتناعها عن التنفيذ بوجود عد   رها تبر  فإن  

من هذا التنفيذ, ومنها التأخير في تنفيذ حكم اإللغاء, أو االمتناع عن 
التنفيذ بإصدار قرار إداري, أو التنفيذ الناقص, أو االمتناع الصريح 

 عن التنفيذ.

 :الفرع األول
 :التأخير في تنفيذ حكم اإللغاء

اإلدارة, غير  يذ األحكام القضائية اإلدارية ضد  مسألة تنف إن  
 ؛ما يعود ذلك إلى تقدير اإلدارة ذاتهانة لتنفيذها, إن  ة معي  دة بمد  محد  

وان   ,ة للتنفيذكونها تملك سلطة تقديرية في هذا الشأن, وتقدير المد  
ها ليست مطلقة, بل يجب  أن  كانت متروكة للسلطة التقديرية لإلدارة, إال  

هذا التقدير يخضع لرقابة القضاء اإلداري,  ن  ؛ ألة مناسبةن مد  أن تكو 
 ُيعد  , حيث (21)ي إلى مسؤولية اإلدارة بسبب تأخيرها في التنفيذا يؤد  مم  

معه  يحق   ,امتناعها عن التنفيذ بمثابة قرار سلبي غير مشروع
للشخص المحكوم له رفع دعوى للمطالبة بإلغائه, وكذلك المطالبة 

ب عليه ضرر من جراء هذا التأخير,  وفي حكم لها ترت   بالتعويض إذا
ا ال ذ اإلدارة الحكم حقيقي  ن أن تنف  ه: "يتعي  قضت محكمة العدل العليا بأن  

ا ا صوري  ذت الحكم تنفيذ  اإلدارة نف   ن للقضاء اإلداري أن  ا, فإذا تبي  صوري  
 .(20)تحكم بعدم مشروعيته

 :الفرع الثاني
 :صدار قرار إداريالمتناع عن التنفيذ بإ

في هذه الحالة تقوم اإلدارة بإصدار قرار إداري مشابه للقرار 
 ,ا للطعنويكون القرار الجديد الذي أصدرته اإلدارة مستحق   ,الملغي

 .اللجوء إلى  القضاء للمطالبة بإلغائه لصاحب الحق   بحيث يحق  
 ,هاامتناع اإلدارة عن تنفيذ أحكام اإللغاء الصادرة بمواجهت ويعد  

لتجنب آثار حكم  ؛من قبيل القرارات السلبية التي تلجأ إليها اإلدارة
ل بالصمت, أي دون إصدار ا يتمث  ا سلبي  اإللغاء, بحيث تسلك مسلك  

ة الشيء المقضي قرار يتواءم وحكم اإللغاء الصادر والمكتسب لقو  
وخطأ  ,امتناعها ينطوي على مخالفة قانونية , وبالتالي فإن  (29)به

ب التعويض, وليس أمام صاحب المصلحة في هذه الحالة إال يستوج
وطلب  ,إللغاء قرار االمتناع السلبي ؛ة أخرىاللجوء إلى القضاء مر  

 .التعويض عن الضرر عند اللزوم

 :الفرع الثالث
 :التنفيذ الناقص

 ,ل التنفيذ الناقص بعدم التزام اإلدارة بتنفيذ منطوق الحكميتمث  
ذ ن على اإلدارة أن تنف  ا, فيتعي  ا ومبتور  اقص  حسب مضمونه وتنفيذه ن

 مراعية ما جاء في منطوق الحكم, وما ا كامال  الحكم القضائي تنفيذ  
ارتبط بهذا المنطوق من أسباب جوهرية, وفي هذا الشأن قضت 

مجرد صدور األمر من  : "إن  جاء فيهلها  محكمة العدل العليا بحكم  
ال  ,ا لقرار المحكمةتنفيذ   ,ى وظيفتهبإعادة المستدعي إل ,رئيس الوزراء
 ,ب وضع القرار موضع التنفيذ الفعليا للقرار, بل يتوج  يعتبر تنفيذ  

