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                                                Abstract 
The general rule stipulates that the appeal against administrative decision does not stay its execution (the 

rule of the effect that does not stay the execution of the appeal).The purpose of this rule is that, if the appeal 
against an administrative decision stays its execution, this would disrupt the function of public utilities what would 
lead to prevent such utilities from providing services to the public, and accordingly the damage to the public 
interest. But there are some cases where the execution of administrative decision leads to severe consequences 
that cannot be remedied when staying the execution of administrative decision. For this, administrative legislator 
- in the countries of comparison - granted the individuals the right to request staying the execution of 
administrative decision under certain conditions in order to make judiciary acquainted regarding the staying the 
execution of such decision to guarantee that the administration does not misuse the execution of its decisions. 
But some of these conditions may be unfair to individuals, for example; when staying the execution request is 
combined to the request to revoke such decision. The condition may be exaggeratedas is the case with the 
Jordanian legislator who requests the provision of a financial guarantee by the person who requests the stay 
execution. Conditions may be incomplete, as is the case in the Egyptian and Jordanian legislations that do not 
provide for the requirement of "seriousness". Therefore, the current study emphasizes the need to abolish the 
condition of "financial guarantee " found in the Jordanian legislation and the clarification of the condition of "the 
combination between the request of stay of execution of the decision and the request its revocation through the 
amendment of Article 20 of High Court of Justice Act  no.12 of 1992 so as not to deprive the individuals from the 
purpose for which stay of execution was developed, whereas there are some cases where the reasons of stay 
execution do not become clear but after they sue or become unable to provide the financial guarantee..The 
current study recommends that the requirement of "seriousness" shall be stipulated as the case is in the French 
legislation. 
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 ملخص 
والحكمة من ذلك لو أن الطعن بالقرار  )ثر غير الواقف للطعون قاعدة األ(داري ال يوقف تنفيذهإلالقاعدة العامة تقضي بأن الطعن بالقرار ا

 ضرار بالمصلحة العامة .في تقديم خدماتها للجمهور وبالتالي اإل ارسالته أداءن عوتوقفها  ،لى تعطيل المرافق العامةإداري يوقف تنفيذه ألدى ذلك اإل
جل هذا وأل ،داريوال يمكن تداركها عند الحكم بإلغاء القرار اإل ،لى حدوث نتائج ال يحمد عقباهاإداري هناك حاالت يؤدي تنفيذ القرار اإلولكن   

ضمانة  دوهذا يع ،الوقف بمعرفة القضاء طلب وقف التنفيذ بشروط معينة حتى  يكونفي ،الحق لألفراد  -ة في بلدان المقارن-داري منح المشرع اإل
فراد كشرط اقتران طلب وقف التنفيذ بدعوى دارة لحقها في تنفيذ قراراتها: ولكن هذه الشروط قد تكون مجحفة بحق األساءة استخدام اإلإفعالة ضد 

وقد يشوبها النقص كعدم النص ، ردني وهو تقديم كفالة مالية من قبل طالب وقف التنفيذكالشرط الذي وضعه المشرع األ ،فيها بالغو قد يكون م اإللغاء.
ردن و و توضيح شرط االقتران في األ ،لى ضرورة إلغاء شرط الكفالةإعلى شرط الجدية كما هو في التشريع المصري و األردني. لذلك توصلت الدراسة 

أن  حيث جلها وقف التنفيذأحتى ال يحرم األفراد من الحكمة التي وجد من  2990لسنة  20من قانون محكمة العدل العليا رقم  02ة ذلك بتعديل الماد
وكذلك توصي الدراسة  بالنص  ،ال بعد رفع الدعوى أو عجزهم عن تقديم الكفالة التي تلزمهم بها المحكمةإبعض الحاالت ال تظهر فيها دواعي الوقف 

 .نفة الذكر كما هو الوضع في فرنساآط الجدية في المادة على شر 

.محكمة العدل العليا، المصريمجلس الدولة الفرنسي، مجلس الدولة ، وقف التنفيذداري، اإلالقرار : ةلمفتاحياالكلمات 

 مقدمة
تقضيييي القواعيييد العامييية بيييأن القيييرار اإلداري يكيييون قييياب   للتنفييييذ 

روط نفيياذه، وال يوقييف تنفيييذه إال بمجييرد اسييتكمال عناصيير تكوينييه وشيي
بيينصخ خيياص، وبييذلك تسييتطيع اإلدارة أن تلييزم األفييراد بإرادتهييا المنفييردة 
فيمييا تتخييذه ميين قييرارات إدارييية رغييم الطعيين بهييا أمييام القضيياء اإلداري، 
ذلك ألن اإلدارة عادة ما تبحث عن الصيالح العيام، وتعميل عليى حفيظ 

م واضييطراد، فلييو كييان الطعيين األميين ودوام سييير المرافييق العاميية بانتظييا
بقراراتهيا أميام القضياء يوقيف تنفييذها، لترتيب عليى ذليك إتاحية الفرصيية 
أميييام األفيييراد لفسيييراف فيييي رفيييع دعيييوى اإللغييياء بسيييبب ولغيييير سيييبب، 
وألدى ذلييييك إلييييى تعطيييييل مصييييالح الدوليييية وهيئاتهييييا المختلفيييية، وبييييذلك 

أداء  يصاب الجمهور بعنت إذا ميا شيلت هيذه المرافيق، أو توقفيت عين
 رسالتها في تقديم خدماتها الجوهرية.

إال أن هنيياك حيياالت أخيييرى يييؤدي تنفييييذ القييرار اإلداري حيالهيييا 
إلى حدوث نتائج ال يحمد عقباها، وال يمكن تداركها عند الحكم بإلغياء 
القييرار، وألجييل هييذا ميينح المشييرع األفييراد الحييق فييي طلييب وقييف التنفيييذ 

ون الوقف بمعرفة القضياء بمثابية للقرار اإلداري بشروط معينة حتى يك
 .(2)ضمانة فعالة ضد إساءة استخدام اإلدارة لحقها في تنفيذ قراراتها

وقييد وضييع الفقييه والقضيياء للحكييم بإيقيياف التنفيييذ ث ثيية شييروط، 
والشرطان اآلخيران موضيوعيان  االقتران( )شرطيتعلق أحدهما بالشكل 

الظياهر فيي  وهما: شرط االستعجال أو الضيرر وشيرط الجديية بحسيب
طليب اإللغيياء، هييذا وقييد زاد المشييرع اإلداري األردنييي شييرطا  رابعييا  وهييو 
تقيييديم كفالييية ماليييية مييين قبيييل طاليييب وقيييف التنفييييذ، وعلييييه سنقسيييم هيييذا 
البحييث إلييى مبحثييين، نتنيياول فييي األول الشييروط الشييكلية، ونخصييص 

 .يةالثاني للشروط الموضوع
                                                 

 ( يراجع في ذلك:1)

د. محمد فؤاد عبدد الباسد و فقدف يذ يدق القدرار ا،داررو دار ال جدر ال دامعيو  -

1991. 

و مجتبددة 1991يدق اححجدداإل ا،داريددةو القددا ر و د. حسدذي سددعد عبددد الواحدددو يذ  -

 .111كلية الحقوقو القا ر و ص

و 1991د. ماجد راغد  الحلدوو القءداء ا،داررو مةبعدة المعرفدة ال امعيدةو  -

 فما بعد ا. 111ص

و 1919د. محمد عاطف الذبداءو مبدادا القدا ون ا،داررو دار ال جدر العربديو  -

 .591ص

فقدف يذ يدق القدرار ا،دارر فدي محجداإل القءداء د. عبد الغذي بسيو ي عبدد ،و  -

 .1991ا،داررو مذشأ  المعارف با،سجذدريةو 

المستشددار حسدديد عبددد السدد إل جددابرو الةلبدداف المسددتع ل  فددي قءدداء م لدد   -

 فما بعد ا. 111و ص1999الدفلةو دار الجت  القا و يةو 

عربيدددة د. عصدددمب عبدددد ، الشدددياو مبدددادا القدددا ون ا،داررو دار الذ ءدددة ال -

 .    99و ص1999/1999

 11/1/5111ياريا قبول البحث  51/11/5111است إل البحث ياريا 
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 مشكلة البحث
غيير الواقييف  )األثيربيين مبيدأ  تكمين مشيكلة البحيث فيي التوفييق

ذه ييداري ال يوقيف تنفأن الطعين فيي القيرار اإلبيالذي يقتضي  للطعون(
 داري إلييىاإلالقييرار  أدى تنفيييذمييا  إذافييراد فييي حاليية وبييين مصييلحة األ

 اإللغيياءفهنييا يصييبح حكييم  ،ه الحقييائييوحكييم بإلغا ،تييداركها نتييائج يتعييذر
ضع ضوابط توفيق بيين بد من و  ال-هذهوالحالة -لذا  جدوى.غير ذي 

المرافييق العاميية  ميين وسيييردارة التييي تسييهر علييى حفييظ األمصييلحة اإل
حيانيا بعيدم تنفييذ أالتيي تكمين  األفيرادوبين مصيلحة  ،بانتظام واضطراد

 تداركها.لى نتائج يتعذر إذا كان يؤدي إالقرار 

 أهمية الدراسة وأهدافها
 انونالقييالهييدف ميين الدراسيية هييو بيييان شييروط وقييف التنفيييذ فييي 

لنيا  ومصير ليتبيينالقانونية المقارنة كفرنسيا  ومقارنته باألنظمةاألردني 
وزاد  ،داري األردنييي قييد غييالى فييي شييروط وقييف التنفيييذبييأن المشييرع اإل

لم تعرفه األنظمة القانونية المقارنة كشرط تقديم كفالة ماليية مين  شرطا
ة كييذلك لييم ييينص علييى شييرط األسييباب الجدييي ،قبييل طالييب وقييف التنفيييذ

 الدراسييية التوصيييياتوعلييييه سيييتقدم  ،باألنظمييية القانونيييية المقارنييية ةأسيييو 
 .  والغلوال زمة لت في هذا النقص 

 منهج البحث
سيييييتبع الباحييييث فييييي تناولييييه لهييييذا الموضييييوع الميييينهج الوصييييفي 

 البحث.التحليلي الذي يتناسب مع طبيعة هذا 

 البحثخطة 
 الشروط الشكلية: المبحث األول

فييي ضييرورة طلييب وقييف التنفيييذ فييي صييحيفة  يتمثييل هييذا الشييرط
ال أن المشييرع إدعييوى اإللغيياء، وهييو مييا يطلييق عليييه شييرط االقتييران ، 

وأجياز طليب وقيف التنفييذ للقيرار اإلداري فيي  ،الفرنسي خير  عين ذليك
أو مسييتقلة عيين طلييب اإللغيياء، لييذا فقييد يقييدم طلييب  ،عريضيية منفصييلة

ميا القيانون أسيتق ال ، وقف التنفييذ كطليب تيابع لطليب اإللغياء أو يقيدم ا
 ،ييييز تقديميييه إال فيييي ذات عريضييية الطعييين األصيييليجالمصيييري  فييي  ي

وفيميييا يخيييص المشيييرع األردنيييي فقيييد أجييياز تقيييديم طليييب وقيييف التنفييييذ 
ولكين الينص األردنيي غيير واضيح  ،بعريضة مستقلة عن طلب اإللغاء

 .سوف نفصله في فقرات هذا المبحث تماما على ما
اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب  اء أهميةوالقض (2)وقد بين الفقه

 في المطلبينتناول هذا المبحث يوعليه س منه ةلغاء والحكماإل
 التاليين:

 االقتران.شرط  :األولالمطلب  -
 الكفالة.شرط تقديم  :الثانيالمطلب  -

 

 قترانشرط اال: المطلب األول
 ،)فرنساسنتناول في هذا المطلب موقف المشرع في ك  من 

 الشرط.هذا  والفقه منوكذلك بيان موقف القضاء  ن(األرد ،مصر

  المشرع:موقف  أوال:
 الوضع في فرنسا: .1

من تقنين المحاكم اإلدارية عليى تقيديم طليب  229تنص المادة 
. ولييم (0)وقييف التنفيييذ فييي صييحيفة مسييتقلة عيين صييحيفة دعييوى اإللغيياء

يتطلييييييب القييييييانون الفرنسييييييي هييييييذا الشييييييرط إال اعتبييييييارا  ميييييين المرسييييييوم 
ييييييداع إاليييييذي أقييييير بضيييييرورة  2969/ 0/2الصيييييادر فيييييي  88/2969

عريضية الطعيين األصيلي فييي ميعياد الطعيين القضيائي مقترنييا  بهيا وقييف 
شيييكل منفيييرد بعيييد تقيييديم دعيييوى بالتنفييييذ، أو تقيييديم طليييب وقيييف التنفييييذ 

 الميعاد العادي لدعوى اإللغاء.2اإللغاء في 
 الوضع في مصر: .2

جابييية شيييكليا  إل قيييرر المشيييرع فيييي قيييانون مجليييس الدولييية شيييرطا  
الطاعن في دعوى اإللغاء إلى طلبة بوقف تنفيذ القيرار المطعيون فييه، 

