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Abstract: 

The administrative judiciary represents the judicial authority that oversees the work of the public administration 

through the appeals submitted to it, and the procedures that take place before the administrative courts must enjoy a 

great deal of guarantees of access to a judicial ruling that is a representation of justice and truth, and the public 

administration and individuals adhere to it alike. Justice is not limited to the procedures that take place within the 

administrative judiciary, but extends to include parties that enjoy impartiality, as the Jordanian Administrative 

Judiciary Law requires the presence of the Administrative Public Prosecution which is competent to represent the 

public administration in the cases brought against it before the administrative judiciary, and it has specified that its 

members must be judges, and this contradicts and violates many principles, the most important of which is the 

principle of the independence of the judiciary and the principle of separation of powers, which makes their existence 

illegal, and this necessates amending the Administrative Judiciary Law. 
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 النيابة العامة اإلدارية في التشريع األردني
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 االستالم : 2020/10/31 القبول : 2020/12/30

 :الملخص
 تتم التي اتاإلجراء تكون  نأ بد وال ،إليها المقدمة الطعون  خالل من العامة اإلدارة أعمال على الرقابة تتولى التي القضائية الجهة اإلداري  القضاء يمثل
 حد على األفرادو  العامة اإلدارة به وتلتزم ،والحقيقة للعدالة عنواًنا يعد   قضائي حكم إلى الوصول ضمانات من كبير بقدر متمتعة اإلدارية المحاكم أمام

 اإلداري  اءالقض قانون  ن  إ حيث، بالحياد تتمتع أطراف لتشمل تمتد لكن ،اإلداري  القضاء داخل تتم التي اإلجراءات على العدالة تقتصر الو  .سواء
 يكون  نأ وجوب وحدد اإلداري، القضاء أمام ضدها المرفوعة الدعاوى  في العامة اإلدارة بتمثيل تختص التي اإلدارية العامة النيابة وجود وجبأ األردني

مما  ،مشروع غير وجودها يجعل مما ؛السلطات بين الفصل ومبدأ ،القضاء استقالل مبدأ أهمها عديدة بمبادئ ويخل   يتنافى وهذا ،القضاة من أعضاؤها
 يتوجب ضرورة تعديل قانون القضاء اإلداري.

.لعامةاإلدارة ا ،مبدأ الفصل بين السلطات ،استقالل القضاء ،النيابة العامة اإلدارية الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
ها التي تقوم ب لألعمالبة القضاء اإلداري الجهة الحامية المراق   ُيعد  

وعدم  ،من مطابقتها ومراعاتها لمبدأ المشروعية والتأكد ،اإلدارة العامة
اإلداري  ل القضاءاستقال ن  إحيث  ،األفراد وحرياتهمل على حقوق التغو  

جل تطور القضاء اإلداري في األردن وعدم التدخل أضمانه مهمة من 
( 1952) ( من الدستور األردني لسنة100فقد نصت المادة ) ،)1(فيه

 امهاوأقسين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها تع  " :هن  أوتعديالته على 
لقانون ن ينص هذا اأعلى  ،واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص

ي صريحة إلى تبن إشارة وهذا ،"على إنشاء قضاء إداري على درجتين
 ،الدستور األردني مبدأ استقالل القضاء اإلداري عن القضاء العادي

وتمت االستجابة للدستور من خالل صدور قانون القضاء اإلداري رقم 
والذي بموجبه تم إنشاء قضاء إداري على  (،م2014)( لعام27)

 نه:أ( من قانون القضاء اإلداري على 3فقد نصت المادة ) ،درجتين
محكمة ال-"ينشأ في المملكة قضاء يسمى )قضاء إداري( ويتكون من : أ

 التقاضي على درجتين وُيعد   ."المحكمة اإلدارية العليا -ب اإلدارية .
والذي  ،ي تتبناها النظم القضائية المعاصرةمن المبادئ األساسية الت

 :ان يتم طرح النزاع الواحد أمام محكمتين على التوالي وهمأيقصد به 
تفعيل  وذلك لغايات ،(2)ومحكمة الدرجة الثانية ،ولىمحكمة الدرجة األ

 أعمال اإلدارة العامة. بالرقابة علىدور القضاء اإلداري 

 :أهمية الدراسة
أهم ضمانات تفعيل دور القضاء  إبرازتكمن أهمية الدراسة في 

من  ؛اإلداري في الرقابة على أعمال اإلدارة العامة غير المشروعة
ورة النزاع بص أطرافنزاع أمام القضاء اإلداري تمثل  أطرافخالل وجود 

 ،لطاتمبدأ الفصل بين الس وأهمها ،حقيقية متسقة مع المبادئ القانونية
 .به المملكة األردنية الهاشمية تأخذلقضاء المزدوج الذي تكريس او 

 :الدراسة إشكالية
عمل على ت ة،الدراسة بوجود نيابة عامة تتكون من قضا إشكاليةتتمثل 

ل استقال بمبدأوهذا يخل  ،تمثيل اإلدارة العامة أمام القضاء اإلداري 
 بضمانات المحاكمة العادلة. يخل  و  ،الفصل بين السلطاتو  ،القضاء

 :أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة لتوضيح الجوانب القانونية لتشكيل النيابة العامة 

 وبيان الوسائل الكفيلة بحسن تطبيق ،اإلدارية وتحديد اختصاصاتها
ارد وتسليط الضوء على الخلل التشريعي الو  ،مبدأ الفصل بين السلطات

والذي يتجلى  (،م2014) ( لعام27م )في قانون القضاء اإلداري رق
 العامة اإلدارية وهم قضاة لإلدارة العامة. النيابةبتمثيل 

 :منهجية الدراسة
، ليليالتحضوع وفق المنهج الوصفي ارتأت الباحثة معالجة هذا المو 

 طريق عن ،واختصاصاتهامن خالل شرح تكوين النيابة العامة اإلدارية 
 ،ان النصوص القانونية التي تحددهاوبي ،شرح أهم هذه االختصاصات

وبيان مسلك المشرع األردني  ،الفقه المتعلقة بها راءآ وإبداء
ن يتحدث األول ع ،وقد قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين ،بخصوصها

حث أما المب ،تكوينها واختصاصاتها من حيث النيابة العامة اإلدارية
 الثاني فقد خصص للحديث عن مشروعية النيابة العامة اإلدارية. 
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 :الدراسات السابقة
نظرات نحو استقالل النظام اإلداري للقضاء اإلداري "اسة ر د -1

دراسة  -ردني للقضاء العادي )النظامي( في األعن النظام اإلدار 
 ،هطارق البلل "تطبيقية في أحكام التشريع والقضاء األردني والفرنسي

 ،(3)بحث منشور في مجلة دراسات لعلوم الشريعة والقانون  والدراسة
 هقاللووجوب است ،ردنيداري األمفهوم النظام القضائي اإل حيث تناولت

قدمت و  .تالي تفعيل نظام القضاء المزدوجلوبا ،عن القضاء النظامي
ز ي  موما ي ،الدراسة مقارنة مع النظام القضائي المصري والفرنسي

دارية إ نها تركز فقط على ضرورة وجود نيابة عامةأ الحالي ة الدراسة
ن تتكون من أ ويجب، عامةبصورة  يمستقلة عن النظام القضائ

 الموظفين العامين.
التطورات التشريعية على القوانين الناظمة للقضاء "دراسة حول  -2

هالة و مامة الصعيدي أ " للباحثين-دراسة تحليلية–اإلداري األردني 
بحث منشور في مجلة العلوم  والدراسة ،الطويسي ومحمد الذنيبات