عادة بناء مركز المحكوم له القرار المحكوم بإلغائه لم يصدر  وكأن   ,وا 
 ,إزالة آثار القرار الملغي إزالة فعلية من وقت صدوره بحيث تتم   ,قط  

ال اعتبر عدم القيام بذ  .(20)ا عن تنفيذ قرار المحكمةلك امتناع  وا 

 :الفرع الرابع
 :المتناع الصريح عن التنفيذ

يفهم منه  ,يصدر هذا الرفض في صورة قرار إداري صريح
جهة اإلدارة, حيث  رفض اإلدارة تنفيذ القرار القضائي الصادر ضد  

فتمتنع عن القيام بما يفرضه  ,تتجاهل اإلدارة حكم القضاء اإلداري
ل بإزالة اآلثار القانونية والمادية للقرار تتمث   ,من التزامات عليها
االمتناع عن  ت أحكام القضاء اإلداري على أن  , وقد استقر  (22)الملغي

في حكم  يعد  ذلك أنه  ؛هو قرار سلبي خاطئ ,تنفيذ الحكم القضائي
القرار اإلداري امتناع السلطة اإلدارية عن إصدار قرار من الواجب 

قرارها بتنفيذ  إصدارا للقانون, وقد كان من الواجب وفق   رهإصداعليها 
, وهذا ما قضت به (25)اإلداريعمال  بأحكام قانون القضاء  ,هذا الحكم

ومنها ما حكمت به  ,محكمة العدل العليا في الكثير من قراراتها
القانون العام ال يجيز ألي سلطة االمتناع عن تنفيذ  ن  إبالقول: "حيث 
على  الفقه والقضاء قد استقر   ن  إوحيث  ,ه أية محكمةأي قرار تصدر 

القرار المطعون فيه باإلصرار على قرار  هذا المبدأ القانوني, فإن  
ا وحري   ,ا للقانونيكون مخالف   ,وعدم تنفيذ قرار المحكمة ,الرفض السابق

 .(26)إلغاؤهر فتقر   ,باإللغاء

 :المطلب الثالث
دارة عن تنفيذ حكم بة على امتناع اإلالجزاءات المترت  

 :اإللغاء
وأمعنت في النيل من مبـدأ  ,رت اإلدارة ألحكام اإللغاءما تنك   إذا

على تنفيذ األحكام  إجبارهاالقضـاء اإلداري ال يمكنـه  ة, فإن  الحجيـ  
يملك هذه السلطة علـى  ه الاألوامر والنواهي, ألن   بإصدارالمذكورة 

 اسـتقالل السـلطات, ورغم ذلك فإن  ه محكـوم بمبـدأ اإلدارة, كمـا أنـ  
وانتهاكها له يعد  ,ة األمر المقضي بهاإلدارة ملزمة باحترام مبدأ حجي  

ا لمبـدأ سـيادة القــانون, ويلــزم الكافــة بتطبيــق أحكــام القضــاء. انتهاك  
ة األمـر المقضـي بـه تقتـرب مـن فاألحكــام القضــائية إذا مــا حـازت حجيـ  

ه لكن   ,بـل هـي القـانون نفسه -علـى حـد تعبيـر بعـض الفقهـاء-انون القـ
االمتناع عن التنفيذ  ة بشكل مباشر, وعليه فإن  مطبق على وقائع فردي  

بوصفها أصل من األصول  ,ة األمر المقضي بهمخالفة لمبدأ حجي   يعد  
خطأ ها تكون قد ارتكبت ألن   ؛ومخالفته توجب مساءلة اإلدارة ,القانونية
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بمركزه  ه أضر  ألن   ؛ا لصاحب الشأنب ضرر  سب   ,من جانبها
المسؤولية تقوم بامتناع جهة  فإن   ,ما على ما تقد  , وتأسيس  (20)القانوني