ال "  2940لسينة  94من القيانون الحيالي رقيم  99فقد جاء في المادة 
يترتيييب عليييى رفيييع الطليييب إليييى المحكمييية وقيييف تنفييييذ القيييرار المطليييوب 

في إلغائه على أن يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك 
ورأت المحكميية أن نتييائج التنفيييذ قييد يتعييذر تييداركها    ،صيحيفة الييدعوى

بييييداء الطلييييب فييييي صييييحيفة دعييييوى إذن يشييييترط لقبييييول وقييييف التنفيييييذ إ
وميين ثييم ال يجييوز وال  ،اإللغيياء، أي يقتييرن الطلبييان فييي صييحيفة واحييدة

بدائييه علييى االسييتق ل إأو  ،يقبييل طلييب وقييف التنفيييذ بصييحيفة مسييتقلة
والييينص عليييى وجيييوب اقتيييران طليييب الوقيييف بطليييب  (0)ثنييياء المرافعييية،أ

 2990لسييينة  6اإللغييياء فيييي صيييحيفة واحيييدة اسيييتحدث بالقيييانون رقيييم 
 2999لسيييينة  9ميييين قييييانون مجلييييس الدوليييية رقييييم  22المعييييدل للمييييادة 

 وحافظت عليه قوانين المجلس المتعاقبة.
ويفييرض هييذا الشييرط علييى الطيياعن وفقييا  لهييذا اليينص أن يطلييب 

الييذي يطلييب  هفييي وقييت طلييب إلغيياء القييرار نفسييصييراحة وقييف التنفيييذ 
كميا –وذليك ألن طليب وقيف التنفييذ  ؛وقف تنفيذه، وفي ذات الصيحيفة
ال يعيييدو أن يكيييون طعنيييا  فيييي القيييرار  -قاليييت المحكمييية اإلداريييية العلييييا

، وكيييذلك تقيييرر المحكمييية بأنيييه  إذا ليييم يتحقيييق هيييذا (3)المطليييوب إلغائيييه
ستق ل ثم طلب وقف تنفييذه بعيد االقتران بأن طلب إلغاء القرار على ا

ذلييك تخلييف الشييرط  الشييكلي المتطلييب لقبييول طلييب وقييف التنفيييذ وغييدا 

                                                 
د.عصمب عبد، الشياو مبادا ف ظرياف القا ون ا،دارر و دار الذ ءة العربية  .1

 111و ص1999و

( د. محمد فؤاد عبد الباس و فقف يذ يق القرار ا،داررو دار ال جر ال امعيو 5) .5

 فما بعد ا. 561و ص1991ا،سجذدرية و 

و 1999ثو 11لسذة  5191لةعد رقم ( حجم المحجمة ا،دارية العليا في ا5) .1

 .    915و ص169و قاعد  11و ج1991/1991الموسوعة ا،دارية الحديثة 

و م موعة السذة الثالثةو بذد 1919ثو 1لسذة  651( حجم ا في الةعد رقم 1) .1

 .   1161و ص119
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. وأن طليييب الوقيييف  ال يقبيييل اإلدعييياء بيييه (2)بيييذلك غيييير مقبيييول شيييك   
مييين قيييانون مجليييس الدولييية... ميييا ليييم ييييرتبط  99بصيييريح نيييص الميييادة 

 .(0)بدعوى موضوعية بطلب في صحيفتها وقف التنفيذ 
 ي األردن  :الوضع ف .3

 02من قانون محكمة العدل العليا رقم  02لم تنص المادة 
 اإللغاءذ مع طلب يقتران طلب وقف التنفاعلى شرط  2990لسنة 

لغاء وفي حيث أجازت تقديم طلب  وقف التنفذ في صحيفة دعوى اإل
نفة الذكر حيث نصت آوهذا ما يستفاد من نص المادة  ،طلب مستقل

قرار تمهيدي تراه مناسبا في الدعوى سواء    للمحكمة أن تصدر أي
و بعد المباشرة في النظر فيها وذلك بناء على طلب أعند تقديمها 

معلل من صاحب المصلحة من الطرفين بما في ذلك وقف تنفيذ 
ذا رأت أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها إالقرار المطعون فيه مؤقتا 

كمة العدل العليا حيث تقبل ......   وهذا ما جرى عليه العمل في مح
 لغاء .طلبات وقف التنفيذ بعد تقديم دعوى اإل

نها لم تنص بعبارات أعلى نص هده المادة  ومن الم حظ
بناء على  ....ن عبارة   أقاطعة الداللة على عدم االقتران حيث 

لك ذن يكون الطلب مفصوال أو عكس أطلب معلل ...   يحتمل 
نها وصفت أمقرون بالدعوى ال سيما و  نهأبحيث قد يفهمه البعض ب

ن المشرع أا لو  ذفحب ،يدي في الدعوىهبأنه قرار تم ذقرار وقف التنفي
ألن هناك ا اللبس بالنص صراحة على شرط عدم االقتران ذأزال ه

حاالت قد ال تظهر فيها دواعي وقف التنفيذ إال بعد رفع دعوى 
جحاف بحقهم إوهذا  ،يذوهنا يحرم األفراد من طلب وقف التنف ،لغاءاإل

وتحملهم آثار  ،يقافلحرمانهم من الحكمة التي من أجلها وجد اإل
بطء التقاضي، ولتحاشي ذلك فإنني من مؤيدي قبول طلب وقف 

لغاء شريطة تقديم الطلب خ ل ميعاد رفع التنفيذ مستق  عن طلب اإل
( من قانون 02ال بتعديل المادة )إلغاء، وهذا لن يتأتى دعوى اإل

الحق صبح   للمحكمة يل 2990لسنة  20محكمة العدل العليا رقم 
ن تصدر أي قرار تمهيدي تراه مناسبا في الدعوى سواء عند في أ

وذلك بناء على طلب معلل  ،و بعد المباشرة في النظر فيهاأتقديمها 
من صاحب المصلحة من الطرفين خ ل ميعاد رفع دعوى اإللغاء 

ار المطعون فيه مؤقتا إذا رأت أن نتائج بما في ذلك وقف تنفيذ القر 
تنفيذه يتعذر تداركها...  ويضاف إلى هذه الفقرات الفقرة التالية:  ... 

أو  ،على أن يقدم طلب وقف التنفيذ في ذات استدعاء دعوى اإللغاء
 بطلب إضافي الحق لرفع الدعوى  .

ي وجوب أ– ودعوى اإللغاء ذأما الت زم بين طلب وقف التنفي
الشرط من  فيستفاد هذا –لغاء لطلب اإل ذة طلب وقف التنفيتبعي

                                                 
و 161و بذددد 5و ج59و لسددذة 1991قو 59لسددذة  1111( حجم ددا فددي الةعددد رقددم 1)

 .   1151ص

و الموسدوعة ا،داريدة الحديثدة 1991قو 51لسدذة  1151حجم ا في الةعد رقدم ( 5)

 .   151و ص191و قاعد  19ج

ووجوب  ،كرذال آنفة 02 ةفي الماد ....(في الدعوى  )....عبارة 
أي أن طلب  ،ابتداء-اإللغاءما بين طلب وقف التنفيذ وطلب  الت زم

ما يقتضيه المنطق القانوني  غالبا-اإللغاءوقف التنفيذ يستند لدعوى 
 ،مع غاية الرقابة القضائية على أعمال اإلدارةوالقضائي ويتساير 

 اإلدارةالتوازن بين المصلحة العامة التي تسعى لتحقيقها  وتتمثل في
 أنبين المصالح الخاصة لألفراد وفي ظل هذا التوازن ال يتصور و 

هذا  إللغاءة طلب تنفيذ قرار إداري دون وجود دعوى مقام يقدم فرد
ن وجود دعوى فما المدى الذي يبقى القرار، وحتى لو وجد الوقف دو 

وهذا  ،جل لذلكأمعه القرار موقوفا عن التنفيذ؟ لذلك البد من وجود 
 القرار. إللغاءاألجل يتقرر من خ ل وجود دعوى مقامه 

عقدت ندوة في البحر  0220نه في عام أومن الجدير بالذكر  
ة عن وقد تمخضت الندو  ،داريعداد مشروع قانون القضاء اإلالميت إل

وقدم لمجلس  0220داري لعام عداد مشروع قانون القضاء اإلإ
( من 6ولم يبت فيه لغاية تاريخه. وقد جاء في المادة ) ،النواب

دارية االبتدائية بالنظر في تختص المحكمة اإلأ.  (مشروع القانون :
 ،ليها بشأن الطعونإمور المستعجلة التي تقدم الطلبات المتعلقة باأل

ذلك وقف تنفيذ القرار في داخلية في اختصاصها بما والدعاوي ال
يجوز ب.  تداركها. تنفيذه يتعذرذا رأت أن نتائج إالمطعون فيه مؤقتا 

بعد مباشرة النظر  أو تقديم الطلب المستعجل عند تقديم الدعوى
 فيها(.

 الفقهاء وشّراح ءوهكذا ن حظ أن مشروع القانون استجاب لندا
 على عدميخص النص صراحة  ألردن فيمااالقانون والباحثين في 

ولم يحدد المدة التي  ،اقتران طلب وقف التنفيذ بذات استدعاء الدعوى
يجوز فيها تقديم طلب وقف التنفيذ كمدة الطعن القضائي وتركها 

ن نتكلم عن أمفتوحة. ولكن يبقى هذا مشروع قانون ال نستطيع 
 ،التشريعيةالسلطة لم يقر من  ردني بهذا الشأن ماموقف المشرع األ

ن ينظر أعلى المشرع األردني  الدستورية ونتمنىويمر بجميع مراحله 
ويبقي على عدم اقتران طلب وقف  ،بهذا المشروع في الدورة القادمة

لغاء نظرا ألهمية عدم االقتران التي ذكرناها التنفيذ مع دعوى اإل
ون أصبح نه بموجب مشروع القانألى إشارة ، وهنا البد من اإلسابقا

 داري على درجتين، وال يخفى انعكاساته على حقوق األفرادالقضاء اإل
 .هموحريات

وفيما يخص قضاء محكمة العدل العليا في هذا الشأن، فإنه لم 
و عدمه. وكل ما أيصدر عنها أحكام تشير إلى وجوب هذا الت زم 

هناك هو تقرير وقف التنفيذ لحين البت في الدعوى، وهذا يعني أن 
 وقفت المحكمة تنفيذه.ألغاء هذا القرار الذي إل ةناك دعوى مقامه
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  :ثانيا: موقف القضاء
ترجع الحكمة شرط اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب اإللغاء إليى 

داري المصيييري جيييراء وقيييف التنفييييذ، ويكييياد يجميييع القضييياء اإلإخطيييورة 
 :وهما، لغاءعلى مبررين القتران طلب الوقف بطلب اإل

وقييييف تنفيييييذ القييييرارات اإلدارييييية مشييييتقة ميييين سييييلطة  كييييون سييييلطة -أ
 منها.اإللغاء وفرع 

ووقفييا  منعييا  ألي  حيييد ميعيياد الطعيين ضييد القييرار إلغيياء  ميية تو ءم  -ب
 .(2)هذا الصددباخت ف 

وقد أجملت المحكمة اإلدارية العليا هيذه المبيررات بقولهيا  جيرى 
 قضيياء هييذه المحكميية علييى أن تضييمين عريضيية دعييوى اإللغيياء ذاتهييا

ميير مقصييود لذاتييه كشييرط جييوهري لقبييول الطلييب، أطلييب وقييف التنفيييذ 
 ،وأن هييذا الشييرط الشييكلي يسييتوي فييي المرتبيية مييع الشييرط الموضييوعي

وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، وذليك مين حييث 
وبالنسيييييبة  ،توافرهميييييا معيييييا ، إذا وردت صيييييياغة الييييينص بهيييييذا المعنيييييى

وللخطييورة التييي تيينجم فييي  ،ذلييك لألهمييية للشيرطين علييى حييد سييواء كييل
نظيييير المشييييرع عيييين وقييييف تنفيييييذ القييييرار اإلداري، فييييإذا أراد أن يحيطييييه 

ليهما معا ، كما إبضمانة توافر الشرطيين الشكلي والموضوعي المشار 
أن طليييب وقيييف التنفييييذ ال يعيييدو أن يكيييون طعنيييا  فيييي القيييرار المطليييوب 

ب كما حدده القيانون هيو أن ه، ووجه االستعجال المبرر لهذا الطلؤ إلغا
يترتييب علييى تنفيييذ القييرار اإلداري نتييائج يتعييذر تييداركها، واحتمييال هييذا 
الخطيير إن صييح قيامييه يييت زم زمنيييا  مييع القييرار ذاتييه ميين يييوم صييدوره 