دني ر الدراسة قانون القضاء األهذه تناولت ، حيث (4)القانونية والسياسية
تطورات تشريعية ناظمة  حدثه منأوما (، 2014)لسنة ( 27)رقم 

 ،ومقارنته مع قانون محكمة العدل العليا ،ردنيداري األللقضاء اإل
 ،ردنيداري األلى التطورات التشريعية للقضاء اإلوتسليط الضوء ع

قط على الضوء فتسلط  الحالي ة عن هذه الدراسة كونها الدراسةوتختلف 
ائها من ضعأ دارية فقط ومدى مشروعية اعتبار النيابة العامة اإل

 ي.ردنداري األي القضاء اإلناول التطور الحاصل فوال تت ،القضاة

  :المبحث األول
 النيابة العامة اإلدارية واختصاصاتها:ماهية 

ة الفصل في المنازعات المعروضبكي يتسنى للقضاء اإلداري القيام 
المشرع على وجوب إيجاد نيابة عامة إدارية وهذا يكون  نص   ،عليه

واشترط مجموعة من  ،المحكمة اإلدارية العلياو  ،أمام المحكمة اإلدارية
تكون العامة اإلدارية ت هذه النيابة ن  أو  ،الشروط وحدد لها اختصاصاتها

لب في المطا اواختصاصاتهم تباعً  هاأعضائتم دراسة تمن قضاة س
 :اآلتية

 :ب األولالمطل
  :النيابة العامة اإلدارية أعضاء

 تنشأ لدى" :نهأعلى  اإلداري /أ( من قانون القضاء 36نصت المادة )
القضاء اإلداري نيابة عامة إدارية تشكل من رئيس ومساعدين له ال 

اء ن قانون القضأتقل درجة أي منهم عن الثالثة". ومن هنا نشير إلى 
دى ل إنشاؤهان يتم أيجب  ، حيثاإلداري حدد النيابة العامة اإلدارية

دى امة إدارية لبد من وجود نيابة ع نه الأويعني ذلك  ،القضاء اإلداري 
ح مصطل ن  إإذ  ؛لدى المحكمة اإلدارية العليا ايًض أو  ،المحكمة اإلدارية

القضاء اإلداري ينسحب إلى المحكمتين المحكمة اإلدارية والمحكمة 

 اأساسي   اوهذا بدوره يجعل من النيابة العامة اإلدارية جزءً  ،اإلدارية العليا
مة محكمن تكوين وتشكيل أي جلسة من جلسات المحكمة اإلدارية وال

 اإلدارية العليا.
 ن  أي أ ،مة اإلدارية من رئيس ومساعدين لهويتم تشكيل النيابة العا

هاالنيابة العامة اإلدارية يمكن  كون بحيث ي ،وحدة مستقلة بذاتها عد 
ه اإلدارية ويعاونه ويساعد لها رئيس يعمل على رئاسة النيابة العامة

، ثةالثالعن الدرجة  ءواألعضايقل درجة الرئيس  أال  ن بشرط و مساعد
في ف ،تقل درجة أي منهم عن الثالثة أال  المشرع األردني اشترط  وأن  

ضمنية لم يتم النص عليها بضرورة وجود خبره عملية لدى  إشارةذلك 
 خبرة المطلوبة في القاضيعلى غرار ال ،النيابة العامة اإلدارية أعضاء

 .والتي لم ينص عليها صراحة في القانون  اإلداري،
 :نهأ/ب( من قانون القضاء اإلداري على 36في حين نصت المادة )

"يعين رئيس النيابة العامة اإلدارية ومساعدوه بقرار من المجلس". وهذا 
النيابة العامة هم قضاة يتم تعيينهم بقرار من  أعضاءن جميع أمؤداه 

المجلس المقصود منه المجلس القضائي وفق ما حددته  ن  أو  ،المجلس
( منه 2حيث نصت المادة ) ،ة الثانية من قانون القضاء اإلداري الماد

قانون حيثما وردت في هذا ال التاليةيكون للكلمات والعبارات " ه:ن  أعلى 
 :ما لم تدل القرينة على غير ذلك أدناهالمعاني المخصصة لها 

 ."عليه في القانون  المنصوص: المجلس القضائي المجلس
ن للمجلس و اإلدارية هم قضاة خاضعبة العامة النيا أعضاءن إ

يابة العامة الن أعضاء ُيعد  وبالتالي  ،قبلهيتم تعيينهم من  ،القضائي
 اأساسي   اوبالتالي اعتبارهم جزءً  ،اإلدارية قضاة ال تقل درجتهم عن الثالثة

ن يكون لهم اختصاص أبد من  وبذلك ال ،من تكوين القضاء اإلداري 
 ودور في القضاء اإلداري.

قبول الدعوى اإلدارية أمام القضاء اإلداري يحتاج إلى مجموعة من  ن  إ
ية حيث يقصد بالشروط الشكل ،الشروط الشكلية والشروط الموضوعية

 ىن يتم توافرها قبل رفعها حتأللدعوى مجموعة من الشروط التي يجب 
، وافرلم تت فإذا، إلدارية النظر بالشروط الموضوعيةتتمكن المحكمة ا

 ،(5)يؤدي إلى عدم قبول الدعوى دون النظر إلى موضوعهاذلك  فإن  
 ،شروعيتهاومعنى ذلك عدم التطرق إلى مشروعية الدعوى أو عدم م

ق ومنها ما يتعل ،ومن هذه الشروط ما تتعلق بالقرار المطعون فيه
امة في الدعوى من ومن الممكن اعتبار وجود النيابة الع ،(6)بالطاعن

 ها،اتذاختالف بين الشروط الشكلية  جودمن حيث و  ،الشروط الشكلية
يترتب  : شروط القبول والتيواًل أه يتم تقسيم هذه الشروط إلى: ن  إحيث 

يترتب  ئيةإجرا: شروط اوثانيً  ،على مخالفتها القضاء بعدم قبول الدعوى 
يعتبر وجود النيابة و  ،(7)اإلجراءاتعلى مخالفتها القضاء ببطالن 

التي يترتب على عدم وجودها  اإلجرائيةالعامة اإلدارية من الشروط 
 .الذي يتم دون وجودها في مراحل الدعوى  اإلجراءبطالن 
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 :المطلب الثاني
  :اختصاص النيابة العامة اإلدارية

اختصاص النيابة العامة اإلدارية بتمثيل اإلدارة العامة لدى  يتجلى
رئيس "يمثل  :نهأ/أ( على 37حيث نصت المادة ) ،القضاء اإلداري 

 أشخاصا النيابة العامة اإلدارية أو من يفوضه من مساعديه خطي  
اإلدارة العامة لدى المحكمة اإلدارية العليا ولدى المحكمة اإلدارية في 

 مرحلة من مراحلها". خروآل إجراءاتهاوفي جميع  ،الدعوى 
وال يوجد أي نص قانوني يلزم مساعد رئيس النيابة العامة اإلدارية 

له من رئيس النيابة العامة اإلدارية لدى  ىالمعطتفويض ال بإبراز
دارة اإل أشخاصجهة من  أليمباشرته تمثيل النيابة العامة اإلدارية 

ه بتنظيمي يقوم  إجراءمنح التفويض هو  ن  وأ ،دعوى  أيهالعامة في 
 .(8)رئيس النيابة العامة اإلدارية