 عن ا مستقال  ا يحمل كيان  ا معنوي  بوصفها شخص   ,اإلدارة عن التنفيذ
ف العام عن التنفيذ, الموظفين التابعين له, كما تقوم بامتناع الموظ  

دة تفرض في حالة انتهاك اإلدارة ر جزاءات محد  القانون يقر   لك فإن  لذ
قرر مسؤوليتها تُ و  ,بتنفيـذ األحكـام القضـائية الصادرة باإللغاء ,اللتزامهـا

 .اإلدارية والمدنية والجزائية على المخالف في حالة االمتناع عن التنفيذ

 :الفرع األول
دارة في حال مخالفتها بة على اإلالمسؤولية اإلدارية المترت  

 :تنفيذ حكم اإللغاء
جهة اإلدارة مسؤولة عن أعمالها المادية والقانونية, وما  بما أن  

للشخص أن يطالب  ه يحق  تحدثه هذه األعمال من إضرار بالغير, فإن  
امتناع اإلدارة  ا أصابه من أضرار, وعليه فإن  اإلدارة بالتعويض عم  

ا, تكون ها بما يسبب ضرر  ضد   عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر
وقد  ,وتلتزم بدفع التعويض ,وقامت مسؤوليتها ,اإلدارة قد ارتكبت خطأ

ف نفسه لخطأ الذي ينسب إلى الموظ  أي ا ا,كون الخطأ شخصي  ي
عنه من ماله  ل أداء التعويضب مسؤوليته, وبالتالي تحم  ويرت  

ف ظ  المو  وقد جرت أحكام القضاء اإلداري على أن  , (20)الخاص
 عن امتناعه أضرار   تالممتنع عن تنفيذ األحكام القضائية, والذي نتج

 عد  ل نتائج هذا االمتناع, وأساس ذلك هو جسيمة, عليه أن يتحم  
ة ب احترام حجي  ا للقاعدة القانونية التي تتطل  امتناعه عن التنفيذ خرق  

أو قد يكون الخطأ  ,(22)لتهءالشيء المقضي به بما يستوجب مسا
ا ى ولو كان الذي قام به مادي  المرفق  حت  لى إوهو الذي ينسب  ,مرفقي

متناع اإلدارة عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر فا ,(51)أحد الموظفين
ق مسؤولية خطأ من جانبها, وتتحق   ُيعد   ,ربدون وجود مبر   ,هاضد  

ثابت  بحق   الذي يمس   ,ق الوقوعر المتحق  اإلدارة بالتالزم مع الضر  
امتناع اإلدارة هو السبب في  ا, غير أن  ا أو معنوي  مادي  ر للمتضر  

 ,وتقوم المسؤولية اإلدارية, حدوث األضرار التي لحقت بالمحكوم له
كان ذلك أوالحال كذلك عندما تمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي, سواء 

أو الرفض الصريح بالتنفيذ, وهي في هذه  ,أو التباطؤ ,بالتراضي
 ا يقع من أضرار نتيجة لهذا االمتناع.ة عم  الحالة تكون مسؤول

 :الفرع الثاني
المسؤولية المدنية المترتبة على اإلدارة في حال مخالفتها 

 :لتنفيذ أحكام اإللغاء
 عمـال   ,مخالفـة اإلدارة اللتزاماتهـا فـي تنفيـذ أحكـام اإللغـاء تثعد  

بتعويض  ,ليةـب القـانون مسؤوليتها الماغيـر مشـروع , وبالتـالي يرت  
ل امتناع اإلدارة عن تنفيذ ويشك   ,رين من جـراء هـذه المخالفـةالمتضر  

خطأ يسوغ  ,أحكام القضاء اإلداري الصادر عن قاضي اإللغاء
التأخير في تنفيذ حكم  ُيعد  مسؤولية اإلدارة في التعويض عنه, وال 