داريييا ، إتبعييا  لقابلييية هييذا القييرار للتنفيييذ بييالطريق المباشيير بوصييفه قييرارا  
تيران طليب وقيف التنفييذ وهذا يوضح من ناحيية أخيرى حكمية وجيوب اق

بطليب اإللغيياء فييي صيحيفة واحييدة ، كمييا يحقييق فيي الوقييت ذاتييه اتحيياد 
ووقفيا  ، ويمنيع االخيت ف والتفياوت  بدء ميعياد الطعين فيي القيرار إلغياء  

 في حساب هذا الميعاد بداية ونهاية.
وال يقتصيييير وجييييوب التييييزام هييييذا القيييييد الشييييكلي علييييى الطلبييييات 

نما تخضع فقط ةالمبتدأ  ءله أيضا  الطلبات العارضة التي تقيدم أثنيا، وا 
نظييير اليييدعوى، حييييث أن هيييذا القييييد، كميييا ينطبيييق عليييى دعيييوى إلغييياء 

أثنيياء الييدعوى كطلبييات عارضيية علييى النحييو المقييرر فييي  هالتنفيييذ ووقفيي
وتحقيق الحكمة  ،وذلك التحاد العلة ،من قانون المرافعات 203المادة 

 .(0)اإللغاء في الحالتين من وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب 

                                                 
لسدذة  5191في الةعد رقدم  ا ظر على سبيل المثال :حجم المحجمة ا،دارية العليا(1)

و 169و قاعددددددد  1991/1991و الموسددددددوعة ا،داريددددددة الحديثددددددةو 1999قو 11

 .   911ص

و الم موعدة 59و لسذة 11/1/1991قو 59و لسذة 1111قم ( حجم ا في الةعد ر5)

و فكددقلك حجم ددا فددي 1151ف 1151و ص161و بذددد 5فددي سمسددة عشددر عامددا و ج

قو 51و لسددذة 666و المرجددع السددابو و فحجم ددا فددي الةعددد رقددم 1191الةعددد 

 .191و ص1و الم موعة و ج11/1/1919

وهكذا بينت المحكمة اإلدارية العليا أن الحكمة من وراء وجوب 
اقتران طلب وقف التنفيذ بطليب اإللغياء فيي صيحيفة واحيدة تتحيدد مين 

 :ثنيناوجهة نظرها في أمرين 

أن طليييب وقيييف التنفييييذ ال يعيييدو أن يكيييون طعنيييا  فيييي القيييرار  أولهماااا:
سيييتعجال المبييرر لهييذا الطلييب وفقيييا  وأن وجييه اال ،هؤ المطلييوب إلغييا

للقييييانون هييييو أن يترتييييب علييييى تنفيييييذ القييييرار اإلداري نتييييائج بتعييييذر 
تداركها، وافترضت المحكمة أن احتمال هذا الخطر يكون مت زما  
زمنيا  بصفة دائمة مع القرار ذاته من يوم صيدوره تبعيا  لقابليية هيذا 

 القرار للتنفيذ بالطريق المباشر.

ل في أن اقتران طلب وقيف التنفييذ ميع طليب اإللغياء فيي يتمث ثانيهما:
 صحيفة واحدة يحقق اتحادا  في بدء ميعاد الطعن في القيرار إلغياء  

وميين ثييم  (3)ووقفييا ، ويمنييع االخييت ف والتفيياوت فييي حسيياب الميعيياد
اقتيييران طليييب وقيييف التنفييييذ بطليييب  الشيييرط،فإنيييه ينبغيييي وفقيييا  لهيييذا 

، فيييإذا رفعيييت هري لقبوليييهكشيييرط جيييو  اإللغييياء فيييي عريضييية واحيييدة،
الييدعوى بطلييب وقييف تنفيييذ القييرار المطعييون فيييه فقييط أمييام مجلييس 
الدوليية كانييت جييديرة بعييدم القبييول حتييى ولييو قييام المييدعي بعييد ذلييك 

 فيه. وذليك أثناء نظر الدعوى بإضافة طلب إلغاء القرار المطعون
لزام المشرع المدعي بطلب وقف التنفيذ في ذات صحيفة دعيوى إل

 .(9)اإللغاء
وقد استقرت أحكام المحكمية اإلداريية العلييا عليى تطليب الشيرط 
الشكلي بصفة مطيردة باعتبياره شيرطا  جوهرييا  يجيب االلتيزام بيه، حييث 
قضت بيأن  مين شيروط قبيول وقيف تنفييذ القيرار اإلداري اقترانيه بطليب 

ال غدا غير مقبول شك  ، وهذا الطلب يتحقيق عليى ميا جيرى  ،إلغائه وا 
ذه المحكمييية فيييي كيييل حالييية يتضيييمن فيهيييا طليييب وقيييف علييييه قضييياء هييي

التنفييييذ معنيييى إعيييدام القيييرار وتجرييييده مييين كيييل أثييير. أييييا  كانيييت األلفييياظ 
المسيييتعملة للداللييية عليييى هيييذا المعنيييى، ألنيييه هيييو بذاتيييه جيييوهر اإللغييياء 

 .(9)وفحواه طبقا  ألحكام قانون مجلس الدولة
داري كما تيردد أيضيا  هيذا الشيرط فيي أحكيام محكمية القضياء اإل

حيييث تقييول  يشييترط لقبييول طلييب وقييف التنفيييذ أن يكييون مقترنييا  بطلييب 
إن شرط تضمين عريضية  واحدة.اإللغاء بحيث يجمعهما معا  صحيفة 

دعوى اإللغاء ذاتها طليب وقيف التنفييذ هيو شيرط شيكلي لقبيول الطليب 
يسيتوي فييي المرتبيية مييع الشييرط الموضييوعي وهييو أن يترتييب علييى تنفيييذ 

وهو وجه االستعمال المبرر لوقف التنفيذ،  ،ذر تداركهاالقرار نتائج يتع
وهييذا الوجييه مييت زم زمنيييا  مييع القييرار ذاتييه ميين يييوم صييدوره تبعييا  لقابلييية 

                                                 
دارر و مرجددع سدددابو و ( د. عبددد الغذددي بسددديو ي عبددد ،و فقددف يذ يدددق القددرار ا،1)

 .   91ص

(د. محمد ما ر مبو العيذيد و استصاص م ل  الدفلة ففقا  ححجاإل القسم القءدايي  1)

 .    116و ص1995و 

و م موعة المبادا التي 1991/ 1/11قو  59لسذة  611( حجم ا في الةعد رقم 1)

 .    6قرري ا المحجمة ا،دارية العليا السذة التاسعة فالعشرفن و ص
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هيييذا القيييرار للتنفييييذ بيييالطريق المباشييير، وهيييذا اليييت زم الزمنيييي هيييو علييية 
اقتييران الطلبييين فييي صييحيفة واحييدة، كمييا يحقييق فييي الوقييت ذاتييه اتحيياد 

ن فييي القييرار إلغياءا  ووقفييا ، ويمنييع االخييت ف والتفيياوت بيدء ميعيياد الطعيي
 .(2)في حساب هذا الميعاد بداية ونهاية 

 :موقف الفقه: ثالثا
إذا كييان األصييل العييام هييو وجييوب إدرا  طلبييي الوقييف واإللغيياء 
في صيحيفة واحيدة نظيرا  الكتسياب القيرار اإلداري للصيفة التنفيذيية مين 

نه، ولهذا فيإن خطير تنفييذه ييت زم ميع تاريخ صدوره بعد استيفائه ألركا
تيياريخ صييدوره فييي معظييم األحييوال مييا لييم يييتم تأجيييل هييذا التنفيييذ إلييى 
تيياريخ الحييق، وميين أجييل ذلييك فإنييه ليييس متصييورا  وال مقبييوال  أن يطلييب 
وقيييف تنفييييذ قيييرار إداري قبيييل رفيييع اليييدعوى بإلغائيييه ، ألن طليييب وقيييف 

ى جمهييور الفقهيياء فييي لييذلك نيياد (0)التنفيييذ متفييرع عيين دعييوى اإللغيياء 
مصير مجلييس الدوليية والمشيرع بضييرورة التخفيييف مين حييدة هييذا الشييرط 

من ضمنها حرميان األفيراد مين طليب و تقليل اآلثار التي تترتب عليه، ل
في تقدير جسامة النتائج المترتبة على ا و ؤ خطأوقف تنفيذ القرار الذين 

بعييد رفييع تنفيييذه، إذا كانييت متطلبييات وقييت التنفيييذ ودواعيييه قييد طييرأت 
دعوى اإللغاء، وكذلك التخفيف عن ذوي الشيأن أعبياء اتبياع إجيراءات 

التيييي يجهلونهييا عنييد إقيييامتهم دعييواهم، وذلييك بشيييرط  هاإللغيياء ومواعيييد
 (3) تقديم الطاعن طلب وقف التنفيذ خ ل ميعاد رفع دعوى اإللغاء.

وفييي هييذا الصييدد يقييول األسييتاذ الييدكتور سييليمان الطميياوي  ... 
لغاء القرار باعتباره معدما لجميع آثار القرار فيما إن طلب أ ولهذا نرى

لييى حييين صييدور إلييو حكييم بييه ، يشييمل ضييمنا وقييف تنفيييذ آثييار القييرار 
ن مصييلحة الطيياعن فييي هييذا الطلييب ال تظهيير إال إذا قامييت أالحكييم، و 

دواعي وقف التنفيذ فحينئيذ يتعيين علييه أن يطليب هيذا األثير صيراحة، 
ال  بييطء التقاضييي، وميين ثييم فإننييا ال نشييك فييي أن محييتم  آلثييار  عييدوا 

هييذا التفسييير الحرفييي للنصييوص الييذي اعتنقتييه المحكميية يجيياوز قصييد 
المشيييرع ، ويحيييرم األفيييراد دون حيييق مييين حمايييية القضييياء اإلداري، بيييل 
يحمييييل الدوليييية أعبيييياء مالييييية هييييي فييييي غنييييى عنهييييا، ألن حييييق األفييييراد 

قيد تفليت  ةالخزانلى تعويض فيما لو نفذ القرار، في حين أن إسيتحول 
من هذا العبء فيميا ليو نبههيا القضياء إليى الموقيف السيليم عين طرييق 

 .(9)وقف تنفيذ القرار 
كما ذهب رأي آخر إلى أن   طلب وقف التنفييذ ال يمكين قبوليه 

لغاء حيث ال يجوز أن يأمر القاضي اإلداري بوقف قبل رفع دعوى اإل
دون النظييييير فيييييي تنفييييييذ قيييييرار إداري معيييييين، ليظيييييل بعيييييد ذليييييك معلقيييييا 

                                                 
و م موعة المحجمة فدي الد ث 1961قو 51لسذة  1161( حجم ا في القءية رقم 1)

 .   511و ص151و بذد 55سذوافو لسذة 

( د. عبدددد الغذدددي بسددديو ي عبدددد ،و فقدددف يذ يدددق القدددرار ا،دارر و مرجدددع سدددابوو 5)

 .   91ص

ق (د. عبد العظيم عبدد السد إل عبدد الحميددو مصدادر ا،جدراءاف ا،داريدة فقدف يذ يد1)

 .    165و مرجع سابوو ص 99991القرار االداررو مةبعة حماد للجمبيويرو 

و 1991( د. سددليمان الةمددافرو القءدداء ا،داررو الجتدداق احفلو قءدداء ا،لغدداءو 1)

 .1119-1115ص

موضوعه، أما العكيس أي طليب وقيف التنفييذ بعيد رفيع اليدعوى، فييرى 
جييواز ذليييك بشييرط أن يتقيييدم الطيياعن بطلبيييه خيي ل ميعييياد رفييع دعيييوى 

لغيياء، ألن الحكميية ميين وجييوب تيي زم طلييب وقييف التنفيييذ مييع طلييب اإل
ن يتسنى للقاضي من خ ل الفحص المبدئي ألسيباب الطعين ألغاء إلا

كيييد مييين تيييوافر الشيييروط الموضيييوعية لطليييب وقيييف التنفييييذ، لغييياء التأباإل
وهييي حكميية ال تتعييارض مييع تقييديم الطييب األخييير بعييد تقييديم صييحيفة 

 .(9)دعوى اإللغاء 
وهنييييييياك رأي آخييييييير ييييييييرى أن الحيييييييل األمثيييييييل اليييييييذي يسيييييييتجيب 

ليييييى قضييييياء إل عتبيييييارات التيييييي صيييييدرت عنهيييييا االنتقيييييادات الموجهييييية 
شييرع لصيياحب الشييأن أن يتقييدم المحكميية اإلدارييية العليييا بييأن يسييمح الم

ضافي الحق لرفع الدعوى طالما أن تقدير مدى أحقيية الطليب إبطلب 
فضيي  عيين تقييدير مشييروعية القييرار المطعييون فيييه نفسييه هييو فييي نهاييية 

 .(6)المطاف من اختصاص المحكمة
 تقديم الكفالة  شرط: المطلب الثاني

س لقد خلت قوانين مجلس الدولة الفرنسي وكذلك قوانين مجل
 ،الدولة المصري من شرط تقديم الكفالة من قبل طالب وقف التنفيذ

