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  األوامر علي عرائضإصدار سلطة القاضي االداري في 

 دراسة مقارنة

  شعبان عبدالحكیم عبدالعلیم سالمھ

  . ، مصر جامعة األزھر ، نون بدمنھوركلیة الشریعة والقا، القانون العام قسم 

    Sasalama.٣٥@eg.edu.azhar: البرید اإللكتروني 

   :ملخص البحث
األوامر علي عرائض أوامر یصدرھا قضاة األمور الوقتیة بما لھم من سلطة والئیة ، 

مركز قانوني ، وقیام    أوداره وجود حق    وتصدر  في غیبة الخصوم ، ویشترط الستص       
 القانوني ،وأن یك�ون المطل�وب ھ�و    ز المركأوخطر یمثل وقوع ضرر علي ھذا الحق       

  .اجراء وقتي ال یمس بأصل الحق أوتدبیر تحفظي 
والمانع من األخذ بنظام األوامر علي عرائض ف�ي الق�ضاء االداري، كوس�یلة لتحقی�ق                

القضاء یأخذ بفكرة االس�تعجال ، وذل�ك لتحقی�ق حمای�ة     العدالة الناجزة ،  طالما أن ھذا    
سریعة للمراكز القانونیة الجدیرة بالحمایة ، لحین صدور حكم ف�ي موض�وع الن�زاع ،              

  خاصة أن ذلك یختصر الكثیر من الوقت  واالجراءات 

  .ھدف البحث 

 ترسیخ فكرة األوامر علي عرائض في القضاء االداري ، حیث یوجد وج�ھ ش�بھ ب�ین ھ�ذا     
  .النظام  ووقف تنفیذ القرار االداري بصفة مستعجلة 

  منھج البحث

تعتمد ھذه الدراس�ة عل�ي الجم�ع ب�ین الم�نھج التأص�یلي التحلیل�ي ، حی�ث ی�تم بح�ث الفك�رة             
كقاعدة عامة في القضاء العادي، ومحاولة تطبیقھا علي الحاالت المناظرة لھا في القضاء        

  االداري

  النتائج

ظام األوامر علي عرائض في القضاء االداري طالما أن ھذا القضاء ال مانع من  األخذ بن
  .یأخذ بفكرة االستعجال

  التوصیات

من الضرورة بمك�ان توس�یع األخ�ذ بفك�رة األوام�ر عل�ي ع�رائض ف�ي الق�ضاء االداري ،                   
كوسیلة لتحقیق العدالة الناجزة ، لتحقیق حمایة سریعة للمراكز القانونیة الجدیرة بالحمایة             

 . صدور حكم في موضوع النزاع ، لحین

،  الق�ضاء االداري     ، الق�ضاء الم�ستعجل    ،األوام�ر عل�ي ع�رائض         :الكلمات المفتاحیة 
 . العدالة الناجزة، مركز قانوني ، تدبیر تحفظي ، وقف تنفیذ القرار االداري 
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Abstract: 

Court Orders issued upon petitions are issued within the 
judicial authoritative capacity as of ‘Judge of Urgent Matters’ . 
They are issued in the absence of litigants. They are issued 
on the conditions: there is a Right or a legal status, the 
emergence of a risk that represents harm to this right or legal 
status, and that what is required is a precautionary measure 
or a temporary measure that does not affect the original 
Right. 
 
As a means to achieve completed justice, it is permitted to 
adope the system of court orders upon petitions in the 
Administrative Courts, so long as this litigation is within the 
concept of urgency, it is in order to achieve rapid protection 
for legal statutes that are worthy of protection, and a 
temporary measure until a ruling is issued on the subject of 
the dispute. This reduces a lot of time and procedures. 
Research objective. 

Establishing the idea of court orders on petitions in the 
administrative court, as there is a similarity between this 
system and the urgent implementation of the administrative 
decision. 
Research Methodology 

This study relies on combining a comparative analytical A 
analytic, where the idea is discussed as a general rule in the 
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ordinary courts, and trying to apply it to the corresponding 
cases in the administrative courts. 

Results 
The legality to adopt the system of court orders on petitions in 
the administrative courts, as long as this court is based upon 
the concept of urgency. 

Recommendations 
It is necessary to broaden the introduction of the idea of 
orders on petitions in the Administrative courts, as a means to 
achieve justice, to achieve rapid protection for legal status 
worthy of protection, and until a judgment is issued on the 
subject of the dispute 

key words: Orders on petitions , Urgent judiciary , 
Administrative judiciary , Halting the implementation of the 
administrative decision , Reservation measure , Legal status 
,Completed justice. 
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  الرحیمبسم اهللا الرحمن 

 مقدمة

الحمد هللا رب العالمین ، تسبح لھ الرمال ، وتسجد لھ الظالل ، وتھتز من خشیتھ الجبال ، 
لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر ، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال ش�ریك ل�ھ              
، جعل ھذه األمة خیر أم�ة أخرج�ت للن�اس حاكم�ة بالع�دل ، قائم�ة بالق�سط ، ش�اھدة عل�ى                     

 ص�لي اهللا علی�ھ      -والصالة والسالم على محمد خ�اتم األنبی�اء والُمرس�لین         عالمین بالحق ،    ال
  .   وأصحابھ وَمن َتِبَعھم بإحساٍن إلى یوم الدین  وعلى آلھ-وسلم 

 .وبعد

الوالئیة تجد  جذورھا في الق�انون الروم�اني  ، حی�ث ك�ان لھ�ا طبیع�ة       األعمال   فإن فكرة   
لنقل الحقوق العینیة أمام الحاكم الق�ضائي ، وك�ان الخ�صم ال       توثیقیة ، واستعملت كوسیلة     

یجادل في نقل ملكیة مال معین لخصمھ  أمام  البر یتور ، ومن ثم یتم المصادقة م�ن قب�ل            
القاضي ،ثم ظھ�رت فك�رة الق�ضاء ال�والئي        إلي  یتم احالة  األمر       علي ذلك، وال   رالبر یتو 

ي للدالل��ة عل��ي ال��سلطات الروحی��ة الت��ي   إب��ان الق��رون الوس��طي ف��ي ظ��ل  الق��انون الكن��س   
  .یمارسھا رجال الدین علي األفراد ،وفي مرحلة الحقة صار التوثیق من سلطة الموثقین 

ومن المعلوم  أن مھمة القضاء تنحصر بصفة أساسیة في ف�ض وح�سم المنازع�ات ، لك�ن       
ألف�راد حفظ�ا   قد تكون ھناك حاجة لتدخلھ باتخاذ تدابیر وقتیة  معینة بناء علي طل�ب م�ن ا     

 القانونی�ة م�ن الم�ساس بھ�ا ؛ ألن الحمای�ة الموض�وعیة           م مراك�زھ  أولحقوقھم من ال�ضیاع     
لتلك الحقوق قد تستغرق وقتا طویال لحین صدور حكم نھائي قابل للتنفیذ ، ومن ثم تكون               
ھ��ذه الحق��وق مھ��ددة بإھ��دارھا بالفع��ل ، وھ��ذا ج��زء م��ن واج��ب الدول��ة ف��ي ایج��اد وس��ائل    

  )١. (جتمع واستقراره لضمان أمن الم

  :أھمیة الموضوع

أحك�ام  إص�دار   یتمتع  القاضي بعدید من السلطات التي تنبع من طبیعة عملھ ، فلھ س�لطة             
فاص��لة ف��ي موض��وع الن��زاع المع��روض علی��ھ ، م��ن خ��الل خ��صومة ق��ضائیة تع��د منھج��ا  

 الحك��م ، بع��د دع��وة الخ��صم اآلخ��ر للح��ضور أمام��ھ اعم��اال لمب��دأ   إل��ي اجرائی��ا للوص��ول 
المواجھة وثیق الصلة بمبدأ حق الدفاع ، لتمكینھ من الرد علي ادعاءات خصمھ ، وتق�دیم         
ما یعن لھ من طلبات ودفوع ، حتي یتمكن القاض�ي م�ن اإللم�ام بكاف�ة ادع�اءات الخ�صوم          

  .وصوال لبیان الحقیقة في النزاع المعروض علیھ 

                                                           

األوام��ر عل��ي ع��رائض ونظامھ��ا الق��انوني ف��ي ق��انون المرافع��ات المدنی��ة       : نبی��ل اس��ماعیل عم��ر   /د -١
 . ، دار الجامعة الجدیدة باإلسكندریة ٢٠١١ ، ط ٢٢: ٢٠والتجاریة ، ص 
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تھ الوالئیة ، من خالل أوامر ملزمة  علي عرائض بمقتضي سلطإصدار كما أن لھ سلطة 
األمر ، ومرف�ق بھ�ا الم�ستندات المؤی�دة       إصدار  مبینا فیھا طلبات طالب     إلیھ  عریضة تقدم   

ل�یس ل�ھ طبیع�ة    أم�را  لطلبھ ، وینظرھا القاضي في غیب�ة الخ�صم دون مرافع�ة ، وی�صدر        
  .األحكام ، وال یخضع لنظامھا القانوني

القرارات االداریة التي تتعلق بتنظیم دار إصكما أنھ یتمتع أیضا بسلطة اداریة من خالل          
مرفق القضاء، مثل توزیع القضایا علي دوائر المحاكم المختلفة ، وتحدید بدای�ة الجل�سات              
وضبط النظام فیھا ، وكذلك ما یتعلق بنق�ل وترقی�ة وتأدی�ب الم�وظفین االداری�ین الع�املین         

  .غیر ذلك من أعمال االدارة القضائیة إلي في المحاكم ، 

  تعتبر األوامر على العرائض المثال البارز ألعمال القضاء الوالئیة، حیث تصدر في و

إ طار سلطة القاضي  الوالئیة  في غیر مواجھة الخصوم ودون اتباع اإلجراءات الالزمة 
في الدعوى ، ومن ثم فال تحوز حجی�ة ال�شيء المق�ضي  فی�ھ وال تحت�اج إل�ى ت�سبیب ــــ�ـ           

 االعتبارات  المختلفة ،  ي على المالئمة والتقدیر والموازنة بین  كأصل عام ــــــ  بل تبن 
األعم��ال  إال أن الم��شرع الم��صري ق��د اعتم��د األوام��ر الق��ضائیة أی��ضا بالن��سبة ل��بعض         

 . القضائیة ، علي  سبیل االستثناء من القواعد العامة في رفع الدعوي  مثل أوامر األداء

 أوقانونیة مزدوجة ، فھو ل�یس عم�ال اداری�ا ص�رفا          ویعد  العمل الوالئي عمال  لھ طبیعة         
 صرفا ، بل ھو مزیج من القضاء واالدارة ، ومن ثم ال تتطابق طبیعتھ مع طبیعة          اقضائی

البحت�ة ب�ل ھ�و    ) الق�رارات  ( االداری�ة  األعم�ال   القضائیة البحت�ة ، والم�ع طبیع�ة         األعمال  
  .مزیج منھما 

 من النظام القانوني لألعمال ذات ا خلیطا خاصا یالقول أن لھا نظاما قانونإلي وھذا یؤدي 
  )١. ( والنظام القانوني لألعمال االداریة ، الطبیعة القضائیة البحتة

  : ھدف البحث 

إلی�ھ  بیان سلطة القاضي االداري في وقف تنفیذ الق�رار االداري م�ن خ�الل عری�ضة تق�دم            
ت المؤی�دة لطلب��ھ  ، حی��ث  األم��ر ، ومرف�ق بھ��ا الم��ستندا إص��دار مبین�ا فیھ��ا طلب��ات طال�ب   

ی�ذ الق�رار االداري ب��صفة   یوج�د وج�ھ ش�بھ ب��ین نظ�ام األوام�ر عل�ي ع��رائض   ووق�ف تنف       
 عل��ي وج��ھ -   ، حی��ث یمك��ن وق��ف تنفی��ذ الق��رار اإلداري ب��أمر عل��ي عری��ضة  م��ستعجلة 
 والتي ق�د ت�ضار م�ن     للمراكز القانونیة الجدیرة بالحمایة ،    وقتیة  لتحقیق حمایة    -السرعة  

  . لحین صدور حكم في موضوع النزاع  القرار االداري تنفیذ

                                                           

 ، ١٩٩٩ ،ط ٥٦ ، ٥٥األم�ر الق�ضائي ، ص     إصدار  نطاق سلطة القاضي في     : محمود التحیوي   /  د -١
 .دار الجامعة الجدیدة للنشر باإلسكندریة ، مصر 
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  :اشكالیة البحث 

 ظھرت أھمیة األوامر علي عرائض كنوع من  القضاء الوقتي كوسیلة لتالفي األض�رار            
 ة س�ریع  أوالتي تلحق بمصالح طالب األمر، كإجراء وقتي ی�راد ب�ھ اتخ�اذ ت�دابیر تحفظی�ة                  

  .لحمایة ھذه المصالح

درج تح��ت الق��ضاء الم��ستعجل ال��ذي یع��د المج��ال الخ��صب للق��ضاء    وھ��ي بھ��ذا ال��شكل تن�� 
ال��وقتي، ال��ذي ی��صدر أحكام��ا ق��ضائیة وقتی��ة للحف��اظ عل��ي الحق��وق والمراك��ز القانونی��ة        

   .الموضوعیة، لحین صدور األحكام القضائیة الموضوعیة

تیة  توافر ش�رطین ھم�ا    األمر علي عریضة من قبل قاضي األمور الوق       صدار  ویشترط إل 
 عل�ي  - الق�انوني اذا ل�م ی�صدر األم�ر        ز المرك أوام خطر یمثل وقوع ضرر علي الحق        قی :

ع�ن طری�ق     القانوني   زأو المرك ة الحق   ،األمر الذي یتطلب ضرورة حمای     -وجھ السرعة   
م الف��صل ف��ي حت��ي ی��تمتمثل��ة ف��ي أم��ر عل��ي عری��ضة   مؤقت��ة ، ت إج��راءاأواتخ��اذ ت��دابیر 

  .رط االستعجال في القضاء اإلداري  ، وھذا قریب من شموضوع ھذه المنازعات

أم��ا ال��شرط الث��اني فھ��و التحق��ق م��ن قب��ل القاض��ي أن الم��صالح المھ��ددة یحتم��ل أن تك��ون    
 ر عن�ھ ف�ي الق�ضاء اإلداري        جدیرة بالحمای�ة الموض�وعیة  ف�ي نھای�ة األم�ر، وھ�و م�ا یعب�                 

  .بشرط الجدیة 

 عل�ي ع�رائض والمطبق�ة    وتتمثل إشكالیة البحث في ھل من الممكن أن تنقل فكرة األوامر    
نط�اق منازع�ات   إل�ي  في  منازعات القانون الخاص ،والتي یختص بھا الق�ضاء الع�ادي ،            

الجھات االداریة مع األفراد والتي یختص بھا القضاء االداري ، وی�تم وق�ف تنفی�ذ الق�رار                   
   ؟  حمایة للمضار من تنفیذ القرار اإلداري  بأمر  علي عریضة االداري 

الة عقبات  تنفیذ االحكام االداریة ، بناء علي أمر علي عریضة ، رغم أن ثم ھل یمكن از
  القضاء اإلداري   ال یعرف حتي اآلن نظام  قاضي التنفیذ ؟

وھ���ل ی���تم األخ���ذ بھ���ذه الفك���رة ف���ي الق���ضاء االداري ب���نفس ال���شروط ال���واردة ف���ي نظ���ام  
  . ؟١٩٦٨ لسنة ١٣المرافعات المدنیة والتجاریة رقم 

د تطبیق��ات لھ��ذه الفك��رة ف��ي الق��ضاء االداري ، حت��ي یمك��ن توس��ع ھ��ذا    وأخی��را ھ��ل توج�� 
  ھذه الفكرة ؟ األخذ بالقضاء في 

  : الدراسات السابقة 

لم أعثر نھائیا علي أي كتابات عن ھذه الفك�رة ف�ي الكت�ب المتعلق�ة بالمرافع�ات االداری�ة  ،          
یة والتي تعد المجال ولكن توجد كتابات مستفیضة عن ھذه الفكرة في كتب المرافعات المدن          

  .الخصب لھذه الفكرة  
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  : منھج البحث

تعتم��د ھ��ذه الدراس��ة عل��ي الم��نھج التأص��یلي التحلیل��ي ، حی��ث ی��تم جم��ع جزئی��ات البح��ث          
المتن��اثرة ف��ي المراج��ع واألحك��ام الق��ضائیة ف��ي الق��ضاء االداري  رغ��م ن��درتھا  ، وتناولھ��ا     

بالق�ضاء الع�ادي ال�ذي ل�ھ ق�صب ال�سبق ف�ي             بالتحلیل  في محاولة لوض�ع قاع�دة لھ�ا ، أس�وة              
ارساء نظریة األوامر علي عرائض ، وال�ذي تطب�ق قواع�ده العام�ة عل�ي منازع�ات الق�ضاء           

  .اآلن إلي االداري لعدم وجود قانون خاص بالمرافعات االداریة 

  خطة البحث

 مقدمة وفیھا أھمیة الموضوع 

   وھو في ماھیة األوامر علي عرائض: المبحث التمھیدي 

   و نتناول ھذا المبحث في مطلبین ، علي النحو اآلتي

   األوامر علي عرائض ،و خصائصھا مفھوم: المطلب األول

 .شروط استصدار األوامر علي عرائض: المطلب الثاني

   . اإلداريذاتیة  األوامر علي عرائض في القضاء : المبحث األول 

  : آلتيو نتناول ھذا المبحث في ثالثة مطالب، علي النحو ا

  .األوامر علي عرائض  و القضاء لموضوعي :  المطلب األول  

  .األوامر علي عرائض  و القضاء الوقتي: المطلب الثاني 

  .األوامر علي عرائض والقضاء المستعجل: المطلب الثالث 

  .األوامر علي عرائض وتطبیقاتھا في المنازعات  االداریة: المبحث الثاني  

  : في ثالثة مطالب، علي النحو اآلتي و نتناول ھذا المبحث 

 . األوامر علي عرائض ووقف تنفیذ القرارات االداریة:  المطلب األول 

  .األوامر علي عرائض واشكاالت تنفیذ األحكام اإلداریة: المطلب الثاني  

 بعض تطبیقات القضاء االداري لألوامر علي عرائض  :. المطلب الثالث   

  .جخاتمة وفیھا أھم النتائ

وھذا العمل في النھایة عمٌل بشري، فما كان فیھ من صواٍب وھو ما آملھ فالف�ضل فی�ھ هللا                 
تعالى وحده، وما كان فیھ من خطٍأ فمني ومن الشیطان، وأستغفر اهللا تعالى عنھ، فالنقُص  

  .من صفات البشر، والكمال هللا تعالى وحده 

رن��ا رش��ًدا، وأن یجع��ل ھ��ذا العم��ل وإن��ي أتوج��ھ إل��ى اهللا العل��ي الق��دیر أن یھی��ئ لن��ا م��ن أم 
  .خالًصا لوجھھ الكریم، وأن یوفقنا لما فیھ رضاه، إنھ نعم المولى ونعم النصیر
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  التمهيدياملبحث 

  ماهية األوامر علي عرائض وخصائصها

الوالئیة ،وھي  قرارات ی�صدرھا القاض�ي        األعمال  تعد األوامر علي عرائض أھم صور       
 دون مواجھ��ة الط��رف اآلخ��ر ، لحمای��ة الحق��وق الت��ي  بن��اء عل��ي عری��ضة یق��دمھا الطال��ب

األعم��ال یخ��شي علیھ��ا م��ن ال��ضیاع ، والیتقی��د القاض��ي فیھ��ا بقواع��د اإلثب��ات المتبع��ة ف��ي 
، والتحوز حجیة األمر المقضي حتي لو ص�درت      ). ١(القضائیة كاألحكام وأوامر األداء     

 .بعد تحقیق قام بھ القاضي 

صائصھا في مطلب أول  ، ثم أذكر ش�روط است�صدارھا   ویتعین أن أعرفھا أوال وأبین  خ  
  :في مطلب ثاني   علي الوجھ اآلتي

 اطب اول

   اوار  راض ووم

قرارات تصدر من الق�ضاة بن�اء عل�ي طلب�ات یق�دمھا      " یقصد باألوامر علي عرائض أنھا   
 قانوني ء إجراأو لھم ذوو الشأن في عرائض، بقصد الحصول علي إذن من القضاء بعمل

 ) ٢"(معین 

قرارات یصدرھا القاضي بناء علي طلب شخص من غیر مرافع�ة ودون    " وعرفت بأنھا   
تكلی��ف الط��رف اآلخ��ر بالح��ضور وف��ي غیبت��ھ،  أي أنھ��ا ت��صدر بغی��ر طری��ق الخ��صومة   

  ).٣(القضائیة

 

                                                           

بعھ��ا ق��رارات ق��ضائیة ت��صدر م��ن الق��ضاة ف��ي خ��صومة ق��ضائیة لھ��ا طا "  تع��رف أوام��ر األداء بأنھ��ا -١
  "وشكلھا الخاص الذي یتمیز عن الدعوي وعن األوامر علي عرائض 

 ، ٢ط .  ،٣١٥األحك�ام واالوام�ر وط�رق الطع�ن فیھ�ا، ص       : أسامھ روبي عبدالعزیز الروبي     /د: انظر  
 . ، دار النھضة العربیة بالقاھرة ٢٠٠٩

 ، ٢٩افع�ات الیمن�ي ، ص   ف�ي ق�انون المر   الحكم القضائي واألمر الوالئي: مشھور محمد الدعیبس /أ -٢
بحث مقدم للحصول علي درجة الدبلوم في قسم القانون الخاص باألكادیمیة الیمنیة للدراس�ات العلی�ا ،      

  .٢٠١٤صنعاء ، 
، دار النھ�ضة  ١٩٩٣، ط ١٠٤، ص ٥١الوسیط في قانون القضاء المدني، بند      : فتحي والي /د: انظر -٣

  .العربیة، القاھرة
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ال��شكل الخ�ارجي لق��رارات ی�صدرھا الق��ضاء بغی�ر اتب��اع اج��راءات    " وتع�رف أی��ضا بأنھ�ا  
   )١" (لخصومة القضائیة ا

مؤقت الذي یتخذه  رئ�یس المحكم�ة ف�ي نھای�ة إج�راءات        القرار  ال"كما یمكن تعریفھا بأنھا     
 )٢. (تقدیم العریضة 

 L'ordonnance sur requête est la décision provisoire 
rendue par le président de la juridiction saisie à l'issue 
d'une procédure sur requête.  

 ف��ي غی��ر األوق��ات الم��سموح بھ��ا قانون��ا ،  ذ التنفی��أوع��الن وم��ن أمثلتھ��ا األم��ر ب��إجراء اإل
واألم��ر بإنق��اص الم��سافة لم��ن ك��ان موطن��ھ بالخ��ارج تبع��ا ل��سھولة المواص��الت وظ��روف  
االستعجال  ، واألمر للدائن بتوقیع الحجز التحفظي ، واألمر بتقدیر المصاریف على من              

ال��خ  ......م�ر بتق��دیر أتع�اب الخب��راء وال�شھود والح��راس الق�ضائیین     خ�سر ال��دعوي ، واأل 
)٣.( 

" وقد تعرضت محكمة النقض المصریة لتعری�ف األوام�ر عل�ي ع�رائض، فعرفتھ�ا بأنھ�ا                   
األوامر التي یصدرھا قضاة األمور الوقتیة بما لھم من سلطة والئیة ، وذل�ك بن�اء عل�ي               ..

ل��ي ع��رائض ، وت��صدر تل��ك األوام��ر ف��ي غیب��ة الطلب�ات المقدم��ة إل��یھم م��ن ذوي ال��شأن ع 

                                                           

 األوامر علي عرائض وأوامر األداء في ضوء التع�دیالت الم�ستحدثة بالق�انون              :أحمد ماھر زغلول  /د -١
 ، بحث منشور بمجلة العلوم االقتصادیة والقانونی�ة  ٢، العدد األول،  ص ٣٥، مجلد  ١٩٩٢ لسنة   ٢٣

  .١٩٩٤، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، 
جة غموضھ ، وت�سویة حال�ة م�ن ع�دم      من مھام القاضي تحدید القانون المعمول بھ ، وتفسیره ، ومعال       -٢

  . ، وأخیًرا ، سن جمیع التدابیر المفیدة لحل دائم للنزاع ویتم احترام قراراتھ وتنفیذهع الصراأوالیقین 
-L’étendue et les limites du pouvoir du juge  Par Jean-Marc Sauvé, Vice-
président du Conseil d'État. 
 https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/l-
etendue-et-les-limites-du-pouvoir-du-juge 

 ف��ي التنفی��ذ الجب��ري ، ب��ین قاض��ي التنفی��ذ وادارة  الوالئی��ةاألعم��ال : األن��صاري ح��سن النی��داني :  د   -٣
  .االسكندریة . ، دار الجامعة الجدیدة ٢٠٠٩ ، ط ١٥التنفیذ ، ص 

 ، ص ٤٧٩الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، بند : أحمد السید الصاوي    /د: وأیضا  
  .القاھرة . ، دار النھضة العربیة ٢٠٠٠ ، ط ٧٥٩

األوامر عل�ي الع�رائض إنم�ا وردت عل�ي س�بیل المث�ال ال الح�صر ،        إصدار  أن حاالت      ویري البعض   
نص تشریعي ، إلي ھ  یمكن استصدار أمر علي عریضة في حاالت لم یرد بھا نص دون االستناد        ألن

 ١٩٩٢ ل�سنة  ٢٣ مرافع�ات بموج�ب الق�انون    ١٩٤إال أن ھذا ال�رأي ل�یس ل�ھ مح�ل بع�د تع�دیل الم�ادة            
ن األوامر علي  عرائض ال تكون إال إذا نص القانون علیھا سواء في ذل�ك ق�انون       والتي نصت علي أ   

 .أي قانون آخر أوالمرافعات المصري 
خیرت .التعلیق علي قانون المرافعات ، تقدیم أ : حامد عكاز . الدناصوري ، أ    عزالدین: راجع في ذلك    

 لقاھرة ا. ، دار محمود ٢٠١٤ ، ط ٩٢٦- ٩٢٣راضي ، الجزء الرابع ، ص 
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في الحاالت التي تقتضي بطبیعتھ�ا  )  ١ (ي تحفظأوالخصوم ودون تسبیب بإجراء  وقتي      
 دون مساس بأصل الحق المتن�ازع علی�ھ ؛ ل�ذا ال تح�وز تل�ك األوام�ر                  ة المباغت أوالسرعة  

بأمر جدید مسبب حجیة والیستنفذ القاضي اآلمر سلطتھ بإصدارھا ، إذ یجوز لھ مخالفتھا 
 "...)٢.( 

  ).٣. (خصائص األوامر علي عرائض

  :سوف أذكر بعض الخصائص الممیزة لألوامر علي عرائض بإیجاز علي النحو اآلتي

  :عدم وجود خصومة بین ذوي الشأن : أوال 

تصدر األوامر علي عرائض بعیدا عن أي نزاع ودون وجود خصوم ؛ ألنھا ت�صدر قب�ل      
 انتھائھا ، وحتي اذا صدر األمر الوالئي خالل قی�ام الن�زاع ، فإن�ھ                بعدأوأن تثور منازعة    

 قانونی�ة موض�وعیة ؛  ألن�ھ    ز مراك� أو تقریر حق�وق   أوال یترتب علیھ انتھاء الخصومة ،       
 القانونی��ة الموض��وعیة دون ز المراك��أویع��د وس��یلة التخ��اذ ت��دابیر للحف��اظ عل��ي الحق��وق    

 ).٤. (ي غیر ذلك مساس بأصل الحق ، اال اذا نص القانون عل

  : صدور األمر علي عریضة في غیبة الخصوم : ثانیا 

تختلف خصومة األمر علي عریضة عن الخصومة في ال�دعوي العادی�ة ، ف�ي أن األول�ي            
 تفتقد وجود الخصم

الذي یراد استصدار األمر في مواجھتھ ، وم�ن ث�م تعتب�ر خ�صومة غی�ر كامل�ة ، كم�ا أن�ھ                   
 أوالق���ضائي ، وال لمب���دأ احت���رام ح���ق ال���دفاع ) ع���الن  اإل(المج���ال فیھ���ا لنظ���ام التبلی���غ 

 . بین الخصوم ةالمواجھ
                                                           

تل��ك االج��راءات الت��ي یك��ون الغ��رض منھ��ا الحف��اظ عل��ي ح��ق     "  یق��صد بالت��دابیر التحفظی��ة والوقتی��ة  -١
حین الف�صل ف�ي   إلي وذلك ) نفیا أوأي دون الفصل فیھ ثبوتا    (مركز قانوني دون المساس بأصل الحق       أو

  " موضوع النزاع المحكمة المختصة 
یط في شرح نظام المرافعات الشرعیة الجدی�د ،الج�زء األول      الوس: حسام الدین توفیق    /د: راجع في ذلك    

 . ، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع ١٤٣٨/٢٠١٧ ، الطبعة الثانیة ١١٨،  ص 
،  ٢٣٨ مبد أرقم ١٢/١٢/١٩٨٧ قضائیة جلسة   ٥٣ لسنة   ١٦٠٥ حكم محكمة النقض في الطعن رقم         -٢

ش���ركة خ���دمات المعلوم���ات   ك���ام  محكم���ة النقض، ، البواب���ة القانونی���ة لمب���ادئ وأح  ١١٣٦، ١١٣٥ص 
 .٢٠١٠التشریعیة ومعلومات التنمیة ، ال دس 

  :  راجع في الخصائص الممیزة لألوامر علي عرائض  -٣
-SOLUS e PERROT:La procedure civile non contentieuse  en droit  

judiciaire ,Trav .inst ,dr .conys ,Univ .Paris et cujas ١٩٦٦-T-xxx. P٢٣٠ 
et s. 

Zaghloul : la juridiction gracieuse ,These .Lyon .١٩١٨.  
 ، مرجع سابق ٥٦ ، ٥٥األمر القضائي ، ص إصدار نطاق سلطة القاضي في : محمود التحیوي / د -٤

. 
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 أو بع��دم القب��ول ، ع ال��دفأو ، ة الموض��وعیأوك�ذلك أی��ضا المج��ال فیھ��ا لل��دفوع االجرائی��ة  
 قواع��د ح��ضور الخ��صوم وغی��ابھم ، واذا ح��دث وتعل��ق دف��ع بالنظ��ام الع��ام ف��ان          لإعم��ا

 .األمر إصدار صورة رفض القاضي  یثیره من تلقاء نفسھ في 

الق�ول ب�أن المب�ادئ الت�ي تحك�م الخ�صومة العادی�ة غی�ر مناس�بة لخ�صومة                   إلي   مما یؤدي   
األم��ر عل��ي عری��ضة؛ نظ��را لغی��اب الخ��صم ال��ذي ی��راد است��صدار األم��ر ف��ي مواجھت��ھ ،    

األم��ر مرك��ز الم��دعي ، وال م��ن ی��صدر األم��ر ف��ي     إص��دار ال یكت��سب  طال��ب   اليوبالت��
 )١(مدعي علیھ بما یتضمنھ ھذا المركز من أعباء وسلطات  مواجھتھ مركز ال

  : من یطلب استصدار األمر علي عریضة إلي جواز استماع القاضي : ثالثا 

وجھة نظر من یطلب است�صدار األم�ر،    إلي  للقاضي بناء علي سلطتھ الوالئیة أن  یستمع         
م�شرع ال یمن�ع ذل�ك ،    ولو كان ذلك كتابة ،  الستظھار بع�ض األم�ور من�ھ ،  طالم�ا أن ال       

، )  ٢(عك�س ذل�ك ، ع�دا حال�ة األم�ر ب�الحجز التحفظ�ي،              إل�ي   وان كان بعض الفقھ یذھب      
األم��ر اذا كان��ت  إص��دار ال��ذي أج��از فی��ھ الق��انون للقاض��ي اج��راء تحقی��ق مخت��صر  قب��ل     

 .األمر غیر كافیة ال صداره إصدار المستندات التي تبرر 

ر ف�ي مواجھت�ھ ، ف�ال یج�وز  تكلی�ف          واألمر علي عكس ذل�ك بخ�صوص م�ن ی�صدر األم�            
الخصم الذي سیصدر األمر ف�ي مواجھت�ھ بالح�ضور أم�ام القاض�ي ،          إعالن  طالب األمر ب  

ع�دم تحق�ق الھ�دف م�ن األم�ر  ،      إل�ي  ألنھ في كثیر من األحوال یؤدي العلم باتخ�اذ األم�ر        
 في ھ�ذه  مثل حالة استصدار أمر بتوقیع الحجز التحفظي علي أموال المدین ، فعلم المدین           

 )٣( تھریب أموالھ ،  ومن ثم فوات الغرض  من األمرإلي الحالة یؤدي بھ 

                                                           

األوامر علي عرائض ونظامھا القانوني في قانون المرافع�ات المدنی�ة   : نبیل اسماعیل عمر    / د: انظر -١
األوام�ر ال�صادرة   : محمود السید التحی�وي    /د: ، وأیضا   . ، مرجع سابق     ١٢٠،١٢١تجاریة ، ص    وال

ألعم�ال الحمای�ة الق�ضائیة الوالئی�ة ، وفق�ا لق�انون المرافع�ات           اليالمث� علي عرائض باعتبارھا المنھج     
، الع�دد   ٧ ، بحث منشور بمجلة البحوث القانونیة واالقتصادیة ،  مجل�د        ٤٦١المدنیة والتجاریة ،ص    

  . .١٩٩٨جامعة المنوفیة ، مصر ،. ، كلیة الحقوق ١٣
وضع المنقول الممل�وك للم�دین تح�ت ی�د الق�ضاء بن�اء عل�ي طل�ب ال�دائن ،                " یقصد بالحجز التحفظي     -٢

  " فقدان الدائن لحقھ إلي ف فیھ بما یؤدي  التصرأوبدین محقق الوجود وحال األداء خشیة تھریبھ ، 
 ، ٢٣١الق�ضائي ف�ي النظ�ام ال�سعودي الجدی�د، ص         أصول التنفی�ذ    : د علي وافي  محمو/ د: راجع في ذلك  

 . ، مكتبة الرشد، المملكة العربیة السعودیة١٤٣٥/٢٠١٤الطبعة األولي 
األوامر علي عرائض ونظامھا القانوني في قانون المرافع�ات المدنی�ة   : نبیل اسماعیل عمر    / د: انظر -٣

األوام�ر ال�صادرة عل�ي    : محم�ود ال�سید التحی�وي    /د: ، وأیضا . ، مرجع سابق ١٢٢والتجاریة  ،ص   
ألعمال الحمایة القضائیة الوالئیة ، وفقا لق�انون المرافع�ات المدنی�ة     اليالمثعرائض باعتبارھا المنھج    

 .، مرجع سابق ٤٦٢،٤٦٣والتجاریة ،ص 
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  : القاضي الستصدار األمر علي عریضة إلي وجوب اللجوء : رابعا  

األمر علي عریضة من تلقاء نفسھ ،وانما البد م�ن          إصدار  في   لیس للقاضي نشاط ایجابي   
رف�ضھ طبق�ا ل�سلطتھ الوالئی�ة        أوبقبول�ھ   تقدیم  طلب لھ  باست�صدار األم�ر، ویك�ون ملزم�ا              

 )١. (المخولة لھ قانونا بحكم وظیفتھ واال كان مرتكبا لجریمة انكار العدالة 

وف�ي النظ�ام الق�ضائي الفرن�سي  ال ی�شترط أن ی��تم رف�ع دع�وى ق�ضائیة ع�ن طری�ق فع��ل           
 إل�ى إع�الن   ع�ن طری�ق   ،و یجوز بدء اإلجراءات إما    ) فعل قائم علي االستغالل     ( مأمور  

 ).٢(  عن طریق طلبي  حتأو قلم المحكمة 

األوام�ر عل�ي ع�رائض ب�سلطة تقدیری�ة عن�د       إص�دار  تمت�ع القاض�ي المخ�تص ب   : خامسا   
  : اصدارھا 

یتمت��ع القاض��ي ب��سلطة تقدیری��ة واس��عة عن��د اص��داره  لألعم��ال الوالئی��ة تزی��د كثی��را ع��ن   
عم��ل الق��ضائي یق��رر ال��سلطة الممنوح��ة ل��ھ عن��د اص��داره لألعم��ال  الق��ضائیة ، فھ��و ف��ي ال

  حقوقا سابقة عن طریق انزال حكم القانون علي 

الوق��ائع ، ف��ي ح��ین أن العم��ل ال��والئي ال یفت��رض فی��ھ وج��ود  رابط��ة قانونی��ة ین��زل حك��م  
للمستقبل یساعد بھ طالب األم�ر عل�ي تحقی�ق ارادت�ھ م�ن        أمرا  القانون علیھا ، وانما یقرر      

 .صدور األمر 

                                                           

ر  ت�أخی أودعوى، ض�منًا الف�صل ف�ي ال�    أورفض القاض�ي ص�راحة      : تعرف جریمة إنكار العدالة بأنھا       -١
األم�ر  إص�دار  ه، الب�ت ف�ي    ت�أخیر أورف�ضھ  أو. الفصل فیھا عل�ى ال�رغم م�ن ص�الحیتھا للف�صل فیھ�ا         

  "المطلوب على عریضة، دون مبرر قانوني
وتعد مخاصمة القاضي الوسیلة الوحیدة إلمكان مساءلة القاض�ي م�دنیا ع�ن األخط�اء الت�ي تق�ع من�ھ أثن�اء            

  .الوالئیة أوأثناء ممارسة وظیفتھ القضائیة عملھ ، سواء وقعت ھذه األخطاء 
مب�ادئ المرافع�ات االداری�ة ، دراس�ة تحلیلی�ة ف�ي ض�وء نظ�ام         : محم�د ب�راك الف�وزان    /د: راجع في ذل�ك    

 ، مكتب���ة الق���انون واالقت���صاد ،  ١٤٢٩/٢٠١٥ ، الطبع���ة األول���ي ٦٦دی���وان المظ���الم الجدی���د ، ص  
 .الریاض ، المملكة العربیة السعودیة 

-٢ Dans le système judiciaire français ,lorsque la loi n'impose pas que le 
tribunal ٣soit saisi par un acte d'huissier, l'instance peut être engagée 
soit par une déclaration faite au Greffe, soit encore par une "requête". 