لزمة بتنفيذ اإلدارة م ة لإلدارة, ذلك أن  ا للمسؤولية المدني  غ  القضاء مسو  
يقطع بقيام  ,عدم التنفيذ حكم القضاء من تاريخ إصداره, وعليه فإن  

ق ويشترط في الضرر أن يكون محق   ,عنصر الخطأ الموجب للمسؤولية
التعويض  وُيعد  , (50)دخل في حسابه األضرار االحتماليةتالوقوع, فال 

ل دته محكمة العدا من أنواع الضمان للمحكوم له, وهذا ما أك  نوع  
هذه الدعوى بطبيعتها هي طلب  : "... إن  جاء فيهالعليا بقرار لها 

حيث تنسب إلى المصدر –التعويض الذي هو نوع من أنواع الضمان 
 , وهذا يعني  أن  (59)وهو القانون -الخامس من مصادر االلتزام

ذلك  وأن   , عند االمتناع عن تنفيذ الحكممسؤولية اإلدارة ال تقوم إال  
ا كانت صورته, ويمكن أن تكون وسيلة إجبار ل خطأ أي  االمتناع يشك  
لحمل اإلدارة على تنفيذ األحكام القضائية, حيث تبرز  ,غير مباشرة
ة ر إلى رفع دعوى مدني  ة لجوء المتضر  ة من خالل إمكاني  تلك األهمي  

ه برفع دعوى أمام دون أن يفقد حق   ,للمطالبة بالتعويض عن الضرر
ا إلغاء قرار اإلدارة الصادر باالمتناع, وقضت القضاء اإلداري طالب  

 جوز مخاصمة أي  ته "محكمة العدل العليا في قرار لها بالقول: بأن  
عاء وباإلضافة إلى وظيفته في حالة االد   ,شخص بصفته الشخصية

 ,أو أدبي ناشئ عن خطأ )غير وظيفي( ,بالتعويض عن ضرر مادي
 .(50)ارتكبه رجل اإلدارة

 :الفرع الثالث
 :رتبة على مخالفة تنفيذ حكم اإللغاءلمسؤولية الجنائية المت  ا

 ,من أقوى الوسائل في مجال العمل المسؤولية الجنائية تعد   إن  
على احترام تنفيذ األحكام القضائية للموظف الممتنع عن التنفيذ, حيث 

ته وعزله من وظيفته, وال ب على انعقاد هذه المسؤولية فقدانه حري  يترت  
 ,ف على االحترام الكامل لألحكام القضائيةذلك يحمل الموظ   أن   شك  

وتحديد المسؤولية الجنائية بعدم تنفيذ حكم  ,(52)والمسارعة إلى تنفيذها
أو على  ,ف العام بصفته الشخصيةقد يكون على الموظ   ,اإللغاء

مع إمكانية تطبيق العقوبة  ,اإلدارة التي تمتنع عن تنفيذ حكم اإللغاء
قانون العقوبات  شخص المعنوي, وفي الحالة األولى نص  المناسبة لل

قم األردني في مادته موظف يستعمل  على أن "كل   ,(009) ذات الر 
ر تنفيذ ليعوق أو يؤخ   ؛أو بطريق غير مباشر ,سلطة وظيفية مباشرة

أو جباية الرسوم والضرائب  ,أحكام القوانين واألنظمة المعمول بها
أمر صادر عن سلطة  أو أي   ,فيذ قرار قضائيأو تن ,ارة قانون  المقر  

ا عن , وأم  (55) يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين... ,ذات صالحية
قم ا, فقد نصت المادةحالة عقاب اإلدارة كشخص معنوي جزائي    ذات الر 

الهيئات المعنوية باستثناء  تعد  "أن ه  من قانون العقوبات على ,(02/9)
مسؤولة  ,والمؤسسات العامة الرسمية ,والهيئات ,الدوائر الحكومية