 02ردني بهذا الشرط حيث أجازت المادة داري األوقد تفرد المشرع اإل
ن أللمحكمة  2990لسنة  20رقم  ،من قانون محكمة العدل العليا

ن إوتطبيقا  لهذا النص ف ،تلزم طالب وقف التنفيذ بتقديم كفالة مالية
دل العليا لم تقرر وقف التنفيذ إال بتكليف الطاعن بتقديم محكمة الع

وضرر قد يلحق بالجهة  ،كفالة مالية عدلية يضمن بها كل عطل
وعلى سبيل المثال  ،المستدعى ضدها إذا تبين أنه غير محق بدعواه

من قانون  02تقول في حكم لها )لمحكمة العدل العليا عم  بالمادة 
نفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا على أن محكمة العدل العليا وقف ت

الف دينار لدى كاتب آعون كفالة مادية بقيمة ث ثة ديقدم المست
ذا إالعدل تضمن كل عطل و ضرر قد يلحق بالمستدعى ضده فيما 

ب غ المستدعي ضده ا  و  ،تبين أن المستدعين غير محقين في دعواهم
حامي الطاعن خر )يكلف المآوتقول في حكم  (4)مضمون هذا القرار

في قرار مجلس النقابة المتضمن منعه من مزاولة المهنة لمدة عام 
صل والمرفق في طعنه وقف طلب وقف تنفيذ القرار المذكور لحين الف

صول يضمن بها كل ية عدلية وفق األلقديم كفالة ماة تفي الدعو 
ذا تبين أنه غير إضدها  دعىعطل وضرر قد يلحق بالجهة المست

نني أرى غلوا بهذا الشرط حيث أن إلذا والحالة هذه ف، (8)دعواهمحق ب
لزام إشرطي االستعجال والجدية كافيان للحكم بوقف التنفيذ دون 

                                                 
( د. محمددود سددامي جمدددال الددديدو الددددعافإل ا،داريددة فا،جدددراءاف ممدداإل القءددداء 1)

 .956و ص1991ا،داررو دعافإل ا،لغاءو 

( د. عبددد الغذددي بسدديو ي عبددد ،و فقددف يذ يددق القددرار ا،دارر فددي محجدداإل القءدداء 6)

 .96و ص1991ا،داررو مذشأ  المعارف ا،سجذدريةو 

مذشدددوراف مركدددز  51/1/5111يلدددريا  559/5111حجم ددا فدددي القءدددية رقددم  (1)

 عدالة.

 مذشوراف مركز عدالة. 5/1/5111 516/5111حجم ا في القءية رقم  (9)
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 ر،الف ديناآالطاعن بتقديم كفالة مالية عدلية ال تقل عادة عن ث ثة 
وهي التي  ،حيث أن هذا الشرط لم تعرفه  األنظمة القانونية المقارنة

وتتزعم ، داريمهد القضاء اإل دسنين كفرنسا التي تعسبقتنا بمئات ال
تمنى على المشرع أنظام القضاء المزدو   لذا   –تيني  النظام ال

ن أذا علمنا بإ خاصة 02المادة  ردني حذف هذا الشرط مناأل
يكون من والغالب األعم  ،الطرف األضعف في المعادلة هو الطاعن

الطرف المطعون بقراره عادة  نأو  ،الدخل المحدود يين ذو فئة الموظف
دارة بما على كل حصيف بأن اإل ىوال يخف ،دارة العامةكون اإليما 

وال تحتا  لمثل هذه  ،وىقلها من امتيازات تكون هي الطرف األ
 الكفالة .

فراد من الحكمة التي من األ الشرط يحرمن هذا ذلك فإعدا 
على تقديم - أحيانا-جلها أقر وقف التنفيذ نتيجة عدم مقدرتهم أ

أن محكمة العدل  –وكما ذكرت سابقا –منوها  المطلوبة.الكفالة 
 الكفالة.العليا لم تأمر بوقف التنفيذ إال بعد طلب تقديم 

 الشروط الموضوعية: المبحث الثاني
فميين  شييرطين،يقيياف التنفيييذ حييول تييدور الشييروط الموضييوعية إل

ولييييس  ان يسيييبب القيييرار المطعيييون فييييه للطييياعن ضيييرر أناحيييية يجيييب 
ن يكون جسيما، ومن ناحية أخرى يجب أن يستند الطياعن أبالضرورة 

ضييد القييرار المطعييون فيييه، لييذا سييوف نتنيياول هييذين  ةلييى أسييانيد جديييإ
 الشرطين في المطلبين التاليين:

 الضرر: المطلب األول
وأكثيير  التنفيييذ،يعييد الضييرر بصييفة عاميية ميين أهييم شييروط وقييف 

ا من جانب القضاء اإلداري خشيية العناصر التي يسهل تقديرها وبحثه
ويطلييق علييى هييذا الشييرط فييي القييانون  المسيياس بأصييل طلييب اإللغيياء.

الرتبياط وقيف التنفييذ باالسيتعجال ارتباطيا  وذليك-االستعجال-المصري
ميين األمييور اإلدارييية المسييتعجلة فييي  دهوثيقييا لدرجيية جعلييت الييبعض يعيي

 .(2)القضاء العادي
أن تكيون نتيائج تنفييذ القيرار  ويعني قيام االستعجال عند المشرع

مييين قيييانون  99المطعيييون فييييه قيييد يتعيييذر تيييداركها وفقيييا لييينص الميييادة 
التيي تينص عليى  2940لسنة  94مجلس الدولة المصري الحالي رقم 

أن   ال يترتييييب علييييى رفييييع الطلييييب إلييييى المحكميييية وقييييف تنفيييييذ القييييرار 
ا ن تيييأمر بوقييف تنفييييذه إذأنييه يجيييوز للمحكميية أغيياؤه عليييى إلالمطلييوب 

ن نتييائج التنفيييذ قييد أورأت المحكميية  ،طلييب ذلييك فييي صييحيفة الييدعوى
 20ميين قييانون محكميية العييدل العليييا رقييم  02والمييادة  يتعييذر تييداركها .

  للمحكميية أن تصييدر أي قييرار تمهيييدي تييراه مناسييبا فييي  2990لسيينة 
أو بعد المباشيرة فيي النظير فيهيا بنياء عليى  ،الدعوى سواء عند تقديمها

صيياحب المصييلحة ميين الطييرفين بمييا فييي ذلييك وقييف طلييب معلييل ميين 

                                                 
دار الجتدد  القا و يددةو ( د. حسدديد عيددد السدد إل جددابر و قءدداء احمددور المسددتع لةو 1)

 و فما بعد ا.111و ص1999المحجم  الجبرإلو 

ذا رأت أن نتيييائج تنفييييذه قيييد يتعيييذر إتنفييييذ القيييرار المطعيييون فييييه مؤقتيييا 
ن تلزم طالب وقف التنفيذ بتقيديم كفالية ماليية وفقيا أوللمحكمة  ،تداركها

 ،خيييروشيييروطها لمصيييلحة الطيييرف اآل ،لميييا تقيييرره مييين حييييث مقيييدارها
ن أذا ظهير إضررا قد يلحق بهم ن عط  و أولغيره ممن ترى المحكمة 

و أطاليييب وقيييف التنفييييذ ليييم يكييين محقيييا فيييي دعيييواه سيييواء بصيييورة كليييية 
 . جزئية

 الضرر:اتجاه القضاء لتقدير شرط 
وصف مجلس الدولة المصري شرط الضيرر اليذي يبيرر الحكيم 

الييذي نصييت عليييه قييوانين مجلييس الدوليية  هنفسيي بوقييف التنفيييذ بييالتعبير
كيين االسييتعجال الييذي ال يتحقييق فييي الغالييب المتعاقبيية بأنييه شييرط أو ر 

عيييم إال مييين النتيييائج التيييي يتعيييذر تيييداركها فيييي طليييب وقيييف التنفيييييذ األ
ودون المسيياس  ،وتتحقييق المحكميية ميين تييوافره بتحسييس ظيياهر األوراق

 .(0)لغاءبأصل طلب اإل
حكيييام محكمييية القضييياء اإلداري فيييي هيييذا الصيييدد ميييا أومييين أهيييم 

وهيي إجيراء عاجيل بطبيعتهيا ال  قضت بيه مين أن   الحراسية القضيائية
يتصيييور قيامهيييا إال إذا كيييان هنييياك خطييير عاجيييل عليييى حقيييوق طالبهيييا 

 02وعليى مقتضيى ذليك وطبقيا للميادة  ،يقتضي منه اتخاذ هيذا السيبيل
بتنظييم مجليس الدولية. يتعيين لقبيول  2999لسينة  99من القانون رقيم 

اإلجييييييراء المسييييييتعجل أن يكييييييون الغييييييرض منييييييه تييييييوفي نتييييييائج يتعييييييذر 
 .(3)اركها تد

كمييا جيياء فييي حكييم آخيير للمحكميية  أن يترتييب علييى تنفيييذ القييرار 
نتييييييييائج يتعييييييييذر تييييييييداركها...وهو وجييييييييه االسييييييييتعجال المبييييييييرر لوقييييييييف 

 .(9)التنفيذ... 
وهييي بصييدد بيييان المقصييود  –والمحكميية اإلدارييية العليييا قضييت 

  مييؤدى ركيين االسييتعجال أن يكييون ميين شييأن  بييأن-االسييتعجالبشييرط 
وأن  (9)مطعون فيه أن يترتيب علييه نتيائج يتعيذر تيداركها تنفيذ القرار ال

ن يقيوم عليى ركنيين األول االسيتعجال بيأن أ  طلب وقف التنفييذ يجيب 
 .(6)يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 

                                                 
 .115و ص( د. عبد العظيم عبد الس إل عبد الم يدو مرجع سابو5)

و م موعة محجاإل 6/5/1969قو جلسة  51و لسذة 1599( حجم ا في القءية رقم 1)

 .511و ص119بذد  55سذوافو السذة  محجاإل المحجمة في ال ث

و م موعدة الدث ث 11/11/1961ق و  51لسدذة  1161( حجم ا في القءدية رقدم 1)

 و فا ظر ميءا:515و ص151و بذد 15سذوافو السذة 

و 111و السدذة الرابعدةو بذدد 59/6/1911قو  1لسدذة  191حجم ا في القءية رقم  -

 .911ص

و 115و بذددد 51و السددذة 19/1/1911قو  51لسددذة  111حجم ددا فددي القءددية رقددم  -

 .195ص

و 11و بذدددد 51و السدددذة 19/1/1911قو  51لسدددذة  19حجم دددا فدددي القءدددية رقدددم  -

 .511ص

و 11و بذددد 51و السددذة 55/15/1911قو  51لسددذة  99حجم ددا فددي القءددية رقددم  -

 . 519ص

و 11و الموسوعةو السدذة 5/1/1991قو  59لسذة  1191( حجم ا في الةعد رقم 1)

 . 691و ص111و بذد 5ج

و الموسددوعةو السددذة 16/5/1991و 59و السددذة 1911( حجم ددا فددي الةعددد رقددم 6)

 . فا ظر ميءا:611و ص95و بذد 1و ج11



 1025 لثانياالعدد  –المجلد الخامس عشر  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

174 

ومييين أحيييدث أحكيييام المحكمييية اإلداريييية العلييييا فيييي هيييذا المجيييال 
  وميين حيييث أن الييذي جيياء فيييه  32/2/2999الحكييم الصييادر بتيياريخ 

ن سيييلطة وقيييف تنفييييذ القيييرارات أقضييياء هيييذه المحكمييية قيييد جيييرى عليييى 
ليييى الرقابييية إاإلداريييية مشيييتقه مييين سيييلطة اإللغييياء وفيييرع منهيييا مردهميييا 

القانونييية التييي يسييلطها القضيياء اإلداري علييى القييرار علييى أسيياس وزنييه 
بمييييزان القيييانون وزنيييا مناطيييه مبيييدأ المشيييروعية، فوجيييب عليييى القضييياء 

أال يوقف قرارا إدارييا إال إذا تبيين ليه عليى حسيب الظياهر مين اإلداري 
لغياء عنيد الفصيل فييه، أن األوراق، ومع عدم المساس بأصل طليب اإل

طليب وقيف التنفيييذ يقيوم علييى ركنيين، األول قييام االسييتعجال بيأن كييان 
ذ ذهيييب الحكييييم  يترتيييب عليييى تنفيييييذ القيييرار نتيييائج يتعييييذر تيييداركها... وا 

 يكيييون قيييد أخطيييأ فيييي تطبييييق حكيييمنيييه إذليييك فليييى غيييير إالمطعيييون فييييه 
لغائييه والحكيييم يوقييف تنفيييذ القيييرار إالقييانون ممييا يتعييين معيييه القضيياء، ب

 .(2)المطعون فيه 
ال فييي الحيياالت إوميين ثييم فييإن القضيياء ال يقضييي بوقييف التنفيييذ 