في النظام القضائي الفرنسي عندما ال یشترط القانون أن یتم رفع دعوى قضائیة عن طریق فع�ل م�أمور               
حت�ى  أوإل�ى قل�م المحكم�ة ،     إع�الن    طری�ق    ، یجوز بدء اإلجراءات إم�ا ع�ن       ) فعل قائم علي االستغالل     ( 

  طلب،"عن طریق 
  : "راجع 

-ordonnance-sur-requete, par Philippe Pernaud-Orliac Mandataire 
judiciaire à Montpellier publié le ١٠ mai ٠١٦ ,Blog en ligne 
https://www.pernaud.fr/info/glossaire/١١١٦٦٦٧١/ordonnance-sur-requete  

 أور لیاك الممثل القانوني في مونبلییھأو الكاتب فیلیب بیرن–األوامر علي العرائض 
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ي یمل��ك مطل�ق ال��سلطة التقدیری��ة ، ألن ھ��ذا ال یتف��ق م��ع  لك�ن ل��یس معن��ي ذل��ك أن  القاض�� 
األساس الذي تؤسس علیھ فكرة السلطة الوالئیة للقاض�ي ب�صفة عام�ة ،والت�ي یتمت�ع  بھ�ا        

جانب سلطتھ الق�ضائیة واالداری�ة ، وك�ل س�لطة  ی�تم اس�تخدامھا اذا ت�وافرت            إلي  القاضي  
، وممارستھ لسلطتھ التقدیریة ف�ي    شروط محددة الستعمالھا ، وفقا لما یملیھ علیھ ضمیره          

 .العمل الوالئي  

وأیا ما كان األمر فان القاضي في اصداره للعمل الوالئي ال یتمتع بسلطة تقدیری�ة مماثل�ة        
 )١. (للسلطة التي یتمتع بھا عند اصداره للعمل القضائي 

 : عدم التزام القاضي كقاعدة عامة بتسبیب األمر علي عریضة : سادسا  

والیل��زم ذك��ر  " ......م��ن ق��انون المرافع��ات الم��صري عل��ي أن��ھ    )١٩٥/٢(ادة ت��نص الم�� 
األسباب التي بني علیھا األمر إال إذا كان مخالفا ألمر سبق صدوره ، فعند ئذ یج�ب ذك�ر              

  .األمر الجدید ،وإال كان باطال إصدار األسباب التي اقتضت 

عل�ي عری�ضة ال یل�زم    األم�ر  إص�دار  وی�ستفاد م�ن ال�نص ال�سابق أن القاض�ي  المخ�تص ب      
بتسبیبھ ، اذا كان األمر ھو األول بالنسبة للطالب ، ولكن اذا قام بالتسبیب فال یترتب علي 

  .ذلك بطالن األمر 

ك��ل طلبات��ھ إل��ي واالعف��اء م��ن الت��سبیب ی��سري س��واء ص��در األم��ر بإجاب��ة طال��ب األم��ر    
  .  لبعض الطلبات ورفض البعض اآلخر ھ إجابتأورفضھا أو،

سبیب ف��ي مج��ال األوام��ر عل��ي ع��رائض ، ذك��ر األس��باب الواقعی��ة والقانونی��ة   ویق��صد بالت��
  .رفضھ أواألمر إصدار إلي التي دفعت القاضي 

ویقصد باألسباب الواقعیة بیان الوقائع و األدلة   التي أسس علیھا القاض�ي ق�راره بوج�ود      
 منھ�ا القاض�ي   بی�ان الوق�ائع الرئی�سیة ف�ي ال�دعوي الت�ي تحق�ق        أوعدم وجودھا ،    أوالواقعة  

رف�ض اص�داره عل�ي أساس�ھا ،أم�ا األس�باب القانونی�ة فیق�صد بھ�ا          أواألم�ر ،  إصدار وبني  
  )٢(نص القانون الذي یصدر األمر من القاضي تطبیقا لھ أوبیان القاعدة القانونیة 

                                                           

 ، ب�دون ناش�ر ،   ١٩٧٨، ط ٦٩ق�انون المرافع�ات ، ص     : محمد عبدالخالق عمر    / د :  راجع في ذلك      -١
األوام��ر عل��ي ع��رائض ونظامھ��ا الق��انوني ف��ي ق��انون المرافع��ات   : نبی��ل اس��ماعیل عم��ر / د: وأی��ضا 

األوام�ر ال�صادرة   : محم�ود ال�سید التحی�وي    /د: ، مرج�ع س�ابق ، وأی�ضا    ٨٦المدنیة والتجاری�ة  ،ص      
ألعم�ال الحمای�ة الق�ضائیة الوالئی�ة ، وفق�ا لق�انون المرافع�ات           اليالمث� علي عرائض باعتبارھا المنھج     

  . ، مرجع سابق ٤٦٧ ، ٤٦٦دنیة والتجاریة ،ص الم
األوام��ر عل��ي ع��رائض ونظامھ��ا الق��انوني ف��ي ق��انون    : نبی��ل اس��ماعیل عم��ر  / د: :  راج��ع ف��ي ذل��ك  -٢

: أس�امة روب�ي عب�دالعزیز الروب�ي     /د: ، مرجع سابق ، وأی�ضا  ١٢٥المرافعات المدنیة والتجاریة  ،ص  
 ، مرجع سابق  ٦٦األحكام واألوامر وطرق الطعن فیھا ، ص 
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وت�صدر األوام�ر عل�ي ع�رائض ف�ي      " ...وقد قضت محكمة النقض في أح�د أحكامھ�ا أن�ھ            
 ...."یب ف�ي األح�وال المح�ددة ف�ي الق�انون عل�ي س�بیل الح�صر           غیبة الخصوم ودون ت�سب    

)١.("  

وخروجا علي قاعدة عدم التزام القاضي بتسبیب األمر علي عریضة ، فانھ یل�زم بت�سبیبھ               
م�ن  أواذا صدر مخالفا ألم�ر عل�ي  عری�ضة س�ابق لھ�ذا األم�ر ، س�واء م�ن ذات القاض�ي                  

 قل�م الكت�اب ف�ال م�شكلة ھن�ا،        ه أف�اد  أو األم�ر ال�سابق ،    إل�ي   غیره ،ف�اذا أش�ار طال�ب األم�ر          
خاصة اذا كان األمر الثاني مطابقا لألمر األول بتأكید قبولھ أورفضھ ، أما اذا كان األمر             

لم یقم  قلم الكتاب القاضي بإفادة القاضي باألمر أوالثاني مخالفا لألمر األول في مضمونھ 
 حقا ، لكنھ بطالن  ال یتعلق بالنظ�ام  األول ، ووقع مخالفا لألمر األول ، فھنا یقع البطالن      

ضمنا ، ویمكن اثارتھ ممن لھ مصلحة في ال�تظلم م�ن   أوالعام ، یجوز التمسك بھ صراحة  
  )٢. ( في التنفیذ الجبري لھذا األمر ل إشكاأواألمر 

  :عدم تمتع األوامر علي عرائض بالحجیة القضائیة : سابعا 

ألنھ�ا ال تت�ضمن ح�سما       ،  )٣ (ل�شيء المق�ضي     الوالئی�ة عموم�ا بحجی�ة ا      األعمال   ع تتمت ال
 یصدر في غیاب أي ي تحفظأوللنزاع علي أصل الحق، وتقتصر علي اتخاذ اجراء وقتي 

 األم�ر  إص�دار  نزاع علي أصل الحق ، ومن ثم ال یوجد قضاء بالمعني الدقیق للكلمة ف�ي      
 .علي عریضة 

ی�شترط لحی�ازة الحك�م    "..ھ وفي ذلك ق�ررت المحكم�ة االداری�ة العلی�ا ف�ي أح�د أحكامھ�ا أن�               
أن یك�ون ص�ادرا ع�ن جھ�ة     : أوال  : حجیة األمر المق�ضي أن تت�وافر فی�ھ ال�شروط اآلتی�ة              

 أوأن یك�ون لھ�ذه الجھ�ة والی�ة ف�ي اص�داره  بموج�ب س�لطتھا الق�ضائیة           : قضائیة ، ثانی�ا     
  أن یكون الحكم قطعیا أي فصل في :  القضائیة ، ال سلطتھا الوالئیة ، ثالثا اوظیفتھ

                                                           

،  ١٣٧مبد أرق�م  ٢٧/١١/٢٠٠٦ قضائیة جلسة ٦٥ لسنة ١١٢٤٨حكم محكمة النقض في الطعن رقم   -١
 .، البوابة القانونیة لمبادئ وأحكام محكمة النقض، مرجع سابق٧٣٩ص 

األوام��ر عل��ي ع��رائض ونظامھ��ا الق��انوني ف��ي ق��انون       : نبی��ل اس��ماعیل عم��ر   / د:  راج��ع ف��ي ذل��ك   -٢
: محم�ود ال�سید التحی�وي    /د: ، وأی�ضا  . ، مرجع سابق  ١٢٧ ،   ١٢٦دنیة والتجاریة  ،ص     المرافعات الم 

ألعمال الحمایة القضائیة الوالئیة ، وفقا لقانون  اليالمثاألوامر الصادرة علي عرائض باعتبارھا المنھج 
 .، مرجع سابق ٤٦٩المرافعات المدنیة والتجاریة ،ص 

ن الحكم القضائي متى صدر اعتبره الق�انون  حج�ة فبم�ا ف�صل        أ«  یقصد بحجیة الشيء المقضي بھ        -٣
فیھ وعنوان�ا للحقیق�ة ، والیج�وز ألي  ط�رف م�ن أط�راف ال�دعوى أن یج�دد الن�زاع ع�ن طری�ق دع�وى                     

  ". جدیدة  بذات الخصوم وبنفس الموضوع والسبب
 ، ٤١٠ ص حجیة الشيء المقضي بھ  وحق المحكوم علیھ في طلب اعادة النظ�ر ، : آمال معزي  :انظر  

  .٢٠١٧ ، جوان ٤٧بحث منشور بمجلة العلوم اإلسالمیة ، جامعة متنوري قسنطینة ، العدد 
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  ). ١." (موضوع النزاع 

وبناء علي ذلك یستطیع طالب استصدار األمر اعادة تقدیم نفس الطلب الذي سبق رف�ضھ             
،و رفع دعوي موضوعیة حتي لو كانت متعارضة مع طلب استصدار األم�ر ال�ذي س�بق            

 .رفضھ

كما أن  القاض�ي ال ی�ستنفذ والیت�ھ ف�ي ش�أن األم�ر عل�ي عری�ضة  بمج�رد اص�داره ، فل�ھ               
أمر جدید مخ�الف لألم�ر ال�سابق  ، ب�شرط أن یك�ون األم�ر       إصدار  ، ولھ   ه إلغاؤ أوھ  تعدیل

الجدی��د م��سببا ، وم��ن الج��دیر بال��ذكر أ ن القاض��ي ال یفق��د ص��الحیتھ للف��صل ف��ي ال��دعوي  
أوام��ر عل��ي إص��دار الموض��وعیة المرفوع��ة ف��ي أص��ل المنازع��ة ، اذا ك��ان ق��د س��بق ل��ھ    

  . عرائض في اجراءات تتصل بھا

 لیست مطلقة ، ب�ل   ا إلغائھ أوأن سلطة القاضي في تعدیل األوامر علي عرائض         ویالحظ  
  :مقیدة بشرطین 

 تغیر الظروف التي صدر علي أساسھا األمر علي عریضة ، فیكون من الممكن    :أولھما  
است��صدار ق��رار جدی��د ، ألنن��ا نك��ون ازاء دع��وي جدی��دة ، والمج��ال للح��دیث ع��ن فك��رة      

  .استنفاذ الوالیة 

 أي م��ساس بحق��وق الغی��ر  ھ تعدیل��أو أن ال یت��ضمن الغ��اء األم��ر عل��ي عری��ضة   :ثانیھم��ا
 األمر األول بناء عل�ي خط�أ ف�ي التق�دیر     ر بصدوأوبطروء وقائع جدیدة ،   أوحسن النیة ،    

  . الظروف عموما ر بتغیأوفي القانون ، أوفي الواقع أو

وظف�ا عام�ا ،   والحكمة من ذلك أن األوام�ر عل�ي ع�رائض  ت�صدر م�ن القاض�ي ب�صفتھ م             
أھل للثقة ، األمر الذي یتطلب عدم العدول عنھا بدون مبرر قوي  ، وإال كان ذلك تع�سفا         

  .)٢(. لیس لھ ما یبرره 

                                                           

علی�ا  ،ال�دائرة ال�سادسة ،جل�سة     .  ق٤٥ ل�سنة   ٢٦٦٤حكم المحكمة اإلداریة العلی�ا ف�ي الطع�ن  رق�م           -١
 اإلداریة العلیا ، لبوابة القانونیة لمبادئ وأحكام المحكمة ا، ١١٦٩ ، ص  ١٥٣، مبد أرقم ٣٠/٤/٢٠٠٨

البوابة القانونیة لمبادئ وأحكام المحكمة اإلداریة العلیا ، شركة خدمات المعلومات التشریعیة ومعلومات         
  .٢٠١٠التنمیة ،ال دس 

 اليالمثاألوامر الصادرة علي عرائض باعتبارھا المنھج : محمود السید التحیوي   /د: :راجع في ذلك     -٢
، ٤٧٢،٤٧٣الوالئی��ة ، وفق��ا لق��انون المرافع��ات المدنی��ة والتجاری��ة ،ص     ألعم��ال الحمای��ة الق��ضائیة   

األوام�ر عل�ي ع�رائض ونظامھ�ا الق�انوني ف�ي ق�انون        : نبیل اسماعیل عم�ر  / د: مرجع سابق، وأیضا   
 .، مرجع سابق١٤١المرافعات المدنیة والتجاریة  ،ص 



 - ٢٩٧٤ -

س��قوط األم��ر عل��ي عری��ضة اذا ل��م یق��دم للتنفی��ذ خ��الل ثالث��ین یوم��ا م��ن ت��اریخ   : ثامن��ا  
  .صدوره 

ر عل�ي عری�ضة اذا ل�م     من قانون المرافعات الم�صري ی�سقط األم�   ٢٠٠طبقا لنص المادة  
ا ال یمنع من است�صدار أم�ر   یقدم للتنفیذ خالل ثالثین یوما من تاریخ صدوره ،  إال أن ھذ  

  .جدید 

 وقتی�ا ، وم�ن ث�م یك�ون        إج�راءا والعلة في ذلك أن األمر عل�ي عری�ضة یت�ضمن بطبیعت�ھ              
م�ر  قابال للتغیی�ر ، وم�ن غی�ر المعق�ول  أن یت�رك ھ�ذا األم�ر س�الحا ف�ي ی�د م�ن ص�در األ                

لصالحھ یشھره في مواجھة من صدر ضده األمر في أي وقت ، لذا حدد المشرع لھ أجال       
  )١. (یسقط بعد فواتھ اذا لم یقدم للتنفیذ 

ومن الجدیر بالذكر أن السقوط یقع بقوة القانون أي بانقضاء  الیوم الثالثین ، ودون حاجة 
  ألي اجراء  آخر 

یضة الصادر بناء علیھا ، ألنھ ال یترتب علي  وسقوط األمر یترتب علیھ أیضا سقوط العر
العریضة أیة آثار موضوعیة سوي ال�زام القاض�ي بنظ�ر األم�ر واتخ�اذ ق�رار ف�ي ش�أنھ ،                       

  ) ٢. (ومن ثم ال جدوي من بقاء  الصحیفة بعد سقوط األمر

وال یتعلق سقوط األمر علي عریضة بالنظام العام ، ومن ثم یجب التمسك بھ مم�ن ص�در     
ض�منا ، اال أن ھ�ذا ال یمن�ع    أو ، ویجوز لھ النزول ع�ن ھ�ذا ال�سقوط ص�راحة        األمر ضده 

من صدر األمر لصالحھ من استصدار أمر جدید طبقا للظروف التي یقدرھا القاضي عند           
  ).٣. (األمر الجدید إصدار 

  : عدم خضوع األمر علي عریضة لطرق الطعن المقررة لألحكام القضائیة: تاسعا 

لوالئیة عموما  لطرق الطعن المقررة لألحكام القضائیة ، والعلة  ف�ي      ااألعمال  ال تخضع   
اص�الح خط�أ ورد ف�ي الحك�م       إلي  ذلك كما یري البعض من الفقھ أن طریق الطعن یھدف           

 القاضي ال�ذي ص�در الحك�م بن�اء علی�ھ ، كم�ا       ر بتقدیأوسواء تعلق ھذا الخطأ باإلجراءات  
ئي بمعن�ي الكلم�ة ، وم�ن ث�م یغن�ي ع�ن ط�رق        أن العمل الوالئي ال یوجد بشأنھ  حكم قضا        

                                                           

، مرجع ٣١٠وطرق الطعن فیھا ، صاألحكام واألوامر : أسامة روبي عبدالعزیز الروبي /د:. انظر  -١
 ٦٨٣دروس في قانون المرافعات ، ص : السعید األزمازي /عبد الحكم شرف ، د   /د: سابق ، وأیضا    

 . ، بدون ناشر ٢٠٠٥/٢٠٠٦، طبعة 
األوام��ر عل��ي ع��رائض ونظامھ��ا الق��انوني ف��ي ق��انون     : نبی��ل اس��ماعیل عم��ر  / د: راج��ع ف��ي ذل��ك    -٢

 .، مرجع سابق١٥١  ،ص المرافعات المدنیة والتجاریة
/  ، مرج��ع س��ابق ٨٠ ، ٧٦ق��انون المرافع��ات ، ص : محم��د عب��دالخالق عم��ر / د: راج��ع ف��ي ذل��ك  - ٣

األوامر عل�ي ع�رائض ونظامھ�ا الق�انوني ف�ي ق�انون المرافع�ات المدنی�ة                 : نبیل اسماعیل عمر    / وأیضا د 
 .، مرجع سابق١٥١ ،  ١٥٠والتجاریة  ،ص 
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. رفع دعوي أصلیة ببطالنھ أو ھ إلغائأوالطعن امكان تعدیل القاضي لألمر علي عریضة 
)١(  

   ١٩٧ویكون الطعن في األمر علي عریضة بطری�ق ال�تظلم المن�صوص علی�ھ ف�ي الم�واد               
 ذي شأن یضار ویكون التظلم لكل  ،١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المصري رقم  

 ٢٣من األمر علي عریضة حتي ولولم یكن طرفا فیھ ، طبقا للتعدیل الوارد بالقانون رقم  
والحكمة من ذلك أ ن األمر قد یمس شخصا آخر غی�ر طال�ب األم�ر وال�صادر      ١٩٩٢لسنة

  ).٢(ضده  

ن  مثل األمر بتوقیع حجز ما للمدین لدي الغیر ، فیكون من العدالة أن یسمح لھ بالتظلم م             
  )٣. (األمر الماس بھ 

إل��ي  وھ��ذا الط��رق یختل��ف ع��ن ط��رق الطع��ن ف��ي األحك��ام الق��ضائیة ، ویرف��ع  ال��تظلم        
القاضي اآلمر نفسھ ، كما یجوز رفع التظلم تبعا لدعوي أصلیة إلي  أوالمحكمة المختصة 

قائمة بالفع�ل ، وذل�ك ف�ي األح�وال الت�ي یوج�د فیھ�ا ن�زاع موض�وعي متعلق�ا ب�األمر عل�ي                     
  .قائما أمام ھذه المحكمة عریضة 

ویلزم أن یكون التظلم من األمر علي عریضة م�سببا واال ك�ان ال�تظلم ب�اطال ،إال أن ھ�ذا                  
البطالن نسبي غیر متعل�ق بالنظ�ام الع�ام ، ویخ�ضع لتق�دیر المحكم�ة الت�ي تنظ�ر ال�دعوي                   

  .بمناسبتھا  القضائیة التي صدر األمر علي عریضة

ر علي عرائض ترفع كما سبق القول باإلجراءات المعتادة         واذا كانت التظلمات من األوام    
إال أن ،)٤(لرف���ع ال���دعوي ، وی���تم نظرھ���ا طبق���ا لنظ���ام الخ���صومة الق���ضائیة الوقتی���ة ،   

                                                           

األوام��ر عل��ي ع��رائض ونظامھ��ا الق��انوني ف��ي ق��انون      :  اس��ماعیل عم��ر  نبی��ل/ د: راج��ع ف��ي ذل��ك    -١
أعمال الق�ضاة  : أحمد ملیجي موسي /د: ، مرجع سابق، وأیضا ١٤٤المرافعات المدنیة والتجاریة  ،ص      

 . ، دار النھضة العربیة بالقاھرة ١٩٩٤، الطبعة الثانیة ،١٧٦، ص 
 الذي اتخذ زمام المب�ادرة لب�دء إج�راءات          يعتبار اال أوھو الشخص الطبیعي    ) المدعي(طالب األمر     -٢

  "..المدعى علیھ"والصادر ضدة ھو  خصمھ  . قانونیة من أجل الحصول على حق معترف بھ
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge Braudo Conseiller 

honoraire à la Cour d'appel de Versailles 
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/demandeur.php  

ق عل��ي ق��انون المرافع��ات، تق��دیم أ التعلی��: حام��د عك��از. الدناص��وري ، أ  عزال��دین: راج��ع ف��ي ذل��ك   -٣
 .، مرجع سابق٩٤٠خیرت راضي، الجزء الرابع، ص .
خ��صومة یلج��أ الیھ��ا ال��شخص لحمای��ة ح��ق مھ��دد ب��ضرر "  تع��رف الخ��صومة الق��ضائیة الوقتی��ة بأنھ��ا -٤

القضاء العادي ، الستصدار حكما عاجال یحمي إلي یتحتم االسراع في دفعھ والیجدي في الغائھ االلتجاء   
  " عنھ الضررع یدفأوحقھ بھ 

الطلب�ات وال�دفوع ف�ي ال�دعاوي المدنی�ة واالداری�ة ، الكت�اب           : فرج یوسف الصالبي    / م  : راجع في ذلك    
 ، دار ومكتب�ة الف�ضیل للن�شر    ٦٤المجل�د األول ، ص   ) الطلبات ف�ي ال�دعاوي المدنی�ة واالداری�ة          (األول  

 .لیبیا .،  بنغازي ٢٠١٠/٢٠١١والتوزیع ،
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القرارات الصادرة من القاضي فصال ف�ي األم�ر عل�ي عری�ضة ، ت�صد ر ف�ي ش�كل حك�م             
ض�ي  الق�ضائیة ال   قضائي وقتي ، لھ مضمون الحكم الق�ضائي ال�وقتي ،وطبق�ا ل�سلطة القا            

  .الوالئیة ،  و یخضع للقواعد العامة لألحكام القضائیة الوقتیة

وتحوز األحكام القضائیة ال�صادرة ف�ي التظلم�ات المرفوع�ة ض�د األوام�ر عل�ي ع�رائض                   
الحجیة القضائیة المؤقتة، ألنھا صدرت دون مساس بموضوع الن�زاع ال�ذي ص�در األم�ر               

 م�ن  ٢١٢ل�صادر عل�ي اس�تقالل طبق�ا ل�نص الم�ادة       بمناسبتھ، و یجوز الطع�ن ف�ي الحك�م ا       
  .قانون المرافعات 

األمر یستعمل سلطتھ القضائیة ال الوالئیة إصدار  و رغم أن قاضي التظلم خالفا لقاضي        
ویصدر أحكاما قضائیة ، اال أنھ یتعین علیھ عدم التعرض للموضوع عند نظر التظلم من 

ن الحكم الصادر منھ یعد حكما وقتیا ، كم�ا  حسمھ ، ألإلي األمر علي عریضة  بما یؤدي   
المراكز القانونی�ة  أوأن  الموضوع  طرح علیھ لھدف اتخاذ تدابیر مالئمة لحمایة الحقوق             

من المساس بھا ، وال یقید ذلك قاضي الموضوع من الحكم علي خالف م�ا ق�ضي ب�ھ ف�ي          
  )١(.  التظلم المرفوع ضد األوامر علي عرائض 

التعرض للموض�وع عن�د نظ�ر ال�تظلم         " ... في أحد أحكامھا أن      وقد قضت محكمة النقض   
  ).٢....."  (غیر جائز) علي عریضة أمرا باعتباره (من أمر الحجز 

إذا رفض القاضي طلب مقدم العریضة  ، فإن أمام األخیر خمسة عشر یوما              :وفي فرنسا   
تدبیر المطل�وب   وبالعكس ، إذا وافق القاضي على الطلب وأمر بال        . ضأمر الرف الستئناف  

، یجوز للط�رف األخ�ر أن یطل�ب م�ن القاض�ي ع�ن طری�ق تق�دیم عری�ضة التخ�اذ ت�دابیر             
  )..٣. (مؤقتة لسحب قراره

                                                           

األوام��ر عل��ي ع��رائض ونظامھ��ا الق��انوني ف��ي ق��انون      : نبی��ل اس��ماعیل عم��ر   / د: ل��ك راج��ع ف��ي ذ  -١
نطاق : محمود السید التحیوي /د: :  مرجع سابق، وأیضا ١٦٦،١٦٧المرافعات المدنیة والتجاریة  ،ص 

، ٧٨،٧٩األم�ر الق�ضائي ، وفق�ا لق�انون المرافع�ات المدنی�ة والتجاری�ة ، ص             إص�دار   سلطة القاضي ف�ي     
 .بقمرجع سا

،  ص ١٩٠ مب�د أرق�م   ٦/٤/١٩٧٨ قضائیة جلسة ٤٥  لسنة٨٠٦حكم محكمة النقض في الطعن رقم       - ٢
 . البوابة القانونیة لمبادئ وأحكام محكمة النقض، مرجع سابق٩٧٢

٣- Si le magistrat rejette la requête du demandeur, ce dernier dispose 
de ١٥ jours pour faire appel de l'ordonnance de rejet. À l'inverse, si le 
magistrat fait droit à la requête et ordonne la mesure sollicitée, tout 
intéressé peut demander en référé au président de rétracter sa décision. 

 :راجع 
-  Ooreka ,Revue juridique en ligne sur la justice, en France  , Rédigé 
par des auteurs spécialisés publie en  juin ٢٠١٩ D`apres La procédure 
civile non contentieuse  en droit  judiciaire ,Trav .inst ,dr .conys ,Univ 
.Paris et cujas ١٩٦٦-T-xxx. P٢٣٥ et s. 
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ص��دور األم��ر عل��ي عری��ضة م��شموال بالنف��اذ المعج��ل وبغی��ر كفال��ة بمقت��ضي      : عاش��را 
  القانون 

بالنف�اذ   من قانون المرافعات المصري یتمتع األم�ر عل�ي عری�ضة             ٢٨٨طبقا لنص المادة    
  . مالم ینص األمر علي تقدیم كفالة ، حتي ولم یطلب ذلك طالب األمر )١(المعجل  

ن�ص القاض�ي عل�ي نف�اذه  ؛ ألن     إلي ومن ثم فان األمر علي عریضة ال یحتاج في تنفیذه           
القانون ھو الذي یأمر بتنفیذه ولو حصل تظلم منھ أمام المحكمة المختصة ، فمجرد التظلم 

  )٢(. األمر المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون ال یوقف تنفیذ 

األم�ر عل�ي عری�ضة أن ی�نص فی�ھ عل�ي ش�رط تق�دیم                 إص�دار   ویجوز للقاض�ي المخ�تص ب     
م�سألة  إل�ي  كفالة ، فھي لیست شرطا لتنفیذ األم�ر ، وم�ن ث�م اذا ص�در األم�ر دون اش�ارة               

  )٣ (.غیر كفالةتقدیم الكفالة ، فمعني ذلك أن یكون تنفیذه واجبا بقوة القانون  ب

وقب��ل الح��دیث ع��ن  ش��روط است��صدار األوام��ر عل��ي ع��رائض ، ینبغ��ي أن أجی��ب عل��ي      
التساؤل اآلتي وھو ھل األوامر عل�ي ع�رائض واردة ف�ي الق�انون عل�ي س�بیل الح�صر أم                

 علي سبیل المثال ؟

                                                           

نظام یتم من خاللھ منح الحكم غی�ر الب�ات ق�وة تنفیذی�ة اذا ت�وافرت إح�دى       "  المعجل بأنھ یعرف النفاذ  -١
بناء علي حكم المحكمة استجابة لطل�ب المحك�وم ل�ھ ، بع�د            أوالحاالت التي ینص القانون علیھا حصرا ،        

  "التأكد من توافر الشروط التي قررھا القانون في ھذا الخصوص  
 ١٥٨أصول التنفیذ القضائي في النظام ال�سعودي الجدی�د ، ص       : علي وافي   محمود  / د : :راجع في ذلك  

 .، مرجع سابق 
 یجوز تنفیذ األحكام غیر الحائزة لقوة األمر المقضي إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل ، فیكون الحك�م          -٢

 فی�ھ فع�ًال   ن الطع� أواالبتدائي صالحًا للتنفیذ فور صدوره رغم قابلیتھ للطعن فیھ بط�رق الطع�ن العادی�ة ،      
بإح��دى ھ��ذه الط��رق ، وذل��ك مث��ل األحك��ام ال��صادرة ف��ي الم��واد الم��ستعجلة ، واألوام��ر عل��ى ع��رائض ،  

 ر األجوأو ھ برؤیتأوبتسلیم الصغیر =واألحكام الصادرة في المواد التجاریة ، وكذلك األحكام الصادرة   
 ، ٢٠٠٠ ل��سنة ١ة الجدی��د رق��م   م��ن ق��انون األح��وال  الشخ��صی  ٦٥وم��ا ف��ي حكمھ��ا طبق��ًا ل��نص الم��ادة    

  . إلخ .... واألحكام التي یترتب على تأخیر تنفیذھا ضرر جسیم بمصلحة المحكوم لھ 
تنفیذ األحكام القضائیة في الفقھ اإلس�المي ،  : محمود األمیر یوسف الصادق / د : راجع في تفصیل ذلك     

 . یة   دار الجامعة الجدیدة للنشر باإلسكندر٢٠٠٨ وما بعدھا ، ط١٩١ص
الفعل الذي یستأنف فیھ أحد األطراف في محكمة  ض�د ق�رار ص�ادر ع�ن  قاض�ي ، و یج�وز            : التظلم   -٣

ألي من الطرفین أن یستأنف عندما یرى أن القاضي قد انتھك القانون ، ولكن إذا لم یقم الطرف الرئیسي 
   ضد الحكم  بذلك ، فإن المتدخل على أساس إضافي لیس لھ أھلیة تشكیل استئناف في النقض

-e Chambre civile ٢٥ juin ٢٠١٥, pourvoi n°٢٥٩١٣-١٤ ٢٤٥٤٥-١٤., BICC 
n°٨٣٣ du ١٥ décembre ٢٠١٥, et Legifrance. 