ر من قضاة يتمحو ن النيابة العامة اإلدارية التي تتكون أيعني ذلك 
دورهم بتمثيل اإلدارة العامة أمام المحكمتين المحكمة اإلدارية والمحكمة 

كز يشكل االختالف في مرا، و واإلجراءاتاإلدارية العليا وبكافة المراحل 
ك وذل ؛الخصوم أمام القضاء اإلداري حالة منفصلة ومستقلة بذاتها

ا صالح التي يمثلهواختالف الم ،يعود إلى طبيعة العالقات اإلدارية
النزاع اإلداري هم الطاعن الذي يلجأ  أطراف ن  إحيث  ،(9)النزاع أطراف

جل رفضه العمل اإلداري الصادر عن اإلدارة أإلى القضاء اإلداري من 
ويمكن اعتبارها الطرف القوي والطرف الثاني هي اإلدارة العامة  ،العامة

 التيو  ،لما تمتلكه اإلدارة العامة من امتيازات السلطة العامة انظرً 
 .(10)القانون العام أشخاصحد أتمتلكها بموجب اعتبارها 

 ألركانايطلب من رئيس هيئة  نأع رئيس النيابة العامة اإلدارية ويستطي
عن  ال تقل رتبته أكثرعسكري أو  ن يقوم بانتداب قاض  أالمشتركة 

 امساعدة رئيس النيابة العامة اإلدارية في القضاييقوم بالعمل ل ،رائد
 نهاءإويجوز له في أي وقت  ،فيها االتي تكون القوات المسلحة طرفً 

 .(11)واستبدال غيره به بالطريقة نفسها ،انتداب القاضي المذكور
ة ون القوات المسلحتك الذيلنزاع اإلداري اخصوصية تتضح وبذلك 

ن يطلب رئيس النيابة العامة اإلدارية من أوبشرط  ،فيه ااألردنية طرفً 
لب أما إذا لم يط انتداب قاض  عسكري، المشتركة األركانرئيس هيئة 

 ،نه يتم تمثيل القوات المسلحة من قبل النيابة العامة اإلدارية العاديةإف
ت ان يكون من يمثل القو أواشترط المشرع  ،وهم القضاة النظاميون 

ن أ ا علىقياسً  اعسكري   اقاضيً  ايًض أي المسلحة أمام القضاء اإلدار 
وتكوين النيابة العامة اإلدارية هم قضاة نظاميون يمثلون اإلدارة  أعضاء
ن يكون من القضاة أالمسلحة يجب  من يمثل القوات ايًض أو  ،العامة

 .لب رئيس النيابة العامة اإلداريةعلى طبناء  ،نيالعسكري
يقتصر دور القاضي العسكري على تمثيل القوات المسلحة فقط في 

 ،ةاألردني المسلحةالدعوى اإلدارية التي تكون مرفوعة على القوات 
رط المشرع واشت ،من النيابة العامة اإلدارية بتمثيله لها اجزءً  ُيعد  حيث 

رجة دل محاك   ، وبنحو  اضي العسكري عن رتبه رائدرتبة القتقل  ال  أ
اعتباره  جلأمن  ؛تقل درجته عن الثالثة ال  أي النظامي الذي يجب القاض
يل يعمل على تمثول ،من النيابة العامة اإلدارية ان يكون جزءً أل اصالحً 

 .اإلدارة العامة
نته إذا ن  إفي حين   اإلدارة أشخاصالدعوى اإلدارية من  أطراف تكو 

دها بعد تقديم الجهة المستدعى ض انه يتم نظر الدعوى تدقيقً إف ،العامة
 ،(12)األصولحكمها حسب  بإصداروتقوم المحكمة  جوابية،الئحة 

نتتومؤداه استبعاد أي دور للنيابة العامة اإلدارية في الدعاوى التي   كو 
حيث تتولى الجهة المستدعى  ،اإلدارة العامة أشخاصمن  أطرافها

العامة  عتداد بالنيابةاال ضدها بتقديم الئحتها الجوابية دون الرجوع أو
وبالتالي هذا االستبعاد يجعل من النيابة العامة اإلدارية غير  ،اإلدارية

 .وال تتدخل في هذه الحالة ،ممثلة لإلدارة العامة
م اإلدارة العامة  أشخاص ن  أ إقرارفي ذلك فإن   عالوة على ما تقد 

سهم دون نفأوباستطاعتهم تمثيل  ،باستطاعتهم تقديم الئحة جوابية
يس هناك وبالتالي ل ،م ذاتهم النيابة العامة اإلداريةهُ ف   ،اللجوء إلى قضاة

اإلدارة العامة بتمثيل  أشخاصن يقوم أمانع قانوني يحول دون  أي  
نفسهم في جميع النزاعات اإلدارية المعروضة أمام القضاء أنفسهم بأ

 ن تكو  ن إحتى و  ،وليس هناك سبب منطقي يحول دون ذلك ،اإلداري 
 .اإلدارة العامة أشخاصغير  أشخاصالنزاع اإلداري من أطراف 
 ن تقوم اإلدارة العامةأن المنطق القانوني يبتغي وجوب نرى أمن هنا 

امة وليس من خالل القضاة الذين هم النيابة الع ،بتمثيل نفسها بنفسها
خالف و  ،المشرع خالف المنطق القانوني السليم فإن  وبذلك  ،اإلدارية

 ومبدأ الفصل بين ،مبدأ استقالل القضاء وأهمهاالعديد من المبادئ 
 السلطات.

 :المبحث الثاني
 اإلدارية:مشروعية النيابة العامة 

النيابة العامة اإلدارية الممثل عن اإلدارة العامة في النزاع اإلداري  ُتعد  
 ن  إ يثح ،المعروض أمام المحكمة اإلدارية والمحكمة اإلدارية العليا

ك وذل ،نون بموجب قانون استقالل القضاءهم قضاة معي   هاأعضاء
ون القضاء اإلداري ( من قان40المادة ) إليهما ذهبت  لىباالستناد إ

اة تسري على قض ،هذا القانون  أحكاممع مراعاة " ه:ن  أالتي نصت على 
محاكم القضاء اإلداري ورئيس النيابة العامة اإلدارية ومساعديه 

بما في  ،م والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظامييناألحكا
العامة  ةالنياب أعضاء ن  أمما يعني  ؛قانون استقالل القضاء" أحكامذلك 

 بد من الوقوف على استقالل بالتالي الو  ،ن و اإلدارية هم قضاة نظامي  
اسة ما ستتناوله الدر وهذا  ،وعلى مبدأ الفصل بين السلطات ،القضاء

 :اآلتيةفي المطالب  اتباعً 
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 :المطلب األول
 استقالل القضاء:

في عمل  سلطةجهة أو باستقالل القضاء عدم تدخل أي  يقصد
أو وسائل  ،أو السلطة التشريعية ،على نحو السلطة التنفيذية ،القضاء
مباشر أو غير مباشر  تأثيربهدف منع أي  ؛أو أي جهة كانت ،اإلعالم

كما يقصد باستقالل  القضاء  ،(13)نظره للقضية أثناءعلى القاضي في 
ن أنه أسلطة أو شخص أو هوى من ش تأثيرعدم وقوع القضاء تحت 

 صالوإي ،العدل بين الناس بإقامةالمتمثل  األسمىينحرف عن هدفه 
 .(14)أصحابهاالحقوق إلى 

ومما تقدم يقصد باستقالل القضاء عدم التدخل في أعمال القضاة من 
 يناإلداريويسري ذلك على القضاة  ،أو أي جهة كانت ،قبل أي سلطة