ها و ها وأعضاء إدارتها, وممثلو ا عن الجرائم التي يرتكبها مدير جزائي  
وعمالها, عندما يأتون هذه األعمال باسم الهيئات المذكورة, أو بإحدى 

 .(56)اا معنوي  بصفتها شخص   ,وسائلها
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 :الخاتمة
ة ع بحجي  يتمت  حكم اإللغاء  ن لنا من خالل هذه الدراسة أن  تبي  

ة األمر المقضي به بحسب الرأي الراجح في حجي   همطلقة, واكتساب
ذلك ال يجزي وحده للوصول إلى تنفيذ   أن  إال  الفقه والقضاء اإلداريين, 

مجرد قيام القضاء بدوره بإلغاء القرار الطعين  ن  إحكم اإللغاء, حيث 
قبل اإلدارة هو ا, بيد أن اإلجراء التنفيذي من لة قضائي  أيحسم المس
الستباب  ؛ل عليه في استقرار األوضاع والمراكز القانونيةالذي يعو  

ن كان القضاء اإلداري  األمن والمصالح العامة والخاصة المشتركة, وا 
ك من لهنا  أن  إال   ,جبار اإلدارة على تنفيذ أحكامه باإللغاءإال يملك 

إلجبار  ؛ليهاالرجوع إ النصوص التشريعية التي كفلت ألصحاب الحق  
ا الحترام مبدأ المشروعية وسيادة اإلدارة على تنفيذ األحكام ضمان  

 أهمها: ,من النتائج والتوصيات ب على هذه الدراسة عدد  القانون, وترت  

 :النتائج
انعدام هذا  ,ب على صدور الحكم بإلغاء قرار إدارييترت   -0

 كأن لم يكن بأثر رجعي وعد هالقرار من الوجود القانوني, 
 ينسحب إلى تاريخ صدوره.

د التزام اإلدراة على تنفيذ هذه صدور الحكم باإللغاء يول   -9
وفق منطوقها بتحقيق كافة نتائجه القانونية  ,األحكام
ي إلى إعادة تنظيم المراكز بالشكل الذي يؤد   ,والمادية

عادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور  ,القانونية لألفراد وا 
 القرار الملغي.

ل األساس القانوني اللتزام اإلدارة بتنفيذ األحكام الصادرة ث  يتم -0
تشريعي صريح يقضي بوجوب قيام  وجود نص  ب ,باإللغاء

قرار مبدأ اإلدارة بتنفيذ الحكم الصادر ضد   ها باإللغاء, وا 
 ة األمر المقضي به.حجي  

 :التوصيات
راعى ت ,ع في تحديد فترة زمنية معقولةل المشر  ضرورة تدخ   -0

لتنفيذ حكم  ,اإلدارة واألفراد :لها مصلحة الطرفينمن خال
من تراخي اإلدارة ومماطلتها في عملية  للحد   ؛اإللغاء
 التنفيذ.

د الصيغة التنفيذية  لحكم ع من أن يحد  على المشر   ال بد   -9
 لضمان كفالة التزام اإلدارة بالتنفيذ. ؛اإللغاء

مات ع األردني إعداد قانون ألصول المحاكالمشر   نرجو من -0
أثناء التطبيق  ةب كثير من السلبيات الواقعلتجن   ؛اإلدارية

مع ضرورة إنشاء دائرة تنفيذ  ,العملي أمام القضاء اإلداري
لمتابعة تنفيذ أحكام اإللغاء الصادرة بمواجهة  ؛قضائي
 .اإلدارة

 

 المراجع
 :أوًل: الكتب

  ,الدعاوى اإلدارية شكال   , رد  م9106بطارسة, سليمان سليم 
قضاء محكمة العدل العليا األردنية, بحث منشور, مجلة في 

 الباحث للدراسات األكاديمية, العدد التاسع.
 ,دراسة  -, القضاء اإلداريم9115راضي, مازن ليلو

, دار قنديل األردن  األسس ومبادئ القضاء اإلداري في 
 .األردن  ان, للنشر والتوزيع, عم  

   اإلدارياء , موسوعة القضم9112ار, شطناوي, علي خط ,
 .األردن  ان, الجزء الثاني, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عم  

  ,دراسة -, القضاء اإلداريم9106الشوبكي, عمر محمد
 .ان, األردن  دار الثقافة للنشر والتوزيع, عم   -مقارنة

  ,قضاء  -, القضاء اإلداريم0206الطماوي, سليمان
 اإللغاء, دار الفكر العربي, القاهرة, مصر.