 رق�م  BICC،  . ٢٥٩١٣-١٤ ٢٤٥٤٥-١٤رق�م   اإلس�تئناف    ،   ٢٠١٥ یونی�و    ٢٥الغرفة المدنیة الثانی�ة      (
 ).Legifrance ، و ٢٠١٥ دیسمبر ١٥ المؤرخ ٨٣٣
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 من قانون المرافعات المصري ت�م   ١٩٤ولإلجابة علي ھذا التساؤل یمكن القول أن المادة         
ف�ي األح�وال الت�ي    "، وتنص بعد التعدیل   علي أن�ھ         ١٩٩٢ لسنة   ٢٣یلھا بالقانون رقم    تعد

إلي ینص فیھا القانون علي أنھ یكون للخصم وجھ  في استصدار أمر یقدم عریضة بطلبھ 
  ...... " قاضي األمور الوقتیة 

 ومن ثم فإن  حاالت استصدار األمر علي عریضة واردة في القانون علي س�بیل الح�صر           
؛ ألن نظام األوامر علي عرائض نظام اس�تثنائي م�ن القاع�دة العام�ة الت�ي توج�ب اللج�وء         

األعم�ال  القضاء بطری�ق ال�دعوي ، وم�ن ث�م ف�إن األم�ر عل�ي عری�ضة باعتب�اره م�ن                       إلي  
ینبغي أن ال یتوسع فیما ھو  اليوبالتالوالئیة یقوم بھ القاضي استثناء من القواعد العامة ، 

  .،وینبغي أن  تكون حاالتھ واردة علي سبیل الحصرفي األصل استثناء 

أن ح�االت است�صدار األم�ر عل�ي     إل�ي  فق�د ذھ�ب معظ�م الفق�ھ      ).  ١(أما قبل تع�دیل ال�نص     
عریضة ،  وردت علي سبیل المثال ال الحصر ،  ومن ثم فمن حق ك�ل ف�رد م�ن األف�راد               

ق�ھ لل�ضیاع   القضاء بطلب استصدار أمر عل�ي عری�ضة عن�د تع�رض حقو    إلي  في أن یلجأ    
وللقاضي أن یتدخل في كل  حالة  یري أنھ�ا ت�ستدعي تدخل�ھ التخ�اذ ت�دبیر وقت�ي ب�إجراء                   

  ).٢(یكفل ھذه الحمایة  

وقد سلك رأي ثالث مسلكا وس�طا ، اذ ی�ري أن�ھ یج�ب البح�ث ف�ي ھ�ل یع�د نظ�ام األوام�ر                      
  نظاما استثنائیا ؟أوعلي عرائض نظاما عادیا 

أم�ر عل�ي عری�ضة    إص�دار  ح�االت الت�ي یج�وز فیھ�ا      أن الإل�ي   في حین ذھ�ب رأي  آخ�ر         
فال یجوز است�صدار أم�ر ف�ي غی�ر الح�االت             اليوبالتوردت علي سبیل الحصر تشریعا ،       

  )٣. (في قانون خاص أوالتي وردت في قانون المرافعات 

                                                           

 ، قب�ل تع�دیلھا بالق�انون    ١٩٦٨ ل�سنة  ١٠٣ من قانون المرافعات المصري رقم ١٩٤ نص المادة     كان -١
ف�ي األح�وال الت�ي یك�ون فیھ�ا للخ�صم وج�ھ ف�ي است�صدار أم�ر یق�دم                "   ینص علي أن�ھ      ١٩٩٢ لسنة   ٢٣

إل�ى رئ�یس الھیئ�ة الت�ي تنظ�ر ال�دعوى       أوعریضة بطلبھ إلى قاض�ي األم�ور الوقتی�ة بالمحكم�ة المخت�صة          
كون ھذه العریضة من نسختین متطابقتین ومشتملة على وقائع الطلب وأس�انیده وتعی�ین م�وطن مخت�ار           وت

  " للطالب في البلدة التي بھا مقر المحكمة وتشفع بھا المستندات المؤیدة لھا
أي أن�ھ ف�ي ك�ل حال�ة واقعی�ة  یق�در فیھ�ا        " ف�ي األح�وال الت�ي یك�ون فیھ�ا للخ�صم وج�ھ         "  یقصد بعبارة    و

ن�ھ ف�ي حاج�ة الست�صدار أم�ر عل�ي عری�ضة التخ�اذ اج�راء مؤق�ت ی�وفر ل�ھ حمای�ة وقتی�ة بغی�ر                       الخصم أ 
 .ھ یلجأ إلي القضاء الستصدار أمرطریق الخصومة ، و ال یستطیع طبقا لمبدأ سلطان اإلرادة انفاذه ، فان

ي ف�ي  األوامر علي عرائض ونظامھ�ا الق�انون  : نبیل اسماعیل عمر   / د: راجع في تفصیل ھذ الشروط       -٢
. الدناص�وري ، أ   عزال�دین : مرج�ع س�ابق ، وأی�ضا    ٧٤، ٧٣قانون المرافع�ات المدنی�ة والتجاری�ة  ،ص     

، مرج�ع  ٩٢٢خی�رت راض�ي، الج�زء الراب�ع، ص         .التعلیق علي قانون المرافع�ات، تق�دیم أ         : حامد عكاز 
  .سابق

امھ�ا الق�انوني ف�ي    األوامر علي عرائض ونظ: نبیل اسماعیل عمر   / د: راجع في تفصیل ھذ الشروط       -٣
. الدناص�وري ، أ   عزال�دین : مرج�ع س�ابق ، وأی�ضا    ٧٤، ٧٣قانون المرافع�ات المدنی�ة والتجاری�ة  ،ص     

، مرج�ع  ٩٢٢خی�رت راض�ي، الج�زء الراب�ع، ص         .التعلیق علي قانون المرافع�ات، تق�دیم أ         : حامد عكاز 
  .سابق
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فاذا ك�ان نظام�ا عادی�ا ف�ان الح�االت المن�صوص علیھ�ا تع�د مج�رد أمثل�ة ،  وال م�انع م�ن                
وامر علي عرائض في حاالت ل�م ی�رد ال�نص علیھ�ا ، طالم�ا ت�وافرت ف�ي                 تطبیق نظام األ  
األمر ،أما اذا كان نظام�ا اس�تثنائیا ف�ان الح�االت المن�صوص علیھ�ا                إصدار  الحالة شروط   

  .أمر في غیر تلك الحاالتإصدار تعد مذكورة علي سبیل الحصر ، وال یجوز 

ادی�ا بالن�سبة لق�رارات التنفی�ذ     أن  األمر علي عری�ضة یع�د ش�كال ع   إلي ویذھب ھذا الراي  
القضائي ومنازعاتھ  ، وكذلك في نطاق المعامالت المالیة  ، حی�ث تق�دم أص�ال ف�ي ش�كل                

تعتب��ر واردة ف��ي  اليوبالت��طل��ب عل��ي عری��ضة ، م��الم ی��نص الق��انون عل��ي ش��كل آخ��ر ،    
  .القانون علي سبیل المثال 

 اس�تثنائیا ، ف��شكل المنازع��ة    فإنھ��ا تع�د ش��كال ي ال�وقت أوأم�ا بالن��سبة للق�ضاء الموض��وعي   
علم القضاء بطریق ال�دعوي وی�تم ح�سم الن�زاع فیھم�ا             إلي  الموضوعیة والوقتیة أن تصل     

وقتي ،ومن ثم تعتبر األوامر علي عرائض في ھذه أوعن طریق حكم قضائي موضوعي 
  ) ١(الحالة واردة علي سبیل  الحصر

رت ف�ي ح�االت ال تقت�ضي    ومن المالحظ أن ھناك كثیرا من األوام�ر عل�ي ع�رائض ص�د           
صدور أمر فیھا ، مم�ا یع�د اس�اءة الس�تخدام  ھ�ذا النظ�ام ، األم�ر ال�ذي ح�دا بالم�شرع أن             

  . سالفة الذكر ١٩٤ لیعدل نص المادة ١٩٩٢ لسنة ٢٣یتدخل بالقانون رقم 

 ١٩٤وقد جاء بالمذكرة اإلیضاحیة للقانون سالف الذكر أنھ قد  ذھب رأي في ظل الم�ادة                
أوام��ر عل��ي ع��رائض  ق��د  إص��دار إل��ى أن الح��االت الت��ي یج��وز فیھ��ا   اليالح��م��ن التقن��ین 

وردت في التشریع على سبیل الحصر، في حین ذھب الرأي ال�سائد ق�ضاء وفقھ�ا إل�ى أن               
األمر في كل حالة ی�رى القاض�ي    إصدار تلك الحاالت لم ترد على سبیل الحصر بما یتیح      

  .لذي یراه مناسباأنھا تحتاج إلى الحمایة الوقتیة باإلجراء ا

وإذا ك��ان ال��رأي الث��اني   یت��یح مرون��ة تمك��ن الق��ضاء م��ن مواجھ��ة الح��االت العملی��ة الت��ي  
   ن الشكوى كثرت منأإالتحتاج إ لي حمایة وقتیة دون أن یكون  قد ورد فیھا نص ، 

 إساءة  استخدام ھذا النظام ،  وصدور الكثیر م�ن األوام�ر عل�ى ع�رائض ف�ي ح�االت ل�م         
 صدورھا ،وحرصا من المشرع علي أال یراد بنظام األوام�ر عل�ي ع�رائض               تكن تتطلب   

 مرافع��ات ١٩٤غی��ر م��ا ی��ستھدفھ الم��شرع ب��ھ ،فق��د  ت��م  تع��دیل الفق��رة األول��ي م��ن الم��ادة  
األمر علي عریضة إصدار م ،  بما یقید سلطة القاضي في ١٩٩٢ لسنة ٢٣،بالقانون رقم 

ا الق�انون عل�ي أن یك�ون للخ�صم وج�ھ ف�ي              في  األحوال الت�ي ی�نص فیھ�        " ، وذلك كاآلتي    
 أوال�ي قاضي األمور الوقتیة بالمحكمة المختصة ،       إلي  استصدار أمر یقدم عریضة بطلبھ      

  ..." رئیس الھیئة التي تنظر الدعوي

                                                           

ل�ي ع�رائض ونظامھ�ا الق�انوني ف�ي      األوام�ر ع : نبیل اسماعیل عمر    / د: راجع في تفصیل ھذ الرأي         -١
 .مرجع سابق ٧٦قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  ،ص 
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  )١. (وبذلك أنھي المشرع  الخالف الشدید نحو ھذا الموضوع 

ب اطا 

  روط ادار  اوار  راض

ال تقب�ل أي دع�وي كم�ا ال یقب�ل أي      " دة الثالث�ة م�ن ق�انون المرافع�ات عل�ي أن�ھ         تنص الم�ا  
 ق�انون آخ�ر ال تك�ون ل�صاحبھا  فی�ھ م�صلحة       أو أي دفع  استنادا ألحك�ام الق�انون      أوطلب  

  "شخصیة ومباشرة و قائمة یقرھا القانون

ة التي یسعى الفائدة القانونی"  ویقصد بالمصلحة بوصفھا شرطًا لقبول الدعوى بشكل عام 
 على ل الحصوأوفي الدعوى التي یقیمھا ، وقد تتمثل في حمایة حقھ    المدعى إلى تحقیقھا  

  ) .٢(األسباب القانونیة  إذا توافرتى أدبأوتعویض مادى 

المنفع�ة الت�ي یجنبھ�ا الم�دعى م�ن التجائ�ھ إل�ى الق�ضاء بتحقی�ق            " وقد  عرفت أی�ضًا بأنھ�ا        
  ) . ٣"( باالعتداء علیھ د المھدأولیھ حمایة قانونیة لحقھ الذى اعتدى ع

وبناًء على ذلك تكون المصلحة شرطًا من الشروط الالزمة لقبول األمر علي عری�ضة  ،         
  .حیث یعتبر األمر بمثابة دعوى ، فإن انتفت المصلحة ألى سبب كان األمر  غیر مقبول

إل�ي  رق ویجب علي القاضي أن یبحث عن توافر شرط المصلحة فان وج�دھا مت�وفرة تط�               
  .األمر إصدار بحث  األمر ، أما اذا لم تتوفر فانھ یرفض 

أن القاضي غیر مقید ب�أي قی�د ف�ي اص�داره لألم�ر عل�ي عری�ضة              إلي  ویذھب بعض الفقھ    
  .،ألنھ یمارس سلطتھ  الوالئیة التي یتمتع في ممارستھا بقدر كبیر من حریة التقدیر 

اره األم�ر عل�ي عری�ضة یتوق�ف عل�ي          ووفقا لھذا الرأي فان قب�ول القاض�ي للطل�ب واص�د           
  آخر ، وفقا لتقدیر القاضي ، الذي لم إلي یختلف من طلب  ظروف الطلب ،وھذا أمر

                                                           

التعلی���ق عل��ي ق���انون  : حام���د عك��از . الدناص��وري ، أ  عزال��دین : :  راج��ع ف��ي تف���صیل ھ��ذ ال���رأي     -١
 .، مرجع سابق٩٢٦: ٩٢٢خیرت راضي، الجزء الرابع، ص .المرافعات، تقدیم أ 

)  التع�ویض  –ق�ضاء اإللغ�اء   (  القضاء اإلداري في المملكة العربیة السعودیة   :خالد خلیل الظاھر    / د -٢
الری��اض المملك��ة العربی��ة . م مكتب��ة الق��انون واالقت��صاد٢٠٠٩/ ھ��ـ ١٤٣٠ ١ ط١٩٤دراس��ة مقارن��ھ ص��ـ

دار الثقاف�ة  ) الثال�ث  صدار اإل (١ ط١٩٩القضاء اإلداري صـ: نواف كنعان / د: السعودیة ، وانظر أیضاً   
 . األردن . عمان . التوزیع للنشر و

 مكتب�ة  ١٩٩٤ الطبعة األول�ى  ٥٥نظریة المصلحة في الدعوى ، صـ    : عبد المنعم أحمد الشرقاوي     /  د -٣
  .القاھرة. عبد اهللا وھبھ 

، دار المع�ارف  ١٩٨٩ ، ٤ ط  ١٤٣أصول المحاكم�ات المدنی�ة ص�ـ      : أحمد أبو الوفا    / د: وقریبًا من ذلك    
  .القاھرة
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  ).١(رفضھ أویضع علیھ المشرع قیودا في قبول األمر 

o           رف�ضھ  أواألم�ر  إص�دار  بینما ذھب رأي آخر من الفقھ أن القاضي لیس لھ س�لطة
 الق��انوني ال��ذي ی��صدر األم��ر ز المرك��أو إال اذا ك��ان ھن��اك احتم��اال لوج��ود الح��ق

 ز المرك� أوبمناسبتھ ، وك�ان ھن�اك اس�تعجال أي خ�وف م�ن وق�وع ض�رر ب�الحق                   
 اذا ل�م ی�صدر األم�ر ، وك�ان المطل�وب مج�رد            – عل�ي ف�رض وج�وده        –القانوني  

اجراء وقتي ال یمس الموضوع ، وأن یتطلب  تحقیق الھدف من            أوتدبیر تحفظي   
  )٢. (دم قیام أیة مواجھة بین الخصوم االجراء المطلوب صدوره ع

فان الحجج التي استند الیھا الرأي األول عاریة من الصحة ، وذل�ك    :  ومن وجھة نظري    
ألن نظام األوامر علي عرائض یعطي لكل ذي مصلحة أن یحصل علي الحمایة المق�ررة       

طری�ق  مركزه الق�انوني ع�ن طری�ق حمای�ة وقتی�ة لحق�ھ ، ھ�ذه الحمای�ة تك�ون ع�ن              أولحقھ  
نظ��ام األوام��ر عل��ي ع��رائض ، ویختل��ف النظ��ام األخی��ر ع��ن نظ��ام  أوال��دعوي الم��ستعجلة 

ال��دعاوي الم��ستعجلة ، م��ع أن ك��ال النظ��امین ین��درجان تح��ت الحمای��ة الوقتی��ة ، فالحمای��ة    
الوقتیة التي یتم الحصول علیھا عن طریق القضاء الم�ستعجل ، ت�تم ع�ن طری�ق ال�دعوي                   

 نف��س  ش��روط ال��دعوي العادی��ة م��ع بع��ض التی��سیر مراع��اة    الق��ضائیة ، وی��شترط لقبولھ��ا 
لظرف االستعجال ، ویتم فیھا االلتزام  بمبادئ الخصومة القضائیة من احترام حق الدفاع 
ومبدأ المواجھة وغیر ذلك من ضمانات، ویفصل فیھا القاضي إعماال لسلطتھ الق�ضائیة ،       

وامر علي عرائض فانھ ی�صدرھا     األإصدار  أما حین یستعمل القاضي سلطتھ الوالئیة في        
  .دون مواجھة بین الخصوم ، واحترام لحق الدفاع علي األقل في مرحلة استصدارھا

كم��ا أن��ھ ال یمل��ك ال��سلطة التقدیری��ة المطلق��ة ف��ي  ال��دعاوي الم��ستعجلة ،  ف��سلطتھ  مقی��دة     
ھ ببعض القیود طبقا لتحدید الق�انون ،  ، ك�ذلك عن�دما ی�صدر  األوام�ر عل�ي ع�رائض فان�              

ی��صدرھا طبق��ا للق��انون ال��ذي أراد ع��دم اط��الق العن��ان ل��إلرادة الفردی��ة ف��ي ترتی��ب اآلث��ار 
القانونیة ، وانما منح ذلك لھ استعماال لسلطتھ الوالئیة في إطار شروط معینة لذلك ، مثلھا 

  .في ذلك مثل سلطتھ  القضائیة  واالداریة  

طبقا للرأي الثاني س�الف ال�ذكر   أما عن الشروط المتطلبة الستصدار األمر علي عریضة  
  :فھي 

  مركز قانوني یتحقق بناء علیھ األمر المطلوب اصداره أواحتمال وجود حق  -١

                                                           

األمر القضائي ، إصدار نطاق سلطة القاضي في    : محمود السید التحیوي    /د: تفصیال   راجع في ذلك     -١
: نبی�ل اس�ماعیل عم�ر    / د:، مرج�ع س�ابق ، وأی�ضا    ٨٢وفقا لق�انون المرافع�ات المدنی�ة والتجاری�ة ، ص         

 . مرجع سابق٨٤األوامر علي عرائض ونظامھا القانوني في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  ،ص 
األوام�ر عل�ي ع�رائض ونظامھ�ا الق�انوني ف�ي ق�انون         : نبی�ل اس�ماعیل عم�ر       / د:انظر في ھذا ال�راي       -٢

الوس�یط ف�ي ق�انون    : إل�ي  فتح�ي و /د: مرجع سابق، وأی�ضا  ٨٥ ، ٨٤المرافعات المدنیة والتجاریة  ،ص     
 . ، دار النھضة العربیة، القاھرة١٩٩٣ ، ط ٨٦القضاء المدني ، ص 
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األم�ر عل�ي عری��ضة ،  م�ن أن طال��ب    إص��دار یتحق�ق قاض�ي األم��ور الوقتی�ة  المخ�تص ب    
 القانوني لم تحدث فیھ ز المركأومركز قانوني ، وأن ھذا الحق أواألمر ھو صاحب حق       

ازعة قائمة وحالة ، ویتأكد القاضي من أن ھ�ذا الح�ق ج�دیر بالحمای�ة ، وم�ن ث�م تك�ون                  من
  .لصاحب الطلب مصلحة قانونیة في استصدار األمر علي عریضة لحمایتھ 

  . القانوني اذا لم یصدر األمر ز المركأوقیام خطر یمثل وقوع ضرر علي الحق  -٢

 الق��انوني للخط��ر ، وھ��ذا زالمرك�� أوویت��ولى القاض��ي البح��ث ع��ن احتم��ال تع��رض الح��ق  
البحث یكون لدیھ عقیدة تجاه موضوع األمر ومالب�ساتھ  ، وم�ن ث�م ی�رخص للطال�ب ف�ي                     

  . اجراء تحفظيأوتدبیر وقتي 

  .اجراء وقتيأوأن یكون المطلوب ھو تدبیر تحفظي  -٣

حین إلي  القانوني من المساس بھ علي وجھ السرعة ز المركأووذلك بھدف صون الحق       
 النزاع ف�ي الموض�وع ، حی�ث ال ی�ؤدي نظ�ام األوام�ر عل�ي ع�رائض باعتب�اره أح�د                       حسم

اھداره ، والیحسم النزاع    أوإكساب حق موضوعي    إلي  وسائل الحمایة القضائیة الوقتیة ،      
 أوعل��ي أص��ل الح��ق  ،والت��دبیر التحفظ��ي یج��ب أن یك��ون م��ن ش��أنھ الحف��اظ عل��ي الح��ق     

  .األمر إصدار  القانوني مناط زالمرك

  .أن یقتضي تحقیق الھدف من االجراء عدم قیام  أیة مواجھة  -٤

یعتب��ر نظ��ام األوام��ر عل��ي ع��رائض اس��تثناء م��ن مب��دأ المواجھ��ة واحت��رام ح��ق ال��دفاع           
األمر علي إصدار باعتبارھما من المبادئ الھامة في قانون المرافعات ، وذلك في مرحلة      

ذلك الختصار االجراءات من تبلی�غ     األقل ؛ ألنھا تصدر في غیبة الصادر ضده األمر ، و          
 الق�انوني ویتطل�ب   ز المرك� أووحضور وغیر ذلك التي تتنافي مع وجود خطر یھدد الحق      

  .ذلك السرعة في استصدار األمر 

كم��ا أن ھ��دف  األم��ر عل��ي عری��ضة ھ��و اتخ��اذ ت��دبیر تحفظ��ي عل��ي وج��ھ ال��سرعة  دون   
 یتف�ادى  ي مواجھتھ حت�ي ال المساس بأصل الحق ،ویتطلب ذلك مباغتة من یصدر األمر ف        

 .)١. (المقصود من األمر اذا تم اعالنھ  باألمر قبل صدوره 

  

                                                           

األوامر علي عرائض ونظامھ�ا الق�انوني ف�ي    : نبیل اسماعیل عمر   / د:الشروط   راجع في تفصیل ھذ      -١
 .،  مرجع سابق٨٧:٩٠قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  ،ص 
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 املبحث األول

  .ذاتية األوامر علي عرائض يف القضاء االداري 

الق��ضاء الم��ستعجل  لمن��ع اإلض��رار بالم��صالح الت��ي یحمیھ��ا  إل��ي ظھ��رت الحاج��ة الملح��ة 
وقتیة سریعة من شأنھا ضمان تحقیق الحمایة أوحفظیة القانون ، عن طریق اتخاذ تدابیر ت

القانونیة الكاملة لھا  ، بعدة وسائل منھا األوامر علي عرائض ، ولما ك�ان ھ�ذا النظ�ام ل�ھ        
ذاتیة خاصة تمیزه عن غیره من القضاء الموضوعي والوقتي والم�ستعجل ، فیت�شابھ م�ع                 

  .كل مما سبق في أمور ویختلف معھ في أمور أخري 

رأیت أن أتناول ما یمیز ھذا النظام  ع�ن الق�ضاء الموض�وعي وال�وقتي والم�ستعجل ،       لذا  
  : في ثالثة مطالب علي النحو اآلتي 

  : ولذلك سنتناول ھذا المبحث في ثالثة مطالب علي النحو اآلتي 

  .األوامر علي عرائض والقضاء الموضوعي : المطلب األول 

  . القضاء الوقتياألوامر علي عرائض و:   المطلب الثاني 

  .األوامر علي عرائض والقضاء  المستعجل:   المطلب الثالث  

 اطب اول

ووء اض  وارا  رواا  

القضائیة النشاط األساسي للمحاكم ، باعتبارھا ھیئة مستقلة أناط بھا المشرع  األعمال  تعد  
ع��ات وای��صال الحق��وق   س��لطة الق��ضاء ،  ویت��ضمن العم��ل الق��ضائي  ف��صال ف��ي المناز     

ألص�حابھا ع�ن طری�ق حك�م   م�سبب ت�سبیبا كافی�ا ومنطقی�ا ، ی�صدر بن�اء عل�ي خ��صومة            
  .قضائیة ، من محكمة مختصة وطبقا لقواعد اجرائیة منصوص علیھا قانونا 

الت�ي ال ت�دخل ف�ي وظیفتھ�ا الق�ضائیة ، وھ�ي م�ا        األعم�ال  ولكن قد تق�وم المحكم�ة ب�بعض     
 ، التي تتم دون خصومة وتصدر أیضا من محكمة مختصة ، )١(الوالئیةاألعمال تسمي ب

                                                           

ألنھ ال یدخل في ‘ي للقاضي ، وإنما یمارسھ تكرما منھ  أساسأویعد  العمل الوالئي عمال غیر أصلي       -١
إل�ي  ختصاصا  ارادیا حیث یعتمد علي ارادة الطال�ب ال�ذي یلج�أ    وظیفتھ العادیة ، ویعد االختصاص بھ  ا      

األعم��ال القاض��ي طالب��ا من��ھ القی��ام بعم��ل یخ��رج ع��ن نط��اق وظیفت��ھ  األص��لیة ، ویباش��ر القاض��ي ھ��ذه      
باعتب��اره أح��د والة األم��ر ال��ذین یخت��صون بتوجی��ھ الن��اس تحقیق��ا لم��ا فی��ھ م��صلحتھم الخاص��ة وم��صلحة     

 .المجتمع عامة 
األم�ر الق�ضائي ، وفق�ا    إص�دار  نط�اق س�لطة القاض�ي ف�ي     : محم�ود ال�سید التحی�وي    /د:  : انظر في ذل�ك   

  .،مرجع سابق ١٥،١٦لقانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، ص 
 . ، بدون ناشر ١٩٧٨ ، ط ٦٥ ،٦٤ص قانون المرافعات ، : محمد عبدالخالق عمر /د: وأیضا 
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القضائیة باعتبارھا تصدر من قاضي لیس باعتب�اره    األعمال  ادراجھا ضمن   إلي  مما أدي   
مھم�ة  إلی�ھ  ھیئة محكمة ، ولكن باعتباره م�سئوال ع�ن القی�ام بأعم�ال مح�ددة أس�ند الق�انون               

ص��دارھا  ل��سلطتھ الوالئی��ة  ال  القی��ام بھ��ا ، وھ��و م��ا یعب��ر عن��ھ باس��تعمال القاض��ي ف��ي ا    
  .القضائیة 

لذا وجب التمییز بین العمل القضائي واألوامر علي عرائض باعتبارھا من أھم تطبیقات         
  : الوالئیة علي النحو اآلتي األعمال 

الوالئیة عن الحكم بقواعد خاصة ، فال  األعمال  یختلف األمر علي عریضة كأحد أھم        -١
ی�تم ذل�ك اال بع�د     ن�زاع اال بع�د س�ماع أق�وال الط�رفین ، وال      یستطیع القاضي الفصل ف�ي ال     

تكلی��ف الخ��صوم بالح��ضور مراع��اة لح��ق ال��دفاع ، أم��ا العم��ل ال��والئي  فیخل��و  م��ن مب��دأ    
المواجھة ، حیث ال یوجد طرفان  حقیقة أم�ام القاض�ي ،ل�صدوره دون تكلی�ف بالح�ضور                   

علي اس�تعجال مراع�اة لحمای�ة    فیھ لصدوره  لأو اإلدخاللخصم اآلخر ،  والیقبل  التدخل       
  .بعض الحقوق والمراكز القانونیة الجدیرة بالحمایة 

منع اعادة النظر في إلي  تتمتع األحكام القضائیة بحجیة األمر المقضي فیھ ،مما یؤدي -٢
القضیة نفسھا من قبل القاضي ، أما األمر علي عریضة فال یحوز حجی�ة األم�ر المق�ضي      

إص�دار  یة ، ومن ثم یمكن تعدیلھ من قب�ل القاض�ي ،  كم�ا أن ل�ھ             المقررة لألحكام  القضائ   
الق�رار ال�سابق ، كم�ا یج�وز للطال�ب أن       إص�دار   أمر س�بق أن رف�ضھ اذا تغی�رت ظ�روف            

  )١. (یكرر نفس الطلب الذي  سبق رفضھ

اجراءات دعوة القاضي لمباشرة عملھ القضائي الذي ینتھي بصدور حك�م تختل�ف ع�ن               -٣
األم��ر عل��ي عری��ضة ، ف��الحكم الق��ضائي ی��تم بإی��داع ال��صحیفة ث��م   ص��دار تل��ك المق��ررة إل

والمداولة في جلسات و  مواجھة الخصوم  ، نھایة بصدور حك�م ق�ضائي ، بینم�ا                 إعالنھا  
االجراءات في األمر علي عریضة تتم طبقا لقانون المرافعات بتقدیم عریضة من نسختین 

الطرف اآلخر الم�راد است�صدار   إلي ا  إعالنھن علي عدة بیانات ، دون       متطابقتین مشتملتی 
  .األمر في مواجھتھ ، ودون ابداء دفوعھ وسماع أقوالھ 

غی�ر  أویجوز الطعن في األحكام القضائیة بطرق الطع�ن المق�ررة قانون�ا س�واء العادی�ة              -٤
العادیة ، أما األوامر علي عرائض فال یجوز الطع�ن فیھ�ا بھ�ذه الط�رق ، ب�ل ع�ن طری�ق            

  .لقانونالتظلم الذي رسمھ ا

أما ) باستثناء االحكام الغیابیة (  یسقط الحق المحكوم بھ بمضي مدة خمسة عشر عاما -٥
  .األمر علي عریضة فیسقط اذا لم یقدم للتنفیذ خالل ثالثین یوما من تاریخ صدوره 

                                                           

 ، مرج��ع ٣٠٢ ، ٣٠١ام��ر وط��رق الطع��ن فیھ��ا ، ص   األحك��ام واألو: أس��امة روب��ي عب��دالعزیز  / د -١
 .سابق
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یج��ب ت��سبیب األحك��ام الق��ضائیة ت��سبیبا كافی��ا واال  لحقھ��ا ال��بطالن ، ام��ا األم��ر عل��ي     -٦
  .سبق صدوره أمرا زم أن یكون مسببا اال إذا خالف عریضة فال یل

 نفاذا معجال اال إذا ص�ارت غی�ر قابل�ة للطع�ن بط�رق الطع�ن         األحكام القضائیة    تنفذ  ال-٧
إذا صدرت مشمولة بالنف�اذ المعج�ل ب�أمر القاض�ي ، أم�ا األم�ر عل�ي عری�ضة            أوالعادیة ،   

  )١(فھو واجب النفاذ المعجل بقوة القانون  

ب اطا 

  واء او) ٢(اوار  راض

 أمد طوی�ل ینتھ�ي ب�صدور    إلي القضاء عن طریق الخصومة القضائیة   إلي  یحتاج اللجوء   
حكم في الموضوع ، حیث یتم أوال ایداع الصحیفة قلم كتاب المحكمة المختصة  ،ثم تبلیغ 

 یتم فیھ�ا تق�دیم   الصحیفة عن طریق المحضرین ،  ثم تداول القضیة في جلسات متعددة ،    
 ، ثم صدور حك�م ق�د ال    ا ھجومی أوطلبات ودفوع ، وقد یتم التدخل في الدعوي انضمامیا          

 ة المادی� أوالعقب�ات القانونی�ة   إل�ي  ، اض�افة   االستئنافبیرضي بھ الخصم ویعترض علیھ    
الت�ي تعت�رض تنفی�ذ األحك�ام ، األم�ر ال�ذي ق�د ت�ضار مع�ھ م�صالح الخ�صوم بأض�رار ق�د              

  .كھا  بسبب التأخیر یتعذر تدار

القضاء الوقتي لمنع اإلضرار بالمصالح التي یحمیھ�ا      إلي  ومن ھنا ظھرت الحاجة الملحة      
وقتیة سریعة من شأنھا ضمان تحقیق الحمایة أوالقانون ، عن طریق اتخاذ تدابیر تحفظیة 

 بنفق�ة  الحك�م الق�ضائي  أوالقانونیة الكاملة لھا  ، مثل الحجز التحفظي علي أموال الم�دین ،   
اثب�ات واقع�ة یخ�شي زوال معالمھ�ا عن�د رف�ع       أووقتیة لحین ص�دور الحك�م الموض�وعي ،      

  . الخ...دعوي  موضوعیة

ویري ال�بعض أن الق�ضاء الم�ستعجل ین�درج تح�ت الق�ضاء ال�وقتي ؛ حی�ث یمث�ل الق�ضاء                 
المستعجل الصورة الرئیسیة للقضاء الوقتي ، فالمقصود بالقضاء الوقتي ھو صدور حك�م              

 القانوني  لحین ص�دور الحك�م الموض�وعي          ز المرك أوالحفاظ علي أصل الحق     إلي  یؤدي  
ص�دور الحك�م الموض�وعي الفاص�ل ف�ي          إل�ي   الذي یح�سم أص�ل الن�زاع ، ول�و ت�م التری�ث               

                                                           

 .، مرجع سابق ٣٣ :٢٩األمر القضائي ،ص إصدار نطاق سلطة القاضي في : محمود التحیوي / د -١
قرار ملزم  قابل للتنفیذ في الحال   ، أي أنھ لیس م�ن   : تعرف األوامر علي عریضة في فرنسا بأنھا        .-٢

یف�سر غی�اب اإلخط�ار ھ�ذا بحقیق�ة أن األم�ر عل�ى  العری�ضة               . الضروري شرط إخطار الط�رف األخ�ر        
  "سري ، یجب أن یظل كذلك حتى تنفیذه ، وإال فإنھ سیفقد فعالیتھ اليوبالتغیر خصامي ، 
  :راجع في ذلك 

- reveue de La justiceen France   Rédigé par des auteurs 
spécialisés Ooreka juin ٢٠١٩ 

https://justice.ooreka.fr/astuce/voir/٥٨٨٦٦٥/ordonnance-sur-requete 
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 القانونی���ة ز المراك���أوالن���زاع ف���ان ھ���ذا ینط���وي عل���ي المخ���اطرة بفق���د مح���ل الحق���وق       
  .الموضوعیة التي تحمیھا 

 مؤقت�ة م�ن ش�أنھا     ت ح�اال  أوقتي كما ی�ري ال�بعض یح�دث مراك�ز           ومن ثم فان القضاء الو    
  .المحافظة علي المصالح التي من المحتمل أن تكون مشمولة بحمایة القضاء الموضوعي 

 القانونیة عن طریق القضاء ز المراكأولذا یجب توافر شرطین للتمتع بالحمایة للحقوق      
  : الوقتي وھما

الذي ینتج ع�ن الت�أخیر اذا ت�م انتظ�ار ص�دور الحك�م                ویتمثل في الخطر     :االستعجال: أوال
یكون من الواجب التدخل بتوفیر حمایة وقتیة من شأنھا المحافظ�ة           اليوبالتالموضوعي ،   

  .علي المصلحة التي یحتمل أن یحمیھا القضاء الموضوعي 

 قیام القاضي المختص بالتحقق من أن الم�صالح المھ�ددة یحتم�ل أن یحمیھ�ا الق�ضاء                 :ثانیا
لموضوعي  بعد ذلك، أي تكون ج�دیرة بالحمای�ة الق�ضائیة الوقتی�ة ، وھ�و م�ا ی�سمي ف�ي                    ا

 لك�ون  ر أكث� أووم�ؤداه أن ت�ستظھر المحكم�ة وجًھ�ا       ) ش�رط الجدی�ة     ( القضاء االداري ب    
  ) ١. (المصالح جدیرة بالحمایة الموضوعیة  وذلك بحسب الظاھر من األوراق

ع�ن الق�ضاء الم�ستعجل ؛ ألن الطل�ب ال�وقتي      ویري فریق آخر أن القضاء الوقتي یختل�ف     
ھو مجرد طلب قضائي بإجراء وقتي ، بینما الطلب الم�ستعجل یزی�د علی�ھ ت�وافر عن�صر                    
االستعجال  ، ویصدر في الطل�ب ال�وقتي حكم�ا وقتی�ا بینم�ا ی�صدر ف�ي الطل�ب الم�ستعجل           

  .حكما مستعجال 

ل الحكم الصادر ف�ي دع�اوي       وبناء علي ذلك فالحكم الوقتي قد ال یكون حكما مستعجال مث          
الحیازة  غیر المستعجلة ، والحكم ال�صادر بتحدی�د ت�اریخ التوق�ف ع�ن ال�دفع ف�ي الق�انون                       

  .الخ ...التجاري 

 أن ال�رأي األول ھ�و بمثاب�ة القاع�دة حی�ث ین�درج الق�ضاء الم�ستعجل تح�ت                     یبدو ل�ي    لكن  
ضاء ال�وقتي ، لك�ن     القضاء الوقتي ؛ حیث یمثل الق�ضاء الم�ستعجل ال�صورة الرئی�سیة للق�              

  . الحكم الوقتي مستعجال في بعض الحاالت نال یكواستثناء قد 

أما أوجھ الشبھ بین نظام األوامر علي عرائض ونظام القضاء الوقتي  ، فكل منھما یری�د                  
الحك�م باتخ�اذ اج�راء مؤق�ت ،         إل�ي   الحمایة الوقتیة ، فالقضاء ال�وقتي یھ�دف         إلي  الوصول  

                                                           

انوني ف�ي ق�انون   األوام�ر عل�ي ع�رائض ونظامھ�ا الق�     : نبی�ل اس�ماعیل عم�ر    / د: راجع في ھذا الرأي      -١
األوامر : محمود السید التحیوي /د:   مرجع سابق، وأیضا    ٦٤ ،   ٦٣المرافعات المدنیة والتجاریة  ،ص      

ألعم��ال الحمای��ة الق��ضائیة الوالئی��ة ، وفق��ا لق��انون      اليالمث��ال��صادرة عل��ي ع��رائض باعتبارھ��ا الم��نھج    
 .، مرجع سابق ٧٩٧ : ٤٩٣المرافعات المدنیة والتجاریة ،ص 
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إل�ي  ي ، وكذلك األمر عل�ي عری�ضة ی�ستھدف الوص�ول             یزول عند صدور حكم موضوع    
  .اتخاذ تدبیر تحفظي ال یكسب حقا  وال یھدره ، ویزول أیضا بصدور حكم حاسم للنزاع 

بینما یختلف نظام األوامر علي عرائض والقضاء الوقتي ، من ناحیة الشكل الذي ی�صدر               
 حك�م ص�ادر بن�اء عل�ي      فیھ كل منھما ، فالقضاء الوقتي  یتم حسم الن�زاع فی�ھ ع�ن طری�ق                