 ،كما وينسحب إلى النيابة العامة اإلدارية ،في القضاء اإلداري األردني
وبالتالي ليس هناك قانون خاص ينظم عمل القضاة العاملين في 

ين متخصص إداريينغفال عدم وجود قضاة إ وال يمكن  ،القضاء اإلداري 
ار على افتق التأكيدوذلك يقودنا إلى  ،في العمل القضائي اإلداري 

 بالرغم من الدور ،إلى التخصص الفني المطلوب اإلداريينالقضاة 
رة انونية تلتزم بها اإلداااليجابي للقاضي اإلداري في إنشاء قواعد ق

 .(15)العامة
 ،يعود ذلك إلى عدم اعتبار المحاكم اإلدارية من المحاكم الخاصةو 

م وبالتالي فهي محاك ،ال يتجزأ من القضاء النظامي اواعتبارها جزءً 
لبات وط ،نظامية تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات اإلدارية

المحكمة الدستورية  إليهوهذا ما ذهبت ، (16)التعويض والفصل فيها
بقرارها الذي يجيب على طلب رئيس الوزراء لبيان إذا كانت المحاكم 

 ؟أم أنها تعتبر محاكم خاصة ،م النظاميةاإلدارية جزءًا من المحاك
ور محمد سليم الغزوي الذي اعتبر ستاذ الدكتمخالف من األ رأي وهناك

 من حيث ،قضاء مستقل عن القضاء العادياإلداري القضاء  ن  أ
د كما أك   ،امهالتي تطبق على كل نوع من والمبادئاختالف القواعد 

 ،ضاء النظاميضرورة وجود قضاة متخصصين يستقلون عن القب
المبادئ التي توافق بين المصلحة  وإرساء ،يمكنهم من ابتداع الحلول

 العامة ومصلحة األفراد.
يين على طريقة تعلم ينص قانون القضاء اإلداري وتجدر اإلشارة بأن  

تم ن تال بد  وأطريقة تعيينهم  ن  فإوبالتالي  ،قضاة القضاء اإلداري 
 ن من قبل المجلسو القضاة العاديالتي يعين بها  ذاتهاالطريقة ب

(، حيث 2014) لسنة (29)ا لقانون استقالل القضاء رقم وفقً  ،القضائي
ن عدم وجود قواعد تختص بتعيين القضاة تبي   إن ه وبالرجوع إليه

 ،يينلية تعيين القضاة النظامالقانون بشروط وآوإنما اكتفى  ،اإلداريين
يتم تعيينهم و  ،ن هم القضاة النظاميو داريين هم ذاتالقضاة اإل إن  فوبالتالي 

 .هانفس الشروطبونقلهم 

 عن القضاء القضاء اإلداري ليس مستقاًل  ن  إ القوليمكن  ومن هنا
( 100) الذي يعتبر ذلك مخالفة لنص المادة الرأيواالتفاق مع  ،العادي

دت وحد   ،نصت على وجوب إنشاء قضاء إداري لتي ا من الدستور
من الدستور وظيفة القاضي النظامي المتمثلة ( 103)و( 102)المواد 

ولم يتضمن  ،بالفصل في النزاعات في المواد المدنية والتجارية والجزائية
 ،إلى امتداد اختصاصه ليشمل القضاء اإلداري  إشارةالدستور أي 

 بالقضاةشؤون المتعلقة ال( من الدستور إدارة 98/2وحددت المادة )
ف عليهم ينهم واإلشراين تعأو  ،اإلداريينة ولم تشر إلى القضا ،اإلداريين

 100و 98)من قبل المجلس القضائي يشكل مخالفة للدستور في المواد
 .(17)من الدستور( 103و  102و
اختصاص القضاء اإلداري يتمثل في الرقابة على مدى مشروعية  ن  إ

ويساهم استقالل القضاء اإلداري عن القضاء  ،أعمال اإلدارة العامة
تحقيق ذلك من خالل االهتمام بطبيعة الوظيفة  فيالعادي النظامي 

ل وال يتحقق ذلك إال من خال ،يقوم بها القضاء اإلداري  القضائية التي
فصله عن و  ،شؤونه بنفسه بإدارةالوصول إلى استقالل القضاء اإلداري 

 .(18)المجلس القضائي
تحقق ي ،وجود القضاء اإلداري بصورة منفصلة عن القضاء النظامي إن

 ل  ظي يتحقق فو  ،القضاء النظامي مستقلة عنبضرورة وجوده بصورة 
ك لهنا ن  بأالقول  ناكيف يمكن ، ومن هنالقضاء اإلداري ااستقالل 

 ؛لعامةاللقضاء اإلداري بالرغم من وجود قضاة يمثلون اإلدارة  استقالاًل 
 يما يتعل قف حديثوالمنطق القانوني السليم ال يستوي ودهم ال وج ن  إحيث 

النيابة العامة اإلدارية تتولى الدفاع  ن  إ؛ إذ ستقالل القضاء اإلداري با
التي يتم الرد  (19)عن اإلدارة العامة من خالل تقديم الالئحة الجوابية

 20) بها على الئحة الطعن التي يقدمها الطاعن لدى المحكمة اإلدارية

تقوم النيابة العامة اإلدارية بالتقدم في الطعن أمام المحكمة  ايًض أو  ،(
ر خس فم ن ،القانون لم يحدد صفة الطاعن ن  إحيث  ،اإلدارية العليا

 ،يايستطيع التقدم بالطعن لدى المحكمة اإلدارية العل اجزئي   وأا دعواه كلي  
العامة  النيابةوبذلك تستطيع  ،(21)إطالقهوهنا المطلق يجري على 

ية العليا لمصلحة اإلدارة اإلدارية التقدم بالطعن أمام المحكمة اإلدار 
وبالتالي االمتثال والحرص على مصلحة اإلدارة العامة  ،(22)العامة

 ،لمبدأ استقالل القضاء اإهدارً وهذا يشكل  ،كونهم قضاة بالرغم من
اواة بين سلمتطلبات المحاكمة العادلة التي من أهم شروطها الم اوانتهاكً 
 النزاع. أطراف

 المطلب الثاني:
 مبدأ الفصل بين السلطات:

نون لتي يقوم عليها القامبدأ الفصل بين السلطات من المبادئ ا ُيعد  
هذا المبدأ يرتبط بصورة أساسية بالدستور الذي  ن  إحيث ، الدستوري 

بدوره يحدد طبيعة العالقة التي تربط بين السلطات داخل الدولة 
 ،ويقوم على تنظيم العالقة القائمة بين السلطات العامة بالدولة  ،الواحدة
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ة لسلطحيث تقوم ا ،ها بيد سلطة واحدة أو هيئة واحدةوعدم تركيز 
القانون  وتقوم السلطة التنفيذية بتطبيق، التشريعية بتشريع القوانين

لى تطبيق القانون عفي حين تتولى السلطة القضائية  ،وتنفيذه
بيد سلطة  السلطات جميعهاوجود و  ،(23)عليه المعروضةالمنازعات 

ع المتالكها جمي انظرً  ؛واحدة يؤدي إلى االستبداد والتحكم من قبلها
السلطة المطلقة هي مفسدة  إنحيث  ،الصالحيات واالمتيازات

 .(24)مطلقة
استقالل  ؛أهم النتائج التي تترتب على مبدأ الفصل بين السلطات ومن

 ص  ن والتنفيذية، حيثن السلطتين التشريعية السلطة القضائية ع
:"السلطة القضائية مستقلة   ن  أب( 27الدستور األردني في المادة )

ام وتصدر جميع األحك ،ودرجاتها أنواعهاتتوالها المحاكم على اختالف 
 وفق القانون باسم الملك".