 قضاء –اإلداري, القضاء م0222لظاهر, خالد خليل, ا
 الناشر نفسه. -دراسة مقارنة -قضاء التعويض -اإللغاء

  ,دراسة  -, قضاء اإللغاءم0225العبادي , محمد وليد
 .األردن  ان, , دار الثقافة للنشر والتوزيع, عم  مقارنة

  عبد اللطيف, محمد محمد, قانون القضاء اإلداري ,
 ضة العربية, القاهرة, مصر., دار النهم9112

  ,موسوعة القضاء اإلداريم9105العتيبي, جهاد صالح ,-
دار  -في شرح قبول الدعوى اإلدارية -القواعد القضائية

 .ان, األردن  الثقافة للنشر والتوزيع, عم  
  ,القضاء اإلداري بين م9100أبو العثم, فهد عبد الكريم ,

ان, التوزيع, عم  النظرية والتطبيق, دار الثقافة للنشر و 
 .األردن  

   ,الوجيز في القضاء اإلداري, م9100القبيالت, حمدي ,
 .ان, األردن  دار الثقافة للنشر والتوزيع, عم  

  ,القضاء اإلداري م0222القيسي, أعاد علي حمود ,
ان, , دار وائل للنشر والتوزيع, عم  0, ط وقضاء المظالم

 .األردن  
  ,داري, دار الثقافة , القضاء اإلم9116كنعان , نواف

 .ان, األردن  للنشر والتوزيع, عم  
  ,امتناع اإلدارة عن تنفيذ م9112الليثي, محمد سعيد ,

ها, الطبعة األولى, دار الفكر األحكام اإلدارية الصادرة ضد  
 طنطا, مصر.والقانون للنشر والتوزيع, 

 :ا: األبحاث والرسائلثانيً 
  ,لغاء القرار آثار حكم إ م,9115األعرج, ميسون جريس

 .األردن  ان العربية, , جامعة عم  دكتوراهاإلداري, رسالة 
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  ,الدور اإليجابي لإلدراة في م9105أبو رميلة, بسام محمد ,
بحث منشور,  -دراسة تحليلية مقارنة–تنفيذ حكم اإللغاء 

مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون, الجامعة األردنية, 
 .29, المجلد 0العدد 

 آثار حكم إلغاء قرارات م9110ي خطار, شطناوي, عل ,
إنهاء خدمات الموظف العام, بحث منشور, مجلة دراسات 

العدد , 90علوم الشريعة والقانون, الجامعة األردنية, مجلد 
0. 

  ,األحكام القضائية اإلدارية م9106شطناوي, فيصل ,
شكاليات التنفيذ, مجلة دراسات  الصادرة ضد   اإلدارة وا 
 .0, الملحق20نون, الجامعة االردنية, المجلد للشريعة والقا

 :ا: القوانين والمجلت والمواقعثالثً 
 .م9102لسنة  90رقم  قانون القضاء اإلداري األردني   -0
 .م0229لسنة  09قانون محكمة العدل العليا رقم  -9
 قسطاس. -0
 مجلة نقابة المحامين األردنيين. -2
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 .90, ص 0205المحامين األردنيين, 
قم ) -2 ( من قانون 0حد د المشر ع األردني في المادة ذات الر 

م, ميعاد الطعن 9102( لسنة 90القضاء اإلداري رقم )
بإلغاء القرارات اإلدارية أمام المحاكم اإلدارية, وذلك خالل 