أم�ام  ) دع�وي فرعی�ة   ( ع�ن طری�ق       أواجراءات أصلیة أمام قاضي األم�ور الم�ستعجلة ،          
  .محكمة الموضوع  قبل الفصل في الموضوع 

قاض�ي األم�ور الوقتی�ة یباش�ر فی�ھ      إلي  وقد یكون استثناء في شكل أمر علي عریضة یقدم          
فتھ ، مث�ل األم�ر ب�صرف نفق�ة وقتی�ة            القاضي سلطتھ الوالئیة المخولة لھ قانونا بحكم وظی       

 .من التركة تحت التصفیة 

ومن ناحیة أخري فان أساس السلطة التي یستعملھا القاض�ي ف�ي النظ�امین مختل�ف ، فف�ي        
القضاء الوقتي یستعمل القاضي سلطتھ القضائیة المخول�ة ل�ھ قانون�ا بحك�م وظیفت�ھ لیح�سم                  

 القانونی��ة ز المراك��أوس أص��ل الح��ق   باتخ��اذ اج��راء وقت��ي ال یم��  ر ی��أمأونزاع��ا مؤقت��ا ،  
  .الموضوعیة 

وقتیة أیضا ، لكن أو وفي نظام األوامر علي عرائض یأمر القاضي باتخاذ تدابیر تحفظیة 
  .سلطتھ الوالئیة إلي استنادا 

أما من ناحیة الدور الذي یؤدیھ كال من النظامین ، فالقضاء الوقتي یواجھ عارضا قانونیا            
 ، وھو عبارة عن احتمال فوات فرص�ة الحمای�ة القانونی�ة        لستعجا اال أوھو خطر التأخیر    

تحقی��ق غای��ة بحت��ة ھ��ي حمای��ة  إل��ي  القانونی��ة ، وم��ن ث��م فھ��و یرم��ي  ز المراك��أوللحق��وق 
  .الحقوق من خطر التأجیل 

 مالئم�ة ،  ة تحفظی� أوأما دور األوامر علي عرائض فھو قاصر علي اتخاذ  ت�دابیر وقتی�ة            
فردیة اتخاذھا بناء علي مب�دأ س�لطان االرادة اال بع�د الح�صول عل�ي      ال تستطیع االراد ة ال 

 )١. (أمر القضاء ، والذي  یتأكد من شرعیتھا ومالئمة اصدارھا 

 مالئم�ة ،  ة تحفظی� أوأما دور األوامر علي عرائض فھو قاصر علي اتخاذ  ت�دابیر وقتی�ة            
رادة اال بع�د الح�صول عل�ي    ال تستطیع االراد ة الفردیة اتخاذھا بناء علي مب�دأ س�لطان اال   
  )٢. (أمر القضاء ، والذي  یتأكد من شرعیتھا ومالئمة اصدارھا 

                                                           

األوام�ر عل�ي ع�رائض ونظامھ�ا الق�انوني ف�ي           : نبی�ل اس�ماعیل عم�ر       / د:جع في ھذا تف�صیل ذل�ك         را -١
: محم�ود ال�سید التحی�وي    /د:   مرجع س�ابق، وأی�ضا   ٦٧ : ٦٥قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  ،ص       

 وفقا لقانون ألعمال الحمایة القضائیة الوالئیة ، اليالمثاألوامر الصادرة علي عرائض باعتبارھا المنھج       
   .، مرجع سابق٧٩٧: ٥١١المرافعات المدنیة والتجاریة ،ص   

األوام�ر عل�ي ع�رائض ونظامھ�ا الق�انوني ف�ي           : نبی�ل اس�ماعیل عم�ر       / د: راجع في ھذا تف�صیل ذل�ك         -٢
: محم�ود ال�سید التحی�وي    /د:   مرجع س�ابق، وأی�ضا   ٦٧ : ٦٥قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  ،ص       

ألعمال الحمایة القضائیة الوالئیة ، وفقا لقانون  اليالمثدرة علي عرائض باعتبارھا المنھج      األوامر الصا 
  .، مرجع سابق ٧٩٧: ٥١١المرافعات المدنیة والتجاریة ،ص   
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  اطب اث

  اوار  راض واء ال

م�نح الحمای�ة القانونی�ة الوقتی�ة ع�ن طری�ق حك�م وقت�ي ی�رد             إل�ي   یھدف القضاء الم�ستعجل     
مقاومة م�ن الخ�صم بغی�ر ح�ق ،      ف یوقأوعدوانا ظاھرا من أحد الخصمین علي اآلخر ،       

  .مساس بھ أودون فصل قطعي في أصل الحق 

ویتك��ون االس��تعجال م��ن عناص��ر موض��وعیة ل��صیقة ب��النزاع المط��روح أم��ام الق��ضاء          
 أوالمستعجل ، وھذه العناصر تتك�ون م�ن ع�دة عوام�ل تمث�ل خط�را مح�دقا یھ�دد الحق�وق               

ر لحین صدور حكم موضوعي قد      االنتظا  القانونیة الموضوعیة ، والتي تؤكد أن      زالمراك
إل��ي وی��شترط اض��افة إلھ��دارھا ی��ستغرق وقت��ا ط��ویال یمك��ن خالل��ھ تع��رض ھ��ذه الحق��وق  

  .االستعجال عدم المساس بأصل الحق ، والذي یترك الفصل فیھ للقضاء الموضوعي 

 ز المراك��أوص��یانة مح��ل الح��ق  إل��ي ویھ��دف الق��ضاء الم��ستعجل  باعتب��اره ق��ضاء مؤقت��ا   
ض���وعیة بت���وفیر ت���دابیر مالئم���ة لحمایتھ���ا ، حت���ي یمك���ن أن تج���د األحك���ام القانونی���ة المو

كاش�فة   أوالموضوعیة الصادرة فیما بعد محال لترتیب آثارھا القانونیة سواء كانت ب�الزام             
  )١ (ة منشئأو

وھ�ذه األحك��ام الم�ستعجلة ال تح��وز الحجی�ة أم��ام قاض�ي الموض��وع ، ویج�وز الطع��ن ف��ي      
ق��ضاء الم��ستعجل أم��ام محكم��ة ال��نقض كطری��ق طع��ن غی��ر  الحك��م النھ��ائي ال��صادر م��ن ال

عادي ، أسوة بباقي األحكام متي ما كان ھذا الحكم قد صدر علي خالف حكم س�ابق ح�از       
قوة األم�ر المق�ضي  ف�ي م�سألة اس�تقرت  الحقیق�ة ب�شأنھا بالف�صل فیھ�ا ف�ي منط�وق حك�م              

  .  ارتباطا وثیقا بمضمونھ في أسبابھ المرتبطةأوسابق 

ر بالذكر أن  الحكم الصادر من القضاء المستعجل ال یحوز قوة األمر المقضي   ومن الجدی 
  .، وال یجوز اثارة النزاع في شأنھ مرة أخري مالم تتغیر الظروف 

ل�ئن ك��ان األص�ل أن األحك��ام   " ..وف�ي ذل�ك ق��ررت محكم�ة ال��نقض ف�ي أح��د أحكامھ�ا أن��ھ      
 اث�ارة الن�زاع ال�ذي ف�صل فی�ھ      المستعجلة ال تحوز قوة األمر المقضي ، غیر أنھ ال یج�وز         

                                                           

األوامر علي عرائض ونظامھا القانوني في قانون المرافعات المدنیة         : نبیل اسماعیل عمر    / د: راجع   -١
األوام��ر ال��صادرة عل���ي   : محم���ود ال��سید التحی��وي   /د:  ع س��ابق، وأی��ضا    مرج�� ٦٧والتجاری��ة  ،ص ،  

ألعم�ال الحمای�ة الق�ضائیة الوالئی�ة ، وفق�ا لق�انون المرافع�ات المدنی�ة                  اليالمث� عرائض باعتبارھا الم�نھج     
 ، مرجع سابق٧٩٧ : ٤٩٦والتجاریة ،ص 
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القاض��ي الم��ستعجل م��ن جدی��د أمام��ھ ، مت��ي كان��ت المراك��ز القانونی��ة للخ��صوم والوق��ائع     
 )١ .." (ر تغییأوالمادیة والظروف التي انتھت بالحكم ھي بعینھا لم یطرأ علیھا تعدیل 

لوبة ویتفق نظام األوامر علي عرائض  مع نظام القضاء المستعجل في نوع الحمایة المط        
اكساب إلي ، فھي حمایة مؤقتة في الحالتین ، ال تھدر الحقوق الموضوعیة  ، و ال تؤدي        

  : ویختلف النظامین في اآلتي الخصم حقا

 یشترط توافر االستعجال ف�ي الق�ضاء الم�ستعجل ، بینم�ا ال ی�شترط ذل�ك ف�ي األم�ر                :أوال  
تخ�اذ ت�دبیر تحفظ�ي    ال -  عل�ي وج�ھ ال�سرعة        - علي عریضة ،لكن یتطل�ب األم�ر الت�دخل        

الخطر الذي ینتج عن التأخیر اذا من   القانونيز المركأووقتي یحقق حمایة وقتیة للحق  أو
  .تم انتظار صدور الحكم الموضوعي

 یستند القاضي في فصل النزاع في القضاء المستعجل علي سلطتھ القضائیة ، بینما :ثانیا 
  .عریضة سلطتھ الوالئیة في اصداره لألمر علي إلي یستند 

  أي ع�ن طری�ق       - یمارس القضاء المستعجل ف�ي ال�شكل الع�ادي لل�دعوي الق�ضائیة             :ثالثا  
 مع تخفیف بعض الشروط المتطلبة في القضاء الموضوعي ، –صحیفة تودع قلم الكتاب    

وتتنشأ عن ذلك خصومة قضائیة تراعي  فیھ�ا مب�ادئ ق�انون المرافع�ات م�ن احت�رام ح�ق           
األحكام القضائیة ، أما األمر علي إصدار كما تحترم فیھا قواعد الخ ، ..الدفاع والمواجھة 

عریضة فتتم ممارستھ عن طریق طل�ب عل�ي عری�ضة ، م�ع غی�اب الخ�صم اآلخ�ر ال�ذي               
  ) .٢. (یصدر األمر في مواجھتھ ، ویصدر في شأنھ أمر ولیس حكما

 بھا  بین�ھ ت�شا وقف تنفیذ القرارات االداریة من األھمیة بمك�ان  نظ�را ألن ھن�اك         ولما كان   
وب�ین األوام�ر   وقف تنفیذ القرار االداري بصفة م�ستعجلة بن�اء عل�ي حك�م وقت�ي قطع�ي ،               

 والتي یمكن وقف تنفی�ذ الق�رار االداري ع�ن طریقھ�ا             ، في القضاء العادي     علي عرائض   
 لذا رأیت أن أتناولھ ف�ي مطل�ب م�ستقل ف�ي المبح�ث الث�اني              ،وھو مثار اشكالیة البحث ،        

  . حث من ھذا الب

  

 

  

                                                           

 ، مب�د أرق�م   ١٦/٦/١٩٨١ ق�ضائیة علی�ا جل�سة     ٤٧ لسنة   ١١٢٧ حكم محكمة النقض في الطعن رقم        -١
 . البوابة القانونیة لمبادئ وأحكام محكمة النقض المصریة ، مرجع سابق ١٨٣٩،  ص ٣٣١

األوامر علي عرائض ونظامھا القانوني في قانون المرافعات المدنیة         : نبیل اسماعیل عمر    / د: راجع   -٢
 . مرجع سابق ٦٨ ،  ٦٧والتجاریة  ،ص ، 
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  املبحث الثاني

  اإلداريةاألوامر علي عرائض وتطبيقاتها يف املنازعات  

أولھم�ا موض�وعي ، ویت�صل بأص�ل الح�ق فیھ�ا وی�صدر        : الدعوي بصفة عامة لھا شقین    
م�ستعجل ، ی�تم فی�ھ طل�ب حمای�ة وقتی�ة       : في خصوصھ حكم�ا ل�ھ حجی�ة دائم�ة ، وثانیھم�ا       

 توافرت الشروط الالزمة لذلك ، وھو إذاوع بحكم قطعي ووقتي  لحین الفصل في الموض
  . بصفة مستعجلة اإلداري بوقف تنفیذ القرار اإلداريما یعبر عنھ  في القضاء 

 ، اإلداری��ة وس��وف نجی��ب عل��ي ت��ساؤل ھ��ام م��ؤداه ھ��و ھ��ل یمك��ن وق��ف تنفی��ذ الق��رارات  
 ءا  در  ب��أمر عل��ي عری��ضة اإلداری��ة الوقتی��ة ف��ي تنفی��ذ األحك��ام   اإلش��كاالتوالف��صل ف��ي  

  ؟ الذي ینتج عن التأخیر اذا تم انتظار صدور الحكم الموضوعي للخطر 

  :لذلك سنتناول ھذا المبحث في عدة مطالب علي الوجھ اآلتي 

 . اإلداریةاألوامر علي عرائض ووقف تنفیذ القرارات : المطلب األول 

  . تنفیذ األحكام اإلداریة وإشكاالتاألوامر علي عرائض : المطلب الثاني  

 . لألوامر علي عرائض  اإلداريبعض تطبیقات القضاء : المطلب الثالث   

  اطب اول

  اداراوار  راض ووف ذ ارارات 

 م��ع نظی��ره ف��ي اإلداريمم��ا س��بق یت��ضح أن��ھ یوج��د ش��بھ كبی��ر ب��ین الق��ضاء الم��ستعجل    
ین  یكون عن طری�ق   القضاء العادي ، حیث  أن فصل القاضي في النزاع في كال القضاء 

الدعوي ، وتتشابھ الشروط المتطلبة لقبول ال�دعوي  ف�ي كلیھم�ا ،  والمتمثل�ة ف�ي الق�ضاء            
قی��ام خط��ر یمث��ل وق��وع  ب وف��ي الق��ضاء الع��ادي االداري ب��شرطي  االس��تعجال  والجدی��ة ،

 وأن   - عل�ي وج�ھ ال�سرعة    - الق�انوني اذا ل�م ی�صدر األم�ر     زمرك�  ال أوضرر عل�ي الح�ق      
كم�ا أن    لحین صدور حكم ف�ي الموض�وع ،       يأو تحفظ وب اتخاذ تدبیر وقتي     یكون المطل 

 ب�صفة   اإلداريللموضوع عند الحكم بوقف تنفیذ القرار       أیضا   الیتصدي   اإلداريالقاضي  
  .مستعجلة 

 :  وھو ما سأتعرض لھ  تفصیال من خالل اإلجابة علي التساؤل اآلتي 

لي ع�رائض ف�ي الق�ضاء االداري ، بحی�ث      ھل یمكن أن یتم األخذ بنظام األوامر ع      : وھو  
 نازع�ة معروض�ة علی�ھ    قرار ف�ي م  رأو إصدا ،  اإلداريیمكن للقاضي  وقف تنفیذ القرار       
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الح��ق لح��ین أو ، لت��وفیر حمای��ة وقتی��ة للمرك��ز الق��انوني ع��ن  طری��ق أم��ر عل��ي عری��ضة 
 ؟ الفصل في موضوع القرار 

  :ولإلجابة علي ھذا السؤال یمكن القول 

من الطلب�ات الت�ي تق�دم للق�ضاء االداري ، وق�ف تنفی�ذ الق�رار االداري ب�صفة             أن من  ض�    
  -م��ستعجلة  لح��ین الف��صل ف��ي طل��ب الغائ��ھ ، مت��ي ك��ان م��ن ش��أن تنفی��ذ الق��رار االداري     
 –والذي تتمتع اإلدارة في شأنھ بامتیاز تنفیذه تنفیذا مباشرا حت�ي ل�و طع�ن علی�ھ باإللغ�اء               

 .ك بإلغاء القرار الذي تم تنفیذهركھا اذا ما قضي  بعد ذلإصابة الطاعن بأضرار یتعذر تدا

ال : " م أن�ھ ١٩٧٢ ل�سنة  ٤٧ من قانون مجلس الدولة الم�صري رق�م   ٤٩وقد نصت المادة   
یترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفیذ الق�رار المطل�وب إلغ�اؤه عل�ى أن�ھ یج�وز                 

 الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج    للمحكمة أن تأمر بوقف تنفیذه إذا ُطِلب ذلك في صحیفة         
  ..." التنفیذ یتعذر تداركھا 

ویستفاد من ذلك أن األصل في القرارات االداریة أن تكون واجبة النفاذ ف�ور ص�دورھا ،             
ومجرد رفع دعوي بطلب الغاء قرار اداري معین ال یترتب علیھ وقف تنفی�ذه ، وإال أدي     

  . رات االداریة الصورة الغالبة  لنشاطھاشل نشاط االدارة والذي تعتبر القراإلي ذلك 

 وعل��ة ذل��ك  أن الق��رار اإلداري بح��سب األص��ل یتمت��ع  بقرین��ة ال��سالمة ، وم��ن ث��م  فھ��و   
صحیح قانوًنا ، وعلي من یدعي أن القرار االداري غیر مشروع أن یق�یم ال�دلیل عل�ى م�ا      

الم�ا ل�م ی�تم س�حبھ م�ن قب�ل          یدعیھ، ومن ثمَّ فإن القرار اإلداري یظل قائًما وقابًال للتنفی�ذ ط           
  . بحكٍم قضائيه إلغاؤأوجھة اإلدارة، 

،  ال یترتب علیھ وقف  تنفیذ )١ (- رئاسیا أو والئًیا   -واألصل كذلك أن التظلم من القرار       
القرار، ك�ذلك الطع�ن علی�ھ  أم�ام الق�ضاء ال یوق�ف تنفی�ذه  ، وم�ن ث�مَّ ف�إن م�ن ح�ق جھ�ة                            

  .قوة الجبریة عند االقتضاء اإلدارة أن تمضي في تنفیذه  ولو بال

إال أن المشرع قدرَّ أن ھناك من الق�رارات اإلداری�ة م�ا یترت�ب عل�ى تنفی�ذھا نت�ائج یتع�ذر           
بعد ذلك بإلغاء القرار الذي ت�م تنفی�ذه، فأج�از للط�اعن أن یطل�ب م�ن         تداركھا إذا ما قضى   

أن یقت��رن المحكم�ة أن ت�أمر بوق�ف تنفی�ذ الق�رار المطع�ون فی�ھ ب�صفة م�ستعجلة، ش�ریطة           
 من قانون ٤٩طبقا لنص المادة  طلب وقف التنفیذ بطلب إلغاء القرار في صحیفة واحدة ،

  .وأن یستوفي شرطي االستعجال والِجدَِّیة .   م١٩٧٢ لسنة ٤٧مجلس الدولة رقم 

                                                           

لم إلى الجھة التي أص�درت الق�رار، أم�ا ال�تظلم الرئاس�ي فھ�و ال�ذي ُیَق�دَّم إل�ى           ھو التظ :  التظلم الوالئي  -١
 .السلطات الرئاسیة للجھة ُمصِدَرة القرار 
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أما شرط االستعجال فمؤداه أن یؤدي تنفیذ القرار ف�ي الفت�رة م�ا ب�ین الطع�ن فی�ھ  و حت�ى                  
 إلى نتائج قد یتعذر تداركھا فیما لو حكم  بإلغاء الق�رار، بحی�ث یتع�ذر              الفصل في الدعوى  

  . إعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل صدور القرار

الق��رارات الماس��ة بح��ق دس��توري   : وم��ن الق��رارات الت��ي یت��وفر فیھ��ا ش��رط االس��تعجال     
ة بح��ق كق��رارات االس��تبعاد م��ن الترش��یح لع��ضویة المج��الس المحلی��ة  ، والق��رارات الماس��

  ) .١. . (الخ ... الشخصیة ة بالسمعأوالملكیة ، والقرارات الماسة بمورد الرزق 

 م�ن أوج�ھ ع�دم     ر أكثأوفمؤداه أن یتضح  للمحكمة وجًھا        )٢(وفیما یتعلق بشرط الجدیة     
مشروعیة القرار اإلداري، وذل�ك بح�سب ظ�اھر األوراق ، مم�ا ُی�َرجح مع�ھ إلغ�اء الق�رار            

  ).٣(موضوًعا 

ال تقضي المحكمة بوقف تنفیذ     " ..ضت المحكمة االداریة العلیا في أحد أحكامھا أنھ         وقد ق 
أولھما ركن الجدیة  بأن یكون الق�رار معیب�ا بح�سب    : القرار االداري إال إذا توافر ركنان       

بأن یترت�ب عل�ي   : الظاھر من األوراق مما یرجح معھ الغاؤه ، وثانیھما ركن االستعجال      
  )"٤... ( نتائج یتعذر تداركھا اري تنفیذ القرار االد

                                                           

الطبع�ة  ،  ١٠٤ : ٩٥قضاء األمور االداری�ة الم�ستعجلة ، ص         : عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة  / د:  راجع -١
 .قاھرة ، المركز القومي لإلصدارات القانونیة بال٢٠٠٨األولي 

 جدیة طلب وقف التنفیذ ركن ابتدعھ مجلس الدولة ، باإلضافة ل�ركن االس�تعجال وض�رورة أن تك�ون         -٢
ص��حیفة ال��دعوى مت��ضمنھ طل��ب وق��ف التنفی��ذ واإللغ��اء مع��ًا ویت��رك تق��دیر جدی��ة أس��باب الطع��ن باإللغ��اء  

  .لقاضى الموضوع 
 . ، بدون ناشر ١٩٦٢ ، ط ٤٣١نظریة التنفیذ المباشر صـ:محمد كامل لیلة / انظر في ذلك د

عبدالغني بسیوني، وقف تنفی�ذ الق�رار اإلداري ف�ي أحك�ام الق�ضاء           . د:  راجع في ھذه األركان تفصیالً     -٣
  .، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان ٢٠٠٧ وما بعدھا، الطبعة الثانیة، ١٢٥اإلداري، ص 

علی�ا، جل�سة   .  ق٤٣ ل�سنة  ٦٠١٣ف�ي الطع�ن رق�م    ومن األحكام القضائیة، حكم المحكم�ة اإلداری�ة العلی�ا          
، المكتب الفني لھیئ�ة  ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٢م، مجموعة احكام المحكمة اإلداریة العلیا من سنة      ١/٢/٢٠٠٣

  .  وما بعدھا، نشر مجلة ھیئة قضایا الدولة٤٣٥، ص ٢٥٤قضایا الدولة، الجزء األول، المبدأ رقم 
الًال ع�ن طل�ب إلغائ�ھ، راج�ع حك�م المحكم�ة اإلداری�ة        وفي خصوص عدم ج�واز طل�ب وق�ف التنفی�ذ اس�تق        

م، مجموعة أحكام  ١٣/١٢/٢٠٠٣علیا، الدائرة األولى، جلسة     .  ق ٤٨ لسنة   ٦١٢٢العلیا في الطعن رقم     
م، المكتب الفني لھیئة قضایا الدولة، الجزء األول، المبدأ   ٢٠٠٤ حتى   ٢٠٠٢المحكمة اإلداریة العلیا من     

 .ناء وھبة حسان، نشر مجلة ھیئة قضایا الدولة ، مطبعة أب٤٤٤، ص ٢٥٨رقم 
علی�ا، ال�دائرة الخام�سة،    .  ق٤١ ل�سنة  ٨٠٤ و   ٧٦٩ حكم المحكمة اإلداریة العلیا في الطعن�ین رقم�ي           -٤

، المكت�ب الفن�ي   ٢٠٠٤ : ٢٠٠٢م، مجموعة أحكام المحكمة اإلداریة العلیا م�ن س�نة    ٣/١٢/٢٠٠٣جلسة  
، طباع�ة أبن�اء وھب�ة ح�سان، ن�شر مجل�ة       ٤٤٨، ص ٢٦٠لمب�دأ رق�م   لھیئة قضایا الدول�ة، الج�زء األول، ا    

 .ھیئة قضایا الدولة 
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أم��ا ش��رط اقت��ران طل��ب وق��ف التنفی��ذ بطل��ب إلغ��اء الق��رار ف��ي ص��حیفة واح��دة ،  فترج��ع    
الحكمة  منھ  أن طلب وقف التنفیذ یعد بمثابة طعن في القرار المطلوب الغاؤه فیما یتعلق           

. ق�رار االداري وقف�ا وإلغ�اء    بآثار تنفیذه ، ویحقق  االقتران اتحاد ب�دء میع�اد الطع�ن ف�ي ال               
)١.(  

رف�ض وق��ف تنفی��ذه ف�صال ف��ي ال��شق   أوویع�د الحك��م ال��صادر بوق�ف تنفی��ذ الق��رار االداري   
المستعجل من الخصومة المتعلقة بتنفیذ القرار المطعون فیھ ، ویترتب علی�ھ ح�سم الن�زاع     

 األحك�ام  في ھذا الشق ، ویعد الحكم الصادر في ھذا الشق العاجل حكما قطعیا لھ مقومات   
  .وخصائصھا وإن كان حكما مؤقتا ال یقید المحكمة عند نظر الموضوع 

 ومن ثمَّ یكون للمحكمة أن ت�رفض دع�وى إلغ�اء الق�رار رغ�م س�بق الحك�م بوق�ف تنفی�ذه،                        
ومن ثمَّ یزول أثر حكم وقف التنفیذ، كما یكون للمحكمة أن تقضي بإلغاء القرار موضوًعا 

  . بصفٍة مستعجلةرغم سبق رفض طلب وقف التنفیذ

ل�ئن ك�ان الق�ضاء     "...وتأكیًدا لذلك، قضت المحكمة اإلداریة العلیا  في أح�د أحكامھ�ا أن�ھ                 
الصادر في طل�ب وق�ف تنفی�ذ الق�رار اإلداري ھ�و حك�م یت�وافر ل�ھ كاف�ة مقوم�ات األحك�ام              

یقضى بإلغائھ م�ن  أوویظل قائًما لھ حجیتھ لحین صدور حكم موضوعي في طلب اإللغاء          
ة اإلداریة العلیا، إال أن ھذا القضاء ال ُیقید المحكمة عند نظر الموضوع وال تلتزم المحكم

  ).٢..."(إلیھ بما انتھى 

كما أنھ یحوز قوة الشيء المحكوم فیھ ف�ي ھ�ذا الخ�صوص ، طالم�ا ل�م تتغی�ر الظ�روف ،                      
عوي الحكم الصادر في وقف تنفیذ القرار یظل معلقا علي نتیجة الحكم في دإلیھ وماینتھي 

 ) ٣. (رفضت الدعوي زال كل أثر لحكم وقف التنفیذ أوااللغاء ، فإذا ألغي القرار 

كما أنھ یجوز الطعن فیھ علي استقالل أمام المحكمة االداریة العلیا ، ألنھ یعتبر فصال في 
كم�ا یج�ب عل�ى     . طلب عارض لھ كیانھ المستقل ، ش�أنھ ف�ي ذل�ك ش�أن أي حك�م انتھ�ائي                    

أثره بتنفیذ ھذا الحكم حتى لو طع�ن فی�ھ أم�ام المحكم�ة اإلداری�ة العلی�ا         جھة اإلدارة إعمال    
 م�ن ق�انون مجل�س       ٥٠إلى أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفیذه عم�ًال بحك�م الم�ادة               

  . م١٩٧٢ لسنة ٤٧الدولة رقم 

                                                           

 .، مرجع سابق ٧٨قضاء األمور االداریة المستعجلة ، ص : عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة / د:راجع  -١
 ، مبدأ ١٤/١١/١٩٨٧علیا ، جلسة . ق ٣١ لسنة ١١١٣ حكم المحكمة االداریة العلیا في الطعن رقم     -٢
 ش���ركة خ���دمات ، ، البواب���ة القانونی���ة لمب���ادئ وأحك���ام المحكم���ة االداری���ة العلی���ا   ١٩٦ ، ص ٢٧ق���م ر

  ٢٠١٠المعلومات التشریعیة ومعلومات التنمیة ،ال دس 
الطلبات والدفوع في الدعاوي المدنیة واالداریة ،المجلد االول ،ص :فرج یوسف الصالبي / د:راجع  -٣

 . ، مرجع سابق١٨٩ ، ١٨٨
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و یمكن القول  أن ش�روط وق�ف تنفی�ذ الق�رار االداري والمتمثل�ة ف�ي ش�رطي  االس�تعجال            
األم�ر عل�ي   إص�دار  ح�د كبی�ر م�ع  ش�روط     إل�ي  وقد س�بق توض�یحھما ، تت�شابھ         والجدیة ،   
 .  عریضة 

األم�ر عل�ي عری�ضة  ،لك�ن       إص�دار    أما  شرط االستعجال فھو لیس شرطا من ش�روط               
  التخ�اذ ت�دبیر تحفظ�ي    -  علي وجھ ال�سرعة     -األمر علي عریضة  التدخل    إصدار  یتطلب  

 القانوني لح�ین الف�صل ف�ي الموض�وع ؛وذل�ك             ز المرك أووقتي یحقق حمایة وقتیة للحق      أو
  . القانوني إذا لم یصدر األمرزمرك الأولقیام  خطر یمثل وقوع ضرر علي صاحب الحق 

 أم��ا ش��رط الجدی��ة فیعب��ر عن��ھ ف��ي خ��صوص األم��ر عل��ي عری��ضة باحتم��ال وج��ود ح��ق     
  .مركز قانوني جدیر بالحمایة القانونیة أو

األم��ر عل��ي إص��دار تب��اره ش��رطا م��ن ش��روط  أم��ا ش��رط  ع��دم الم��ساس بأص��ل الح��ق باع
 ز المركأواجراء وقتي بھدف صون الحق أوعریضة  ، ویكون ذلك باتخاذ تدبیر تحفظي 

حین صدور الحكم الموض�وعي الفاص�ل ف�ي أص�ل الح�ق ، فھ�و  أی�ضا أم�ر                إلي  القانوني  
أن القاضي یتقید بھ القاضي االداري عند الحكم بوقف تنفیذ القرار اإلداري ، فمن المعلوم 

اإلداري یصدر حكمھ بوقف تنفی�ذ الق�رار االداري ب�صفة م�ستعجلة  ،بع�د فح�صھ لظ�اھر                  
األوراق  ، ویعد الحكم الصادر ف�ي ھ�ذا ال�شق العاج�ل حكم�ا مؤقت�ا ال یقی�د المحكم�ة عن�د                 

  .نظر الموضوع 

وقد  قضت محكمة النقض في أحد أحكامھا بھذا الشرط وھو عدم المساس بأصل الح�ق ،      
 م�ن ق�انون المرافع�ات    ٤٥یختص قاضي األم�ور الم�ستعجلة وفق�ا للم�ادة       "..   أنھ     فقررت

بالحكم بصفة مؤقتة  ومع عدم المساس بالحق في الم�سائل الم�ستعجلة الت�ي یخ�شي علیھ�ا          
من فوات الوقت ، فأساس اختصاصھ أن یكون المطلوب األمر باتخاذ اج�راء عاج�ل وأال                

 ل��ذوي ال��شأن یتناض��لون فی��ھ أم��ام الق��ضاء      یم��س ھ��ذا الق��رار أص��ل الح��ق ال��ذي یت��رك      
 ) ١." (الموضوعي 

إل��ي وم��ن ث��م أري أن��ھ ال م��انع م��ن وق��ف تنفی��ذ الق��رار االداري م��ن خ��الل عری��ضة تق��دم   
األم�ر ومرف�ق بھ�ا الم�ستندات المؤی�دة          إص�دار   القاضي االداري  مبینا فیھا طلب�ات طال�ب          

ح�د كبی�ر م�ع ش�روط الق�ضاء        ي  إل�  والتي تتفق    –االمر  إصدار   عند توافر شروط     -لطلبھ  
 رف�ع ال�ضرر   - عل�ي وج�ھ ال�سرعة    -المستعجل ،  طالما كان األخذ بھذا الطری�ق  یحق�ق          

وت��وفیر الحمای��ة الوقتی��ة المطلوب��ة للمرك��ز الق��انوني الم��راد حمایت��ھ ،وذل��ك  ب��أمر عل��ي        
  .عریضة یصدره القاضي بناء علي سلطتھ الوالئیة   اختصارا للوقت واالجراءات   

                                                           

 ، مب�د أرق�م   ٢٢/٦/١٩٧٧ ق�ضائیة علی�ا جل�سة     ٤٣ ل�سنة    ٧٢٢محكمة النقض في الطعن رق�م        حكم   -١
 . البوابة القانونیة لمبادئ وأحكام محكمة النقض  المصریة ، مرجع سابق ١٤٧٠،  ص ٢٥٥
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أن ی�تظلم من�ھ ب�الطریق    أن یكون من حق طالب األمر اذا رفض القاضي اص�داره ،       علي  
الذي رسمھ القانون ، ویفصل فیھ القاضي بحكم بن�اء عل�ي س�لطتھ الق�ضائیة ال الوالئی�ة ،         

 إلغ�اء   ع�ن ط�رق ص�حیفة دع�وي      وقف تنفی�ذ الق�رار االداري ب�صفة م�ستعجلة           بیطلأو  
 طریق الدعوي بدال من ك إذا قرر سلو   – لب إلغائھ یقترن فیھا طلب وقف تنفیذ القرار بط      

بقبول طلب وقف التنفی�ذ    ویصدر فیھا القاضي حكما مستعجال  سواء  -التظلم من األمر   
  الحك��م  ال��صادر ف��ي ال��تظلم ، وك��ذلك الحك��م ال��صادر ف��ي ال��شق         ، ویخ��ضعرف��ضھ أو

تخ�ضع ل�ھ س�ائر     لم�ا  من دع�وي اإللغ�اء المقترن�ة بطل�ب وق�ف تنفی�ذ الق�رار ،            المستعجل  
غی��ر أوق الطع��ن العادی��ة   بط��رم��ا الطع��ن فیھ ویج��وز ام الم��ستعجلة م��ن قواع��د ،  األحك��
  .العادیة

، ألنھ�ا ال  )١( وذلك ألن األوامر علي عرائض ال تتمتع عموما بحجیة ال�شيء المق�ضي      
 ي تحفظ��أوتت�ضمن ح�سما للن�زاع عل�ي أص�ل الح��ق ، وتقت�صر عل�ي اتخ�اذ اج�راء وقت�ي           

ي ن�زاع عل�ي أص��ل الح�ق ، وم��ن ث�م ال یوج�د ق��ضاء ب�المعني ال��دقیق       ی�صدر ف�ي غی��اب أ  
 ال��تظلم م��ن رف��ض اص��دار   األم��ر عل��ي عری��ضة ، وھ��ذا ال یمن��ع م��نإص��دار للكلم��ة ف��ي 

 ب�صفة  يرف�ع  دع�وي إلغ�اء مقترن�ة بوق�ف تنفی�ذ الق�رار اإلدار         عری�ضة  أو  ياألم�ر عل�  
  .مستعجلة 

وق�ف تنفی�ذ الق�رارات االداری�ة ؛     إل�ي  ائض    و مما یؤید  امتداد نظام  األوامر علي عر      -
أن القضاء االداري أصدر  قرارات بأوامر  علي عرائض  في حاالت  معینة  ، مثل  مد 
مدة الوقف االحتیاطي ، وصرف نصف المرتب للموظف الموقوف عن طریق أمر عل�ي              

الختراع عریضة، و بتوقیع الحجز التحفظي علي المنتجات المقلدة تمكینا لصاحب براءة ا
من اثب�ات التقلی�د ، وتق�دیر أتع�اب الخبی�ر ف�ي ال�دعوي االداری�ة  ، وم�صروفات ال�دعوي                    

 أو السفر ، والتي ت�صدر م�ن القاض�ي المخ�تص     أوالقضائیة  ، وقرارات المنع من التنقل  
  .الخ ...أمن المجتمعأووالنیابة العامة ، إذا استلزم ذلك مصلحة  التحقیق 