 ان:" القضاة مستقلون ال سلط بأن  ( من الدستور 97نصت المادة )
ن م أليوبالتالي عدم السماح  ،م في قضائهم لغير القانون"عليه

ويمنع على ، ( 25)السلطتين التشريعية والتنفيذية من التدخل في شؤونه
كون هناك تحيث ال  ،ن تتدخل في السلطة القضائيةأالسلطة التنفيذية 

قيمة لمبدأ الفصل بين السلطات إذا كان للسلطة التنفيذية واإلدارة العامة 
 نأوبالتالي ال يجوز ، األحكام الصادرة عن القضاء إهداردور في 
سلطة التنفيذية في السلطة القضائية وال في القضاة وال في لتتدخل ا
 .(26)شؤونهم

ن خالل م عليه نص  الفصل بين السلطات ال يتحقق بمجرد ال ن مبدأإ
قق من يتح وإنما، رية التي تنظم هذا المبدأ وتعززهالنصوص الدستو 

 ويتجلى ذلك بوجود قضاة قادرين على ،رض الواقعأخالل تطبيقه على 
ن أحيث من الممكن  ،وبين األفراد واإلدارة العامة ،الحكم بين األفراد

فيذية تنوضغوطات كثيرة من السلطة ال إزعاجاتيتعرض القضاة إلى 
لذي تمارسه ا التأثير ن  إا بالحق فواعترافً  ،التي تتدخل في أعمال القضاة

ويجب   ،(27)ضاة في األردن ليس بالقدر الكبيرالسلطة التنفيذية على الق
 .على القضاء األردني عدم تمثيل السلطة التنفيذية أمام القضاء
 ،لقانون اويمثل مبدأ الفصل بين السلطات خطوة أساسية لتفعيل سيادة 

بدون وجود  اإلنسانالذي أصبح من متطلبات الديمقراطية وحقوق 
 هماستغاللوتمنع اإلدارة العامة من  ،ضمانات تعمل على حماية األفراد

لتحقيق ذلك هو القضاء اإلداري  ةهم ضمانأ و  .االعتداء على حقوقهمأو 
ن الصادرة ع األعمالمراقبة  علىوالذي منذ نشأته يعمل  ،المتخصص

ى وال يخف ،(28)حرياتهمعن ويدافع  األفراد ويحمي حقوق  ،إلدارة العامةا
 ،ماحترام حقوق األفراد وحرياتهمات الدولة الحديثة الديمقراطية ن من سأ

الفصل بين  ن  أو  ،وال يكون ذلك إال من خالل قضاء إداري مستقل
 لكن هذا التعاون ال يرتقي إلى ،اتعاون بينه السلطات ال يلغي وجود

يق وبالتالي تحق ،تمثيل سلطة أخرى والدفاع عنها بمواجهة األفراد
 .المصلحة العامة

على إنشاء  نص  ( 2014) ( لعام27ن قانون القضاء اإلداري رقم )إ
 .من القضاة أعضاؤهان يكون أوالتي يجب  ،النيابة العامة اإلدارية

ئية كيف لسلطة قضا إذ ،ين السلطاتوهذا يتنافى مع مبدأ الفصل ب
 ،تقلون ن القضاة مسأو  ،الدستور على منحها هذا االستقالل مستقلة نص  

القضائية  السلطة ن  أب وهنا ُيجدُر القول .ال سلطان عليهم لغير القانون و 
سلطة مستقلة بذاتها تتولى مهمة الفصل في المنازعات المعروضة 

لقضاء لترافع أمام اوا ،تمثيل سلطة تنفيذية اوليس من مهمته ،اعليه
 .اإلداري عنها

من خالل قيام السلطة القضائية  خترق مبدأ الفصل بين السلطاتيُ 
ة والتي تتكون من قضاة خاضعين للسلط ،مثلة بالنيابة العامة اإلداريةم

تمثيل سلطة تنفيذية يفترض أنها طرف في النزاع اإلداري ب ،القضائية
من خالل هذا –قضائية السلطة ال ن  إ حيث ،اإلداري أمام القضاء 

 ،طاتبمبدأ الفصل بين السل إخالل وهذا ؛تمثل سلطة تنفيذية -الخ رق 
ضائية السلطة القف ،واحد آنن تمثل سلطتين في أفكيف لسلطة واحدة 
 مك  هي ح  ذاته الوقت  وفي ،النزاع اإلداري  أطرافخصم وطرف من 

 .ذاته اإلداري النزاع في تتولى الفصل 
من مقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات وجود حقيقي وتكريس فعال 

قوقهم جل استعاده حأمن  ؛لحق األفراد في اللجوء إلى السلطة القضائية
وال يمكنهم الحصول عليها إال من خالل وجود سلطة قضائية  ،المسلوبة

 .(29)ل السلطة التشريعية أو التنفيذيةمستقلة عن أي تدخل من قب
حيث  ،ال يمكن سحب مفهوم النيابة العامة إلى النيابة العامة اإلدارية

 ،ولى وظيفتها تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكماأل ن  إ
مثل وهي ت ،والقيام بالتحقيق واالدعاء والمالحقة لمرتكبي الجرائم

ي وه ،رهبأسوتهدف إلى تمثيل المجتمع  ،المجتمع في الدعوى الجزائية
 ؛وكيل عن المجتمع تهدف إلى تمثيله واالقتصاص من مرتكبي الجرائم

داخل  األمنجل الوصول إلى السالم والمحافظة على أمن 
مرتكب الجريمة يعتدي بصورة غير مباشرة على  ن  إحيث  ،(30)المجتمع
رد يعيش نيابة عن كل فوتقوم النيابة العامة اإلدارية بتمثيله  ،المجتمع

 وذلك في الدعوى الجزائية. ،في المجتمع
 هاعد  صورة من الصور  بأييمكن  ن النيابة العامة اإلدارية الأ نرى 

تم النص بصورة صريحة في قانون القضاء  ألنه ؛ممثلة عن المجتمع
اإلداري على أنها تمثل اإلدارة العامة في النزاع اإلداري المعروض أمام 

صورة ب اعامة مرتبطً ال نيابةالوبذلك يكون مصطلح  ،القضاء اإلداري 
لمة ك إضافة ن  إ؛ في حين ع الدعوى الجزائية وليس اإلداريةمباشرة م

وكان  ،اإداري  )إدارية( بعد النيابة العامة ال يجعلها ممثلة عن المجتمع 
 تسمية أخرى عليها. إطالقعلى المشرع 

لمنطق نه ال يستوي مع اأبل  ،على التسمية فقطهذا الخلل ال يقتصر و 
 عدم مقدرة تمثيل ، من حيثال مع الواقع العمليو  ،انوني السليمالق

دارة اإل ن  إإذ  ،اإلدارة العامة نفسها من خالل الموظفين العاملين لديها
ين متمتع ،من موظفين عامين عاملين لديها هلثالعامة من خالل ما تم
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بكفاءة عالية مكنتهم من تكوين إدارة عامة تعمل على تحقيق المصلحة 
عن تمثيل نفسها بواسطتهم أمام القضاء اإلداري في  ال تعجز ،امةالع