التيييي يتضيييح ليييه فيهيييا وجيييود حالييية اسيييتعجال تبيييرر وقيييف تنفييييذ القيييرار 
ن تنفيييذ القييرار المطعيون فيييه واالنتظييار حتييى صييدور  المطعيون فيييه، وا 

 .(0)ص حالحكم فيه يترتب عليه حدوث ضرر للطاعن غير قابل لف
ن انتفيياء حاليية االسييتعجال ميين شييأنه عييدم قبييول طلييب وقييف  وا 
التنفيذ فقد رفضت محكمة القضاء اإلداري وقف تنفيذ قرار عدم تجديد 

سواء  ر.األضراقامة بعدما استظهرت تخلف شرط االستعجال   أن اإل
و األدبيييية قيييد تلحيييق الميييدعي يمكييين جبرهيييا عييين طرييييق أمنهيييا الماديييية 

 .(3)القرار موضوعا وكان للتعويض ما يبرره  ىلغأالتعويض فيما إذا 
كييذلك رفضييت المحكميية اإلدارييية العليييا طلييب وقييف تنفيييذ قييرار 

وأعلنييت فييي حيثيييات الحكييم أن   األصييل فييي القييرار  ،احتجيياز مييواطن
نفسها أو تسيحبه  اإلدارةن تبطله ألى ه إحكمه وسرياناإلداري هو نفاذ 

ن وقيييف تنفييييذ إفييي حيييالوبهيييذه ال ،لغائيييهإب يبحسيييب األحيييوال، أو يقضييي
ال حييث إال يسيوغ  ثم ومن ،القرار ينطوي على خرو  عن هذا األصل

بوقييف  لتفييادي نتييائج يتعييذر تييداركها لييو لييم يقييض ةتييدعو ضييرورة ملحيي
 .(9)تنفيذه 

طلييب وقييف قييرار باالمتنيياع عيين وفييي حكييم آخيير قضييت بييرفض 
لغيييييياء إإلييييييى أصييييييحابها رغييييييم صييييييدور قييييييرار بة تسييييييليم أراض مصييييييادر 

                                                                               
و م لدددة  يقدددة قءدددايا 16/1/1991ق و  11لسدددذة  916حجم دددا فدددي الةعدددد رقدددم  -

 .519و ص1و العدد19الدفلةو السذة 

،داريددة و الموسددوعة ا5/5/1995قو  11و لسددذة 1111حجم ددا فددي الةعددد رقددم  -

 .911و ص119و قاعد  11و ج1991/1991الحديثة 

و الموسددوعة ا،داريددة 51/5/1991قو  16لسددذة  5911حجم ددا فددي الةعددد رقددم  -

 .951و ص166الحديثةو قاعد  رقم 

قو م لددة  يقددة قءددايا الدفلددةو مددار و  11و لسددذة 159( حجم ددا فددي الةعددد رقددم 1)

 فما بعد ا. 111و ص1999

السدد إل عبددد الحميدددو مصددادر ا،جددراءاف ا،داريددة و مرجددع ( د. عبددد العظدديم عبددد 5)

 .111سابوو ص

 .111و ص11و بذد 51و لسذة 1911قو  51لسذة  99( حجم ا في القءية رقم 1)

و م موعدة بيدادر الحجدم فدي 1911قو 19و لسدذة 1511( حجم ا في الةعدد رقدم 1)

 .5199سذةو ال زء الثالثو ص 11

لييه فيي نفيي تيوافر شيرط االسيتعجال إمصادرتها، مستندة فيما استندت 
علييى أن   األضييرار التييي يمكيين أن تترتييب علييى اسييتمرار تنفيييذ القييرار 

وميييييداها يمكييييين تيييييداركها  ،المطعيييييون فييييييه مؤقتيييييا أييييييا ميييييا كيييييان نوعهيييييا
 .(9)التعويض ب

كما قضت أيضا برفض طلب وقف تنفيذ قرار باالسيتي ء عليى 
ن   ميا يصييب المييدعين أعيدة شيقق النتفيياء شيرط االسيتعجال باعتبييار 

من أضرار يمكن تداركه بطريق طليب التعيويض عين القيرار المطعيون 
 .(6)لغائه إفيه إذا ما انتهى األمر إلى تقرير عدم مشروعيته والحكم ب

 فقه لشرط الضررتقدير ال  -
واهتمييوا بتعريفييه  ،أطلييق الفقهيياء علييى هييذا الشييرط شييرط الضييرر

وتحدييد مضييمونه، فقييد عرفيه األسييتاذ الييدكتور سيليمان الطميياوي بأنييه   
أميير نسييبي تقييديري قييد تختلييف بشييأنه وجهييات النظيير، ولهييذا فكثييير مييا 
يختلييف التقييدير بييين محكميية القضيياء اإلداري وبييين المحكميية اإلدارييية 

 .(4) ا، وفقا للزاوية التي تنظر المحكمة منها إلى الموضوع... العلي
و زيييييييد فهمييييييي بأنييييييه   حالييييييية أبييييييويعرفييييييه الييييييدكتور مصييييييطفى 

االسييتعجال... الضييرر، تتييوافر إذا كانييت نتييائج التنفيييذ الفييوري يتعييذر 
لغيياء إزالتهييا إذا مييا قضييى المجلييس فيمييا بعييد فييي الموضييوع با  تييداركها و 

 .(8) القرار المطعون فيه... 
د السيي م فقيد أوضييح شيرط الضييرر بيد العظيييم عبيأميا الييدكتور ع

بأنه الذي يترتب عليه نتيائج يتعيذر تيداركها وال تحتميل االنتظيار لحيين 
الفصييل فييي طلييب اإللغيياء، ويسييتوفى فييي ذلييك أن هييذا الضييرر ميياس 
بالحقوق السياسية مثل استبعاد بعيض المرشيحين مين انتخابيات بعيض 

الضيرر ماسيا بالحرييات العامية، مثيل قيرار  ن يكون هذاأ أوالمجالس، 
درا  اسييم بعييض األشييخاص فييي قييوائم الممنييوعين ميين السييفر، أو أن إ

يكون هيذا الضيرر ماسيا بحيق الملكيية مثيل قيرار مصيادرة حيق الملكيية 
 .(9)بغير الطريق القانوني

بالتفصييل القيرارات  (22)حميد عطييةأوقد حدد المستشار الدكتور 
ف تنفيييذها، ركيين االسييتعجال والحيياالت التييي التييي يتييوافر فييي طلييب وقيي

فيي طليب وقيف تنفييذها  فالقرارات التيي يتيوافر –ينتفى فيها هذا الركن 
 ركن االستعجال هي:

 القرارات التي تمس الحريات والحقوق التي كفلها الدستور. .أ
 القرارات التي تمس مورد الرزق. .ب

                                                 
و 111/1991قو 51لسدذة  1111ا فدي الةعدد رقدم ( حجم المحجمة ا،داريدة العليد1)

 .111و ص151و بذد 5ج 59الم موعةو السذة 

و بذدد 1و ج11و لسدذة 16/5/1991قو  59و لسدذة 5116( حجم ا في الةعد رقدم 6)

 .111و ص95

و 1919( د. سدليمان الةمدافرو القءداء ا،داررو مذشدأ  المعدارف ا،سددجذدريةو ط1)

 .1119ص

 .611ف ميو القءاء ا،داررو مرجع سابوو ص( د. مصة ى مبو زيد 9)

 .115( د. عبد العظيم عبد الس إلو مصادر ا،جراءاف ا،داريةو مرجع سابوو ص9)

و 5( د. محمددد محمددد عةيددةو الةلبدداف المسددتع لة ممدداإل محدداكم م لدد  الدفلددةو ط11)

1996. 
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 القرارات التي تمس سمعة شخص. . 
 تقبل العلمي.القرارات التي تمس المس .د
 .ةالقرارات المتعلقة بشغل منصب موقوف بفترة زمنية محدد .ه

 يلي: تتحقق فيما أما الحاالت التي ينتفي فيها ركن االستعجال
 ثناء الفصل في الطلب.أزوال النتائج التي يتعذر تداركها  .أ
 تنفيذ القرار المطعون فيه. .ب
 القرارات التي تمس حقوق مادية. . 

إن أحكام محكمة العدل العليا فيي هيذا أما الوضع في األردن، ف
ليى إنادرة جدا، ولعيل السيبب يعيود فيي ذليك  -كما قلت سابقا -المجال

الطبيعيية االسييتثنائية لوقييف التنفيييذ عييدا عيين أن وقييف التنفيييذ لييم يتقييرر 
لسيينة  22ال بصييدور قيانون محكميية العيدل العليييا المؤقيت رقييم إتشيريعا 
بيييييالنظر بالقضيييييايا  اليييييذي ألغيييييى اختصييييياص محكمييييية التميييييييز 2989

( منييه علييى   عنييد نفيياذ أحكييام هييذا 32اإلدارييية حيييث نصييت المييادة )
اختصيياص محكميية التمييييز بصييفتها عييدل عليييا...  وقييد  يالقييانون يلغيي

( من هذا القانون   للمحكمة أن 02نص على وقف التنفيذ في المادة )
 تصدر أي قرار تمهيدي تراه مناسبا في اليدعوى سيواء عنيد تقيديمها أو

وذلك بناء على طلب معلل مين صياحب  ،بعد المباشرة في النظر فيها
المصييلحة ميين الطييرفين بمييا فييي ذلييك وقييف تنفيييذ القييرار المطعييون فيييه 
مؤقتييا إذا رأت أن نتييائج تنفيييذه قييد يتعييذر تييداركها علييى أن يقييدم طالييب 
 ،وقييف التنفيييذ كفالييه مالييية وفقييا لمييا تقييرره المحكميية ميين حيييث مقييدارها

ولغييييره ممييين تيييرى المحكمييية أن  ،صيييلحة الطيييرف اآلخيييروشيييروطها لم
عطيي  وضييررا قييد يلحييق بهييم إذا ظهيير أن طالييب وقييف التنفيييذ لييم يكيين 
محقيييا فيييي دعيييواه بصيييورة كليييية أو جزئيييية . وقيييد تكيييرر الييينص حرفييييا 

-اآلنفي قانون محكمة العدل العليا الحالي المعمول بيه  هنفس وبالرقم
لييزم طالييب وقييف التنفيييذ بتقييديم أ، وكيي  القييانونين 2990لسيينة  20 رقييم

كفاليية مالييية التييي تعييد قيييدا علييى طلييب وقييف التنفيييذ وال داعييي لهييا ال 
 جراء مؤقت.إن وقف التنفيذ أسيما 

ن المتتبع ألحكام محكمية أال إوبالرغم من هذا السند التشريعي  
أنهيا تسيير عليى نهيج واحيد يتمثيل فيي  سييجد-جيدا القليلية-العليياالعدل 

ومبادئييييييه  ،التنفيييييييذ أو رفضييييييه دون مناقشيييييية شييييييروطهقرارهييييييا لوقييييييف إ
أعطيى  اليذي-02م-القيانونيوأحكامه، وكل ما تفعله هو تكرار النص 

لزام الطاليب بتقيديم كفالية ماليية، وسيأورد إوتقرر  ،لها هذا االختصاص
 األحكام التالية للتدليل على صحة ما قلت.
تقيييول فييييه  لمحكمييية  0222قضيييت فيييي حكيييم لهيييا صيييدر عيييام 

ميين قييانون محكميية العييدل العليييا وقييف  02العليييا عميي  بالمييادة العييدل 
تنفيذ القرار المطعون فييه مؤقتيا عليى أن يقيدم المسيتدعون كفالية ماليية 
بمبلييغ ث ثيية آالف دينييار لييدى كاتييب العييدل تضييمن كييل عطييل وضييرر 

ن المسييتدعين غييير محقييين أقييد يلحييق بالمسييتدعى ضييده فيمييا إذا تبييين 
 .(2)تدعى ضده مضمون هذا القرار ب غ المسا  و  ،في دعواهم

وفي حكم آخر قررت وقف التنفيذ ضيمنا وليم تشيير إليى الوقيف 
ال مين بعيييد وال مين قريييب   يكليف المحييامي الطياعن فييي قيرار مجلييس 

والمرفق فيي طعنيه  ،النقابة المتضمن منعه من مزاولة المهنة لمدة عام
تقديم كفالة  طلب وقف تنفيذ القرار المذكور لحين الفصل في الدعوى،

مالييية عدلييية وفييق األصييول يضييمن بهييا كييل عطييل وضييرر قييد يلحييق 
 .(0)نه غير محق في دعواه أالجهة المستدعى ضدها إذا تبين 

نها لم تتعرض لشروط وقف أإذن ن حظ على هذه األحكام 
لزام إنما يستفاد ضمنا من خ ل ا  و  ،التنفيذ حتى أنها لم تقرره صراحة

( 02ة مالية حسب ما جاء بنص المادة )صاحب الطلب تقديم كفال
 .من القانون

 ةاألسباب الجدي: المطلب الثاني
-الظيياهر بحسييب-لغيياءاإلويقصييد بهييذا الشييرط أن يكييون طلييب 

لغياء القيرار، أي رجحيان إسباب جدية تحميل عليى تيرجيح ألى إ مستندا
التييي  ةغيياء القييرار اإلداري بنيياء علييى األسييباب الجديييإلاحتمييال الحكييم ب

لغيياء بحيييث إذا مييا رأت المحكميية فييي يهييا الطيياعن دعييوى اإلأسييس عل
لغاء فحصها الظاهري للدعوى أن األسباب التي استند إليها المدعي إل

القرار المطعون فييه مشيروعة فإنهيا تقضيي بوقيف تنفييذ القيرار اإلداري 
. وسوف تدرس موقف القضاء والفقه (3)األخرى الشروط إذا ما توافرت

 من فرنسا ومصر واألردن. من هذا الشرط في كل

 في فرنسا: أوال:
 :موقف القضاء .1

اتجيييه مجليييس الدولييية الفرنسيييي حيييين بيييدأ يميييارس اختصاصييياته 
لييى وجييوب تحديييد إية فكقاضييي نقييض تجيياه المحيياكم اإلدارييية االسييتئنا

طعييين لوقيييف التنفييييذ لكيييي يتييييح لقاضيييي ال ةالمسيييوغ ةاألسيييباب الجديييي
 ةبالنسييبة لألحكييام القاضييي، ولكيين فقييط مراقبيية أحكييام المحيياكم األدنييى
 بالوقف دون تلك الرافضة له.