 ل�سنة  ١٠٣لیھا في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رق�م        وتطبق القواعد المنصوص ع   
 وتعدیالت��ھ عن��د طل��ب وق��ف تنفی��ذ الق��رار االداري ب��صفة م��ستعجلة ب��أمر عل��ي          ١٩٦٨

عریضة ، من عدم التزام القاضي كقاع�دة عام�ة بت�سبیبھ ، وص�دوره ف�ي غیب�ة الخ�صم ،               
  .الخ ....الشيء المقضي ووجوب تقدیمھ للتنفیذ خالل ثالثین یوما ، وعدم تمتعھ بحجیة 

                                                           

أن الحكم القضائي متى صدر اعتب�ره الق�انون  حج�ة فبم�ا ف�صل       «  یقصد بحجیة الشيء المقضي بھ        -١
للحقیقة ، وال یجوز ألي  طرف من أطراف الدعوى أن یجدد النزاع عن طریق دعوى جدیدة  فیھ وعنوانا 

  ". بذات الخصوم وبنفس الموضوع والسبب
 ، ٤١٠حجیة الشيء المقضي بھ  وحق المحكوم علیھ في طلب اعادة النظ�ر ، ص            : آمال معزي   :انظر  

  .٢٠١٧ ، جوان ٤٧ ، العدد بحث منشور بمجلة العلوم اإلسالمیة ، جامعة متنوري قسنطینة
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 ، والت��ي ١٩٧٢ ل��سنة ٤٧وذل��ك طبق��ا ل��نص الم��ادة الثالث��ة م��ن ق��انون مجل��س الدول��ة رق��م 
تطب�ق االج��راءات المن�صوص علیھ��ا ف�ي ھ��ذا الق�انون ، وتطب��ق أحك��ام     " ن�صت عل��ي أن  

  " قانون المرافعات فیما لم یرد فیھ نص 

وأوض�اعھ الخاص�ة وطبیع�ة    متي كانت ال تتعارض نصا وروحا مع نظ�ام مجل�س الدول�ة            
حین صدور قانون خاص بالمرافع�ات أم�ام مجل�س الدول�ة      إلي  المنازعة اإلداریة ،  وذلك      

  .، ولم یصدر ھذا القانون حتي كتابة ھذه السطور 

المادة ومن حیث إن ".....وتطبیقا لذلك قضت المحكمة االداریة العلیا في أحد أحكامھا أن 
تطب��ق "  ب��شأن مجل��س الدول��ة ت��نص عل��ى أن   ١٩٧٢سنة  ل��٤٧الثالث��ة م��ن الق��انون رق��م   

االجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فیما ل�م ی�رد                
ومن حی�ث  ".....أن یصدر قانون االجراءات الخاصة بالقسم القضائي إلي فیھ نص وذلك    

در ق�انون االج�راءات   أن ی�ص إل�ي  مفاد ما تقدم أن الم�شرع ف�ي ق�انون مجل�س الدول�ة و             إن  
الخاص بالتقاضي أمام محاكمھ أوجب تطبیق أحكام قانون المرافعات فیما لم یرد في شأنھ  
نص خاص في ق�انون مجل�س الدول�ة ، وق�د ت�ضمن ق�انون المرافع�ات ال�نص عل�ي س�ریة                        
المداولة وعلي ایداع مسودة الحكم المشتملة علي أسبابھ عند النطق بھ ، موقعة من رئیس 

ة وم��ن الق��ضاة ورت��ب عل��ى مخالف��ة ذل��ك بط��الن الحك��م ،حت��ي ی��ضفي ف��ي نف��وس  المحكم��
أن الحك��م ص��در بع��د تمح��یص أوج��ھ الن��زاع ، ومناق��شة أدل��ة    إل��ي المتقاض��ین االطمئن��ان 

الخصوم والموازن�ة بینھ�ا وت�رجیح المحق�ق للعدال�ة منھ�ا ، وعل�ي ذل�ك یك�ون الم�شرع ق�د                    
ق بھ ، وھو ما یطبق أیضا في حالة فق�د  رتب بطالن الحكم في حالة عدم ایداعھ عند النط      

ومتي تبین عدم وجود أصل .....أصل الحكم بعد إیداعھ الشتراك الحاتین في ذات السبب 
الحك��م وأص��ل عری��ضة ال��دعوي وتقری��ر المفوض��ین ومح��ضر االی��داع وم��ذكرة ال��شركة    

ة م�ن  المدعیة وحافظة مستنداتھا األمر الذي  یقطع بعدم وجود أصل مسودة الحكم الموقع        
قضاة المحكمة بملف الدعوي ، األمر الذي یترت�ب علی�ھ بط�الن الحك�م ، ویتع�ین الق�ضاء           

محكم��ة الق�ضاء االداري للف�صل فیھ��ا مج�ددا بھیئ��ة    إل�ي  بإلغائ�ھ والق�ضاء بإع��ادة ال�دعوي    
 ).١..." (أخري 

أم��ا بالن��سبة لل��تظلم م��ن األم��ر عل��ي عری��ضة فتطب��ق ف��ي حال��ة ال��تظلم م��ن األم��ر قواع��د      
والح��ضور والغی��اب الخاص��ة بالخ��صومة العادی��ة ، وی��تم إعم��ال مب��دأ المواجھ��ة    ع��الناإل

وغیره من مبادئ التقاضي ، وتنتھي الخصومة ب�صدور حك�م ق�ضائي وقت�ي بوق�ف تنفی�ذ            
الق�رار االداري ب��صفة م�ستعجلة  ی��صدره القاض��ي بن�اء عل��ي س�لطتھ الق��ضائیة ، ویج��وز     

ن أی�ضا بطری�ق ال�نقض والتم�اس اع�ادة      ، ویقب�ل الطع�   االس�تئناف بالطع�ن ف�ي ھ�ذا الحك�م     
 .النظر طبقا لقواعد الطعن في األحكام

                                                           

علی��ا  ،ال��دائرة الثانی��ة ،جل��سة .  ق٤٥ ل��سنة  ٤٥٣٢ حك��م المحكم��ة اإلداری��ة العلی��ا ف��ي الطع��ن  رق��م  -١
 .لبوابة القانونیة لمبادئ وأحكام المحكمة اإلداریة العلیا ،مرجع سابق   ا، ٤،٣، ، ص ٢٨/٦/٢٠١٤
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األمر إصدار رفض اصداره ، من طالب أوالقاضي الذي أصدر األمر إلي ویقدم  التظلم     
ص�در األم�ر المطل��وب ف�ي ج�زء من�ھ ل��صالحھ       أوأم��ر  ل�صالحة ، إص�دار  ال�ذي ت�م رف�ض    

ب�شرط أن  یك�ون ق�د    ) ١(ر الغی� أوض�ده،  ممن صدر األمر أوورفض في الجزء الباقي ،      
رفضھ  وبشرط أن یكون ذو ص�فة ف�ي خ�صومة األم�ر     أواألمر إصدار  أصابھ ضرر من    

 .علي عرضة 

 ویتم التظلم باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوي ، ویكون التظلم خالل مدة عشرة أیام م�ن             
 ھ إعالنأوالتنفیذي ،  السند إعالن من تاریخ تنفیذ األمر ك    أوتاریخ صدور األمر بالرفض     

 مرافعات ، ، والتي تطبق قواعده فیما ل�م ی�رد ب�ھ ن�ص ف�ي ق�انون        ١٩٧طبقا لنص المادة    
  )٢. (مجلس الدولة 

األم�ر طبق�ا   إص�دار  ومن الجدیر بالذكر أن من ح�ق القاض�ي ف�ي حال�ة ال�تظلم م�ن رف�ض           
ج�راءات طبق�ا   لسلطتھ التقدیری�ة ، أن ی�صدر األم�ر  بن�اء عل�ي ال�تظلم ت�وفیرا للوق�ت واال                   

 ، وال�ذي یطب�ق   ١٩٩٩ ل�سنة  ١٨ مرافعات بالق�انون رق�م   ١٩٧للتعدیل الوارد علي المادة     
ن�ص ف�ي ق�انون مجل�س      كما سلف القول علي منازع�ات الق�ضاء االداري فیم�ا ل�م ی�رد ب�ھ              

  ).٣(الدولة 

األم�ر عل�ي عری�ضة ، فھ�و ف�ي الق�ضاء الع�ادي طبق�ا         إص�دار  أما عن القاضي المخ�تص ب  
 ١٩٩٢ ل�سنة  ٢٣ من قانون المرافعات المصري والمعدلة بالقانون رقم    ١٩٤ة  لنص الماد 

 الھیئ�ة الت�ي تنظ�ر    س رئ�ی أو، قاضي األمور الوقتی�ة بالمحكم�ة المخت�صة بنظ�ر الن�زاع ،        
األم��ر أثن��اء نظ��ر الن��زاع وقب��ل الف��صل ف��ي إص��دار ال��دعوي الموض��وعیة ، اذا ت��م  طل��ب 

  .متعلقا بالتنفیذ الموضوع ، وقاضي التنفیذ ان كان األمر 

                                                           

 لذوي الشأن  الذین یضارون من األمر الوالئي من قانون المرافعات) ١٩٧(یجوز طبقا لنص المادة      -١
المحكمة المختصة حتي ولو ل�م یك�ن أح�دھم طرف�ا فی�ھ ، وذل�ك ألن األم�ر ق�د یم�س                   إلي  الحق في التظلم    

  .شخصا آخر خالف طالب األمر والصادر ضده األمر كما في حالة حجز ما للمدین لدي الغبیر 
خی�رت  .التعلیق عل�ي ق�انون المرافع�ات، تق�دیم أ    :  عكازحامد. عزالدین الدناصوري ، أ  : راجع في ذلك    

 . ، مرجع سابق٩٤٠لجزء الرابع، ص راضي، ا
   في فرنسا-٢

. En matière d'ordonnance sur requête, il résulte de l'article ٤٩٦, alinéa 
٢, du code de procédure civile que s'il y est fait droit, tout intéressé peut 
en référer au juge qui a rendu l'ordonnance 

 م�ن  ٤٩٦ م�ن الم�ادة   ٢فیما یتعلق ب�أمر ص�ادر م�ن قاض�ي عل�ي عری�ضة ، ی�ستتبع م�ن الفق�رة                      
قانون اإلجراءات المدنیة أنھ إذا تم منحھ  ، یج�وز ألي ط�رف معن�ي إحالت�ھ إل�ى القاض�ي ال�ذي              

  .أصدر األمر
 ,٢٨٢٢٣-١٣°pourvoi n ,٢٠١٥ février ١٩ - e Chambre Civile: راج�ع  

BICC n°٨٢٣ du ١er juin ٢٠١٥ et Legifrance) 
رافع��ات، تق��دیم  التعلی��ق عل��ي ق��انون الم : حام��د عك��از . عزال��دین الدناص��وري ، أ  : راج��ع ف��ي ذل��ك   -٣
 . ، مرجع سابق٩٤٢خیرت راضي، الجزء الرابع، ص.أ
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وبالنسبة  للقضاء االداري فان  القاضي المختص ھو رئیس المحكمة التي تنظر ال�دعوي                
األحك��ام ال��صادرة م��ن الق��ضاء )  ١(الموض��وعیة ، وھ��و أی��ضا یخ��تص  بمنازع��ات تنفی��ذ 

  . االداري 

وق��د یب��دو لل��بعض  أن نظ��ام األوام��ر عل��ي ع��رائض ق��د یك��ون ب��دیال لنظ��ام وق��ف تنفی��ذ        
ات االداریة ، وھذه الشبھة ال محل لھا ، فلكل نظ�ام منھم�ا اجراءات�ھ الخاص�ة ب�ھ ،            القرار

غایة األمر أن وقف تنفیذ القرار االداري بصفة مستعجلة ما ھو إال غایة  قد یتم الوصول 
الیھا عن طریق أمر علي عریضة  ، ال یتمت�ع بحجی�ة ال�شيء المق�ضي وال یج�ب ت�سبیبھ                 

  .لطة القاضي الوالئیة الخ ، ویصدر بناء علي س..

كم�ة ،   تبدأ بإی�داع ال�صحیفة قل�م كت�اب المح       إلغاء   وقد یتم التوصل إلیھا  بناء علي دعوي       
ت ال یقی�د   و ی�صدر فیھ�ا حك�م مؤق�    إلغائھ ،    مع طلب    تنفیذ القرار   یقترن فیھا طلب وقف     

إلغ�اء الق�رار ، ویج�ب ت�سبیب ھ�ذا الحك�م ، ویخ�ضع لط�رق          ر  قاضي الموض�وع عن�د نظ�      
 .ال الوالئیة الخ ، ویصدر بناء علي سلطة القاضي القضائیة ....عن في األحكام الط

نفی�ذ  كما أنھ كما سبق القول ال یقتصر مجال تطبیق  األوام�ر عل�ي ع�رائض عل�ي وق�ف ت            
ح��االت أخ��ري  ی��صدر فیھ��ا م��ن القاض��ي   إل��ي تطبیقھ��ا مت��د یالق��رارات االداری��ة ، وإنم��ا  

 ، مث��ل  م��د م��دة الوق��ف االحتی��اطي ، وص��رف   االداري   ق��رارات ب��أمر عل��ي عری��ضة  
نصف المرتب للموظف الموقوف عن طریق أمر علي عریضة، وإیقاع الحجز التحفظ�ي        

حین ص�دور حك�م ف�ي  الموض�وع،      إلي  بناء علي طلب من صاحب الشأن كإجراء مؤقت         
وتقدیر أتعاب الخبیر في الدعوي االداریة  ، ومصروفات الدعوي ، وق�رارات المن�ع م�ن       

 والنیابة العام�ة ، إذا اس�تلزم ذل�ك     أو السفر ، والتي تصدر من القاضي المختص         أولتنقل  ا
  .أمن المجتمعأومصلحة  التحقیق 

كما قد یعترض البعض علي ذلك ب�القول أن التوس�ع ف�ي نظ�ام األوام�ر عل�ي ع�رائض ق�د             
 ومی�سورة   یعرقل من عمل السلطة التنفیذیة اذا ما تم وقف تنفیذ قراراتھا بإجراءات س�ھلة             

عن طریق أمر علي عریضة ، األمر الذي یشل فاعلیة كثی�ر م�ن ق�رارات االدارة ویھ�در       
  .ھیبتھا 

                                                           

تلك المنازعات التي تنشأ بمناسبة التنفیذ الجب�ري بحی�ث یك�ون        "  یقصد بمنازعات التنفیذ بصفة عامة       -١
 "ھو سببھا وتكون ھي عارض من عوارضھ 

،  ١٩٨٦ ط ٢١٧والتجاری�ة ص�ـ  إج�راءات التنفی�ذ ف�ي الم�واد المدنی�ة      : أحمد أبو الوفا / د: راجع في ذلك   
  .الدار الجامعیة باإلسكندریة 
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یع�د  )  ١(ویمكن الرد علي ھذا االعتراض بما مفاده اختصارا أن احترام مبدأ المشروعیة           
قی��دا عل��ي جمی��ع ت��صرفات االدارة ، بم��ا ف��ي ذل��ك م��ا ت��صدره م��ن ق��رارات اداری��ة ت��شكل  

الداري ، ب���ل إن ھ���ذه الق���رارات االداری���ة ھ���ي األج���در ب���احترام مب���دأ    ع���صب العم���ل ا
المشروعیة ، لم�ا یت�سم ب�ھ تنفی�ذھا م�ن خط�ورة عل�ي حق�وق األف�راد وحری�اتھم ، وی�ؤدي               

اھ��دار للحق��وق إل��ي  ت ض��ماناأوھ��ذه الق��رارات دون قی��ود إص��دار اط��الق ی��د االدارة ف��ي 
إص�دار  ح�ت االدارة م�ن أجلھ�ا س�لطة          واعتداء علي الحریات ، بما یناھض الغایة الت�ي من         

  .القرارات االداریة ، وھي المصلحة العامة 

وسیلة قھر لألف�راد وانك�ار لحق�وقھم ، حت�ي     إلي والتي یتنافى معھا تحول قرارات االدارة    
ولو كان في ذلك تحقیق لمصلحة االدارة وحدھا ، والت�ي م�ا وج�دت اال لتحقی�ق  م�صلحة           

ة القضائیة والتوس�یع م�ن وس�ائلھا ض�مانة أساس�یة الحت�رام       الجماعة ، ویمثل وجود الرقاب   
مب��دأ الم��شروعیة ، ودور  الق��ضاء االداري ف��ي ذل��ك ھ��و ترس��یخ ال��ضمانات األساس��یة         

  )٢. (للحقوق والحریات العامة 

 أن ی�تم ص�دور   إل�ي  ووأقترح ترسیخا لنظام األوامر عل�ي ع�رائض ف�ي الق�ضاء االداري            
  وال��ذي نأم��ل أن یتبن��ي الم��شرع فی��ھ     - مجل��س الدول��ة  ق��انون المرافع��ات االداری��ة أم��ام   

 م�ن ق�انون مجل�س     ٤٩   أن یتم تعدیل نص الم�ادة          -صراحة نظام األوامر علي عرائض      
ال یترت��ب عل��ى رف��ع الطل��ب إل��ى   " والت��ي ت��نص عل��ي أن��ھ   ١٩٧٢ ل��سنة ٤٧الدول��ة رق��م  

مر بوق�ف تنفی�ذه   المحكمة وقف تنفیذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنھ یجوز للمحكمة أن تأ   
 ..."إذا ُطِلب ذلك في صحیفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفیذ یتعذر تداركھا 

ال یترت�ب عل�ى رف�ع الطل�ب إل�ى المحكم�ة وق�ف تنفی�ذ الق�رار                " لتكون علي الوجھ اآلتي       
المطل��وب إلغ��اؤه عل��ى أن��ھ یج��وز للمحكم��ة أن ت��أمر بوق��ف تنفی��ذه بن��اء عل��ي أم��ر عل��ي        

ُطِل��ب ذل��ك ف��ي ص��حیفة ال��دعوى ورأت المحكم��ة أن نت��ائج التنفی��ذ یتع��ذر      إذا أوعری��ضة 
  ..." تداركھا 

                                                           

تق�وم ب�ھ وك�ل    خضوع كل م�ن االدارة واألف�راد  للق�انون ف�ي ك�ل عم�ل            "یعرف مبدأ المشروعیة بأنھ      -١
تصرف تجریھ ؛ فتكون تصرفات الدول�ة ف�ي ح�دود الق�انون ال�ذي ی�شمل جمی�ع القواع�د الملزم�ة مكتوب�ة              

  " ن مصدرھا ، مع ضرورة مراعاة قوة التدرج غیر مكتوبة ومھما كاأوكانت 
 ، ب�دون  ١٩٦٣ ، الق�اھرة  ٥مبدأ المشروعیة وخضوع الدولة للق�انون ، ص         : طعیمھ الجرف   / د: انظر  
 .ناشر 

الق�ضاء االداري  : محم�د محم�ود الروب�ي    / د: راجع : لمزید من التفصیل في أھمیة مبدأ المشروعیة         -١
 ، مكتب�ة  ١٤٣٩/٢٠١٨ ، الطبع�ة االول�ي   ٢٩ : ٢٦  الق�سم األول ، ص  في المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة ،      

 .دار المتنبي بالدمام ، المملكة العربیة السعودیة 
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ب اطا  

دارم اذ ا تض وإرا  رواا 

ال یترتب على "  على أنھ ١٩٧٢ لسنة ٤٧لدولة رقم  من قانون مجلس ا٥٠تنص  المادة    
 تنفیذ الحك�م المطع�ون فی�ھ ، إال إذا أم�رت دائ�رة        الطعن أمام المحكمة اإلداریة العلیا وقف     

فحص الطعون بغیر ذلك ، كما ال یترت�ب عل�ى الطع�ن أم�ام محكم�ة الق�ضاء اإلداري ف�ي                
  ."ال إذا أمرت المحكمة بغیر ذلك األحكام الصادرة من المحاكم اإلداریة وقف تنفیذھا إ

ناف�ذة ف�ور ص�دورھا حت�ى     ویستفاد من ھذا النص أن األحكام الصادرة من مجلس الدولة             
ول�و ت��م الطع�ن فیھ��ا ب�أي طری��ق م��ن ط�رق الطع��ن، وھ�ذا بخ��الف األحك�ام ال��صادرة م��ن       

 .القضاء العادي والذى ال یكون الحكم الصادر منھ  قابُال للنفاذ إال بعد صیرورتھ نھائیًا 

 أوًا ومن ثم فإنھ بالنسبة لألحكام اإلداریة ، یجب على المحكوم ضده سواء كان فردًا عادی
جھة إداریة أال یمتنع عن تنفیذ الحكم اإلداري الصادر ضده بع�د وض�ع ال�صیغة التنفیذی�ة                  

   .)١(علیھ وإعالنھ بھ

إال  أن الت��سلیم  بھ��ذه القاع��دة م��ن ش��أنھ إلح��اق ض��رر ج��سیم بم��صلحة المحك��وم علی��ھ ق��د   
ادة الحال یتعذر تداركھا مستقبًال فیما لو ألغى الحكم من محكمة الطعن ،  حیث یتعذر  إع          

 .إلى ما كانت علیھ قبل تنفیذ الحكم 

  

ولذلك أعطي  المشرع المحكمة الت�ي تنظ�ر الطع�ن س�لطة تقدیری�ة تتمث�ل ف�ي وق�ف تنفی�ذ                      
الحكم المطعون فیھ بشرط  أن تتضمن  صحیفة الطعن طلب وقف تنفیذ الحكم ، وأن یقدم 

 الحكم المطعون فی�ھ ،  الطاعن  مستندات تؤید جدیة طعنھ ، وأن یكون  من المرجح إلغاء     
ف��إذا ل��م یت��وافر ش��رط الجدی��ة ب��أن یك��ون م��ن غی��ر الم��رجح الغ��اء الحك��م ، ف��إن المحكم��ة      

                                                           

 یجوز تنفیذ األحكام غیر الحائزة لقوة األمر المقضي  إذا كان�ت م�شمولة بالنف�اذ المعج�ل ، فیك�ون الحك�م            -١
 فی�ھ فع�ًال   ن الطع� أوللطعن فیھ بطرق الطعن العادیة ،      االبتدائي صالحًا للتنفیذ فور صدوره رغم قابلیتھ        

بإحدى ھ�ذه الط�رق ، وذل�ك مث�ل األحك�ام ال�صادرة ف�ي الم�واد الم�ستعجلة ، واألوام�ر عل�ى ع�رائض ،                 
 ر األج�و أو ھ برؤیت� أوواألحكام الصادرة في المواد التجاریة ، وكذلك األحكام الصادرة بت�سلیم ال�صغیر         

 . إلخ .... وما في حكمھا
تنفیذ األحكام القضائیة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي    : محمود األمیر یوسف الصادق     / د  : جع في تفصیل ذلك     را

 .  وما بعدھا ، مرجع سابق ١٩١، ص
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ترفض طلب وقف تنفیذ الحكم ،  ومن ثم ال یكون ھناك أي أثر لھذا الطلب على استمرار  
  ) . ١(التنفیذ

 في إش�كال وقت�ي ف�ي    إال  أن المحكوم ضده قد یلجأ إلى إعاقة التنفیذ بوسیلة قانونیة تتمثل      
، یمنحھ حمایة وقتیة من تنفیذ ال یت�وافر ل�ھ م�سوغات قانونی�ة طبق�ا العتق�اده ،             ) ٢(التنفیذ

  . ویؤثر سلبًا على مصلحتھ بناًء على ما لدیھ من مستندات 

ألول م��رة وق��ف التنفی��ذ س��واء ك��ان مرفوع��ًا    ) ٣(ال��وقتي  اإلش��كال ویترت��ب عل��ى رف��ع  
 ع�ارض وفق�ًا إلج�راءات    ب بطل� أو أم�ام المح�ضر ،   ھبإبدائ�  أوبصحیفة تودع قل�م الكت�اب     
  . نظر الدعوى   المستعجلة 

  وقف  تنفیذ األحكام االداریة عن        للقاضي   والسؤال الذي یطرح نفسھ اآلن ھو ھل یمكن       
 فیھ   ر االستمراأوأمر  بوقف التنفیذ صدار بعریضة  إلإلیھ طریق  اشكال وقتي  مرفوع  

  ؟ 

الوقتي في اإلشكال التساؤل یمكن القول أن من الشروط الخاصة  بقبول لإلجابة علي ھذا   
االس�تعجال ،وھ�و  مفت�رض بالن�سبة إلش�كال           )  ٤(تنفیذ األحكام ومنھا األحك�ام االداری�ة          

التنفیذ باعتباره دعوى مستعجلة بطبیعتھا،  ومن ثم فإن من یرف�ع إش�كاًال وقتی�ا ال یحت�اج                    
   .إلى إثبات ركن االستعجال

                                                           

ال تعرف المرافعات اإلداریة طریقًا لتجن�ب م�ضار التنفی�ذ وتح�د م�ن آث�ار إلغ�اء الحك�م بع�د تنفی�ذه س�وى               -١
الكفال�ة، واإلب�داع م�ع    ( المدنیة التي تعرف طرقًا ل�ذلك مث�ل   نظام وقف تنفیذ الحكم ، بخالف المرافعات       

  .التخصیص ، ودعوى عدم االعتداد بالتنفیذ الباطل 
م، دار ١٩٩١ط ١٧٠قواع�د التنفی��ذ الجب�ري ف�ي ق��انون المرافع�ات ص��ـ    : عزم�ي عب��د الفت�اح   /انظ�ر د  

 الفكر العربي القاھرة ، 
  س�لبیا أوتعترض التنفیذ بحیث لو صحت ألثرت فیھ إیجاب�ًا   تعد إشكاالت التنفیذ الوقتیة عوارض قانونیة   -٢

 عل�ى أی�ة ادع�اءات قانونی�ة مث�ل التع�دي عل�ى           تنط�وي  ، وھى بذلك تختلف ع�ن العقب�ات المادی�ة الت�ي ال            
المحضر لمنعھ من مباش�رة التنفی�ذ ، وقف�ل األب�واب لعرقل�ة إجراءات�ھ فھ�ي مج�رد م�شاغبات تھ�دف إل�ى                 

  .الحیلولة دون إجراء التنفیذ
م ب�دون  ١٩٨٤ طبع�ة  ١٠١تنفی�ذ األحك�ام اإلداری�ة ص�ـ    : حسنى سعد عبد الواح�د  / ، د : راجع في ذلك    

 .ناشر 
 أو لمن�ع التنفی��ذ  ر الغی��أومنازع��ات وقتی�ة یتق�دم بھ��ا ال�شخص الم��راد التنفی�ذ علی�ھ      "  إش�كاالت التنفی�ذ الوقتی��ة فھ�ي    -٣

یذ لصالحھ یتضرر فیھا من عدم تمكینھ م�ن التنفی�ذ ل�سبب     بھا الشخص الذى یتم التنف  م یتقد أو دون إتمامھ    ةالحیلول
  "من األسباب ویطلب مساعدتھ في ذلك

  ، دار الطباع��ة ٨٥١ ص�ـ ٢ق�ضاء األم��ور الم�ستعجلة ، ج�ـ   : محم�د عل��ى رات�ب وآخ�رون    / د: راج�ع ف�ي ذل�ك    
 .لبنان ، بدون ناشر  . الحدیثة بیروت 

المنازع�ة القانونی�ة الت�ي یثیرھ�ا ك�ل ذي م�صلحة ف�ي         " الوقتي ف�ي تنفی�ذ الحك�م اإلداري    اإلشكال   یقصد ب  -٤
ب�دأ ول�م ی�تم ، وترف�ع ل�ذات المحكم�ة       أوتنفیذ حكم صادر من إحدى محاكم مجلس الدولة لم یب�دأ تنفی�ذه بع�د          

 فیھ ر االستمراأوالتي أصدرت الحكم المراد تنفیذه بغیة الحصول على حمایة وقتیة تتمثل في وقف التنفیذ            
  .الوقتياإلشكال صل في موضوع المنازعة التي أسس علیھا مؤقتًا لحین الف

إشكاالت التنفی�ذ الوقتی�ة المتعلق�ة بتنفی�ذ أحك�ام مح�اكم مجل�س        : محمد ظھري محمود / د: راجع في ذلك  = 
 .باإلسكندریة . م دار الجامعة الجدیدة للنشر ٢٠٠٥  ، طبعة ٨الدولة صـ
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  في خطر االستمرار )١( ر الغیأویتمثل وجھ االستعجال بالنسبة لمن یراد التنفیذ علیھ  و 
ف�ي تعطی�ل عم�ل    " طالب التنفیذ " في التنفیذ بغیر وجھ حق ، ویتمثل بالنسبة للمحكوم لھ         

  .الصیغة التنفیذیة التي حصل علیھا بعد نضال ومعاناة  مع خصمھ أمام القضاء 

 الحك�م االداري أم�ام محكم�ة الطع�ن ، ف�إن االس�تعجال یع�د  أح�د         أما اذا  طلب وقف تنفی�ذ   
ركني الطلب ویتمثل في وجود خشیة من وق�وع ض�رر ج�سیم یتع�ذر تدارك�ھ فیم�ا ل�و ی�تم            

ف��إذا عج��ز الم��دعى ع��ن إثب��ات ت��وافر ش��رط ) ٢(وق�ف التنفی��ذ باإلض��افة إل��ى رك��ن الجدی��ة 
 االستعجال قضت المحكمة برفض طلبھ 

 وقائع الحق�ة عل�ى ص�دور الحك�م ولی�ست        إلي  اإلشكال  ط أن یستند    كما أن من أھم الشرو    
 ة كیفی� أوسابقة علیھ ، وأن یكون من شأن ھذه الوقائع إن صحت أن تؤثر في سیر التنفیذ       

إجراءاتھ حال اتصالھا بشروط التنفیذ ذاتھ دون األسانید التي قام علیھا الحكم ، وأن یكون 
 یكن قد بدأ أوبدأ ولم یتم ،  أي أن یكون  سابقًا عل�ى       بمناسبة تنفیذ حكم إداري لم    اإلشكال  

 وق�ف تنفی�ذ   لی�ھ  ذ الحكم اشكاال أول لكي یترتب ع     في تنفی اإلشكال  تمام التنفیذ، وأن یكون     
 )٣(نفس المحكمة التي أصدرت الحكم   إلي قوة القانون ، وأن یقدم بالحكم 

قتي و جدیة األسباب التي بن�ى  الواإلشكال فاذا  اتضح للقاضي   توافر الشروط الخاصة ب  
 أو إذا ك�ان المست�شكل ھ�و المحك�وم ض�ده       -  فإنھ یق�ضى بوق�ف التنفی�ذ          اإلستشكال  علیھا  

واالستمرار في التنفیذ مع اإلشكال  أما إن استبان لھ غیر ذلك فإنھ یقضى برفض – رالغی
 م��ن ٣١٥إلس��اءة اس��تعمالھ ح��ق التقاض��ي طبق��ًا للم��ادة اإلش��كال ج��واز تغ��ریم م��ن یخ��سر 

   .١٩٦٨ لسنة ١٣قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم 

                                                           

 ف��ي خ��صومة التنفی��ذ دون أن یك��ون خ��صمًا ف��ي  ك��ل ش��خص یك��ون طرف��ًا" ع��رف ال��بعض الغی��ر بأن��ھ  -١
  " الدعوى التي انتھت بصدور الحكم المراد تنفیذه ، ولیس من عمال التنفیذ المنوط بھم مباش�رة إجراءات�ھ  

من یشترك فى إجراءات خ�صومة التنفی�ذ ولك�ن یعتب�ر غی�رًا ب�النظر إل�ى الح�ق         " ، كما عرفھ البعض بأنھ    
  . كل ما عدا أطراف خصومة التنفیذ وعرف أیضًا بأنھ " في التنفیذ 

النظری��ة العام��ة إلش��كاالت التنفی��ذ الوقتی��ة ، رس��الة  : محم��د ظھ��ري  محم��ود / د : انظ��ر ف��ى تف��صیل ذل��ك 
 . أشار إلیھا التي وما بعدھا  ، والمراجع ٤٥١جامعة القاھرة ،صـ. دكتوراه ، كلیة الحقوق 

، باإلض�افة ل�ركن االس�تعجال وض�رورة أن تك�ون      جدیة طلب وقف التنفیذ ركن ابتدعھ مجلس الدولة          -٢
ص��حیفة ال��دعوى مت��ضمنھ طل��ب وق��ف التنفی��ذ واإللغ��اء مع��ًا ویت��رك تق��دیر جدی��ة أس��باب الطع��ن باإللغ��اء   

  .لقاضى الموضوع 
 .، مرجع سابق ٤٣١نظریة التنفیذ المباشر صـ:محمد كامل لیلة / انظر في ذلك د

الوقتي ف�ي تنفی�ذ األحك�ام االداری�ة     اإلستشكال أثر :  بعنوان  راجع في بیان ھذه الشروط تفصیال بحثنا   -٣
أمام القضاء المدني بین النظریة والتطبیق ، بحث منشور في مجلة روح القوانین العدد الثاني والستین ،           

 .٤٦٨ : ٤٥٧ ، كلیة الحقوق جامعة طنطا ، ص ٢٠١٣ابریل 
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إما إذا كان المستشكل ھو المحكوم لھ فإن قاض�ى التنفی�ذ یحك�م باالس�تمرار ف�ي التنفی�ذ إذا            
 )١. (اإلستشكال استبان لھ جدیة األسباب التي بنى علیھا 

، و تتمث�ل  ست�شكال  اإلوتدخل القاضي ھنا یبرره توفیر  حمایة وقتیة س�ریعة  لح�ق راف�ع               
 فیھ مؤقتًا لحین الف�صل ف�ي موض�وع المنازع�ة الت�ي            ر االستمرا أوفي مجرد وقف التنفیذ     

الوقتي ، ومن ثم تعد إشكاالت التنفیذ  الوقتی�ة اح�دى ص�ور ال�دعاوى         اإلشكال  یستند إلیھا   
الم��ستعجلة الت��ي تق��وم عل��ى افت��راض االس��تعجال فیھ��ا م��ن جان��ب الم��شرع وال یطال��ب          

تح�ت حج�ة   اإلش�كال    بإثب�ات وج�ھ االس�تعجال ،  و ال یج�وز للقاض�ي  رف�ض              المستشكل
  كم�ا ال یج�وز ل�ھ  ب�صفتھ قاض�یًا لألم�ور الم�ستعجلة أن             )٢(عدم توافر ركن االستعجال   

 أویتع��رض ألص��ل الح��ق إال بالق��در ال��ذى یمكن��ھ م��ن الف��صل ف��ي الن��زاع  بوق��ف التنفی��ذ      
  )٣( فیھراالستمرا

 من وقف  تنفی�ذ األحك�ام االداری�ة ع�ن طری�ق  اش�كال وقت�ي          ال مانع وجھة نظري     ومن  
أم�ر بتأیی�د وق�ف تنفی�ذ الحك�م ال�ذي ترت�ب             ص�دار   القاضي االداري  بعریضة  إل     إلي  مقدم  

رف�ض وق�ف التنفی�ذ واالس�تمرار ف�ي التنفی�ذ ، إل�ى        أوال�وقتي  ،    اإلش�كال   علي مجرد رف�ع     
 وذل�ك  اذا ت�وافرت ال�شروط    ،اإلش�كال   حین الفصل في موضوع النزاع الذى أسس علیھ         

المتطلب�ة  الست�صدار األم�ر عل�ي عری�ضة ، أم�ا ش�رط االس�تعجال فھ�و أم�ر متطل�ب ف��ي            
، وھو مفترض في االشكاالت  الوقتیة  ، لكنھ لیس شرطا من شروط است�صدار         اإلشكال  

   تأیید وقف -علي وجھ السرعة-األمر علي عریضة  ،  فالمطلوب باألمر علي عریضة 
رف���ض وق���ف التنفی���ذ أوال���وقتي ، اإلش���كال ك���م ال���ذي ترت���ب عل���ي مج���رد رف���ع تنفی���ذ الح