ا من اليوم . وفي التالي لتاريخ العلم بالقرار اإلداري ستين يوم 
حال رفض الجهة المختصة ات خاذ القرار أو امتناعها عن 
ا من اليوم  ذلك, تبدأ مد ة الطعن بعد انقضاء ثالثين يوم 

 التالي لتاريخ تقديم المستدعي طلب ا خطي ا لتلك الجهة.
م, القضاء اإلداري بين 9100أبو العثم, فهد عبد الكريم,  -01

نظرية والتطبيق, دلر الثقافة للنشر والتوزيع, عم ان, ال
 .922األردن, ص 

قضاء  -م, القضاء اإلداري0206الطماوي, سليمان,  -00
 .0150اإللغاء, دار الفكر العربي, القاهرة, مصر, ص 

, مجلة نقابة 99/00/0262قرار محكمة العدل العليا,  -09
 .90م, ص0265المحامين, 

جيز في القضاء اإلداري, , الو 9100القبيالت, حمدي,   -00
 .260دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, األردن, ص

, مجلة نقابة 099/0200قرار محكمة العدل العليا,  -02
 . 0012م, ص0200المحامين,

, مجلة نقابة 91/01/0220قرار محكمة العدل العليا,  -05
 .01م, ص 0222المحامين, 

افة للنشر م, القضاء اإلداري, دار الثق9116كنعان, نواف,  -06
 . 000والتوزيع, عم ان, األردن, ص

, مجلة نفابة المحامين 92/00قرار محكمة العدل العليا/  -00
 . 0012م, ص0200األردنيين, 

 . 005-002كنعان, نواف, مرجع سابق, ص -00
, مجلة نقابة المحامين 05/20قرار محكمة العدل العليا/  -02

 .220م, ص 0220األردنيين, 
قم ) -91 ( من قانون القضاء اإلداري ذي 95تنص  المادة ذات الر 

( على أن ه "تختص  المحكمة اإلدارية العليا بالنظر 90الرقم )
في الطعون التي ترفع إليها, في جميع األحكام النهائية 
الصادرة عن المحكمة اإلدارية, وتنظر في الطعون من 

  ."الناحيتين الموضوعية والقانونية
قم ) -90  ن القضاء اإلداري( من قانو 90نص المادة ذات الر 

قم ) األردني  م.9102( لسنة 90ذي الر 
قم ) -99 ( من قانون القضاء 90انظر نص المادة ذات الر 

قم )  م. 9102( لسنة 90اإلداري األردني ذي الر 
 . 262القبيالت, حمدي, مرجع سابق, ص  -90
قم ) -92 ( من قانون القضاء 92انظر نص المادة ذات الر 

قم )  م.9102لسنة ( 90اإلداري األردني ذي الر 
قم ) -95 المحكمة اإلدارية  -م9106( لسنة 20الحكم ذو الر 

 , قسطاس. 90/9/9106بتاريخ  -العليا
قم ) -96 ( من قانون القضاء 00انظر نص المادة ذات الر 

 م.9102( لسنة 90اإلداري األردني ذي الرقم )
قم ) -90 من قانون القضاء ( 00انظر نص المادة ذات الر 

 م.9102( لسنة 90) اإلداري األردني ذي الرقم
قم ) -90 (  من قانون القضاء 02انظر نص المادة ذات الر 

قم )  م.9102( لسنة 90اإلداري األردني ذي الر 
قم ) -92 م, المحكمة اإلدارية, 9102( لسنة 020الحكم ذو الر 

 , قسطاس. 90/9/9105تاريخ 
الدور اإليجابي لإلدارة في م, 9105بو رميله, بسام محمد, أ -01

اء دراسة تحليلية مقارنة, بحث منشور, مجلة تنفيذ حكم اإللغ
, 0دراسات علوم الشريعة والقانون, الجامعة األردنية, العدد