يل قيامهم بتمث ن  أو  ،النزاعات اإلدارية المعروضة أمام القضاء اإلداري 
م على قدرته فييزيد  ،نفسهم دون اللجوء إلى النيابة العامة اإلداريةأ

 بالعمل اإلداري  دراية وأكثر أسرعتقديم اللوائح الجوابية بصورة 
إلدارة الصادرة عن ا األعمالعلى تبرير  أقدر ومن ثم  يكون  ،ومتطلباته

 نفسهم.أالعامة كونها تصدر منهم 
ني ين لإلدارة العامة يعخضوع الموظفين العام   ن  أ التغافل عنال يمكن 

وبالتالي  ،وجودهم تحت مظلة السلطة التنفيذية وخضوعهم لها
نيابة العامة على خالف ال، لها االستقالل بتمثيل سلطة تنفيذية يتبعون 

حيث  ،اإلدارية التي تتكون من القضاة الخاضعين للسلطة القضائية
ل  لفصل بين مبدأ اعلى واضًحا لسلطة التنفيذية اعتداء لتمثيلهم ُيشك 

 السلطات.
النيابة العامة اإلدارية هي ذاتها هيئة  عد  يذهب بعض الفقه إلى 

والتي تختص بتهيئة الدعوى  ،مصر فيمفوضي الدولة الموجودة 
وتتولى  ،الخصوم بينلنزاع لفض  اوعرض التسوية الودية  ،للمرافعة

الطعن في األحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية أو محكمة القضاء 
نه ال يمكن اعتبار النيابة العامة اإلدارية هي ذاتها أونرى  ،(31)اإلداري 

 .بينهماالختالف االختصاصات  ؛هيئة مفوضي الدولة
 الخاتمة:

تبين لنا من خالل هذه الدراسة أن النيابة العامة اإلدارية جزء من 
قضاة خاضعون للمجلس ها أعضاء ن  ، وأالجهاز القضائي األردني

وتختص النيابة العامة اإلدارية بتمثيل اإلدارة العامة أمام القضائي، 
ا تهاكً لك ان؛ ويشكل ذي جميع مراحل الدعوى اإلداريةالقضاء اإلداري وف

الرغم على  ،بمبدأ الفصل بين السلطات وإخالاًل  ،مبدأ استقالل القضاءل
من امتالك اإلدارة العامة لعدد كبير من الموظفين العامين القادرين 

ة دون اللجوء إلى النياب ،على تمثيل اإلدارة العامة أمام القضاء اإلداري 
 يات،والتوصوترتب على هذه الدراسة عدد من النتائج  .العامة اإلدارية

 أهمها:

 :النتائج
من قضاة خاضعين للسلطة  النيابة العامة اإلدارية تتكون  -1

ة العامة في الدعاوى اإلدارية المنظور  اإلدارةتختص بتمثيل  ،القضائية
 أمام القضاء اإلداري.

إلدارة ل وجود نص تشريعي صريح يقضي بتمثيل النيابة العامة -2
فصل بمبدأ ال اإلخالل أهمها ،قانونية لمبادئ ايشكل انتهاكً  ، مماالعامة

 ومبدأ استقالل القضاء. ،بين السلطات
مة اإلدارية من القضاة _عدم مشروعية تكوين النيابة العا3

 .النظاميين
 

 :التوصيات
 ،النيابة العامة اإلدارية أعضاءضرورة تدخل المشرع في تكوين  -1

ة من اإلدارة العام بأعضاء عنهم واالستعاضةوذلك باستبعاد القضاة 
ن على و ن قادر و ن عامو اإلدارة العامة لديها موظف ن  أالسيما  ،ذاتها

  .تمثيلها بكفاءة عالية
قترح تو  ،من قانون القضاء اإلداري ( 36) تعديل نص المادة -2

ة عامة إداريتنشأ لدى القضاء اإلداري نيابة " :تيالنص اآلالدراسة 
 ل من رئيس ومساعدين من الموظفين العاملين".تشك  
ن م ؛نرجو من المشرع األردني تكريس مبدأ استقالل القضاء -3

ومن خالل  ،خالل إيجاد قضاء إداري مستقل عن القضاء النظامي
ول جل الوصأالتخلي عن تعيين قضاة في النيابة العامة اإلدارية من 

نه أما سي ال ،لنظر في النزاعات اإلداريةإلى قضاء إداري متخصص با
نيابة ال وأعضاءك شروط خاصة متعلقة بالقاضي اإلداري لهنا تليس

 العامة اإلدارية.

 المراجع
 :أواًل: الكتب

 ،اإلداريةقرينة الخطأ في مجال المسؤولية  علي،حسونة محمد   -
 .م2012،مصر القاهرة، العربية،دار النهضة  األول،الكتاب 

دراسة تحليلية مقارنة في كل  –القضاء اإلداري  ،محمد الخاليلة -
 ،يعدار الثقافة للنشر والتوز  ،من األردن وفرنسا وبريطانيا ومصر

 م.2020،األردن ،عمان
دار  ،-دراسة مقارنة–القضاء اإلداري  ،الشوبكي عمر محمد -

 م.2016 ،األردن، عمان ،الثقافة للنشر والتوزيع
دار  ،القانون الدستوري والنظم السياسية ،عبد العزيز إبراهيمشيحا  -

 م.1993،مصر اإلسكندرية، ،المطبوعات الجامعية
السلطات الثالث في الدساتير العربية المعاصرة  الطماوي سليمان، -

 القاهرة، العربي،دار الفكر  ،اإلسالميفي الفكر السياسي 
 م.1979،مصر

ائية القضالقواعد –موسوعة القضاء اإلداري  ،العتيبي جهاد صالح -
 يع،والتوز دار الثقافة للنشر  ،اإلداريةفي شرح قبول الدعوى –

 م.2015االردن, عمان،
، دار النهضة العربية ،3ط ،القاموس السياسي حمد،أ عطية -

 .م1968 ،مصر القاهرة،
 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القضاء اإلداري  ،القبيالت حمدي -

 م.2018 ،األردن ،عمان
 لقاهرة،ا العربية،دار النهضة  ،القضاءاستقالل  فاروق، الكيالني -

 م.1977مصر, 
دار الفكر  ،القضائيالمرافعات والتنظيم  أصول حمد،أمسلم  -

 م.1978 ،مصر القاهرة، العربي،
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 : األبحاث والرسائل:اثانيً 
مبدأ استقالل القضاء في الدولة " ،حمد صيامأ بو حمدأ -

 ،فلسطين ،اإلسالميةالجامعة  ،رسالة ماجستير"، اإلسالمية
 م. 2005

اء في قض رد الدعوى اإلدارية شكاًل " ،بطارسة سليمان سليم -
مجلة الباحث  ،"-دراسة مقارنة-محكمة العدل العليا األردنية 

 .م 2016، 9العدد ،األكاديميةللدراسات 
نظرات نحو استقالل النظام اإلداري للقضاء " ،طارق  البله -

قضاء العادي )النظامي( في اإلداري عن النظام اإلداري لل
دراسة تطبيقية في أحكام التشريع والقضاء األردني -االردن

مجلة دراسات علوم الشريعة  ،بحث منشور، "-والفرنسي
 م.2020 ،1العدد ،47المجلد  ،والقانون 

خصائص النيابة العامة في التشريع "، الجوخدار حسن -
نونية مجلة العلوم القا ،بحث منشور ،"األردني والمقارن 

 .م2015 ،1العدد ،9المجلد  ،والسياسية
خصوصية "، حسن الظالمي محمدو  ،الحسيني صادق محمد -