 س�واء  -مركز قانوني  مترتب علي الحك�م    أوواالستمرار في التنفیذ  الحتمال وجود حق        
 ق��د یق��ع علی��ھ ض��رر  اذا ل��م ی��تم الف��صل ف��ي    -  ر الغی��أو ض��ده م المحك��وأوللمحك��وم ل��ھ 

  .بأمر علي عریضة  علي وجھ السرعة اإلشكال 

اج�راء  أوالوقتي بأمر علي عریضة ما ھو اال ت�دبیر تحفظ�ي            اإلشكال  كما أن الفصل في      
 القانوني المترتب علي الحكم المستشكل ف�ي تنفی�ذه ،   ز المركأووقتي ،بھدف صون الحق  

ح��ین ح��سم الن��زاع ف��ي الموض��وع ، كم��ا أن م��ن طبیع��ة األم��ر عل��ي     إل��ي بھ��دف ص��ونھ 
داره  علي األقل؛ ألنھا تصدر في غیبة الخصم  عریضة  عدم قیام مواجھة في مرحلة اص

                                                           

نفی�ذ األحك�ام االداری�ة أم�ام الق�ضاء الم�دني ب�ین        ال�وقتي ف�ي ت  اإلستشكال  أثر  : بحثنا بعنوان   :   یراجع   -١
 ، كلی�ة  ٢٠١٣النظریة والتطبیق ، بحث منشور ف�ي مجل�ة روح الق�وانین الع�دد الث�اني وال�ستین ، ابری�ل            

 .٤٥٠، ٤٤٩الحقوق جامعة طنطا ، ص 
ن تنفی�ذ   یمكن القول أنھ بالنسبة لوقف تنفیذ الحكم من قاضى التنفیذ یكفى الضرر العادي الذى ینشأ ع�       -٢

یحتم��ل اإللغ��اء ، أم��ا الحك��م بوق��ف التنفی��ذ م��ن محكم��ة الطع��ن فإن��ھ ی��شترط ت��وافر درج��ة اس��تعجال       
  استثنائیة 

    . بدون ناشر.  الطبعة الثالثة ٤٥١القضاء المستعجل صـ: محمد عبد اللطیف / م : راجع 
 مرج�ع  ٢٣٤ـوالتجاری�ة  ص�  إج�راءات التنفی�ذ ف�ي الم�واد المدنی�ة         : أحمد أبو الوفا    / د: انظر في ذلك     -٣

التعلی��ق عل��ى ق��انون المرافع��ات   : حام��د عك��از  / ع��ز ال��دین الدناص��ورى ، أ   : م : س��ابق ، وأی��ضًا  
 . ، مرجع سابق ١٢٢٢صـ
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الصادر ضده األمر ، وذلك الختصار االج�راءات م�ن تبلی�غ وح�ضور وغی�ر ذل�ك والت�ي                 
 یتطل��ب ال��سرعة ف��ي است��صدار   الق��انونيز المرك��أوتتن��افي م��ع وج��ود خط��ر یھ��دد الح��ق  

  .األمر

یة ، وم�ن ث�م یمك�ن    وال یحوز ھذا  األمر  حجیة األمر المقضي المقررة لألحك�ام  الق�ضائ         
أم��ر س��بق أن رف��ضھ اذا تغی��رت ظ��روف إص��دار تعدیل��ھ م��ن قب��ل القاض��ي ،  كم��ا أن ل��ھ  

  .القرار السابق ، كما یجوز للطالب أن یكرر نفس الطلب الذي  سبق رفضھإصدار 

عل�ي  وق�ائع   اإلست�شكال  ال�وقتي ، ومنھ�ا  اس�تناد       اإلش�كال   أما باقي الشروط المتطلب�ة ف�ي        
سابقًا عل�ى تم�ام التنفی�ذ       اإلشكال  لحكم ولیست سابقة علیھ ،وأن یكون       الحقة على صدور ا   

ش��روط األم��ر عل��ي  إل��ي یج��ب توافرھ��ا اض��افة  اإلش��كال ال��خ ، فھ��ي ش��روط خاص��ة ب ...
 عل�ي عری�ضة   أم�را   القاض�ي االداري    ص�دار   عریضة السابق ذكرھا اختصارا ، وذلك إل      

رف�ض وق�ف    أوال�وقتي  ،     ال  اإلش�ك بتأیید وقف تنفیذ الحك�م ال�ذي ترت�ب عل�ي مج�رد رف�ع                
التنفیذ واالستمرار في التنفیذ ، وذلك  بناء علي سلطتھ الوالئی�ة حفاظ�ا عل�ي حق�وق ذوي                   

 مع فوات الوق�ت اذا ت�م نظ�ر    ر تھدأوالشأن و مراكزھم القانونیة ،  والتي یمكن أن تمس           
  .منازعة  التنفیذ عن طریق دعوي یصدر فیھا القاضي حكمھ طبقا لسلطتھ القضائیة

یمك��ن الق��ول  بدای��ة  أن جمی��ع المح��اكم االداری��ة عل��ي اخ��تالف درجاتھ��ا ھ��ي المخت��صة      
 ، وق�ضاء المحكم�ة الدس�توریة        ٢٠١٤بالفصل في منازعات تنفیذ أحكامھ ، طبقا لدستور         

مجل��س الدول��ة جھ��ة  "  عل��ى أن ٢٠١٤ م��ن دس��تور ١٩٠فق��د ن��صت  الم��ادة رق��م   العلی��ا 
ل ف�ي المنازع�ات اإلداری�ة، ومنازع�ات التنفی�ذ        قضائیة مستقلة، یختص دون غی�ره بالف�ص       

المتعلق��ة بجمی��ع أحكام��ھ، كم��ا یخ��تص بالف��صل ف��ي ال��دعاوى والطع��ون التأدیبی��ة، ویت��ولى 
وح��ده اإلفت��اء ف��ي الم��سائل القانونی��ة للجھ��ات الت��ي یح��ددھا الق��انون، ومراجع��ة وص��یاغة    

ات العق�ود الت�ي   مشروعات القوانین والقرارات ذات الصفة التشریعیة، ومراجعة م�شروع  
  "إحدى الھیئات العامة طرفًا فیھا، ویحدد القانون اختصاصاتھ األخرىأوتكون الدولة، 

وحیث إن ق�ضاء المحكم�ة   " ...كما  قضت المحكمة الدستوریة العلیا في أحد أحكامھا أنھ           
الدستوریة قد جرى على أن مجلس الدولة جھة  ق�ضائیة م�ستقلة بالف�صل ف�ي المنازع�ات                 

 وال��دعاوى التأدیبی��ة  ، وأن��ھ أض��حى قاض��ي  الق��انون الع��ام بالن��سبة إلیھ��ا ، وق��د   اإلداری��ة
 ھذه القاع�دة الدس�توریة     ١٩٧٢ لسنة   ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم      ) ١٠(رددت المادة   

مفصلة بعض أن�واع المنازع�ات اإلداری�ة ، وات�ساقا م�ع ذات القاع�دة ن�ص ق�انون ال�سلطة            
 ١٥( في الفقرة األولي من الم�ادة  ١٩٧٢ لسنة ٤٦ون رقم القضائیة الصادر بالقرار بالقان   

فیما عدا المنازع�ات االداری�ة الت�ي یخ�تص بھ�ا مجل�س الدول�ة ، تخ�تص              " منھ علي أنھ    ) 
وحی�ث إن المنازع�ة ف�ي تنفی�ذ حك�م ص�ادر م�ن              "  المحاكم بالفصل في كاف�ة المنازع�ات          

 وإن وصفت من   - وإما إیقافھ  والتي تستھدف  إما المضي في التنفیذ      -جھة القضاء اإلداري  
 كأص�ل ع�ام ، إل�ى ذات       -حیث وصفھا بأنھا منازع�ة تنفی�ذ ، إال أن ذل�ك ال ینف�ى انت�سابھا                

 تظل لھا الطبیعة اإلداریة وتندرج بھ اليوبالتجنس المنازعة التي صدر فیھا ذلك الحكم، 
والیغیر  الوصف  ضمن منازعات القانون العام التي یختص بنظرھا القضاء االداري ؛     
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  -  م���ن ق���انون المرافع���ات عل��ى اخت���صاص قاض���ي التنفی���ذ  ٢٧٥م��ن ذل���ك ن���ص الم��ادة   
 بمنازعات التنفیذ الموضوعیة والوقتیة،   إذ ھو -باعتباره شعبة من شعب القضاء العادي

ین��صرف ھ��ذا الحك��م إل��ى منازع��ات التنفی��ذ الت��ي  اليوبالت��م��ن قبی��ل االخت��صاص الن��وعي 
ع��ادي دون أن تجاوزھ��ا إل��ى اخت��صاص محج��وز لجھ��ة   تخ��تص بأص��لھا جھ��ة الق��ضاء ال 

 )١(القضاء اإلداري

األمر الذى یتبین منھ أن منازع�ات التنفی�ذ ــــــ�ـ المن�صوص علیھ�ا ف�ي ق�انون المرافع�ات          
ــــــ��ـ الت��ي تخ��تص بأص��لھا جھ��ة الق��ضاء اإلداري  ینعق��د االخت��صاص بنظرھ��ا للجھ��ة         

ي  القانون العام و والیتھ في ش�أن ذل�ك           األخیرة دون غیرھا ، فالقاضي اإلداري ھو قاض       
والیة عامة، تنبسط إلى كل ما ین�درج فیھ�ا ، و یخ�تص بالف�صل ف�ي المنازع�ات اإلداری�ة               

ومنازعات تنفیذ األحكام االداریة  الصادرة من محاكم  مجلس الدولة ، ومنھا  اإلشكاالت  
 ، طبق��ا للقواع��د الوقتی��ة ف��ي تنفی��ذ ھ��ذه األحك��ام ؛ألن  قاض��ي األص��ل ھ��و قاض��ي الف��رع    

 .المقررة في ذلك 

الفقھ والق�ضاء  ومن حیث إن ( ...  أحد أحكامھا أنھ وقد قضت المحكمة االداریة العلیا في  
في تنفیذ أحكام مجلس الدولة إنما تختص بنظره المحكمة الت�ي          اإلشكال  مستقران على أن    

نازع��ة  أص��درت الحك��م ، وأن��ھ ال اخت��صاص لجھ��ة الق��ضاء الع��ادي ، ف��إن خرج��ت الم        
ع��ن  اليبالت��الموض��وعیة ع��ن والی��ة جھ��ة الق��ضاء الع��ادي ف��إن ش��قھا الم��ستعجل یخ��رج     

 .)٢... )(اختصاصھ بحسبانھ فرعًا یتبع األصل 

أن القاض��ي االداري  المخ��تص بنظ��ر ال��دعوي األص��لیة ھ��و  :  و یت��ضح م��ن ھ��ذا الحك��م  
؛ طبق�ا للقاع�دة   القاضي المختص بما یثور م�ن عقب�ات ف�ي س�بیل  تنفی�ذ األحك�ام االداری�ة            

التي تقضي بأن قاضي األصل ھو قاضي الفرع ، ومن ثم  فانھ یخ�تص بمنازع�ات تنفی�ذ                 
  .في صورة  اشكال وقتي في تنفیذ الحكم إلیھ ھذه األحكام  ، والتي ترفع 

ال�وقتي  اإلش�كال  كما أن المشرع في قانون المرافع�ات المدنی�ة والتجاری�ة  أج�از أن یب�دي                
 ع��ارض وفق��ًا إلج��راءات نظ��ر ب بطل��أو  -ه م��ن مع��اوني التنفی��ذ باعتب��ار-أم��ام المح��ضر
م�ن ب�اب أول�ي  أن یف�صل      - من وجھة نظ�ري     -ستعجلة ، ومن ثم فال مانع       الدعوى   الم   

الوقتي بأمر علي عریضة توفیرا للحمای�ة القانونی�ة المؤقت�ة            اإلشكال  القاضي االداري في    
ح��ین إل��ي  تنفی��ذه ، أو ع��دم حك��م  للط��رف المت��ضرر م��ن تنفی��ذ ال - عل��ي وج��ھ ال��سرعة  -

 ال�وقتي ،  وال یح�وز ھ�ذا األم�ر      اإلش�كال  الفصل ف�ي موض�وع الن�زاع ال�ذى أس�س علی�ھ              
حجیة األمر المقضي المقررة لألحكام  القضائیة ، ومن ثم یمكن تعدیلھ من قبل القاضي ،  

                                                           

 ، مكت�ب  ١/٨/١٩٩٩ ق�ضائیة  ، جل�سة   ٢٠ ل�سنة  ١١ حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الطعن رق�م       -١
  ١٦/٢٣، ١١٨٢، ص ١، رقم الجزء ٩فني 

 البوابة ١٢/٥/١٩٩٢علیا ، جلسة .  ق ٣٢ لسنة ٣٠٤٦ المحكمة اإلداریة العلیا في الطعن رقم     حكم -٢
 القاعدة رق�م  ٣٧القانونیة ألحكام وفتاوى مجلس الدولة ، أحكام المحكمة اإلداریة العلیا، سنة المكتب الفني   

 .  وما بعدھا ، مرجع سابق ١٣٨٧ ، صـ٢ جـ١٥٠
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م�ا  الق�رار ال�سابق ، ك  إص�دار  أم�ر س�بق أن رف�ضھ اذا تغی�رت ظ�روف            إصدار  كما أن لھ    
  .یجوز للطالب أن یكرر نفس الطلب الذي  سبق رفضھ

أم�ا بالن�سبة لل�تظلم م�ن األم�ر عل�ي عری�ضة  ال�صادر ف�ي اش�كال تنفی�ذ األحك�ام االداری�ة               
، و ع�الن  فتطبق بشأنھ القواعد المتعلقة  بالخصومة العادیة ، فیتم بشأنھ اعمال قواع�د اإل           

ي الخ��صومة ب��صدور حك��م ق��ضائي   مب��دأ المواجھ��ة وغی��ره م��ن مب��ادئ التقاض��ي ، وتنتھ�� 
اإلش��كال  رف��ض أو، اإلش��كال بتأیی��د وق��ف تنفی��ذ الحك��م ال��ذي ترت��ب عل��ي مج��رد رف��ع         

واالستمرار في تنفیذ الحكم ،وذلك  بناء علي س�لطة القاض�ي  الق�ضائیة ، ویج�وز الطع�ن           
 .في ھذا الحكم بطرق الطعن العادیة وغیر العادیة المقررة قانونا 

 أورفض اصداره ، من المحكوم لصالحھ أوالقاضي الذي أصدر األمر إلي ویقدم  التظلم  
 -رف�ضھ أواألم�ر   إص�دار    بشرط أن  یكون قد أص�ابھ ض�رر م�ن             -ر الغی أو ضده   مالمحكو

 .،وأن  یكون ذو صفة في خصومة األمر علي عرضة 

  ویتم التظلم باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوي ، ویكون التظلم خالل مدة عشرة أیام م�ن            
 ھ إعالنأوالسند التنفیذي ،  إعالن من تاریخ تنفیذ األمر ك    أوتاریخ صدور األمر بالرفض     

 مرافعات ، ، والتي تطبق قواعده فیما ل�م ی�رد ب�ھ ن�ص ف�ي ق�انون        ١٩٧طبقا لنص المادة    
 . مجلس الدولة 

والحضور والغیاب الخاصة بالخصومة عالن  وتطبق في حالة التظلم من األمر قواعد اإل
دی��ة ، وی��تم إعم��ال مب��دأ المواجھ��ة وغی��ره م��ن مب��ادئ التقاض��ي ، وتنتھ��ي الخ��صومة    العا

، اإلشكال بصدور حكم قضائي وقتي بتأیید وقف تنفیذ الحكم الذي ترتب علي مجرد رفع 
واالس��تمرار ف��ي تنفی��ذ الحك��م ، ویج��وز الطع��ن ف��ي ھ��ذا الحك��م بط��رق   اإلش��كال رف��ض أو

  .الطعن العادیة وغیر العادیة 

اض��ي المخ��تص بمنازع��ات تنفی��ذ  األحك��ام ال��صادرة م��ن الق��ضاء االداري ،   فھ��و  أم��ا الق
 .رئیس المحكمة التي تنظر الدعوي الموضوعیة 

ومن المعلوم أن المنازع�ة االداری�ة تخ�ضع لقواع�د ق�انون المرافع�ات فیم�ا ل�م ی�صدر فی�ھ                  
ص أن ی��صدر الق��انون الخ��ا إل��ي  ، ١٩٧٢ ل��سنة ٤٧ن��ص ف��ي ق��انون مجل��س الدول��ة رق��م  

بالقسم القضائي لمجلس الدولة ، وھو م�ا یع�رف بق�انون المرافع�ات أم�ام مجل�س الدول�ة ،                    
  .ولم یصدر حتي كتابة ھذه السطور 

المادة ومن حیث إن ".....وتطبیقا لذلك قضت المحكمة االداریة العلیا في أحد أحكامھا أن 
تطب��ق " أن  ب��شأن مجل��س الدول��ة ت��نص عل��ى   ١٩٧٢ ل��سنة ٤٧الثالث��ة م��ن الق��انون رق��م   

االجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فیما ل�م ی�رد                
ومن حی�ث  ".....أن یصدر قانون االجراءات الخاصة بالقسم القضائي إلي فیھ نص وذلك    

أن ی�صدر ق�انون االج�راءات    إل�ي  مفاد ما تقدم أن الم�شرع ف�ي ق�انون مجل�س الدول�ة و             إن  
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أمام محاكمھ أوجب تطبیق أحكام قانون المرافعات فیما لم یرد في شأنھ  الخاص بالتقاضي 
  ).١..." (نص خاص في قانون مجلس الدولة 

إلي   أنھ طالما أن   أحكام قانون المرافعات تطبق  فیما لم یرد فیھ نص   ون اول     

ضرورة أن یصدر قانون االجراءات الخاصة بالقسم القضائي  بمجل�س الدول�ة ،  فم�ن  ال�              
بمكان توسیع األخذ بفك�رة األوام�ر عل�ي ع�رائض ف�ي الق�ضاء االداري ،س�واء ف�ي وق�ف               

ف�ي ك�ل حال�ة ی�نص     أوف�ي اش�كاالت تنفی�ذ األحك�ام االداری�ة ،      أوتنفیذ القرارات االداریة ،    
عل�ي عری�ضة ب�شأنھا  ،  وذل�ك   لتحقی�ق حمای�ة             أم�را   فیھا القانون علي جواز  اصداره         

ونی��ة الج��دیرة بالحمای��ة ، لح�ین ص��دور حك��م ف��ي موض��وع الن��زاع ،   س�ریعة للمراك��ز القان 
خاصة أن ذلك یختصر الكثیر من الوقت  واالج�راءات ، وی�وفر  حمای�ة س�ریعة للحق�وق                      

  .األمرإصدار أن تھدر نھائیا اذا لم یتم أو القانونیة من الضرر ز المراكأو

س الدولة ، ألن المنازعة قانون خاص بالمرافعات أمام مجلإصدار  وأنشد المشرع سرعة    
االداری��ة لھ��ا طبیع��ة خاص��ة  تختل��ف  بع��ض ال��شيء ع��ن المنازع��ة المدنی��ة وغیرھ��ا م��ن    
منازعات القانون الخاص   ، وأرج�و أن یتبن�ي ھ�ذا الق�انون ح�ین ص�دوره نظ�ام األوام�ر            

األوام�ر عل�ي ع�رائض ، ونظ�ام قاض�ي      إص�دار   علي عرائض ،والذي یك�ون م�ن س�لطتھ          
وم  بتذلیل العقبات أمام تنفیذ األحكام واألوامر علي عرائض الصادرة من التنفیذ والذي یق

جمیع المحاكم االداریة علي اختالف درجاتھا ؛ لتتحول الفكرة من مجرد تطبیقات متناثرة 
فك�رة متكامل�ة لھ�ا قواع�دھا ونظامھ�ا الق�انوني بم�ا        إل�ي  في رب�وع أحك�ام الق�ضاء اإلداري     

  .ریة یتفق مع طبیعة المنازعة االدا

                                                           

علی��ا  ،ال��دائرة الثانی��ة ،جل��سة .  ق٤٥ ل��سنة  ٤٥٣٢ی��ا ف��ي الطع��ن  رق��م  حك��م المحكم��ة اإلداری��ة العل-١
 .البوابة القانونیة لمبادئ وأحكام المحكمة اإلداریة العلیا ، مرجع سابق  ، ٤،٣، ، ص ٢٨/٦/٢٠١٤
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 اطب اث

  ض طت اء اداري وار  راض

من الحاالت التي یجوز فیھا استصدار أم�ر عل�ى عری�ضة المن�صوص علیھ�ا ف�ي       : تمھید  
 ، والذي یطبق فیم�ا ال یوج�د ب�ھ    ١٩٦٨ لسنة ١٣قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم    

 : نص في قانون مجلس الدولة ، بما ال یتعارض مع طبیعة المنازعة االداریة ، اآلتي 

  ): ١(اضي  التنفیذ حاالت من اختصاص ق:  أوال 

  )مرافعات ٣٠٠م ( األمر بتنفیذ السندات الرسمیة المحررة في بلد أجنبي -١

 األمر بالحجز التحفظي وتق�دیر دی�ن الح�اجر تق�دیرا مؤقت�ا إذا ل�م یك�ن بی�د ال�دائن س�ند               -٢
  ) مرافعات ٢ فقرة ٣١٩م ( حكم غیر واجب النفاذ أوتنفیذي 

حكم ولو أودى الغیر إذا لم یكن بید الدائن سند تنفیذي  األمر بتوقیع حجز ما للمدین ل- -٣
  ). مرافعات٣٢٧/ م(كان غیر واجب النفاذ 

الفضة أوسبائك الذھب أواألمر بتعیین خبیر لتقدیر قیمة المعادن النفیسة كالمصوغات       -٤
      ) مرافعات  ٢٥٨/٢م (األحجار الكریمة أوالمجوھرات أو

  ) مرافعات ٢/ ٣٦٥م(لحجز على ما في  جیبھ  االذن بتفتیش المدین لتوقیع ا-٥

  ٣٩٠م ( األمر بنقل األشیاء المجوزة في حالة عدم وجود المدین أومن یقب�ل الحراس�ة          -٦
  ).مرافعات 

  ) مرافعات ٣٩٧/١م  (- ز الحاجأو إذا كان غیر المدین -األمر بتقدیر أجر الحارس -٧

 باس�تبدال   ر األم أوال المحجوز علیھا     األمو ل استغال أواألمر بتكلیف الحارس بإدارة       -٨
  ) مرافعات ٣٧٠م ( الحارس 

  م. ( األمر بمد میعاد بیع المنقوالت المحجوزة-٩   ) مرافعات ٣٧٠/١

  األم��ر ب��إجراء البی��ع قب��ل انق��ضاء ثمانی��ة أی��ام م��ن اج��راء الحج��ز إذا ك��ان األش��یاء      -١٠
  ). مرافعات ٣٧٦/٢م( عرضة  لتقلب األسعار ع بضائأوالمحجوزة عرضة للتلف 

                                                           

یحی��ي اس��ماعیل ، مجل��ة الق��ضاة ، الع��دد الث��اني ، ال��سنة الخام��سة والع��شرون ، ع��دد یولی��و  / مست��شار -١
التعلی��ق : حام��د عك��از. عزال�دین الدناص��وري ، أ  . إلی��ھ  ومابع��دھا ، أش��ار ٣٠٦ ، ص ١٩٩٣ودی�سمبر  

 . ومابعدھا ، مرجع سابق ٩٢٩خیرت راضي ، الجزء الرابع ، ص .علي قانون المرافعات، تقدیم أ
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م (األم�ر بتحدی�د المك�ان ال�ذي یج�ري ف�ي البی�ع ف�ي حال�ة اختالف�ھ ع�ن مك�ان الحج�ز              -١١
  )  مرافعات ٣٣٧

  ) مرافعات ٣٧٩م. (عن بیع المحجوزات عالن األمر بزیادة وسائل اإل -١٢

  ). مرافعات ٤٠٠م ( في بیع األسھم والسندات ر الغیأواألمر بتعیین السمسار  -١٣

بالترخیص للمحضر بدخول العقار للحصول عل�ى البیان�ات الالزم�ة لوص�ف            األمر   -١٤ 
  ) مرافعات ٢٠١م (العقار ومشتمالتھ

في الحل�ول مح�ل     ) تسجیل نزع الملكیة    (  االذن لمن أعلن تنبیھا الحقا في التسجیل         - ١٥
  ). مرافعات ٢٠٢م( من أعلن التنبیھ األسبق وأن یتولى السیر في االجراءات 

  )  مرافعات ٤٠٣م .(الحلول على ھامش تسجیل تنبیھ نزع الملكیة السابق  األمر ب-١٦

  ). مرافعات ٤٠٦/٢م (  األمر بحصاد المحصوالت وجني الثمار الطبیعیة وبیعھا -١٧

 األمر بتحدید یوم البیع إذا كان یوم البیع المحدد بقائمة ش�روط البی�ع ق�د س�قط بتق�دیم                  -١٨
  ).فعات  مرا٤٢٦م ( اعتراضات على القائمة

  )  مرافعات ٢٢٧م )( تحدید مكان البیع (إجراء البیع في غیر مقر المحكمة  األمر ب-١٩ 

  ) مرافعات ٢٣١م (  فیھر االختصاأوعن البیع عالن  األمر بزیادة اإل-٢٠ 

ھ�ذا  إع�الن   األمر بتقدیر مصاریف اجراءات التنفیذ بما فیھا مقابل أتعاب المحام�اة و            -٢١
  ) .  مرافعات ٤٣٤/٢م( قبل افتتاح المزایدة التقریر في الجلسة 

األمر بإیقاف البیع بالنسبة الى كل األعیان المحجوز علیھا في األح�وال المن�صوص     -٢٢
  )مرافعات ٢٥٧المادة( علیھا في

  : حاالت من اختصاص قاضي  األمور الوقتیة: ثانیا

  ). مرافعات٧( في المادة في غیر المواعید المبینة ذ التنفیأوعالن  االذن بإجراء اإل -١

  ). مرافعات ٨م ( إعالنھا  م بعدأوورقة إعالن األمر ب -٢

 أوم��د المواعی��د  أو  األم��ر بانق��اص میع��اد الم��سافة لم��ن یك��ون موطن��ھ ف��ي الخ��ارج         -٣
  ). مرافعات ١٧م ( ممتدةاباعتبارھ

  ). مرافعات ٦٦م( األمر بانقاص مواعید الحضور  -٤
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( فیذی�ة األول�ي ف�ي حال�ة امتن�اع قل�م الكت�اب ع�ن اعطائھ�ا                   األمر بإعط�اء ال�صورة التن      -٥
 ).  مرافعات ١٨٢م

وال مانع من صدور أمر علي عریضة في مثل ھذه الحاالت من القضاء االداري ،خاصة 
عل�ى الق��ضاء  ) األوام�ر عل�ي ع�رائض    (أن الم�شرع ل�م یق�صر   األوام�ر الوالئی�ة ومنھ�ا       

رئ��یس (  قاض��ي  األم��ور الوقتی��ة ،  وھ��و  الع��ادي وح��ده ،  ب��ل إن��ھ  ق��د  اعت��رف بوج��ود 
  .في جمیع المحاكم االداریة علي اختالف درجاتھا ) المحكمة 

 ل��سنة ٥٢ م��ن ق��انون حمای��ة الملكی��ة الفكری��ة رق��م    ٣٣وذل��ك فیم��ا ن��صت  علی��ھ  الم��ادة    
 المنفع�ة أن یطل�ب م�ن رئ�یس          ج نم�وذ  أویجوز لصاحب براءة االخت�راع      "علي أنھ   ٢٠٠٢

 أوأم��ر ب��إجراء تحفظ��ي ب��شأن المنتج��ات     إص��دار سب األح��وال المحكم��ة المخت��صة بح��  
 المدعي بتقلی�دھا للمن�تج ال�صادر عن�ھ ب�البراءة وفق�ا للوص�ف التف�صیلي ال�ذي ت�م                عالبضائ

 المنفع�ة وی�صدر األم�ر ب��اإلجراءات    ج نم�وذ أواالف�صاح عن�ھ ف�ي وثیق�ة ب�راءة االخت�راع       
یتضمن بقاءھ�ا بحالتھ�ا ، ویج�وز        الالزمة لحفظ ھذه المنتجات والبضائع علي النحو الذي         

قبل رف�ع ال�دعوي وی�سقط بع�دم رفعھ�ا خ�الل ثمانی�ة أی�ام م�ن ت�اریخ                 إلیھ  أن یصدر األمر    
  .الصدور

لرئیس المحكم�ة المخت�صة بأص�ل    " من ذات القانون علي أنھ    )  ٣٥( كما نصت المادة     -
إجراء النزاع بناء علي طلب كل ذي شأن وبمقتضي أمر یصدر علي عری�ضة أن ی�أمر ب�      

 من االجراءات التحفظیة المناسبة وفاء لما یقضي بھ من الغرام�ات والتعوی�ضات      ر أكث أو
  " ، كما لھ أن یأمر بإتالف األشیاء المتحفظ علیھا عند االقتضاء 

لوزیر "  من   أنھ ٢٠١٣ لسنة ١٠٧  من القانون  رقم ١٠ و ما نصت علیھ المادة رقم -
 في حالة  حصول  جھات األمن ، وقبل المیعاد المحدد          األمن المختص    ر لمدی أوالداخلیة  

 ، بن�اء عل�ى معلوم�ات جدی�ة  ع�ن وج�ود م�ا                 ة التظ�اھر  أو ب الموك أولبدء االجتماع العام    
یھدد األمن والسلم التقدم  بطلب إلى قاضي  األمور الوقتیة بالمحكمة االبتدائی�ة المخت�صة       

 ر تغیی�  أونقلھ�ا إل�ى مك�ان آخ�ر         أو ةلتظاھر ا أو ب الموك أو االجتماع العام    ء إرجا أوإللغاء  
  "مساره

 ب�شأن البن�اء الموح�د م�ن         ٢٠٠٨ ل�سنة    ١١٩ من القانون رق�م      ٨٧ ومانصت علیھ المادة     -
  بالتزاماتھ   یف بحسب األحوال بعد تكلیف الشاغل الذي لم         ھ نائب أوولرئیس االتحاد   " أنھ  

ب�األداء وتك�ون العق�ارات       أم�را المالیة أن یستصدر من قاض�ي  األم�ور الوقتی�ة المخ�تص              
م�ع مالحظ�ة أن أم�ر    " الحك�م أووالمنقوالت الم�شمولة بح�ق االمتی�از ض�امنة لتنفی�ذ األم�ر           

 . األداء یصدر بأمر علي عریضة 

ق��انون إص�دار   ب��شأن ٢٠٠٥ ل�سنة  ٩١ م�ن الق��انون رق�م   ١٠٧وم�ا ن�صت علی��ھ الم�ادة       
 الخزان��ة العام��ة معرض��ة إذا تب��ین للم��صلحة أن حق��وق"  ال��ضریبة عل��ى ال��دخل م��ن أن��ھ  

عل��ى أم��را لل��ضیاع فلرئی��سھا أن یطل��ب م��ن قاض��ي األم��ور الوقتی��ة المخ��تص أن ی��صدر   
عریضة بحجز األموال التي تكفي الستیفاء الحقوق المعرضة للضیاع منھا تح�ت أي  ی�د                
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كانت ، وتعتبر األموال محجوزة بمقتضي ھذا األمر  حجزا تحفظیا وال یج�وز الت�صرف          
بع�د م�ضي     أو م�ن رئ�یس الم�صلحة    ر بق�را أو رفع الحجز بحك�م م�ن المحكم�ة       فیھا إال إذا  

س�تین یوم��ا  م��ن ت�اریخ توقی��ع الحج��ز دون إخط�ار المم��ول بقیم��ة ال�ضریبة طبق��ا  لتق��دیر     
 .المأموریة المختصة

م��ا ورد ف��ي :   و م��ن األدل��ة عل��ي معرف��ة الق��ضاء االداري بنظ��ام األوام��ر عل��ي ع��رائض
" .. قسمي الفت�وي والت�شریع بمجل�س الدول�ة الم�صري م�ن  أن�ھ            فتوي للجمعیة العمومیة ل   

استظھرت الجمعیة العمومیة من استعراض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاری�ة أن    
وتباشر الوظیف�ة  ....الوظیفة الوالئیة للمحاكم تباشر عادة في صورة أوامر علي عرائض      

تباش�ر ف�ي ص�ورة أوام�ر األداء ، وأن     القضائیة في صورة أحكام ،ولیس ثمة ما یمن�ع أن   
األوامر علي عرائض التي تباشر بموجبھا المحاكم وظیفتھا الوالئیة ، في الحدود المقررة 
قانون��ا ال تح��وز الحجی��ة الت��ي تتمت��ع بھ��ا األحك��ام الق��ضائیة ، والی��ستنفذ  القاض��ي ال��وقتي   

ان��ت األوام��ر عل��ي ول��ئن ك....س��لطتھ بإص��دارھا ، وانم��ا یج��وز ل��ھ مخالفتھ��ا ب��أمر جدی��د   
النف��اذ ( ع��رائض تتمت��ع بالنف��اذ المعج��ل بغی��ر كفال��ة بق��وة الق��انون ، إال أن ھ��ذه الخاص��یة   

( انما ترتبط بأمر علي عریضة بالمعني الذي یق�صده الم�شرع ف�ي ذل�ك الق�انون       ) المعجل
وھو ال�ذي تت�وافر فی�ھ المقوم�ات األساس�یة المق�ررة             ) قانون المرافعات المدنیة والتجاریة     

قانونا لذلك ، فالبد وأن یكون صادرا في إحدى الح�االت الت�ي ی�نص الق�انون عل�ي ج�واز                      
است�صدار أم�ر فیھ��ا ، وأن ی�صدر األم�ر م��ن قاض�ي األم�ور الوقتی��ة بالمحكم�ة المخت��صة        

من رئیس الھیئة التي تنظر الدعوي ، بحسبانھ صاحب  االختصاص  في ھ�ذا ال�شأن ،                 أو
 لقاضي األمور الوقتیة ي النوعأوالختصاص الوالئي في حدود اصدار وأن یجري ھذا اإل

 ٣ الھیئة ، وترتیبا علي ما تقدم ، ولما كان الثابت أن األم�ر عل�ي عری�ضة رق�م     س رئی أو
صادر في غیر الحاالت الني ی�نص الق�انون       .....  الصادر من رئیس محكمة      ٢٠٠٣لسنة  

ص ال�والئي المعق�ود     فیھا علي جواز اص�داره ، ھ�ذا ف�ضال ع�ن تج�اوزه لنط�اق االخت�صا                 
لمن أصدره طبقا للدستور والقانون ، والمحجوز لمحاكم مجلس الدول�ة بح�سبانھا ص�احبة               
االختصاص دون غیرھا في وقف تنفیذ القرارات االداریة ، ومن ثم ال یكون ل�ذلك األم�ر     

  ).١.." (من أثر علي وقف تنفیذ القرارات االداریة 

  بمفھوم المخالفة أن األوامر  علي عرائض التي ال ویستفاد مما تقدم أن ھذه الفتوي تشیر
یخ��تص بھ��ا الق��ضاء الع��ادي ،  ینعق��د اص��دارھا  والئی��ا لجمی��ع المح��اكم االداری��ة عل��ي         

اختالف درجاتھا  ،  ، وأن األمر الصادر علي عریضة بوقف تنفیذ القرار االداري  م�ن                   
  ،  ل�یس ل�ھ أي أث�ر عل��ي    قاض�ي األم�ور الوقتی�ة  ف�ي المحكم�ة الجزئی�ة بالق�ضاء الع�ادي        

وقف تنفیذ القرارات االداریة ؛ ألنھ صادر من  محكمة غیر مختصة والئیا بذلك ، األمر            
الذي یؤك�د  امكانی�ة وق�ف تنفی�ذ الق�رارات االداری�ة م�ن مح�اكم مجل�س الدول�ة ب�أمر عل�ي                          