 .0120, ص 29المجلد 
 . 0120المرجع السابق, ص  -00
م, آثار حكم إلغاء قرارات 9110شطناوي, علي خط ار,  -09

إنهاء خدمات الموظف العام, بحث منشور, مجلة دراسات, 
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 بالغاء القرارات االدارية وآثاراهاحجية االحكام الصادرة 

العدد , 90نون,  الجامعة األردنية, مجلد علوم الشريعة والقا
 .900-909, ص 0

, مجلة نقابة 92/6/0200قرار محكمة العدل العليا,  -00
 . 0012م, ص0200المحامين األردنيين, 

 . 0012أبو رميلة, بسام محمد, مرجع سابق, ص  -02
, مجلة نقابة 06/6/022قرار محكمة العدل العليا, -05

 . 20م, ص9111المحامين األردنيين, 
م, امتناع اإلدارة عن تنفيذ 9112لليثي, محمد سعيد, ا -06

األحكام اإلدارية الصادرة ضد ها, الطبعة األولى, دار الفكر 
  .00طنطا, مصر, صوالقانون للنشر والتوزيع, 

, مجلة نقابة المحامين 05/00قرار محكمة العدل العليا,  -00
 .01م, ص 0202األردنيين, 

 . 002كنعان, نواف, مرجع سابق, ص  -00
, مجلة نقابة المحامين 00/20قرار محكمة العدل العليا,  -02

 . 651م, ص0222األردنيين, 
م, آثار حكم إلغاء القرار 9115األعرج, ميسون جريس,  -21

, ص  اإلداري, رسالة دكتوراة, جامعة عم ان العربية, األردن 
925-961. 

, مجلة نقابة المحامين األردنيين, 60/ 62قرار عدل عليا,  -20
 . 0109م, ص0260

م, األحكام القضائية اإلدارية 9106شطناوي, فيصل,  -29
شكاليات التنفيذ, مجلة دراسات  الصادرة ضد اإلدارة وا 

, 0, الملحق20للشريعة والقانون, الجامعة األردنية, المجلد 
 . 510ص 

, مجلة نقابة المحامين 06/00قرار محكمة العدل العليا,  -20
 . 0596م, ص 0202األردنيين, 

 . 000ن جريس, مرجع سابق, األعرج, ميسو  -22
 . 510شطناوي, فيصل, مرجع سابق, ص -25
, مجلة نقابة المحامين 0/01قرار محكمة العدل العليا,  -26

 . 0050م, ص 0201األردنيين,
دراسة  -م, قضاء اإللغاء0225العبادي, محمد وليد,  -20

, ص مقارنة , دار الثقافة للنشر والتوزيع, عم ان, األردن 
905. 

, القضاء اإلداري وقضاء 0222حمود,  القيسي, أعاد علي -20
, 0, ط المظالم , دار وائل للنشر والتوزيع, عم ان, األردن 
 .920ص 

 . 509شطناوي, فيصل, مرجع سابق, ص  -22
م, قضاء اإللغاء, دار الفكر 0206الطماوي, سليمان,  -51

 .002العربي, القاهرة, مصر, ص 

 ,9112, عبد اللطيف, محمد محمد, قانون القضاء اإلداري -50
 .290دار النهضة العربية, القاهرة, مصر, ص 

 , قسطاس. 050/9110قرار محكمة العدل العليا,  -59
, مجلة نقابة المحاميين 906/20قرار محكمة العدل العليا,  -50

 . 210م, ص 0220االردنيين, 
 . 502شطناوي, فيصل, مرجع سابق, ص  -52
قم ) -55 ( من قانون العقوبات 009انظر نص المادة  ذات الر 

 م, وتعديالته.0261(, لسنة 61ذي الرقم ) األردني
قم ) -56 ( من قانون العقوبات 02/9انظر نص المادة ذات الر 

 م, وتعديالته.0261(, لسنة 61األردني  ذي الرقم )
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