فبالنسيييبة لألحكيييام القاضيييية بييييرفض طليييب الوقيييف، يكفيييي فيهييييا  -
المسوغ ل ستجابة لهيذا  ةتسبيب بيان انتفاء شرط األسباب الجدي

 الطلب.
بيالوقف، فقيد أوجيب المجليس عليى  ةأما بالنسبة لألحكام القاضي -

ية حييين تؤيييد أحكييام المحيياكم اإلدارييية فنائالمحيياكم اإلدارييية االسييت
تعييين علييى وجييه التحديييد السييبب ين أالمسييتجيبة لطلبييات الوقييف 

                                                 
 و مذشوراف مركز عدالة.5/1/5111ياريا  516/5111( عدل عليا رقم 1)

 مذشوراف مركز عدالة . 19/5/1999و ياريا  61/1999عليا رقم  ( عدل5)

(3 ) C.E.5 NOV, 1993, Commune de saint, quay partrieux Rec 

p.306. 

مشار إلي  في رسالة الددكتور محمدد السديد عبدد الم يددو   داذ القدرار ا،داررو مرجدع 
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الييذي قييدرت جديتييه حتييى يمكيين لقاضييي اليينقض ممارسيية رقابتييه 
نييوفمبر  9علييى أحكييام هييذه المحيياكم، ففييي حكمييه الصييادر فييي 

المحيييييييياكم اإلدارييييييييية  إلحييييييييدىنقييييييييض المجلييييييييس حكمييييييييا  2993
حييييدى المحيييياكم إنافا مقامييييا ضييييد حكيييم رفييييض اسيييتئو ية فنائاالسيييت

اإلدارية يوقف تنفيذ قرار الترخيص بالبقاء، تأسيسا على أن هيذا 
 .(2)الحكم لم يتضمن تسبيبا كافيا

 :موقف الفقه .2
عليييى الصيييعيد الفقهيييي فقيييد انقسيييم الفقيييه الفرنسيييي بشيييأن ميييدلول 

ه أنيليى فيريقين، ييرى األول إالسيبب الجيدي اليذي يبيرر الحكيم باإللغياء 
لغاء القرار إأن يولد السبب في عقيدة القاضي الشك في احتمال يكفي 

المطعون فيه، بينما ذهب الفريق الثاني إلى قصر األمر بوقف التنفييذ 
 على السبب الصحيح الظاهر وذلك على النحو التالي:

 رأي الفريق األول: .أ
ن السييبب الجييدي هييو الييذي يبييدو ميين أيييرى أنصييار هييذا الييرأي 

لغيييياء، التييييي يييييرجح معهييييا احتمييييال الطعيييين باإل مجييييرد النظييييرة األولييييى
ليى ميا إفالقاضي اإلداري يتحسس ظياهر المسيتندات واألوراق للتعيرف 

أم ال، دون البحييث الييدقيق عيين  ةإذا كيان القييرار قائمييا علييى وقيائع جدييي
لييييى األسييييانيد إلغيييياء ويسييييتند هييييذا الييييرأي السييييبب الصييييحيح للطعيييين باإل

 التالية:
جانييييب قاضييييي وقييييف التنفيييييذ ن البحييييث الييييدقيق والعميييييق ميييين إ .2

يسييتغرق وقتييا طييوي  وهييو مييا يتعييارض مييع طبيعيية وقييف التنفيييذ 
الذي يتطلب إجراء سريعا، األمر الذي يقلل من فرص الحصول 

 على حكم بوقف التنفيذ.
ليى إاستلزام السبب الصحيح لتبرير الحكيم بوقيف التنفييذ سييؤدي  .0

وهييييذا  ،ويجييييرده ميييين مضييييمونه ،لغيييياءالمسيييياس بأصييييل طلييييب اإل
ص  على قاضي وقف التنفيذ المطالب بسرعة الفصل أمحظور 

فيييييي طليييييب الوقيييييف، فالبحيييييث المتعميييييق هيييييو أمييييير ييييييدخل فيييييي 
 اختصاص قاضي الموضوع.

ن األخذ بالسبب الصحيح للحكيم يوقيف التنفييذ يتضيمن اعتيداء إ .3
على مبدأ التقاضي على درجتيين، وذليك فيي الحالية التيي يفصيل 

تنفييذ بينميا ال ييزال موضيوع فيها مجلس الدولة في طليب وقيف ال
 .(0)الطعن األصلي معروضا أمام المحكمة اإلدارية

                                                 
االسددتقذافية فددي يددوردف بصدددد ديسددمبر الصددادر مددد المحجمددة ا،داريددة  11(  حجددم 1)

 حجم ،حدإل المحاكم ا،دارية يوقف يذ يق قرار بالترسيص فالبذاء.

C.A.H. de Bordeaux,31 dec 1993, Communede La 

Caraeassonne et societe audioise et ariegeais d'H.L.M. Ree p, 

497. 

قدرار ا،داررو مرجدع مشار إلي  في رسالة الددكتور محمدد السديد عبدد الم يددو   داذ ال

 .151سابوو ص

(2 ) –WEIL (I) Les Consequences de I' annulation d' un acte poar 

exces depouvoirth, paris, 1952, p. 149. 

 رأي الفريق الثاني .ب
ن يتيييوافر ليييدى قاضيييي أينبغيييي  هنيييأييييرى أصيييحاب هيييذا االتجييياه 
و الحكيييم المطليييوب ألغييياء القيييرار إوقيييف التنفييييذ االقتنييياع التيييام بإمكيييان 

لطليب  ةالجديي فاألسيباب ،للقيانون ةوذلك لمخالفته الظياهر  ،وقف تنفيذه
الوقف يبحث عن مفهومها بصفة أساسية من ناحية القانون وليس من 

 .(3)ناحية الواقع

 صحاب هذا الرأي إلى الحجج التالية:أويستند 
ن نظام وقف التنفييذ نظيام اسيتثنائي بطبيعتيه، ومين ثيم ال يجيب إ .2

ضييق الحيدود وهيو ميا تسيتوجبه أويتعين حصره في  ،التوسع فيه
ن تيييييأمر أومؤداهيييييا  ،ة مييييين تقنيييييين المحييييياكمالنصيييييوص ال ئحيييييي

 المحكمة اإلدارية بصفة استثنائية بوقف التنفيذ.
ميييزة فيي صييالح اإلدارة حتييى  ةن تقريير القضيياء لألسيباب الجديييإ .0

ال تتعطيييييل المرافيييييق العامييييية التيييييي تسيييييتهدف تحقييييييق المصيييييلحة 
العاميييية، فييييإذا أوقييييف تنفيييييذ أحييييد القييييرارات ثييييم يتضييييح فيمييييا بعييييد 

تها مؤدى ذلك تعطيل سير المرافق العامة وعرقلمشروعيته، فإن 
 لمدة طويلة.

 : في مصرثانيا
خليييت قيييوانين مجليييس الدولييية المتعاقبييية مييين الييينص عليييى شيييرط 

 ،، وتييييرك للقضيييياء والفقييييه حرييييية تحديييييد هييييذا الشييييرطةاألسييييباب الجدييييي
 والتحقق من توافره. ،وتعريفه

ين وعليه سنتناول مفهوم هذا الشيرط فيي القضياء والفقيه المصيري
 وعلى النحو التالي:

 موقف القضاء: .1
في حكمها  ةعرفت المحكمة اإلدارية العليا شرط األسباب الجدي

ن ركييين األسيييباب إاليييذي قاليييت فييييه ...  2993ينييياير  9الصيييادر فيييي 
عيياء الطالييب ن يقييوم ادّ أوهييو يتصييل بمبييدأ المشييروعية ومييؤداه  ة،الجدييي

سيياس بأصييل بحسييب الظيياهر ميين األوراق وميين واقييع الحييال ودون الم
لغييياء القييرار لعيييدم إالموضييوع عليييى أسييباب قانونيييية جديييه تحميييل علييى 

 .(9)مشروعيته 

                                                                               
- WALINE (M) Le Controie jurdictionnel de I ' administraton, 

le caire, 1949. 

- Pupuis (G) , Les rapports entreles Les Juridictions 3 dm et 

Iadiciaires th, Rennes  1953, p 318. 

- Tourdias, op. cit. p138. 

فددي رسددالة الدددكتور محمددد السدديد عبددد الم يدددو   دداذ القددرار ا،داررو  لددك مشدار إلددى ذ

 (.1و  امش رقم )116مرجع سابوو ص

(3 ) TOURDIAS, op. cit, p137-138. 

 .111مشار إلي  في المرجع السابوو ص

و م لددة  يقددة قءددايا الدفلددة 1991قو  11لسددذة  1111 ددا فددي الةعددد رقددم ( حجم1)

 .191و ص1991عاإل  11العدد الثا يو السذة 
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لى هذا الشرط فيي حكمهيا الصيادر إكما أشارت المحكمة أيضا 
ن تسييييتظهر أ ة  ... يكفييييي لتييييوافر ركيييين الجدييييي 2989مييييارس  9فييييي 

 .(2)المحكمة وجها من أوجه عدم مشروعية القرار 
 ةي اسيتقرت علييى أن مقتضيى الجديييحكيام القضياء المصيير أإذن 

الطياعن يسيتند  أن-األوراقبحسيب الظياهر مين  –أن يتضح للمحكمة 
لغياء القيرار عنيد الفصيل فيي إسباب صحيحة يرجح معهيا الحكيم بألى إ

 .(0)الموضوع 

 في قضاء مجلس الدولة المصري ةطبيعة األسباب الجدي -
 يف-األسبابالتزم مجلس الدولة المصري في تقديره لجدية 

أو  ،دون المساس بها ةظاهر األسباب الجدي يبحث-أحكامهبعض 
نه قد أكما  الحق،و المساس بأصل أصل النزاع أأو في  ،التعمق فيها

خر  في البعض اآلخر من أحكامه على مبدأ ظاهر األسباب 
 .ةالجدي

 :ةااللتزام بمبدأ بحث ظاهر األسباب الجدي .أ
ليييب وقيييف فيييي نظييير ط ةيقصيييد ببحيييث ظييياهر األسيييباب الجديييي

لغيياء، أي التنفيييذ، عييدم التعمييق والتغلييل فييي فحييص موضييوع دعييوى اإل
وتمييس األمييور  ،ن المحكميية وهييي تبحييث وقييف التنفيييذ تأخييذ بالظيياهرأ

مسييييا رقيقييييا، فيييي  تغييييوص فييييي موضييييوع النييييزاع وتسييييلط بحثهييييا علييييى 
 .(3)أصله

دارية العليا لقاضي وقيف التنفييذ حيدود نظيره وترسم المحكمة اإل
رار المطعون فيه بمناسيبة اسيتظهاره لميدة تيوافر شيرط في مشروعية الق

ن قاضييي المشييروعية وهييو بصييدد إقييف بقولهييا   و فييي طلييب ال ةالجدييي
ن يلتيييزم بحيييدود أفيييي طليييب وقيييف التنفييييذ، يجيييب  ةتقيييدير ركييين الجديييي

االختصييياص ليييه كقاضيييي لألميييور المسيييتعجلة فيييي المجيييال اإلداري ، 
وتقدير المطياعن  بحيث يقف اختصاصه في هذا الشأن عند استظهار

ليييى القيييرار اإلداري بيييالنظر إليييى ظاهرهيييا، استخ صيييا مييين إالمنسيييوبة 
والتعمييييق فييييي  ،ظيييياهر األوراق ، دون غييييوص فييييي موضييييوع المنازعيييية

إذ أن ذلييك  ،ووزن الييدالئل الموضييوعية وزنييا دقيقييا متعمقييا ،تمحيصييها
كليييه يكيييون مييين اختصييياص قاضيييي الموضيييوع، وذليييك حتيييى ال يكيييون 

                                                 
و 156و بذدددد 5و الموسدددوعةو ج1991قو 59و 5115( حجم دددا فدددي الةعدددد رقدددم 1)

 .919ص

و الموسوعة ا،داريدة 51/11/1991قو  15لسذة  1111( حجم ا في الةعد رقم 5)

و فا ظر ميءا محجام دا 911و ص111و قاعد  رقم 11و ج1991/1991الحديثةو 

 في  قا الصدد.