  .عریضة بحسبانھا صاحبة االختصاص في وقف تنفیذ القرارات االداریة 
                                                           

 ، مل�ف  رق�م   ٢٨/١٢/٢٠٠٦ ، بتاریخ ١٠٠٥ فتوي الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوي والتشریع رقم    -١
 ومابع��دھا  ، البواب��ة القانونی��ة لمب��ادئ وفت��اوي مجل��س الدول��ة ،ش��ركة خ��دمات         ١٧٦،  ص ٧/٢/٢٥٥

 .٢٠١٠المعلومات التشریعیة ومعلومات التنمیة ، ال دس 



 - ٣٠١٢ -

طبیق�ات لألوام�ر عل�ي ع�رائض  ف�ي الق�ضاء االداري ، وم�ن ذل�ك عل�ي               وتوجد بعض الت  
  سبیل المثال  

 : أمر علي عریضة باإلذن بالحجز التحفظي : أوال 

إ اخت��صاص الق��ضاء اإلداري  "  ق��ضت المحكم��ة اإلداری��ة العلی��ا ف��ي أح��د أحكامھ��ا أن       
لق ألصل تلك بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود اإلداریة ھو  اختصاص شامل ومط

المنازع��ات وم��ا یتف��رع عنھ��ا باعتب��ار أن الق��ضاء اإلداري ھ��و وح��ده دون غی��ره ص��احب 
الوالیة الكاملة بنظر المنازعات الناشئة عن العقود اإلداریة وما یتفرع عنھا ، یستوي في       
ذلك ما یتخ�ذ منھ�ا ص�ورة ق�رار إداري وم�ا ال یتخ�ذ ھ�ذه ال�صورة  ، طالم�ا ت�وافرت ف�ي                      

قة التعاقد اإلداري ، وعلى مقتضي  ذلك یفصل الق�ضاء اإلداري ف�ي الوج�ھ               المنازعة حقی 
المستعجل من المنازعة المستندة إلى العقد اإلداري على اعتبار أنھ م�ن الطلب�ات الفرعی�ة          

 ال تحتم�ل  ة تحفظی� أوالمستعجلة التي تعرض على قاض�ي  العق�د التخ�اذ إج�راءات وقتی�ة              
 الحق الناش�ئ   ة لحمای أو یتعذر تداركھا    ج نتائ أو خطر   التأخیر وتدعو إلیھا الضرورة لدفع    

طرح النزاع ب�شأنھ عل�ى قاض�ي العق�د ول�یس م�ن       أوعن العقد لحین الفصل في موضوعھ   
ش��ك أن طل��ب اإلذن ب��أمر الحج��ز التحفظ��ي ھ��و م��ن اإلج��راءات التحفظی��ة العاجل��ة الت��ي     

 والی��ة الق��ضاء ت�ستھدف حمای��ة الح��ق الناش��ئ ع��ن  العق��د اإلداري ،  وال��ذي ت��ستنھض ل��ھ 
الكامل للقضاء اإلداري بوصف أنھ ینبث�ق ع�ن رابط�ة عقدی�ة وی�دخل ف�ي  منطق�ة العق�د ،           
وم��ن ث��م فإن��ھ یج��وز طل��ب اإلذن ب��الحجز التحفظ��ي م��ن رئ��یس محكم��ة الق��ضاء اإلداري    
باعتبارھا المحكمة المختصة بالفصل في أصل الحق استنادا إلى األحكام المتعلقة بالحجز            

  من ق�انون المرافع�ات المدنی�ة والتجاری�ة        ٣٢٤إلي  ٣١٦ة في المواد من   التحفظي الوارد 
 ،  حی��ث ل��م ی��رد ن��ص خ��اص ف��ي ق��انون مجل��س  ١٩٦٨ ل��سنة ١٣ال��صادر بالق��انون رق��م 

 التي تطلب م�ن قاض�ي  العق�د اإلداري حمای�ة     ة التحفظیأوالدولة ینظم اإلجراءات الوقتیة     
تع��ارض األحك��ام المتعلق��ة ب��الحجز التحفظ��ي   للحق��وق الناش��ئة ع��ن العق��ود اإلداری��ة وال ت  

المنصوص علیھا ف�ي ق�انون المرافع�ات م�ع طبیع�ة المنازع�ات االداری�ة المتعلق�ة ب�العقود            
االداریة ، بل إنھا من مستلزمات حمایة الحقوق الناشئة عنھا وذل�ك تطبیق�ا ألحك�ام الم�ادة          

 فیم�ا ن�صت علی�ھ    ١٩٧٢ ل�سنة  ٤٧قانون تنظیم مجلس الدولة رقم  إصدار  من قانون   ) ٣(
تطب���ق أحك��ام ق���انون المرافع��ات فیم���ا ل��م ی���رد فی��ھ  وذل���ك إل��ى أن ی���صدر ق���انون      (ب��أن  

وقد استقر قضاء المحكم�ة اإلداری�ة العلی�ا عل�ى     )   ..باإلجراءات الخاصة بالقسم القضائي  
أن تطبق أحكام قانون المرافعات فیما لم یرد فیھ نص خاص متي كانت ال تتعارض نصا         

ظام مجلس الدولة وأوضاعھ الخاصة وطبیعة المنازعة اإلداریة ،  وال یغی�ر       وروحا مع ن  
من ذلك ما یقوم علیھ الطعن الماثل بمقولة أن األمر بتوقیع الحجز التحفظي قد صدر قبل             
أن تق��وم الھیئ��ة المطع��ون ض��دھا برف��ع ال��دعوى بأص��ل الح��ق أم��ام المحكم��ة الت��ي أص��در  

 مرافعات  والتي تنص ٣١٩الفقرة األخیرة من المادة  رئیسھا ھذا األمر بالمخالفة ألحكام 
وإذا كانت الدعوي مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة   جاز طل�ب   (علي أنھ   

وأن�ھ عل�ي ھ�ذا الوج�ھ ل�م یك�ن بی�د        ) اإلذن بالحجز من رئ�یس الھیئ�ة الت�ي تنظ�ر ال�دعوى         
عم�ال بالم�ادة    اليوبالت� دار ، الھیئة المطعون ضدھا سند تنفی�ذي ، ودینھ�ا غی�ر مع�ین المق�             

 مرافعات ، كان یتعین استصدار األمر بتوقیع الحجز التحفظي من قاضي التنفی�ذ              ٣١٩/٢
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كان أوحكم غیر واجب النفاذ أواذا لم یكن بید الدائن سند تنفیذي       (، والتي تنص علي أنھ        
فی�ھ ب�الحجز   دینھ غیر مع�ین المق�دار ف�ال یوق�ع الحج�ز إال ب�أمر م�ن قاض�ي  التنفی�ذ ی�أذن                         

، ذل�ك أن ھ�ذا الوج�ھ م�ن النع�ي  م�ردود ب�أن الق�ضاء               ..)ویقدر دین الح�اجز تق�دیرا مؤقت�ا       
اإلداري وھو في مجال األخذ بأحكام قانون المرافع�ات ال یتقی�د حرفی�ا بن�صوصھا، وإنم�ا        
یستلھم منھا ما یتفق مع أوضاع النظام القضائي في مجلس الدولة  ، ومن ھذه الن�صوص   

 واإلجراءات المن�صوص علیھ�ا ف�ي الف�صل األول م�ن الب�اب الثال�ث المتعلق�ة            تلك األحكام 
  )١."  (بتعیین الحارس علي المنقوالت المحجوز علیھا 

یستقاد م�ن الحك�م ال�سابق أن�ھ إذا  ك�ان الن�زاع ف�ي أص�ل الح�ق ین�درج ض�من المنازع�ات                 
إن األمر بالنسبة  االداریة والتي یختص بھا مجلس الدولة وحده كجھة قضائیة مستقلة ،   ف

لطلب االذن بالحجز التحفظي والذي یصدره القاضي بأمر عل�ي عری�ضة من�وط بالق�ضاء      
االداري ،  فال یتصور أن یكون طلب اإلذن ب�أمر الحج�ز التحفظ�ي من�وط بجھ�ة الق�ضاء                
العادي طالما كان�ت المنازع�ة توص�ف بأنھ�ا اداری�ة ، وإال ك�ان ذل�ك ع�دوانا  عل�ى والی�ة                 

   .مجلسً الدولة

أمر علي عریضة بتوقیع الحجز التحفظي علي المنتجات المقل�دة تمكین�ا ل�صاحب         : ثانیا  
  : براءة االختراع من اثبات التقلید 

م�ن   ) ٤٩( طبق�ًا للم�ادة   "..  قضت  المحكمة االداریة العلی�ا ف�ي أح�د أحكامھ�ا أی�ضا أن�ھ              
م��اذج ال��صناعیة  ب��شأن ب��راءات االخت��راع والرس��وم والن ١٩٤٩ ل��سنة ١٣٢الق��انون رق��م 

 یج��وز ل��صاحب ب��راءة االخت��راع أثن��اء نظ��ر      ١٩٥٥ ل��سنة ٦٥٠المعدل��ة بالق��انون رق��م   
باتخ�اذ اإلج�راءات   أمرا الدعوى اإلداریة أن یستصدر من رئیس محكمة القضاء اإلداري          

 عل���ى المنتج���ات المقل���دة واألدوات واآلالت الت���ي    التحفظ���يالتحفظی���ة وتوقی���ع الحج���ز   
 وقت�ي  وذلك تمكینًا لصاحب البراءة من إثبات التقلید ، وھ�و إج�راء       استخدمت في التقلید ،     

حتى یفصل في ال�دعوى اإلداری�ة المقام�ة ع�ن ب�راءة االخت�راع وإثب�ات ملكیتھ�ا ل�صاحب                    
  )..٢..... (الحق فیھا 

أم�ر عل�ي   إص�دار  ویستفاد من الحك�م ال�سابق أن�ھ یج�وز لقاض�ي محكم�ة الق�ضاء االداري             
فظ�ي عل�ي المنتج�ات المقل�دة واآلالت الم�ستخدمة ف�ي التقلی�د،               عریضة بتوقیع الحج�ز التح    

أن یق�ضي ف�ي ال�دعوي     إل�ي   حفاظا علي حق صاحب براءة االختراع م�ن اثب�ات التقلی�د ،              
  .الموضوعیة المرفوعة بإثبات ملكیة صاحب الحق في براءة االختراع 

 

                                                           

 ،مكتب ٢٢/٢/١٩٩٩علیا ، جلسة .  ق ٣٥ لسنة ٣٧٢١حكم المحكمة اإلداریة العلیا في الطعن رقم    -١
 . ألحكام وفتاوي مجلس الدولة ، مرجع سابق ، البوابة القانونیة٤١١ص ١  ج ٤٤فني رقم 

، ، ١٠/٦/٢٠٠٦علی�ا  ، ،جل�سة   .  ق٤٧ ل�سنة   ٦٧١٤ حكم المحكمة اإلداریة العلیا في الطعن  رقم      -٢
 .البوابة القانونیة لمبادئ وأحكام المحكمة اإلداریة العلیا ، مرجع سابق ، ٩٤٥، ص ١٣٤مبدأ رقم 
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  .ي مد الوقف مرة أخرأوأمر علي عریضة بصرف نصف األجر الموقوف : ثالثا  

من خالل استعراض بع�ض أحك�ام الق�ضاء االداري عث�رت عل�ي حك�م  یفی�د ب�أن م�د م�دة                 
الوق��ف ع��ن العم��ل لثالث��ة ش��ھور أخ��ري ، وك��ذلك األم��ر ف��ي ش��أن ص��رف ن��صف مرت��ب  

 الموقوف عن العمل ، إنما یتم بأمر علي عریضة من رئیس المحكم�ة      ف الموظ أوالعامل  
ة اإلداریة ، لك�ن ل�م یعتب�ره الق�ضاء اإلداري م�ن             التأدیبیة منفردا بناء علي طلب من النیاب      

الوالئی��ة للقاض�ي االداري ،وإنم��ا اعتب��ره م��ن قبی�ل األحك��ام الق��ضائیة الت��ي   األعم��ال قبی�ل  
  .یجوز الطعن فیھا أمام المحكمة االداریة العلیا 

وم��ن حی��ث إن " ...وتطبیق��ا ل��ذلك ق��ضت المحكم��ة اإلداری��ة العلی��ا ف��ي أح��د أحكامھ��ا إن��ھ   
ذه المحكمة قد جري على أن القرارات التي ت�صدرھا المح�اكم التأدیبی�ة ف�ي ش�أن              قضاء ھ 

طلبات مد مدة الوقف وصرف نصف  مرتب العام�ل الموق�وف ب�سبب الوق�ف ع�ن العم�ل             
بمثابة األحكام القضائیة التي یجوز الطعن فیھ�ا أم�ام المحكم�ة اإلداری�ة العلی�ا ف�ي المیع�اد                    

ات بال��دعوي التأدیبی��ة ارتب��اط الف��رع  باألص��ل ،وألن   المق��رر قانون��ا الرتب��اط ھ��ذه الطلب��  
المحكمة التأدیبیة  تستمد اختصاصھا بالبت فیھا من اختصاصھا بنظر الدعوي التأدیبیة ،             

 ق�د   ١٩٧٢ ل�سنة    ٤٧من قانون مجلس الدولة رق�م       ) ١٦(والیغیر من ھذا النظر أن المادة       
بیة منف�ردا إذ أن الق�رار ال�صادر     رئیس المحكمة التأدیإلي أسندت الفصل في تلك الطلبات   

ف��ي ھ��ذا ال��شأن یع��د ق��رارا ق��ضائیا یج��وز الطع��ن فی��ھ أم��ام المحكم��ة اإلداری��ة العلی��ا ،            
ق�د أص�در ق�راره بع�دم  ص�رف           ...ومن حیث أنھ لما ك�ان رئ�یس المحكم�ة التأدیبی�ة             ......

ة نصف المرتب الموقوف صرفھ للطاعنة ، وأصدر بذات الجلسة قرارا بمد وقف الطاعن�      
عن العمل لمدة ثالثة شھور من تاریخ انتھ�اء م�دة  الوق�ف ال�سابق ، وق�د طعن�ت الطاعن�ة            

  ).١(" ..في ھذین القرارین ، لذلك یكون الطعن جائزا وتختص ھذه المحكمة بنظره 

 أوص��رف ن��صف مرت��ب العام��ل  أووف��ي خ��صوص اعتب��ار ق��رار م��د الوق��ف ع��ن العم��ل   
ا ، ق�ضت المحكم�ة االداری�ة العلی�ا  ف�ي أح�د           الموقوف قرارا قضائیا ولیس والئی     فالموظ

قضاء ھذه المحكم�ة  م�ستقر عل�ى اخت�صاصھا بنظ�ر       ومن حیث إن    ......"...أحكامھا أنھ   
الطعون في الق�رارات الت�ي ت�صدرھا المح�اكم التأدیبی�ة ف�ي الطلب�ات الخاص�ة بم�د الوق�ف                   

العم�ل  احتیاطیا ع�ن العم�ل ، وب�صرف الج�زء الموق�وف م�ن المرت�ب ب�سبب الوق�ف ع�ن                      
،وذل��ك ألن ھ��ذه الطلب��ات إذ ت���رتبط  بال��دعوي التأدیبی��ة ارتب���اط الف��رع باألص��ل ، ف���إن        

والیغیر م�ن ھ�ذا النظ�ر أن        ... القرارات الصادرة فیھا تكون قرارات قضائیة ال والئیة ،          
 ق��د أس�ندت الف�صل ف�ي تل��ك    ١٩٧٢ ل�سنة  ٤٧م�ن ق�انون مجل��س الدول�ة رق�م     ) ١٦(الم�ادة  

كمة التأدیبیة منفردا إذ أن األمر ال یعدو أن یكون  تعدیال اجرائیا    رئیس المح إلي  الطلبات  
ی��ستھدف التخفی��ف ع��ن المح��اكم التأدیبی��ة حت��ي ال یك��ون اخت��صاصھا ب��ذلك عل��ي ح��ساب    

                                                           

، ٢٣/٣/١٩٨٥ ق��ضائیة علی��ا جل��سة   ٢٨ ل��سنة ٨٢لطع��ن رق��م   حك��م المحكم��ة اإلداری��ة العلی��ا ف��ي ا  -١
 .، البوابة القانونیة لمبادئ وأحكام المحكمة اإلداریة العلیا ، مرجع سابق ٨٢٥،٨٢٤،  ص ١٢٤مبدأرقم
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اإلنجاز المطلوب للقضایا ، وعلي ذلك یظل القرار الصادر من رئ�یس المحكم�ة ف�ي ذل�ك                 
  ).١(...." داریة العلیاقرارا قضائیا ویجوز الطعن فیھ أمام المحكمة اإل

وأیا ما كان األمر فإنھ یستفاد من ذلك أن القاضي االداري یصدر قراره في شأن م�د م�دة           
الوق��ف االحتی��اطي ، وص��رف ن��صف المرت��ب للموظ��ف الموق��وف ع��ن طری��ق أم��ر عل��ي  

  .عریضة 

مما یستفاد من�ھ أن�ھ ال م�انع م�ن توس�یع األخ�ذ بفك�رة األوام�ر عل�ي ع�رائض ف�ي الق�ضاء                 
  .داري اال

  :أمر علي عریضة بتقدیر الرسوم القضائیة : رابعا 

 م��ن ١١الم��ادة وم��ن حی��ث إن "... ق��ضت المحكم��ة االداری��ة العلی��ا ف��ي أح��د أحكامھ��ا أن  
بشأن تعریفة الرسوم واالج�راءات المتعلق�ة بھ�ا         ١٩٤٦ أغسطس   ١٤الالئحة الصادرة في    

أمر یصدر من رئیس الدائرة     تقدر الرسوم ب  " أمام محكمة القضاء االداري تنص علي أن        
التي أصدرت الحكم بناء علي طلب سكرتاریة المحكمة وتقوم السكرتاریة من تلقاء نفسھا 

الب���ادي مم���ا تق���دم أن وم���ن حی���ث إن " ......طل���وب من���ھ الرس���م المإل���ي األم���ر إعالن ب���
م سكرتاریة المحكمة ھي التي تمثل الدولة في المطالبة بالرس�وم الق�ضائیة فھ�ي الت�ي تتق�د                 

المطل�وب  إل�ي  رئیس الدائرة التي أصدرت الحكم بطل�ب تق�دیر الرس�م ث�م تعل�ن األم�ر         إلي  
  ).٢.." (المطلوب منھ الرسم إلي منھ الرسم ثم تعلن األمر 

 یتضح من ھذا الحكم أن تقدیر  رسوم الدعوي یكون  بأمر علي عریضة بناء علي طلب 
تبارھ��ا جھ��ة اداری��ة مخت��صة    مق��دم م��ن س��كرتاریة  جل��سة محكم��ة الق��ضاء االداري باع    

  .بتحصیل الرسوم

   .أمر علي عریضة بتقدیر أتعاب الخبیر ومصاریف الدعوي: خامسا 

"..  قضت المحكمة االداریة العلیا  في أحد أحكامھا  بخصوص مصروفات ال�دعوي أن�ھ             
إص�دار   م�ن ق�انون المرافع�ات ق�د أوجب�ت عل�ي المحكم�ة عن�د            ١٨٤الم�ادة   ومن حی�ث إن     

تنتھي بھ الخصومة أمامھا أن تحكم من تلقاء نفسھا ف�ي م�صاریف ال�دعوي ،                الحكم الذي   
 عل�ي  ١٨٦ویحكم بمصاریف الدعوي علي الخصم المحكوم علیھ بھا ، كما نصت الم�ادة          

إذا أخفق كل من الخصمین في بعض الطلبات جاز الحكم بأن یتحم�ل ك�ل خ�صم بم�ا               (أنھ  
لي حسب ما تقدره المحكمة في حكمھا  المصاریف بینھما عم تنقسأودفعھ من المصاریف 

                                                           

، مبدأ ١٤/٤/١٩٧٤ قضائیة علیا جلسة   ١٤لسنة  ١٩٠٦ حكم المحكمة اإلداریة العلیا في الطعن رقم         -١
 .لبوابة القانونیة لمبادئ وأحكام المحكمة اإلداریة العلیا ، مرجع سابق ، ا٢٧٨،٢٨٨،  ص ١٠٦رقم 

 ، ٢٣/٤/١٩٨٣علی�ا  ، ،جل�سة    .  ق٢٧ل�سنة   ٢٣٦١حكم المحكمة اإلداریة العلیا في الطعن  رق�م           -٢
لبوابة القانونیة لمبادئ وأحكام المحكمة اإلداریة العلیا ، مرج�ع  ا ، ٦٩٣ ،  ٦٩٢  ، ص     ١٠٢مبد أرقم   

 .سابق 
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الم��صروفات وم��ن حی��ث إن ...، ) ، كم��ا یج��وز لھ��ا أن تحك��م بھ��ا جمیع��ا عل��ى أح��دھما    
 وأج��ور الخب��راء وم��صاریف ة مق��ررأوالق��ضائیة ت��شمل الرس��وم الق��ضائیة  ن��سبیة كان��ت  

األص�ل أن م�صاریف   وم�ن حی�ث إن   الشھود وانتقال المحكمة ومقاب�ل أتع�اب المحام�اة  ،           
 ١٣ من ق�انون المرافع�ات رق�م         ١٨٩عوي تقدر في الحكم إن أمكن وذلك عمال بالمادة          الد

 ، وقد درجت المحاكم علي ع�دم تق�دیرھا تارك�ة أم�ر تق�دیرھا ل�رئیس الھیئ�ة                   ١٩٦٨لسنة  
 الم�شار  ١٨٩التي أصدرت الحكم بأمر علي عریضة یقدمھا لھ المحكوم لھ عم�ال بالم�ادة            

ست تنفیذیة وإال ناطھا المشرع بأقالم الكتاب ، وإنما أم�ره  إلیھا ، ومھمة القاضي اآلمر لی 
في ھذا ال�شأن یعتب�ر ف�ي حقیقت�ھ مكم�ال للحك�م ال�ذي أل�زم الخ�صم بالم�صروفات ، واذل�ك                
تق�رر بح�ق أال ی�سري عل�ي ھ�ذا األم�ر عل�ي عری�ضة قواع�د ال�سقوط المق�ررة ف�ي الم�ادة              

 طبیعة الحكم فوجب أن ی�سري   من قانون المرافعات ، ألن األمر في ھذه الحالة من  ٢٠٠
  ). ١.... (علیھ ما یسري علي ھذا الحكم في ھذا الشأن 

  أتع��اب الخبی��ر ف��ي ال��دعوي االداری��ة یك��ون  ب��أمر عل��ي  تق��دیریت��ضح م��ن ھ��ذا الحك��م أن
خبی��ر بحك��م تمھی��دي ، وك��ذلك تق��در   إل��ي عری��ضة  م��ن القاض��ي اآلم��ر بإحال��ة ال��دعوي   

رھا بأمر علي عریضة من القاضي الذي أصدر مصروفات الدعوي التي یتحملھا من خس
  .الحكم 

أما بخصوص أتعاب الخبراء ، فقد قضت أیضا المحكمة اإلداریة العلیا ف�ي أح�د أحكامھ�ا               
 أتعاب الخبراء لم یضع لھ�ا الم�شرع ض�وابط مح�ددة كم�ا فع�ل ف�ي              ومن حیث إن    "...أنھ  

 وللقاض�ي اآلم�ر إذا م�ا        الرسوم القضائیة الن�سبیة وتق�دیرھا مت�روك أم�ره للمحكم�ة أص�ال             
أخ�ري بح�سب   إل�ي  تخلت المحكمة عن تقدیرھا في الحكم ، ویختل�ف تق�دیرھا م�ن دع�وي         

ظ��روف ك��ل دع��وي ومالب��ساتھا وبمراع��اة م��دي م��ا أص��اب م��ن حك��م ل��ھ بالم��صروفات      
  ).٢.." ( في طلباتھ أواخفاق المناسبة من نجاح 

  .أمر علي عریضة بإزالة مخالفات البناء:   سادسا 

لھ�ذه المحكم�ة   وم�ن حی�ث إن   "  .....المحكمة االداریة العلیا ف�ي أح�د أحكامھ�ا أن�ھ          قضت  
 ف�ي األرض الزراعی�ة      ت منشآ أوقضاء مستقر على أن المشرع قد عالج حالة إقامة مبان           

إداري ، فأوج�ب    : أح�دھما ق�ضائي ، والث�اني        : وماقي حكمھا بالمخالفة للقانون بط�ریقین       
 فیھ��ا بح�بس المخ�الف وتغریم��ھ بغرام�ة ال تق�ل ع��ن     عال�شرو  أوالحك�م ف�ي حال��ة المخالف�ة    

عشرة آالف جنیھ والتزید عن خمسین ألف جنی�ھ ، وف�ي حال�ة اإلدان�ة أل�زم المحكم�ة ب�أن         
ت��أمر بإزال��ة المخالف��ة عل��ي نفق��ة المخ��الف ، وھ��ذا ھ��و الطری��ق الق��ضائي ، أم��ا الطری��ق      

ف�ي ال�دعوي الجنائی�ة أن    اإلداري ، فقد خول المشرع وزیر الزراعة حت�ي ص�دور الحك�م      

                                                           

، ٩/٥/١٩٧٠علی�ا  ،،جل�سة    . ق١٥  ل�سنة  ١٠١٣ حكم المحكمة اإلداریة العلیا ف�ي الطعن�ین  رقم�ي          -١
 .لبوابة القانونیة لمبادئ وأحكام المحكمة اإلداریة العلیا ، مرجع سابق  ،ا ٣٠٨  ، ،ص٤٩مبد أرقم 

، ٩/٥/١٩٧٠ل�سة   علی�ا  ،،ج . ق١٥  ل�سنة  ١٠١٣ حكم المحكمة اإلداریة العلیا ف�ي الطعن�ین  رقم�ي          -٢
 .لبوابة القانونیة لمبادئ وأحكام المحكمة اإلداریة العلیا ، مرجع سابق  ،ا ٣٠٩  ، ،ص٤٩مبدأ رقم 
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یوقف أسباب المخالفة بالطریق اإلداري عل�ي نفق�ة المخ�الف ، أم�ا س�لطة وزی�ر الزراع�ة             
القائم�ة  األعم�ال  فھي إبقاء الوضع علي م�ا ھ�و علی�ھ والحیلول�ة دون المخ�الف واس�تكمال                 

حد إزال�ة المب�اني المخالف�ة بح�سبان أن ذل�ك م�ن       إلي وعلي أال یتجاوز ھذا االختصاص ،   
  ).١(..." ختصاص القضاء الجنائي وحده ، وذلك في حالة القضاء باإلدانة ا

 المع�دل بالق�انون   ١٩٦٦ ل�سنة  ٥٣ق�انون الزراع�ة رق�م     "....كما قضت في حك�م آخ�ر أن         
 قصد ب�ھ الم�شرع حمای�ة الرقع�ة الزراعی�ة وص�یانتھا م�ن التب�ویر               ١٩٨٣ لسنة   ١١٦رقم  

وبتھا وجعل ھذا المساس جریمة جنائی�ة       المساس بخص إلي   یؤدي   ع امتنا أوأومن كل فعل    
، كما أن ھذه الحمایة تقت�ضي ت�دخال م�ن جھ�ة اإلدارة دون انتظ�ار حك�م الق�ضاء ، وذل�ك             
بوقف أسباب المخالف�ة والحیلول�ة دون اس�تعمالھا وإزال�ة أس�باب المخالف�ة وإع�ادة األرض               

 أوفع��ل األول��ي ارتك��اب : یف��رق ف��ي ھ��ذا الخ��صوص ب��ین ح��التین  .-م��ا كان��ت علی��ھ إل��ي 
:  ع��ن فع��ل م��ن ش��أنھ تب��ویر األرض الزراعی��ة والم��ساس بخ��صوبتھا ، والثانی��ة  عاالمتن��ا

 واتخاذ اجراءات تقسیم ألرض زراعی�ة ، ف�ي الحال�ة األول�ي للجھ�ة        ت منشآ أوإقامة مبان   
م��ن یفوض��ھ س��لطة وق��ف أس��باب المخالف��ة وإزالتھ��ا أواالداری�ة ممثل��ة ف��ي وزی��ر الزراع��ة  

فقة المخالف ، ودون انتظار  للحكم ف�ي ال�دعوي الجنائی�ة ، وف�ي             بالطریق اإلداري علي ن   
الحالة الثانیة تكون اإلزالة من اختصاص القضاء الجنائي وحده ، وسلطة وزیر الزراع�ة            

  ).٢ (..."قرار بوقف أسباب المخالفة فقط إصدار تقف عند 

اض�ي الجن�ائي   أن إزالة المب�اني المخالف�ة تك�ون ب�أمر م�ن الق      : ویتضح من ھذین الحكمین     
أم�ر ق�ضائي عل�ي عری�ضة بإزال�ة المب�اني المخالف�ة  ف�ي حال�ة                 إص�دار   بما ل�ھ م�ن س�لطة        

العقوبة الجنائیة الصادرة ضد المخالف ، ومن سلطة القاض�ي     إلي  الحكم باإلدانة ، اضافة     
 عل�ي  ر ب�أم أواالداري وقف تنفیذ ق�رار االزال�ة ب�صفة م�ستعجلة م�ن خ�الل حك�م ق�ضائي           

  . أمامھ علي ھذا القرار  عریضة ، إذا طعن

   .أمر علي عریضة بالمنع من السفر : بعاسا

الق�رارات الت�ي تتخ�ذھا    ". قضت المحكمة االداریة العلیا في أحد أحكامھا تأییدا لذلك  أن   
الق�ضائیة وھ�ي المتعلق�ة    األعم�ال  النیابة العامة بحكم وظیفتھ�ا القانونی�ة تعتب�ر م�ن ص�میم           

سلطة المن�ع  ) ٤١(الخ كما خولھا الدستور في المادة رقم         ....بإجراءات التحقیق واالتھام  
خارج البالد إذا استلزم التحقیق ضرورة ذلك ، ومن ثم فإن القرارات الت�ي  إلي من السفر   

 ق�ضائیة ولی�ست   ر أوام� أوتصدر عن النیابة العامة علي ھذا النحو المتقدم تعتبر ق�رارات           
ظ�ر الطع�ن علیھ�ا مجل�س الدول�ة بھیئ�ة ق�ضاء          قرارات اداریة ، ومن ثم ف�إن ال یخ�تص بن          

ق��ضاء ھ��ذه المحكم��ة ق��د ج��ري عل��ي أن��ھ وإن ك��ان الدس��تور ق��د  وم��ن حی��ث إن ...اداري، 

                                                           

 ، مب�د  ٥/٦/٢٠٠١ قضائیة علیا جل�سة   ٤٤ لسنة ٢٣٠٠ حكم المحكمة اإلداریة العلیا في الطعن رقم   -١
 .مة اإلداریة العلیا ، مرجع سابقمحك، البوابة القانونیة لمبادئ وأحكام ال٢٤٣٣،٢٤٣٤،  ص ٥٨٦أرقم 

 ، ١٣/٦/٢٠٠١ ق�ضائیة علی�ا جل�سة     ٤٥ ل�سنة   ١٩٧٠ حكم المحكمة اإلداریة العلیا ف�ي الطع�ن رق�م            -٢
 .البوابة القانونیة لمبادئ وأحكام المحكمة اإلداریة العلیا ، مرجع سابق ٢١٢٣،  ص  ٢٤٩مبد أرقم 
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مصاف حقوق الحریات إلي خارجھا أوارتقي بحریة التنقل والسفر للمواطنین داخل البالد 
 جھت�ین فق�ط   العامة المصونة دستوریا ، إال أنھ قید ھ�ذا األم�ر بتنظ�یم مقت�ضاه اخت�صاص             

ق�رارات ب�المنع   إص�دار  بحق فرض قیود علي السفر لضمان  الم�صلحة العام�ة ، وذل�ك  ب         
 من السفر ، وھاتان الجھتان ھما القاضي المختص والنیابة العام�ة إذا         ع بالمن أومن التنقل   

أم�ن المجتم�ع، وق�د ف�وض الدس�تور ال�سلطة الت�شریعیة ف�ي تنظ�یم                  أواستلزم ذل�ك التحقی�ق      
  ).١.." ( تمس الحریاتالقیود التي

أوامر علي عرائض ب�المنع م�ن   إصدار ویتضح من ھذا الحكم أن من سلطة النیابة العامة  
  ال��صالح الع��ام ، وذل��ك بمقت��ضي س��لطتھا    یقت��ضیھ ال��سفر ل��بعض األش��خاص طبق��ا لم��ا    

الوالئیة ، وتعد ھذه األوامر بمثابة قرارات ق�ضائیة ولی�ست ق�رارت اداری�ة ، وم�ن ث�م ال                   
قضاء االداري والئیا بنظر الطعن في ھذه األوامر القضائیة ، لكن ھذا  ال یمن�ع     یختص ال 

 ب�أمر  أوالقاضي االداري  من وقف تنفیذ ھ�ذا الق�رار  م�ستعجال م�ن خ�الل حك�م ق�ضائي                     
  ٠علي عریضة  اذا طعن علي ھذا القرار  أمامھ باعتباره قرارا اداریا سلبیا 

   س ادو طت اوار  راض  وي 

  : أمر علي عریضة بتسلیم منقوالت لالستعمال الشخصي : أوال 

ن�ص  " ...قضت الجمعیة العمومیة للفتوي والت�شریع بمجل�س الدول�ة ف�ي أح�د فتاویھ�ا  أن        
 من المرس�وم الخ�اص ب�اإلجراءات ف�ي م�واد األح�وال الشخ�صیة ص�ریح ف�ي          ٨٢٨المادة  

صادرا من رئیس المحكم�ة     أمرا  ستعمالھا الیومي   اعتبار تسلیم الزوجة األشیاء الالزمة ال     
من األوامر التي ی�صدرھا رئ�یس المحكم�ة عل�ي     أمرا علي طلب یقدم لھ فھو والحالة ھذه        

  ).٢"(العرائض التي تقدم لھ 

ویستفاد مما تقدم أن تسلیم الزوجة األشیاء الالزمة الستعمالھا الشخصي یكون بأمر عل�ي         
 في المحكمة ذات الوالی�ة ف�ي الق�ضاء الع�ادي ،ول�و      عریضة یصدر من القاضي المختص  

كانت  المنازعة اداری�ة  ألص�درت الجمعی�ة العمومی�ة للفت�وي والت�شریع  فتواھ�ا ب�اللجوء                
أم��ر عل��ي ص��دار غیرھ��ا م��ن مح��اكم مجل��س الدول��ة  ، إل أومحكم��ة الق��ضاء االداري إل��ي 

  .الحالة عریضة في شأن النزاع باعتبارھا المحكمة صاحبة الوالیة في ھذه 

                                                           

علی��ا  ،ال��دائرة الثانی��ة ،جل��سة  . ق٤٨ ل��سنة ١٠٥٠٧ق��م حك��م المحكم��ة اإلداری��ة العلی��ا ف��ي الطع��ن  ر  -١
لبواب��ة القانونی��ة لمب��ادئ وأحك��ام المحكم��ة اإلداری��ة العلی��ا ،    ا،٤ ، ص ٤٨، مب��د أرق��م ١٠/٤/٢٠١٠

 .مرجع سابق 
 ،  ٣١، مبدأ رق�م  ٣٠/٨/١٩٥٠ ، بتاریخ ٢٧٤ فتوي الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوي والتشریع رقم      -١

لقانونی���ة لمب���ادئ وفت���اوي مجل���س الدول���ة ،ش���ركة خ���دمات المعلوم���ات الت���شریعیة     ، البواب���ة ا١٣٤ص 
 .٢٠١٠ومعلومات التنمیة ، ال دس 
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  : أمر علي عریضة في شأن والیة الطفل عند الخالف في شأن ھذه الوالیة : ثانیا 