مجلة الكوفة  ،بحث منشور ،"أمام القضاء اإلداري  اإلثبات
 .م2019 ،39 العدد ،12المجلد  ،للعلوم القانونية والسياسية

فاعلية تنظيم القضاء اإلداري العراقي في " ،ليث رافع خلف -
مجلة دراسات علوم  ،بحث منشور ،اإلنسان"حماية حقوق 

 .م2017، 1العدد ،44المجلد ملحق ،الشريعة والقانون 
ز المرك ،"في الدعوى اإلدارية "اإلثبات ،عبد العزيز خليفة -

 .م2010، مصر ،القاهرة ،القانونية لإلصداراتالقومي 
تنظيم المحاكم اإلدارية في التشريع " ،حمدأشخانبة عامر ال -

 ،األردن، األوسطجامعة الشرق ، رسالة ماجستير ،"األردني 
 .م2016

، الطويسي هالةو  ،الذنيبات محمد جمالمامة و أ الصعيدي -
إلداري االتطورات التشريعية على القوانين الناظمة للقضاء "

مجلة العلوم  ،بحث منشور، "-دراسة تحليلية–األردني 
 .م 2019 ،1العدد ،19المجلد  ،القانونية والسياسية

بين  :واقع النظام القضائي الفلسطيني" ،مصطفى عبد الباقي -
مجلة دراسات علوم  ،بحث منشور ،"االستقاللية والفاعلية

 .م2016، 4العدد ،43المجلد ملحق  ،الشريعة والقانون 
التقاضي اإلداري على درجتين "، العلوان علي يوسف محمد -

 بحث ،"فاظ على الحقوق والحريات الفرديةودوره في الح
، 43المجلد  ،مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون  ،منشور
 .م2016 ،1العدد 

مبدأ الفصل بين السلطات في "، يمان عزميإفريحات  -
 م/2011-1928الدساتير األردنية المتعاقبة وتعديالتها 

 انيةاإلنسلعلوم مجلة دراسات ا ،بحث منشور ،"دراسة تاريخية
 .م2016 ،2العدد ، 43المجلد  ،واالجتماعية

المحكمة اإلدارية  أمامالفصل في الطعون "، وليد القاضي -
جلة م ،بحث منشور ،"العليا في التشريع والقضاء األردني

، 1العدد ،74المجلد  ،دراسات علوم الشريعة والقانون 
 .م2020

استقالل القضاء المكانة واالرتباط "، يمان جسامإمحمد  -
مجلة العلوم  ،بحث منشور، "الدستورية والمبادئبالحقوق 

 .م2018 ،4العدد  ،18المجلد  ،القانونية والسياسية
 : القوانين والمجالت والمواقع:اثالثً 

مرة  أولوتعديالته والذي نشر ( 1952)الدستور األردني لعام  -1
 .8/1/1952( من الجريدة الرسمية بتاريخ 3على الصفحة )

والمنشور ( 2014) ( لسنة27قانون القضاء اإلداري رقم ) -2
( بتاريخ 5297( من عدد الجريدة الرسمية )4866على الصفحة )

17/8/2014. 
والمعدل ( 2014) ( لسنة29قانون استقالل القضاء رقم ) -3

( 5539والمنشور على الصفحة ) (2019)( لسنة 23بالقانون رقم )
 .19/9/2019( بتاريخ 5596من عدد الجريدة الرسمية رقم )

 عدالة. مركز -4
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 :المراجع

البلهههههههههه طهههههههههارق، "نظهههههههههرات نحهههههههههو اسهههههههههتقالل النظهههههههههام اإلداري  (1(
للقضهههههاء اإلداري عهههههن النظهههههام اإلداري للقضهههههاء العهههههادي )النظهههههامي( 

أحكههههههههام التشههههههههريع والقضههههههههاء دراسههههههههة تطبيقيههههههههة فههههههههي  -فههههههههي االردن 
األردنههههههههي والفرنسههههههههي_"، بحههههههههث منشههههههههور، مجلههههههههة دراسههههههههات علههههههههوم 

 م.2020، 504، ص 1، العدد47الشريعة والقانون، المجلد 
العلهههههههوان علههههههههي يوسهههههههف محمههههههههد"، التقاضهههههههي اإلداري علههههههههى  (2(

درجتهههههههين ودوره فهههههههي الحفهههههههاظ علهههههههى الحقهههههههوق والحريهههههههات الفرديهههههههة"، 
الشههههريعة والقههههانون، المجلههههد ، بحههههث منشههههور، مجلههههة دراسههههات علههههوم 

 م.2016، 186-182، ص 1العدد 
البله طارق، "نظرات نحو استقالل النظام اإلداري للقضاء  (3(

-اإلداري عن النظام اإلداري للقضاء العادي )النظامي( في األردن
"، بحث -دراسة تطبيقية في أحكام التشريع والقضاء األردني والفرنسي

، 1، العدد47م الشريعة والقانون, المجلد منشور، مجلة دراسات علو 
 م.2020

الصهههههههعيدي أمامهههههههة، والهههههههذنيبات محمهههههههد جمهههههههال، والطويسهههههههي  (4(
هالههههههههة، "التطههههههههورات التشههههههههريعية علههههههههى القههههههههوانين الناظمههههههههة للقضههههههههاء 

"، بحههههث منشههههور، مجلههههة العلههههوم -دراسههههة تحليليههههة–اإلداري األردنههههي 
 م. 2019، 1، العدد19القانونية والسياسية، المجلد 

دراسهههههههههههههة –الشهههههههههههههوبكي عمهههههههههههههر محمهههههههههههههد، القضهههههههههههههاء اإلداري  (5(
، دار الثقافههههههههههة للنشههههههههههر والتوزيههههههههههع، عمههههههههههان، األردن، ص -مقارنههههههههههة

 م.2016، 189
بطارسههههههة سههههههليمان سههههههليم، "رد الههههههدعوى اإلداريههههههة شههههههكاًل فههههههي  (6(

"، مجلهههههة -دراسهههههة مقارنهههههة-قضهههههاء محكمهههههة العهههههدل العليههههها األردنيهههههة 
 م. 2016، 16، ص9الباحث للدراسات األكاديمية، العدد

–العتيبههههههههههي جهههههههههههاد صههههههههههالح, موسههههههههههوعة القضههههههههههاء اإلداري  (7(
فههههههههي شههههههههرح قبههههههههول الههههههههدعوى اإلداريههههههههة، دار  –القواعههههههههد القضههههههههائية 

 م.2015، 7الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص
 8/2018قهههههههرار المحكمهههههههة اإلداريههههههههة العليههههههها األردنيهههههههة رقههههههههم  (8(

 ، منشورات مركز عدالة.24/1/2018تاريخ 
صههههههههههادق محمههههههههههد، والظههههههههههالمي محمههههههههههد حسههههههههههن،  الحسههههههههههيني (9(

"خصوصههههههههية اإلثبهههههههههات أمههههههههام القضهههههههههاء اإلداري"، بحههههههههث منشهههههههههور، 
، العهههههههدد 12مجلهههههههة الكوفهههههههة للعلهههههههوم القانونيهههههههة والسياسهههههههية، المجلهههههههد 

 م.2019، 166، ص39
حسههههونة محمههههد علههههي، قرينههههة الخطههههأ فههههي مجههههال المسههههؤولية  (10(

مصههههههر،  اإلداريههههههة، الكتههههههاب األول، دار النهضههههههة العربيههههههة، القههههههاهرة،
 .2012، 24ص