و بذدد 11و السذة 5/1/1991قو 59و لسذة 1191حجم ا في الةعد رقم  -

 .961و ص111

و 11و السدذة11/11/1991قو  11لسدذة  1111حجم ا في الةعدد رقدم  -

 .199و ص51و بذد 1ج

 و الموسددددوعة6/6/1995قو  19لسددددذة  11حجم ددددا فددددي الةعددددد رقددددم  -

 .959و ص161و قاعد  11و ج91/91

( د. محمددد كامددل ليلدد و الرقابددة علددى معمددال ا،دار  ق الرقابددة القءدداييةق الجتدداق 1)

 .1511و ص1961/1969الثا ي 

ية للفصييل فييي طلييب وقييف التنفيييذ فصيي  فييي تصييدى قاضييي المشييروع
  .(9)لغاءأصل طلب اإل

فيي طليب الوقيف، إذا  ةفالمحكمة وهي بصدد اسيتظهارها الجديي
ن تتعيرض لعناصير مشيروعيته بحكيم انتمياء أكانت البد وبحكم اللزوم 

ن تقضييي فييي األميير فقييط أهييذا الشييرط لييدائرة المشييروعية، فإنهييا يجييب 
، ودون خيييوض فيييي الموضيييوع أو (9)حسيييبما تتحسيييه مييين جديييية الطعييين

صييييله، ألنييييه ال مجييييال فييييي هييييذه المرحليييية أو مسيييياس بأواره أغيييير سييييب
جييراءات نظييام يوقييف بييه إبطبيعتهييا العاجليية التييي ال تحتمييل اسييتطالة 

 .(6)القاضي   عدوانا باديا للنظرة العابرة 
وميين تطبيقييات القضيياء اإلداري المصييري فييي هييذا الصييدد، مييا 

داري مييين تنفيييذ قييرار بمنييع المييدين مييين قضييت بييه محكميية القضيياء اإل
ال أحييث يقيوم معيه احتميال فيي  ةدارة السوق أمارة لتوافر شيرط الجدييإ

 بمقتضيييى حكيييم إالدارة السيييوق إدارة الحيييق فيييي مييينعهم مييين يكيييون ليييف
ن أقضييائي وفقييا ألحكييام القييانون الحيياكم لهييذا القييرار، واسييتدركت قبييل 

ببيييان أنييه   سييواء أكييان تقضييي بوقييف التنفيييذ بنيياء علييى هييذا االحتمييال 
م غيييير متحقيييق فيييإن النظييير فيييي ذليييك هيييو مييين أ اهيييذا االحتميييال متحققييي

وال شييأن لمحكميية وقييف التنفيييذ  ،اختصيياص محكميية الموضييوع وحييدها
 .(4)به 

كمييا قضييت المحكميية اإلدارييية العليييا بييأن تقييدير قاضييي الوقييف 
لمدى مشروعة القرارات المطعون فيها يجب أن يكيون   عليى ميا يبيدو 

 .(8)وراق... ودون خوض في مشروعيتها ظاهر األ من
  تتعييرض ليييه المحكميية بالقيييدر  ةن شيييرط الجديييأوقييررت أيضييا 

قضيياء ن تسييتبق فييي شييأنه أطلييب وقييف التنفيييذ دون فييي نظيير لاليي زم ل
 .(9)لى تكوين رأي نهائي فيه إو تخلص أ الموضوع

ضيياء ر علييى أنييه إذا كييان االسييتخ ص بحسييب الظيياهر كافيييا إل
نظير لقاف العدوان البادي   للنظرة العابرة  وهو القيدر الي زم ليإمطلب 
طليييب وقيييف التنفييييذ، فيييإن ذليييك ال يعنيييي بطبيعييية الحيييال سيييطحية فيييي 

                                                 
و 51/11/1991قو  11لسدذة  111( حجم المحجمة ا،دارية العليا في الةعد رقم 1)

 .911ص و119و قاعد  11و ج1991/1991الموسوعة ا،دارية الحديثةو 

و 59/1/1911قو  1و لسدذة 199( حجم محجمة القءداء ا،دارر فدي الةعدد رقدم 1)

 .191و ص115و بذد 11السذة 

و السدذة 1/1/1911قو 1و لسدذة  9( حجم محجمة القءاء ا،دارر في الةعد رقدم 6)

 . 1111و ص611و بذد 9

و 51/1/1911قو  1و لسدذة 596( حجم محجمة القءداء االدارر فدي الةعدد رقدم 1)

قو  1و لسذة 191فا ظر ميءا حجم ا بالةعد رقم  1116و ص169و بذد 1السذة 

 .911وص111و بذد  1و السذة 59/6/1911

و 1و ج11و السددذة 15/15/1991قو  11و لسددذة 1919( حجم ددا فددي الةعددد رقددم 9)

 .111و ص61بذد 

و 16و بذددد 11و السددذة 1/15/1961قو  9لسددذة  1519( حجم ددا فددي الةعددد رقددم 9)

 و فكقلك ا ظر116ص

و بذددد 9و السددذة 1/5/1991قو  51لسددذة  911حجم ددا فددي الةعددد رقددم  -

 .161و ص691

و 59و السددذة 19/15/1995قو  51لسدذة  511حجم دا فددي الةعدد رقددم  -

 .591و ص16بذد 

و 59و السدذة 1/11/1991قو  59و لسدذة 1191حجم ا في الةعد رقدم  -

 .15و ص1و بذد 1ج
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نميا كيل (2)وغايته بالتحديد تبين الجدية في طلب الوقف ،االستدالل ، وا 
مييا يعنيييه ميين ذلييك يتحصييل فييي أن االسييتجابة لييداعي االسييتعجال فييي 

ن أا يقتضييييه الحيييال وبالسيييرعة ال زمييية تسيييتلزم طليييب وقيييف التنفييييذ بمييي
يكييون األميير بالنسييبة لعييدم مشييروعية القييرار ظيياهرا واضييحا تنطييق بييه 
األوراق حتى يمكن أن تسيتوعبه النظيرة العيابرة واألوليية وبالدرجية التيي 
تسييمح باسييتج ء تييوافر الجدييية ميين عييدمها بمجييرد   التحسييس  وعنييدما 

مييارة لقييوة أتكييوين قناعيية معينيية فييذلك يكييون الوضييوح سييببا كافيييا بذاتييه ل
 .(0)االستدالل واالستخ ص

 سباب وجديتهاعدم االلتزام بمبدأ بحث ظاهر األ .ب
حكاميييه عليييى مبيييدأ ظييياهر أخييير  القضييياء المصيييري فيييي بعيييض 

فميين الناحييية العملييية كثيييرا مييا يقييوم القضيياء بفحييص  ةسييباب الجدييياأل
تقتيييرب مييين  وبدرجييية ،متعميييق فيييي موضيييوع النيييزاع بعناصيييره المختلفييية

 مستوى فصله في الدعوى األصلية.
ومن األحكام التي خر  فيها مجلس الدولية المصيري عليى مبيدأ 

حكييم المحكميية اإلدارييية العليييا الصييادر  ةبحييث ظيياهر األسييباب الجدييي
لغيياء حكييم محكميية القضيياء اإلداري الصييادر إب 09/20/2980بجلسيية 

 ء وحيدات الجييش بوقف تنفيذ قرار قائد الجيش الثياني باسيتمرار اسيتي
المتمثل في عدم قيام  ةعلى أرض النزاع على أساس توافر ركن الجدي

ألن األرض  -قيييرار قائيييد الجييييش المطعيييون فييييه عليييى سيييبب صيييحيح
ويقيييوم الميييدعيان بوضيييع الييييد وسيييداد  -مملوكييية ملكيييية خاصييية للدولييية

لى القول   ال توجد ع قية إالضرائب العقارية عليها، وذهبت المحكمة 
ة مين أي نيوع بيين الميدعين مين ناحيية والجهية اإلداريية صياحبة يجاريإ

رض النزاع مين ناحيية أخيرى، وأن ميا تيم تحصييله منهميا أالوالية على 
كثر من مقابيل انتفياع بيأرض حكوميية أمن مال عن هذه األرض ليس 

مسيتبينين مين جانيب الل بيو وق ىبي  رضي ةن وضع اليد تيم خفييأ، كما 
 .(3)ض تنتفع بها القوات المسلحة ر ن األأاإلدارة، والثابت 

لغييييياء حكييييم محكمييييية القضييييياء اإلداري إلييييى إوانتهييييت المحكمييييية 
 .ةوالحكم يرفض طلب وقف التنفيذ لتخلف ركن الجدي

بإلغييييياء حكيييييم  22/0/2992وأيضيييييا حكمهيييييا الصيييييادر بجلسييييية 
محكميية القضيياء اإلداري الصييادر بوقييف تنفيييذ القييرار الصييادر بفصييل 

فييي تقييديرها ركيين ة لشييرطة بسييبب المغيياير كاديمييية اأحييد الطيي ب ميين أ
دارية العليا لوقائع الدعوى تفصيي  ، حيث تعرضت المحكمة اإلةالجدي

وتعارضيييها ميييع شيييرط حسييين  ،يراد جريمييية السيييرقة المنسيييوبة للطاليييبإبيي
ثناء عرضيه عليى النيابية العامية، أوهروبه من الحجز  ،السمعة والسيرة

                                                 
و 11/6/1915قو  6لسدذة  1156القءية رقدم ( حجم محجمة القءاء ا،دارر في 1)

 .1199و ص1991و بذد 6السذة 

و دار ال جددر ال ددامعيو ( د. محمددد فددؤاد عبددد الباسدد و فقددف يذ يددق القددرار ا،دارر5)

 فما بعد ا. 111و ص1991ا،سجذدريةو 

و 559و السدذة 51/15/1995قو جلسدة  51لسدذة  1915( حجم ا في الةعد رقم 1)

 .111و ص11بذد 

لقييام قيرار الفصيل عليى  ةلغاء الحكم لتخلف ركن الجديإلى إوخلصت 
 .(9)سببه

إذن من خ ل قراءة األحكام السابقة والمشار إليها يظهر لنا 
سانيد القانونية المثارة في جليا في أن تفصي تها وطريقة فحصها لأل

 .النزاع وعباراتها في العرض قريبة جدا مما تردده محاكم الموضوع

 ةموقف الفقه من بحث شرط األسباب الجدي -
انتقد غالبية الفقه المصري مسيلك مجليس الدولية المصيري بينما 

 ن البعض منهم يؤيد هذا المسلك.إ، فةبحثه ظاهر األسباب الجدي في

 االتجاه المعارض لمسلك مجلس الدولة:  .أ
ن سيييياق إيقيييول اليييدكتور / محميييد كاميييل ليليييه بهيييذا الصيييدد ... 

يييية تكتفيييي بتقيييدير جد المحكمييية أنهييياالحكيييم يتنيييافى فيييي ميييع ميييا ذكرتيييه 
األسباب بالنظر إليها في ظاهرها، ويدل على أنها وصيلت فيي صيميم 

 .(9)الموضوع 
ليييى   خطيييورة اتجييياه إسييييد رييييان  المحسييين دبيييويشيييير اليييدكتور ع

القضيييياء فييييي تقييييدير األسييييباب الجدييييية بطريقيييية موضييييوعية تبييييدو فييييي 
فييييي  ةوتلييييك الصييييادر  ،التطييييابق بييييين األحكييييام الصييييادرة بوقييييف التنفيييييذ

لهيذه  حي -ييرى لذلك-المحكمةمؤشرا على اتجاه  دالموضوع بحيث تع
 ،ى قياض فيردإلسناد الفصل في طلبات وقف التنفيذ إالمشكلة بأن يتم 

حييييييييد أعضيييييييياء المحكميييييييية المختصيييييييية بنظيييييييير أوال بييييييييأس أن يكييييييييون 
 .(6)الموضوع... 