/ب( مههههههههن قههههههههانون القضههههههههاء 37نهههههههص المههههههههادة ذات الههههههههرقم )( 11(
 م.2014( لسنة 27اإلداري رقم )

/ج( مههههههههن قههههههههانون القضههههههههاء 37المههههههههادة ذات الههههههههرقم )نههههههههص  )12(
 م.2014( لسنة 27اإلداري رقم )

عبههههههههههههد البههههههههههههاقي مصههههههههههههطفى، "واقههههههههههههع النظههههههههههههام القضههههههههههههائي  (13(
نشههههههور، مجلههههههة الفلسههههههطيني: بههههههين االسههههههتقاللية والفاعليههههههة"، بحههههههث م

، 4، العههههههدد43دراسههههههات علههههههوم الشههههههريعة والقههههههانون، المجلههههههد ملحههههههق 
 م.2016، 1614-1612ص

أبهههههههو حمهههههههد احمهههههههد صهههههههيام، "مبهههههههدأ اسهههههههتقالل القضهههههههاء فهههههههي  )14(
الدولهههههههههة اإلسههههههههههالمية"، رسههههههههههالة ماجسهههههههههتير، الجامعههههههههههة اإلسههههههههههالمية، 

 م.2005،  66فلسطين، ص
خليفهههههههة عبهههههههد العزيهههههههز، "اإلثبهههههههات فهههههههي الهههههههدعوى اإلداريهههههههة"،  (15)

المركههههههههههههز القههههههههههههومي لإلصههههههههههههدارات القانونيههههههههههههة، القههههههههههههاهرة، مصههههههههههههر، 
 م.2010، 105ص

 
قهههههههرار المحكمهههههههة الدسهههههههتورية، قهههههههرار تفسهههههههيري صهههههههادر عهههههههن  (16(

الصهههههههههههههههادر بتهههههههههههههههاريخ  10/2013المحكمهههههههههههههههة الدسهههههههههههههههتورية رقهههههههههههههههم 
 ، منشورات مركز عدالة.19/1/2014

الههههههذنيبات محمههههههد جمههههههال، والطويسهههههههي الصههههههعيدي أمامههههههة، و ( 17)
هالههههههههة، "التطههههههههورات التشههههههههريعية علههههههههى القههههههههوانين الناظمههههههههة للقضههههههههاء 

"، بحههههث منشههههور، مجلههههة العلههههوم -دراسههههة تحليليههههة–اإلداري األردنههههي 
 م.2019، 266، ص1، العدد19القانونية والسياسية، المجلد 
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، 1، العهههههههدد44دراسهههههههات علهههههههوم الشهههههههريعة والقهههههههانون، المجلهههههههد ملحهههههههق
 م.2017،  76-72ص 
( مههههههههههن قههههههههههانون القضههههههههههاء 11نهههههههههص المههههههههههادة ذات الههههههههههرقم ) )19(

 .2014( لسنة 27اإلداري رقم )
( مههههههههههن قههههههههههانون القضههههههههههاء 10نهههههههههص المههههههههههادة ذات الههههههههههرقم ) (20(

 .2014( لسنة 27اإلداري رقم )
القاضهههههههي وليهههههههد," الفصهههههههل فهههههههي الطعهههههههون أمهههههههام المحكمهههههههة  (21(

اإلداريهههههة العليههههها فهههههي التشهههههريع والقضهههههاء األردنهههههي"، بحهههههث منشهههههور، 
، 1، العههههههدد 74مجلههههههة دراسههههههات علههههههوم الشههههههريعة والقههههههانون، المجلههههههد 

 .م2020،  274ص
( مههههههههههن قههههههههههانون القضههههههههههاء 30المههههههههههادة ذات الههههههههههرقم )نهههههههههص  )22(

 .2014( لسنة 27اإلداري رقم )
، دار النهضههههههههة 3القههههههههاموس السياسههههههههي، ط عطيههههههههة أحمههههههههد, (23(

م و شههههههههيحا إبههههههههراهيم 1968، 869العربيههههههههة، القههههههههاهرة، مصههههههههر، ص 
عبههههههههههههد العزيههههههههههههز، القههههههههههههانون الدسههههههههههههتوري والههههههههههههنظم السياسههههههههههههية، دار 

 .1993، 369المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ص
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الطمهههههههههاوي سهههههههههليمان، السهههههههههلطات الهههههههههثالث فهههههههههي الدسهههههههههاتير  (24(

السياسهههههههي اإلسهههههههالمي، دار الفكهههههههر العربيهههههههة المعاصهههههههرة فهههههههي الفكهههههههر 
 م.1979، 469العربي، القاهرة، مصر، ص

الكيالنهههههههههههي فهههههههههههاروق، اسهههههههههههتقالل القضهههههههههههاء، دار النهضهههههههههههة  (25(
م ومسهههههههههههلم أحمهههههههههههد، 1977، 16العربيهههههههههههة، القهههههههههههاهرة، مصهههههههههههر، ص

أصههههههههههول المرافعههههههههههات والتنظههههههههههيم القضههههههههههائي، دار الفكههههههههههر العربههههههههههي، 
 م.1978، 45-44القاهرة، مصر، ص

لقضههههههههاء اإلداري، دار الثقافههههههههة للنشههههههههر القبهههههههيالت حمههههههههدي، ا( 26(
 م.2018، 6والتوزيع، عمان، األردن، ص

فريحههههات إيمههههان عزمههههي، "مبههههدأ الفصههههل بههههين السههههلطات فههههي  (27(
م/ 2011-1928الدسههههههههههههههاتير األردنيههههههههههههههة المتعاقبههههههههههههههة وتعههههههههههههههديالتها 

دراسههههة تاريخيهههههة"، بحهههههث منشهههههور، مجلهههههة دراسهههههات العلهههههوم اإلنسهههههانية 
 م.2016، 794، ص2، العدد 43واالجتماعية، المجلد 

شههههههخانبة عههههههامر أحمههههههد، "تنظههههههيم المحههههههاكم اإلداريههههههة فهههههههي ال (28(
، التشههههههريع األردنههههههي"، رسههههههالة ماجسههههههتير، جامعههههههة الشههههههرق األوسهههههههط

 م.2016 ،60صاألردن، 
"اسهههههههههههتقالل القضهههههههههههاء المكانهههههههههههة  ،يمهههههههههههان جسهههههههههههامإ محمهههههههههههد (29(
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 ،323ص  ،4، العهههههههههدد18المجلههههههههد  ،العلههههههههوم القانونيههههههههة والسياسهههههههههية
 م.2018

امههههههههههة فههههههههههي خصههههههههههائص النيابههههههههههة الع، "الجوخههههههههههدار حسههههههههههن (30(
مجلهههههههههة العلهههههههههوم  ،بحهههههههههث منشهههههههههور ،"التشهههههههههريع األردنهههههههههي والمقهههههههههارن 

، 63-61ص، 1العهههههههههههههههههدد ،9المجلههههههههههههههههد  ،القانونيههههههههههههههههة والسياسههههههههههههههههية
 .م2015

تحليليههههههههههة دراسههههههههههة  –القضههههههههههاء اإلداري  ،الخاليلههههههههههة محمههههههههههد (31(
دار  ،مقارنههههههههة فههههههههي كههههههههل مههههههههن األردن وفرنسهههههههها وبريطانيهههههههها ومصههههههههر

 م.2020، 86ص ،األردن ،عمان ،الثقافة للنشر والتوزيع
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