 االتجاه المؤيد لمسلك مجلس الدولة: .ب
أييييد بعيييض الفقهييياء مسيييلك مجليييس الدولييية فيييي بحثيييه األسيييباب 

كشرط لوقف التنفيذ حيث يرى الدكتور مصطفى كمال وصيفي  ةالجدي
  ... الواقع أن جدية المطاعن تتصل اتصاال وثيقيا بأوجيه الطعين فيي 
القيييرار، أي مخالفييية قواعيييد االختصييياص والشيييكل والقيييانون والتعسيييف، 
وهييييي بييييذاتها عنصيييير الخطييييأ الموجييييب للمسييييؤولية عيييين القييييرار غييييير 

عنصيير جدييية المطيياعن هييو  وأأن عنصيير الخطييأ  كوال شييالمشييروع، 
ولكيين  ،لييى المحظييور ميين المسيياس بالموضييوعإن يقضييي أالييذي يمكيين 

 لى قسمين:إهذه المطاعن تتقسم 
مطاعن تتعلق بظاهر القيرار وهيي عييوب االختصياص والشيكل 

و الخطيأ فيي تأويليه، فيالفحص الظياهري للقيرار أومخالفة نص القيانون 
الطعيين بالتعسييف  وجييه غييير محظييور علييى القاضييي، أميياعيين هييذه األ

                                                 
قو حجم ددا فددي  11و 5116ا ظددر ب ددقا المعذددىو إلددافة للحجددم المشددار إليدد  رقددم ( 1)

و الموسددددوعة ا،داريددددة الحديثددددةو 1/6/1999قو 11لسددددذة  1111القءددددية رقددددم 

و 5111و فحجم ددا فددي الةعددد رقددم 919و ص165و قاعددد  11و ج1991/1991

 .91و ص11و بذد 1و ج11و السذة 15/11/1999قو 11لسذة 

الرقابة على معمال ا،دار  الرقابدة ا،داريدةو الجتداق الثدا يو  يل و ( د. محمد كامل ل1)

 .111-115و مرجع سابوو ص1916 دار الذ ءةو

( د. عبد المحسد سيد ربدانو مالدر الةعدد علدى يذ يدق القدراراف فاححجداإل ا،داريدةو 6)

فا ظر ميءا ب دقا الصدددو د.  116و ص1991مجتبة كلية الحقوق جامعة مسيوط و

 .119ف 111ل الديد مذير قءاء احمور المستع لة مرجع سابوو صمحمد كما
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فهو عيب داخلي ب  أدنى شيك، وذليك فهيو ممنيوع عليى قاضيي وقيف 
نييه ال يمتنييع علييى قاضييي إال إذا بلييغ العيييب درجيية االنعييدام، فإالتنفيييذ 

 .(2)وقف التنفيذ فحصه 
ن مقتضييييى أد السيييي م جييييابر   بييييويييييرى المستشييييار / حسييييين ع

الطياعن  أن-وراقاألالظاهر من  بحسب –ن يتضح للمحكمة أ ةالجدي
لغييياء القيييرار عنيييد إمعهيييا الحكيييم ب حسيييباب صيييحيحة ييييرجأليييى إيسيييتند 

الفصييل فييي الموضييوع، وهييذه الجدييية شييرط يتصييل بمحييل طلييب وقييف 
بالواقع وحكم القانون الذي يمثل جانيب المشيروعية فيي  ويرتبط ،التنفيذ

القييرار الطعييين وفقييا لصييحيح تفسييير القييانون وواقييع الحييال، لييذلك فإنييه 
 مدعي دعواه على أسباب قوية توحي يجب أن يؤسس ال
ال ألغييياء القيييرار المطليييوب وقيييف تنفييييذه، و إباحتميييال  ةألول وهلييي

دلييية أيراد إيكيييون المقصيييود مييين الطليييب مجيييرد عرقلييية نشييياط اإلدارة بييي
 .(0)ضعيفة واهية ال تصلح سببا للوقف 

ن االتجيييياه المؤييييد لمسييييلك مجلييييس الدولييية فييييي بحثييييه أوالحقيقييية 
جيييدر يقييياف التنفييييذ هيييو األإب للحكيييمره شيييرطا باعتبيييا ةلألسيييباب الجديييي

الطييياعن فيميييا حقيييية باالتبييياع ، ألنيييه البيييد وأن يكيييون هنييياك احتميييال أل
داري ألن سيلطة وقيف لغياء القيرار اإلإيطلبه مين حييث الموضيوع، أي 
و أسييييباب لغيييياء وفييييرع منهييييا، وجدييييية األالتنفيييييذ مشييييتقة ميييين سييييلطة اإل

ي القيرار، وللتحقيق مميا المطاعن تتصل اتصياال وثيقيا بأوجيه الطعين في
لوقييف التنفيييذ، يجييب تصييدي القاضييي  ةإذا كانييت جدييية األسييباب مبييرر 

داري للجوانب القانونية التي تأسست عليها دعوى اإللغاء والتعيرض اإل
وميييا إذا كيييان مسيييتوفيا لشييييروط  ،لوجيييوه بطييي ن القيييرار المطعيييون فييييه

ذا رفيض هي أو ويقضيي بوقيف تنفييذه ،ميرم ال، لكيي يحسيم األأصحته 
 الوقف.

 في األردن:
 2990لسينة  06لم ينص قانون تشيكيل المحياكم النظاميية رقيم 

لسييييينة  20و الحيييييالي رقيييييم أوال قييييانون محكمييييية العيييييدل العلييييييا السييييابق 
 وترك ذلك للفقه والقضاء. ةعلى شرط األسباب الجدي-2990

أحكامهيا تكياد تكيون  فيإن-سيلفتأ فكميا-العلياأما محكمة العدل 
و رفضيييته فإنهيييا ال أف التنفييييذ وحتيييى ليييو منحتيييه نيييادرة فيييي مجيييال وقييي
األميير الييذي يصييعب معييه علييى  ومبادئييه، هحكامييأتتعييرض لشييروطه و 

                                                 
( د. مصددة ى كمددال ف دد يو م ددول إجددراءاف القءدداء ا،داررو عددالم الجتدد و  1)

 . 196ف 191و ص1991و5ط

( المستشددار حسدديد عبددد السدد إل جددابرو الةلبدداف المسددتع لةو دار الجتدد  القا و يددةو 5)

 .156و ص1999المحجمة الجبرإل و 

 قا المولوع ا ظر على سبيل المثال :(حول  5)

م. د علددي سةددار سددذةافرو موسددوعة القءدداء ا،داررو ال ددزء الثددا ي . دار الثقافددة  -

 . 156  حة  5111للذشر فالتوزيع و عمان و 

د.  ي   دال  المددا اف و يذ يدق القدرار ا،دارر الذافدق فا قءداي  فدي اجت داد محجمدة -

وجامعددة مؤيددة  دد حة 51ر فددي م لددة الحقددوق العدددل العليددا احرد يددةو بحددث مذشددو

519 . 

 و مذشوراف مركز عدالة.5111\1\51ياريا  5111\559( عدل عليا رقم 1)

ن يسيييتظهر اتجاههيييا حيييول التزامهيييا ببحيييث ظييياهر األسيييباب أالباحيييث 
 أو عدم التزامها بهذا المبدأ. ةالجدي

لييى األخييذ إولكنييي اعتقييد أن قضيياء محكميية العييدل العليييا يميييل 
، وهذا قيد يتضيح مين خي ل حكمهيا ةاألسباب الجدي بمبدأ بحث ظاهر

والييذي قالييت فيييه  يسييتفاد ميين حكييم المييادة  02/9/0222الصييادر فييي 
 ق إغييتنفيييذ ن للمحكميية وقييف أميين قييانون محكميية العييدل العليييا،  02

باليدعوى مقابيل كفالية عدليية  ةوذلك على ضوء األوراق المرفقي ،المحل
 ،  يعنيي أن المحكمية غاصيتةقي( فعبارة   عليى ضيوء األوراق المرف3)

وبحثيييت فيييي األسيييباب التيييي بنيييى عليهيييا الطييياعن طعنيييه وطلبيييه لوقيييف 
لغاء القرار وبالتالي حكمت إالتنفيذ التي رجحت المحكمة على ضوئها 

ميييين  –ن نتييييائج التنفيييييذ قييييد يتعييييذر تييييداركها فيمييييا لييييو بوقييييف تنفيييييذه أل
 .لغي القرارأ -الراجح

ن ينص صيراحة عليى أردني داري األلذا نتمنى على المشرع اإل
صول المحاكميات المدنيية فيي األردن، أن قانون أهذا الشرط ال سيما و 

 –للقضاء المستعجل في المحاكم النظامية  المنظمة-نصوصهاحتوت 
 ضمان جدية بعض الطلبات التي تقدم للمحاكم.

فعليييى سيييبيل المثيييال تضيييمن قيييانون أصيييول المحاكميييات المدنيييية 
ميوال، بيأن يكيون مقيدار اليدين معلوميا على األيقاع الحجز التحفظي إل

ميور داء وغير مقيد بشيرط، األمير اليذي يعطيي قاضيي األومستحق األ
صدار إالمستعجلة قناعة بأن هذا الطلب يقوم على أسباب جدية تبرر 

 يقاع مثل هذا الحجز.إالقرار ب
ذو حذو حن تأوكذلك نتمنى على محكمة العدل العليا األردنية 

طلب الأو رفضت  قررت وقف التنفيذالمصري بأن إذا  مجلس الدولة
سباب ن توضح األأن تبين في حكمها شروطه وأحكامه ومبادئه و أ

 و القبول.أالتي بنت عليها قرارها سواء بالرفض 
 الخاتمة 
دارة تنفيذ قراراتها بمجرد استكمال عناصر ذا كان من حق اإلإ

ن الطعن أو  ،امةتكوينها وشروط نفاذها حفاظا على المصلحة الع
مام القضاء ال يوقف تنفيذها حفاظا على سير المرافق أبقراراتها 
 بانتظام واضطراد.العامة 
داري حيالها تنفيذ القرار اإل الحاالت يؤديال أن هناك بعض إ

من  ،لغاء القرارإولو حكم ب تداركها حتىلى حدوث نتائج ال يمكن إ
 في طلب وقف تنفيذأجل ذلك تدخل المشرع وأعطى الحق لألفراد 

خ ل بحثنا لشروط وقف التنفيذ  ومن ،شروطدارية ضمن للقرارات اإل
المقارنة توصل  ،داريةاإل في التشريع األردني مقارنة بالتشريعات

 والنقص وذلكجحاف والغلو لى أن هذه الشروط تتسم باإلإالباحث 
 التالي:على النحو 

 20ليا رقم من قانون محكمة العدل الع 02يستفاد من نص م .2
بأن هناك ت زم بين طلب وقف التنفيذ  2990لسنة 
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ولكن شرط االقتران  ،وهذا يحمد للمشرع األردني اإللغاءوطلب 
غير واضح في النص فيحتمل أن يكون هناك اقترانا بين طلب 

ويحتمل أال يكون هناك اقترانا وهذا  ،ودعوى اإللغاءوقف التنفيذ 
 واألخذ باالحتماللعدل العليا ما استقر عليه اجتهاد محكمة ا

ن هناك حاالت ال تظهر فيها ألفراد األ إجحافا بحق داألول يع
 األفراد طلبدواعي الوقف إال بعد رفع الدعوى وهنا يحرم على 

وبالتالي حرمانهم من الحكمة التي من أجلها وجد  ،وقف التنفيذ
 ار بطء التقاضي.آثيقاف وتحملهم اإل
 :ثيوصي الباح لذلك

نص صراحة على عدم اقتران وقف التنفيذ مع طلب اإللغاء بال
من قانون محكمة العدل العليا  02ال بتعديل المادة إوهذا لن يتأتى 

ن يقدم طلب وقف التنفيذ في ذات أعلى  ---ضافة الفقرة التالية   إب
ضافي الحق خ ل مدة رفع إلغاء أو بطلب إلاستدعاء دعوى ا

 .الدعوى 
وانين محكمة العدل العليا المتعاقبة لم تنص بينت الدراسة أن ق .0

وتركت ذلك للفقه والقضاء وشأنها  ،الجدية شرط األسبابعلى 
عكس الوضع في ، في ذلك شأن قوانين مجلس الدولة المصري

   2963يوليو  32من مرسوم  99فرنسا حيث نصت المادة 
كان يترتب على تنفيذ  ذإمر بوقف التنفيذ .........  يجوز األ

 األسبابأن  اذا بدا  و  تداركها،ذر يتعلقرار المطعون فيه نتائج ا
الواردة في صحيفة الطعن من شأنها في الحالة التي عليها 

وعليه  لغاء القرار المطعون فيه إنها تبرر أجراءات الطعن إ
من قانون  02لى المادة إضافة الفقرة التالية إب: يوصي الباحث
أت أن نتائج تنفيذه قد يتعذر ذا ر . إالعليا )...محكمة العدل 

ذاتداركها  سباب الواردة في صحيفة ن األأتبين للمحكمة  وا 
فيه لغاء القرار المطعون ى إلإالدعوى من حيث الظاهر تؤدي 

).............   
 2990لسنة  20بينت الدراسة أن قانون محكمة العدل العليا رقم  .3

بل طالب وقف قد زاد شرطا رابعا وهو شرط تقديم الكفالة من ق
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