تك�ون  " ...قضت الجمعیة العمومیة للفتوي والتشریع بمجلس الدولة ف�ي أح�د فتاویھ�ا  أن                 
الوالیة التعلیمیة علي الطفل للطرف الحاضن وأنھ عند الخالف في شأن ھذه الوالیة یرفع 

رئ��یس محكم�ة األس��رة ب��صفتھ قاض��ي  إل��ي م��ن ذوي ال��شأن بالن�سبة للطف��ل  األم�ر م��ن أي  
األمور الوقتیة ، لیصدر قراره ف�ي ص�ورة أم�ر عل�ي عری�ضة ف�ي ض�وء م�ا ی�راه محقق�ا                      
لم��صلحة الطف��ل الف��ضلي مراعی��ا ف��ي ذل��ك م��دي ی��سار ول��ي األم��ر ودون الم��ساس بح��ق     

  ).١.." (الحاضن في الوالیة التعلیمیة 

ن ھذه الفتوي الصادرة من الجمعیة العمومیة للفتوي والتشریع بمجل�س         ویستفاد مما تقدم أ   
الدولة قد أقرت صراحة بنظام األوامر علي عرائض ، وأوصت بشأن والی�ة الطف�ل عن�د                 

رئیس محكمة األسرة باعتبارھا المحكمة الت�ي لھ�ا والی�ة الف�صل        إلي  الخالف برفع األمر    
 ف�ي  ص�ورة أم�ر عل�ي عری�ضة ، ول�و       ق�رار ص�دار  في منازعات األحوال الشخصیة ؛ إل  

كان��ت المنازع��ة  اداری��ة ل��صدرت الفت��وي بع��رض األم��ر عل��ي محكم��ة الق��ضاء االداري    
قرارھ��ا ف��ي ص��ورة أم��ر عل��ي عری��ضة     ص��دار غیرھ��ا م��ن مح��اكم مجل��س الدول��ة  إل   أو

  .باعتبارھا المحكمة صاحبة الوالیة في ھذه الحالة 

  : لتجاري بالمزاد العلني أمر علي عریضة ببیع مقومات المحل ا: ثالثا 

اذا لم " ....قضت الجمعیة العمومیة للفتوي والتشریع بمجلس الدولة في أحد فتاویھا  أنھ    
یوف الم�دین بال�دین رغ�م التنبی�ھ علی�ھ بالوف�اء تنبیھ�ا رس�میا أن یق�دم بع�د ثمانی�ة أی�ام م�ن               

المح�ل التج�اري    تاریخ التنبیھ عریضة لقاضي األمور المستعجلة في المحكمة التي یوج�د            
بع�ضھا ،  أوبدائرتھا یطلب اإلذن بأن یباع ب�المزاد العلن�ي مقوم�ات المح�ل التج�اري كلھ�ا             

واذا كانت اجراءات التنفیذ علي المحل التجاري المرھون یفتتح بالتنبیھ علي المدین .......
بالوف��اء ف��إن وس��یلتھ وأدات��ھ الفاعل��ة بع��د ذل��ك ھ��و األم��ر ال��ذي ی��صدر م��ن القاض��ي ببی��ع      

بعضھا والذي ال یتیسر بدونھ التنفیذ علي المحل المرھون أوقومات المحل التجاري كلھا م
) "...٢.(  

ویتضح من ھذا الحكم أن اإلذن ببیع مقومات المحل التج�اري یك�ون ب�أمر عل�ي عری�ضة               
یصدره القاضي المختص في المحكمة التي یوجد المحل التج�اري ب�دائرتھا ، ول�و  كان�ت                    

غیرھ�ا  أو  لصدرت الفتوي بعرض األم�ر عل�ي محكم�ة الق�ضاء االداري               المنازعة اداریة 

                                                           

 ٠ ٤/٥/٢٠٠٩  ، بت�اریخ  ٥٨/١/١٧٥مل�ف رق�م     /  فتوي الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوي والت�شریع         -١
ات الت���شریعیة ، البواب���ة القانونی���ة لمب���ادئ وفت���اوي مجل���س الدول���ة ،ش���ركة خ���دمات المعلوم���   ٣:١ص  

 .٢٠١٠ومعلومات التنمیة ، ال دس 
  ، مل�ف  رق�م   ١٩/٦/١٩٩٣ ، بت�اریخ  ٤٦٧ فتوي الجمعیة العمومی�ة لق�سمي الفت�وي والت�شریع رق�م         -٢

، البواب��ة القانونی��ة لمب��ادئ وفت��اوي مجل��س الدول��ة ،ش��ركة خ��دمات المعلوم��ات     ٢٥٨،  ص ٣٧/٢/٤٥٥
 .٢٠١٠التشریعیة ومعلومات التنمیة ، ال دس 
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قرارھ��ا ف��ي ص��ورة أم��ر عل��ي عری��ضة باعتبارھ��ا    ص��دار م��ن مح��اكم مجل��س الدول��ة  إل 
  .المحكمة صاحبة الوالیة في ھذه الحالة 

ویستفاد من كل ما سبق  أن القاضي االداري  یصدر قراره في الحاالت السابقة وغیرھ�ا              
مماثلة  ع�ن طری�ق أم�ر عل�ي عری�ضة ، مم�ا ینبغ�ي مع�ھ أن نق�رر معرف�ة                   من الحاالت ال  

الق��ضاء االداري لنظ��ام األوام��ر عل��ي ع��رائض،  وض��رورة  التوس��ع ف��ي   تطبی��ق فك��رة   
األوامر علي ع�رائض ف�ي الق�ضاء االداري ، كوس�یلة لتحقی�ق العدال�ة الن�اجزة ، وتحقی�ق                    

وقت�ي   أولحمای�ة وذل�ك ب�إجراء تحفظ�ي      حمایة سریعة مؤقتة  للمراكز القانونیة الج�دیرة با        
  .لحین صدور حكم في موضوع النزاع 

  ھذا وصلي اهللا علي نبینا محمد وعلي آلة وصحبھ وسلم
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  خاتمة وفیھا أھم النتائج

األوامر علي ع�رائض ھ�ي أوام�ر ی�صدرھا ق�ضاة األم�ور الوقتی�ة بم�ا لھ�م م�ن س�لطة                         -١
م من ذوي ال�شأن  م�ن خ�الل عری�ضة تق�دم              والئیة ، وذلك بناء علي الطلبات المقدمة إلیھ       

األم��ر ، ومرف��ق بھ��ا الم��ستندات المؤی��دة لطلب��ھ ،    إص��دار مبین��ا فیھ��ا طلب��ات طال��ب   إلی��ھ 
  ي تحفظأووینظرھا القاضي في غیبة الخصم دون مرافعة ، ودون تسبیب بإجراء  وقتي             

  .لیس لھ طبیعة األحكام ، وال یخضع لنظامھا القانونيأمرا ویصدر 

احتم��ال وج��ود ح��ق  :  ط الست��صدار األم��ر عل��ي عری��ضة ف��ي الق��ضاء الع��ادي    ی��شتر-٢
مركز قانوني یتحقق بناء علیھ األمر المطلوب اصداره، وقیام خطر یمثل وقوع ض�رر         أو

 القانوني اذا لم یصدر األمر ،وأن یكون المطلوب ھو تدبیر تحفظي    ز المرك أوعلي الحق   
ي تحقیق الھدف من االجراء عدم قیام  أیة اجراء وقتي ال یمس أصل الحق  ،وأن یقتضأو

م�ع  . األم�ر عل�ي عری�ضة   إص�دار   ح�د كبی�ر ب�شروط       إل�ي   مواجھة ، وھ�ي ش�روط ش�بیھة         
شروط وقف تنفیذ القرار االداري ،  والمتمثلة ف�ي الق�ضاء االداري ب�شرطي  االس�تعجال        

 أن  والجدیة ، وعدم مساس القاضي االداري بموض�وع الق�رار ، ش�رط االس�تعجال م�ؤداه                
یؤدي تنفیذ القرار في الفترة ما بین الطعن بإلغائھ و حتى الف�صل ف�ي ال�دعوى إل�ى نت�ائج                   
یتعذر تداركھا فیما لو ُقضيَّ بإلغاء القرار، بحیث یتعذر إعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل 

 لع��دم ر أكث��أوص��دور الق��رار، وأم��ا ش��رط الجدی��ة   فم��ؤداه أن ت��ستظھر المحكم��ة وجًھ��ا    
لق��رار اإلداري، وذل��ك بح��سب الظ��اھر م��ن األوراق، مم��ا ُی��َرجح مع��ھ إلغ��اء     م��شروعیة ا

 . القرار موضوًعا

 - والت�ي تباش�ر بموجبھ�ا المح�اكم وظیفتھ�ا الوالئی�ة       -  ال تحوز األوامر علي ع�رائض      -٣
الحجیة التي تتمتع بھا األحكام القضائیة ، والیستنفذ  القاضي الوقتي س�لطتھ بإص�دارھا ،           

 مخالفتھ�ا ب�أمر جدی�د؛ ألنھ�ا ال تت�ضمن ح�سما للن�زاع عل�ي أص�ل الح�ق ،                       وانما یجوز ل�ھ   
 یصدر في غیاب أي نزاع علي أصل الحق ، ي تحفظأووتقتصر علي اتخاذ اجراء وقتي   

  . األمر علي عریضة إصدار ومن ثم ال یوجد قضاء بالمعني الدقیق للكلمة في 

 القواعد المتعلقة  بالخ�صومة     یطبق في شأن التظلم من األمر علي عریضة  فتطبق   -٤
، و مبدأ المواجھة وغیره من مب�ادئ التقاض�ي         عالن  العادیة ، فیتم بشأنھ اعمال قواعد اإل      

، وتنتھ��ي الخ��صومة ب��صدور حك��م ق��ضائي وقت��ي بوق��ف تنفی��ذ الق��رار االداري ب��صفة         
م�ستعجلة  ی��صدره القاض��ي بن��اء عل��ي س��لطتھ الق�ضائیة ، ویج��وز الطع��ن ف��ي ھ��ذا الحك��م   

  . الطعن العادیة وغیر العادیة المقررة قانونابطرق

األم�ر وطبق�ا ل�سلطتھ التقدیری�ة ،     إص�دار   من حق القاضي في حالة التظلم م�ن رف�ض       -٥
األمر بناء علي التظلم توفیرا للوقت واالجراءات طبقا للتعدیل الوارد عل�ي الم�ادة          إصدار  

واع�ده فیم�ا ل�م ی�رد ب�ھ        ، وال�ذي  تطب�ق ق        ١٩٩٩ ل�سنة    ١٨ مرافعات بالق�انون رق�م       ١٩٧
 .نص في قانون مجلس الدولة

 ح�االت است��صدار األم�ر عل��ي عری��ضة واردة ف�ي الق��انون عل�ي س��بیل الح��صر ؛ ألن     -٦
إل�ي  نظام األوام�ر عل�ي ع�رائض نظ�ام اس�تثنائي م�ن القاع�دة العام�ة الت�ي توج�ب اللج�وء                 

الوالئی�ة  عمال  األالقضاء بطریق الدعوي ، ومن ثم فإن األمر علي عریضة باعتباره من             
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ینبغ�ي أن ال یتوس�ع فیم�ا ھ�و ف�ي            اليوبالت� یقوم بھ القاضي اس�تثناء م�ن القواع�د العام�ة ،             
  .األصل استثناء ،وینبغي أن  تكون حاالتھ واردة علي سبیل الحصر

یتفق  نظام األوام�ر عل�ي ع�رائض ونظ�ام الق�ضاء ال�وقتي  ، ف�ي أن ك�ال منھم�ا یری�د                -٧
یة، بینما یختلفان  من ناحیة الشكل الذي یصدر فیھ كل منھما ، الحمایة الوقتإلي الوصول 

فالقضاء الوقتي  ی�تم ح�سم الن�زاع فی�ھ ع�ن طری�ق حك�م  وقت�ي ، أم�ا نظ�ام األوام�ر عل�ي                 
عرائض فھو الشكل العام  الذي یباشر فیھ القاضي سلطتھ الوالئیة المخولة لھ قانونا بحكم 

ملھا القاض��ي ف��ي النظ��امین مختل��ف ، فف��ي   وظیفت��ھ ، كم��ا أن  أس��اس ال��سلطة الت��ي ی��ستع  
الق��ضاء ال��وقتي ی��ستعمل القاض��ي س��لطتھ الق��ضائیة  لیح��سم نزاع��ا مؤقت��ا ، ، وف��ي نظ��ام     

إلي وقتیة أیضا ، لكن استنادا أواألوامر علي عرائض یأمر القاضي باتخاذ تدابیر تحفظیة 
  .سلطتھ الوالئیة 

تعجل في ن�وع الحمای�ة المطلوب�ة ،    یتفق نظام األوامر علي عرائض  مع القضاء المس        -٨
فھي حمایة مؤقتة في الحالتین ، ال تھدر الحقوق الموضوعیة  و ال تكسب الخصم حقا  ،         
ویختلفان في أنھ  یشترط توافر االستعجال في الق�ضاء الم�ستعجل ، بینم�ا ال ی�شترط ذل�ك           

دبیر ف��ي األم��ر عل��ي عری��ضة ، لك��ن یتطل��ب األم��ر الت��دخل عل��ي وج��ھ ال��سرعة التخ��اذ ت�� 
.  القانوني لح�ین الف�صل ف�ي الموض�وع       ز المرك أوقتي یحقق حمایة وقتیة للحق      أوتحفظي  

كما یستند القاضي في فصل النزاع في الق�ضاء الم�ستعجل عل�ي س�لطتھ الق�ضائیة ، بینم�ا             
س�لطتھ الوالئی�ة ،ویم�ارس الق�ضاء الم�ستعجل      إلي یستند في اصداره لألمر علي عریضة       

 م��ع –  أي ع��ن طری�ق ص��حیفة ت��ودع قل��م الكت��اب  -الق��ضائیةف�ي ال��شكل الع��ادي لل��دعوي  
تخفیف بعض الشروط المتطلبة في الق�ضاء الموض�وعي ، أم�ا األم�ر عل�ي عری�ضة فت�تم                
ممارستھ عن طریق طلب علي عریضة ، مع غیاب الخصم اآلخر الذي یصدر األمر في 

  .ولیس حكماأمرا مواجھتھ ، ویصدر في شأنھ 

األم�ر عل�ي عری�ضة ،      إص�دار    القرار االداري  م�ع ش�روط          تتشابھ شروط وقف تنفیذ    -٩
والمتمثلة في القضاء االداري بشرطي  االستعجال  والجدیة ،  أما  االستعجال فھ�و ل�یس                   

األمر علي عریضة  إصدار األمر علي عریضة  ،لكن یتطلب إصدار شرطا من شروط   
 ز المركأوایة وقتیة للحق قتي یحقق حمأوالتدخل علي وجھ السرعة التخاذ تدبیر تحفظي  

القانوني لحین الفصل في الموضوع ؛وذلك  لقیام  خطر یمثل وقوع ضرر عل�ي ص�احب    
 القانوني إذا لم یصدر األمر ،  أما شرط الجدیة فیعبر عنھ في خصوص            ز المرك أوالحق  

مرك�ز ق�انوني ج�دیر بالحمای�ة القانونی�ة ، أم�ا             أواألمر علي عریضة باحتم�ال وج�ود ح�ق          
األم�ر عل�ي عری�ضة     إصدار عدم المساس بأصل الحق باعتباره شرطا من شروط شرط    

 الق�انوني  ز المرك� أواجراء وقتي بھدف صون الحق أو، ویكون ذلك باتخاذ تدبیر تحفظي       
حین صدور الحكم الموضوعي الفاص�ل ف�ي أص�ل الح�ق ، فھ�و  أی�ضا أم�ر یتقی�د ب�ھ                        إلي  

ر اإلداري ، فم���ن المعل���وم ان القاض���ي القاض��ي االداري عن���د الحك���م بوق���ف تنفی���ذ الق���را 
اإلداري یصدر حكمھ بوقف تنفی�ذ الق�رار االداري ب�صفة م�ستعجلة  ،بع�د فح�صھ لظ�اھر                  
األوراق  ، ویعد الحكم الصادر ف�ي ھ�ذا ال�شق العاج�ل حكم�ا مؤقت�ا ال یقی�د المحكم�ة عن�د                 

  .نظر الموضوع 
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ري من خالل عریضة تقدم  من وقف تنفیذ القرار االدامن وجھة نظري     ال مانع  -١٠
األمر مرفق بھا الم�ستندات المؤی�دة   إصدار القاضي االداري  مبینا فیھا طلبات طالب     إلي  

ح�د كبی�ر م�ع ش�روط الق�ضاء        إل�ي    والتي تتفق    –االمر  إصدار   عند توافر شروط     -لطلبھ  
 رف�ع ال�ضرر   - عل�ي وج�ھ ال�سرعة    -المستعجل ،  طالما كان األخذ بھذا الطری�ق  یحق�ق          

فیر الحمای��ة الوقتی��ة المطلوب��ة للمرك��ز الق��انوني الم��راد حمایت��ھ ،وذل��ك  ب��أمر عل��ي       وت��و
  عریضة یصدره القاضي بناء علي سلطتھ الوالئیة   اختصارا للوقت واالجراءات   

علي أن یكون من حق طالب األمر اذا رفض القاضي اصداره ،  رفع دعوي موضوعیة              
لقرار االداري بصفة مستعجلة في صحیفة واحدة      بإلغاء القرار مقرونة بطلب وقف تنفیذ ا      

رف�ضھ ، بن�اء   أو،  ویصدر فیھا القاضي حكما مستعجال  سواء بقبول طل�ب وق�ف التنفی�ذ             
علي سلطتھ  القضائیة ال الوالئیة ، ویخضع لما تخضع ل�ھ س�ائر األحك�ام الم�ستعجلة م�ن             

، بخ�الف وق�ف تنفی�ذ       غی�ر العادی�ة     أوقواعد ، مثل جواز الطعن فیھ بطرق الطعن العادیة          
  .القرار االداري بأمر علي عریضة ، والذي یقبل التظلم منھ بالطریق الذي رسمھ القانون

وق�ف تنفی�ذ الق�رارات االداری�ة ؛        إلي  مما یؤید  امتداد نظام  األوامر علي عرائض             -١١
أن القضاء االداري أصدر  قرارات بأوامر  علي عرائض  في حاالت  معینة  ، مثل  مد 
مدة الوقف االحتیاطي ، وصرف نصف المرتب للموظف الموقوف عن طریق أمر عل�ي              
عریضة، و بتوقیع الحجز التحفظي علي المنتجات المقلدة تمكینا لصاحب براءة االختراع 
من اثبات التقلید ، وتقدیر أتعاب الخبیر ف�ي ال�دعوي االداری�ة  ، وم�صروفات ال�دعوي ،                    

 والنیاب��ة أوسفر ، والت��ي ت��صدر م��ن القاض��ي المخ��تص   ال��أووق��رارات المن��ع م��ن التنق��ل  
  .الخ ...أمن المجتمعأوالعامة ، إذا استلزم ذلك مصلحة  التحقیق 

 ١٠٣ تطبق القواعد المنصوص علیھا في ق�انون المرافع�ات المدنی�ة والتجاری�ة رق�م                 -١٢
ي  وتعدیالتھ عند طلب وقف تنفی�ذ الق�رار االداري ب�صفة م�ستعجلة ب�أمر عل�                 ١٩٦٨لسنة  

عریضة ، من عدم التزام القاضي كقاع�دة عام�ة بت�سبیبھ ، وص�دوره ف�ي غیب�ة الخ�صم ،               
ال�خ  ....ووجوب تقدیمھ للتنفیذ خالل ثالثین یوم�ا ، وع�دم تمتع�ھ بحجی�ة ال�شيء المق�ضي                   

 ، والت�ي  ١٩٧٢ ل�سنة  ٤٧،وذلك طبقا ل�نص الم�ادة الثالث�ة م�ن ق�انون مجل�س الدول�ة رق�م                   
ت المن�صوص علیھ��ا ف�ي ھ��ذا الق�انون ، وتطب��ق أحك��ام    تطب�ق االج��راءا " ن�صت عل��ي أن  

وذل�ك مت�ي كان�ت ال تتع�ارض ن�صا وروح�ا م�ع            " قانون المرافعات فیما لم یرد فیھ ن�ص         
ح��ین إل��ي نظ��ام مجل��س الدول��ة وأوض��اعھ الخاص��ة وطبیع��ة المنازع��ة اإلداری��ة ،  وذل��ك    

ون حت�ي كتاب�ة    صدور قانون خاص بالمرافعات أمام مجلس الدولة  ، ولم یصدر ھذا القان            
 .ھذه السطور 

 األوام��ر  عل��ي ع��رائض نظ��ام مع��روف  ف��ي  الق��ضاء االداري و ینعق��د اص��دارھا       -١٣
والئیا لجمیع المحاكم االداری�ة عل�ي اخ�تالف درجاتھ�ا ،  ، وأن األم�ر ال�صادر ب�ذلك م�ن           

 قاضي األمور الوقتیة  في المحكمة التابعة  للقضاء العادي ،  لیس لھ أي أث�ر عل�ي وق�ف          
تنفی�ذ الق��رارات االداری�ة ، مم��ا یؤك�د امكانی��ة وق��ف تنفی�ذ الق��رارات االداری�ة م��ن الق��ضاء      

 .االداري   بأمر علي عریضة 
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عل�ى الق�ضاء    ) األوام�ر عل�ي ع�رائض       ( لم یقصر  المشرع  األوامر الوالئیة ومنھا          -١٤
) م�ة  رئ�یس المحك ( العادي وحده ،  ب�ل إن�ھ  ق�د  اعت�رف بوج�ود قاض�ي  األم�ور الوقتی�ة                

 .بقضاء مجلس الدولة

 ال مانع في رأیي  من وقف  تنفیذ األحكام االداریة عن طریق  اشكال وقت�ي  مق�دم          - ١٥
أم�ر بتأیی�د وق�ف تنفی�ذ الحك�م ال�ذي ترت�ب عل�ي                صدار  القاضي االداري  بعریضة  إل     إلي  

رف�ض وق�ف التنفی�ذ واالس�تمرار ف�ي التنفی�ذ ، إل�ى ح�ین           أوال�وقتي  ،     اإلش�كال   مجرد رفع   
  ، اإلشكال الفصل في موضوع النزاع الذى أسس علیھ 

وذل���ك  اذا ت���وافرت ال���شروط المتطلب���ة  الست���صدار األم���ر عل���ي عری���ضة ، أم���ا ش���رط  
، وھو مفت�رض ف�ي االش�كاالت  الوقتی�ة  ، لكن�ھ             اإلشكال  االستعجال فھو أمر متطلب في      

ي عریضة لیس شرطا من شروط استصدار األمر علي عریضة  ،  فالمطلوب باألمر عل      
الوقتي اإلشكال    تأیید وقف تنفیذ الحكم الذي ترتب علي مجرد رفع -علي وجھ السرعة-
مرك��ز ق��انوني   أورف��ض وق��ف التنفی��ذ واالس��تمرار ف��ي التنفی��ذ  الحتم��ال وج��ود ح��ق     أو، 

 ضده  ،  قد یقع علیھ ض�رر  اذا ل�م ی�تم            م المحكو أومترتب علي الحكم سواء للمحكوم لھ       
  .بأمر علي عریضة اإلشكالالفصل في 

اج�راء  أوالوقتي ب�أمر عل�ي عری�ضة م�ا ھ�و اال ت�دبیر تحفظ�ي                 اإلشكال   الفصل في    -١٦ 
 القانوني المترتب علي الحكم المستشكل ف�ي تنفی�ذه ،   ز المركأووقتي ،بھدف صون الحق  

ح��ین ح��سم الن��زاع ف��ي الموض��وع ، كم��ا أن م��ن طبیع��ة األم��ر عل��ي     إل��ي بھ��دف ص��ونھ 
األم�ر عل�ي األق�ل؛ ألنھ�ا ت�صدر ف�ي غیب�ة        إص�دار  جھة في مرحلة عریضة  عدم قیام موا   

الصادر ضده األمر ، وذلك الختصار االج�راءات م�ن تبلی�غ وح�ضور وغی�ر ذل�ك والت�ي                 
 القانوني ویتطلب ذلك السرعة في استصدار  ز المرك أوتتنافي مع وجود خطر یھدد الحق       

  . األمر 

علي  وقائع الحقة اإلستشكال نھا  استناد الوقتي ، وماإلشكال   الشروط المتطلبة في -١٧
الخ ، ...سابقًا على تمام التنفیذ اإلشكال على صدور الحكم ولیست سابقة علیھ ،وأن یكون 

شروط األمر علي عریضة السابق إلي یجب توافرھا اضافة اإلشكال فھي شروط خاصة ب
أیی�د وق�ف تنفی�ذ     علي عری�ضة بت أمرا القاضي االداري صدار ذكرھا اختصارا ، وذلك إل    

رف�ض وق�ف التنفی�ذ واالس�تمرار     أوال�وقتي  ،  اإلش�كال  الحكم الذي ترتب علي مجرد رفع   
في التنفیذ ، وذلك  بناء علي سلطتھ الوالئیة حفاظ�ا عل�ي حق�وق ذوي ال�شأن و مراك�زھم                  

 مع فوات الوقت اذا تم نظر منازعة  التنفیذ عن ر تھدأوالقانونیة ،  والتي یمكن أن تمس  
  . دعوي یصدر فیھا القاضي حكمھ طبقا لسلطتھ القضائیةطریق

عرقل�ة  عم�ل ال�سلطة التنفیذی�ة اذا م�ا ت�م            إل�ي    ال یؤدي  نظام األوامر علي عرائض         -١٨
وقف تنفیذ قراراتھا بإجراءات سھلة ومیسورة عن طری�ق أم�ر عل�ي عری�ضة  ؛حی�ث أن         

، بم�ا ف�ي ذل�ك م�ا ت�صدره          احترام مبدأ المشروعیة  یعد قیدا علي جمیع تصرفات االدارة           
م��ن ق��رارات اداری��ة ت��شكل ع��صب العم��ل االداري ، ب��ل إن ھ��ذه الق��رارات االداری��ة ھ��ي  
األجدر باحترام مبدأ المشروعیة ، لم�ا یت�سم ب�ھ تنفی�ذھا م�ن خط�ورة عل�ي حق�وق األف�راد              

إلي  ت ضماناأوھذه القرارات دون قیود إصدار وحریاتھم ، ویؤدي اطالق ید االدارة في 
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ر للحقوق واعتداء علي الحریات ، بما یناھض الغای�ة الت�ي منح�ت االدارة م�ن أجلھ�ا                  اھدا
الق��رارات االداری��ة ، وھ��ي الم��صلحة العام��ة ، والت��ي یتن��افى معھ��ا تح��ول   إص��دار س��لطة 

وسیلة قھر لألفراد وانكار لحقوقھم ، حت�ي ول�و ك�ان ف�ي ذل�ك تحقی�ق        إلي  قرارات االدارة   
ي ما وجدت اال لتحقی�ق  م�صلحة الجماع�ة ، ویمث�ل وج�ود          لمصلحة االدارة وحدھا ، والت    

الرقابة القضائیة والتوسیع من وسائلھا ضمانة أساس�یة الحت�رام مب�دأ الم�شروعیة ، ودور          
  .القضاء االداري في ذلك ھو ترسیخ الضمانات األساسیة للحقوق والحریات العامة

 .اوت 

وامر علي عرائض في القضاء االداري من  الضرورة بمكان توسیع األخذ بفكرة األ -١
في أوفي اشكاالت تنفیذ األحكام االداریة ،   أو،سواء في وقف تنفیذ القرارات االداریة ،        

كل حالة  ینص فیھا قانون المرافعات علي أنھ یكون للخ�صم وج�ھ  ف�ي است�صدار أم�ر             
ای�ة ، لح�ین     یقدم عریضة وذلك   لتحقیق حمایة سریعة للمراكز القانونیة الج�دیرة بالحم            

ص���دور حك���م ف���ي موض���وع الن���زاع ،  خاص���ة أن ذل���ك یخت���صر الكثی���ر م���ن الوق���ت     
 أو أن  القانونی�ة م�ن ال�ضرر    ز المراك� أوواالجراءات ، ویوفر  حمایة س�ریعة للحق�وق         

  .األمرإصدار تھدر نھائیا اذا لم یتم 

م أن ی��تإل��ي أقت��رح ترس��یخا لنظ��ام األوام��ر عل��ي ع��رائض ف��ي الق��ضاء االداري  و      -٢
ص��دور ق��انون المرافع��ات االداری��ة وال��ذي نأم��ل أن یتبن��ي الم��شرع فی��ھ ص��راحة نظ��ام   

 م�ن ق�انون مجل�س الدول�ة رق�م      ٤٩األوامر علي عرائض ،  أن  یتم تعدیل ن�ص الم�ادة         
ال یترتب على رفع الطل�ب إل�ى المحكم�ة وق�ف     " والتي تنص علي أنھ   ١٩٧٢ لسنة   ٤٧

وز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفیذه إذا ُطِلب ذلك تنفیذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنھ یج
 ..."في صحیفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفیذ یتعذر تداركھا 

ال یترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفی�ذ  " لتكون علي الوجھ اآلتي       
القرار المطلوب إلغاؤه عل�ى أن�ھ یج�وز للمحكم�ة أن ت�أمر بوق�ف تنفی�ذه بن�اء عل�ي أم�ر                     

إذا ُطِل��ب ذل��ك ف��ي ص��حیفة ال��دعوى ورأت المحكم��ة أن نت��ائج التنفی��ذ   أوعل��ي عری��ضة 
  ..." یتعذر تداركھا 

ق��انون خ��اص بالمرافع��ات أم��ام مجل��س الدول��ة ، ألن إص��دار  أن��شد الم��شرع س��رعة -   ٣
المنازعة االداریة لھا طبیعة خاصة  تختلف  بعض الشيء عن المنازعة المدنیة وغیرھ�ا          

قانون الخاص   ، وأرجو أن یتبني ھذا القانون حین صدوره نظام األوامر من منازعات ال
علي عرائض ، ونظام  قاضي التنفیذ االداري والذي یكون من سلطتھ تذلیل العقبات أمام         
تنفیذ األحكام واألوامر علي عرائض الصادرة من جمیع المح�اكم االداری�ة عل�ي اخ�تالف               

بیق�ات متن�اثرة ف�ي رب�وع أحك�ام الق�ضاء اإلداري       درجاتھا ؛ لتتحول الفكرة م�ن مج�رد تط       
  .فكرة متكاملة لھا قواعدھا ونظامھا القانوني بما یتفق مع طبیعة المنازعة االداریة إلي 
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 قائمة بأھم المراجع

  : المراجع القانونیة : أوال

  القاھرة. ، دار المعارف ١٩٨٩ ، ٤أصول المحاكمات المدنیة ،ط : أحمد أبو الوفا /  د-١

  الدار الجامعیة باإلسكندریة١٩٨٦إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة ، ط :    

 ، دار ٢٠٠٠الوسیط في شرح قانون المرافع�ات المدنی�ة والتجاری�ة  ، ط          : أحمد السید الصاوي    /د: -٢ 
   .القاھرة .النھضة العربیة 

  . ، دار النھضة العربیة بالقاھرة ١٩٩٤أعمال القضاة ، الطبعة الثانیة ،: أحمد ملیجي موسي /د-٣

 ، دار ٢٠٠٩ ، ٢األحك��ام واالوام��ر وط��رق الطع��ن فیھ��ا، ط  : أس��امھ روب��ي عب��دالعزیز الروب��ي  / د-٤
  النھضة العربیة بالقاھرة

الوسیط في شرح نظام المرافع�ات ال�شرعیة الجدی�د ،الج�زء االول ،      :  حسام الدین سلیمان توفیق     / د -٥
  . ، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع١٤٣٨/٢٠١٧الطبعة الثانیة 

   .ناشر  م بدون١٩٨٤حسني سعد عبدالواحد تنفیذ األحكام اإلداریة ، طبعة /د -٦

 التع�ویض  –ق�ضاء اإللغ�اء   ( القضاء اإلداري في المملكة العربی�ة ال�سعودیة   : خالد خلیل الظاھر   /  د -٧
  الریاض المملكة العربیة السعودیة. انون واالقتصادم مكتبة الق٢٠٠٩/ ھـ ١٤٣٠ ١دراسة مقارنھ ،ط) 

خی�رت راض�ي ،   .التعلیق علي قانون المرافع�ات ، تق�دیم أ       : حامد عكاز   .  عزالدین الدناصوري ، أ      - ٨
  .القاھرة . ، دار محمود ٢٠١٤الجزء الرابع ، ط 

 ، ٢٠٠٥/٢٠٠٦دروس ف�ي ق�انون المرافع�ات ، طبع�ة     : ال�سعید األزم�ازي     /عبد الحكم ش�رف ، د     / د -٩
  .بدون ناشر 

 ، ٢٠٠٨ق���ضاء األم���و االداری���ة الم���ستعجلة ، الطبع���ة األول���ي : عب���دالعزیز عب���دالمنعم خلیف���ة /  د-١٠
  .المركز القومي لإلصدارات القانونیة بالقاھرة

عبدالغني بسیوني، وقف تنفیذ القرار اإلداري ف�ي أحك�ام الق�ضاء اإلداري، الطبع�ة الثانی�ة،           . د-١١
 ت الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، منشورا٢٠٠٧

 مكتب�ة  ١٩٩٤نظریة المصلحة في الدعوى ،الطبع�ة األول�ى       : عبد المنعم أحمد الشرقاوي     / د -١٢
  .القاھرة. عبد اهللا وھبھ 

م، دار الفك�ر العرب�ي،   ١٩٩١قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافع�ات ، ط  : عزمي عبد الفتاح    /د  -١٣
 . القاھرة

الطلبات والدفوع في الدعاوي المدنی�ة واالداری�ة ، الكت�اب األول    : یوسف الصالبي  فرج  /  م   -١٤
المجل�د األول ، دار ومكتب�ة الف�ضیل للن�شر والتوزی��ع     ) الطلب�ات ف�ي ال�دعاوي المدنی�ة واالداری�ة      (
  .لیبیا .،  بنغازي ٢٠١٠/٢٠١١،

  .ضة العربیة، القاھرة، دار النھ١٩٩٣الوسیط في قانون القضاء المدني، ط : فتحي والي/ د-١٥

  ، ب��دون١٩٦٣مب��دأ الم��شروعیة وخ��ضوع الدول��ة للق��انون ، ، الق��اھرة : طعیم��ھ الج��رف /  د-١٦
  .ناشر
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مبادئ المرافعات االداری�ة ، دراس�ة تحلیلی�ة ف�ي ض�وء نظ�ام دی�وان        : محمد براك الفوزان   / د -١٧
صاد ، الری�اض ، المملك�ة    ، مكتب�ة الق�انون واالقت�      ١٤٢٩/٢٠١٥المظالم الجدید ، الطبع�ة األول�ي        

  .العربیة السعودیة 

إشكاالت التنفیذ الوقتیة المتعلقة بتنفیذ أحكام مح�اكم مجل�س الدول�ة         : محمد ظھري محمود    / د -١٨
  .باإلسكندریة . م دار الجامعة الجدیدة للنشر ٢٠٠٥، طبعة 

   ، بدون ناشر١٩٧٨قانون المرافعات ، ط : محمد عبدالخالق عمر /د -١٩

  .القضاء المستعجل ، الطبعة الثالثة ، بدون ناشر وتاریخ طبع :  محمد عبد اللطیف /م -٢٠

 ، دار الطباع��ة الحدیث��ة  ٢ق��ضاء األم��ور الم��ستعجلة ، ج��ـ : محم��د عل��ى رات��ب وآخ��رون  / د -٢١
  .لبنان ، بدون ناشر  . بیروت 

  بدون ناشر١٩٦٢نظریة التنفیذ المباشر ط : محمد كامل لیلة/ د -٢٢

الق�ضاء االداري ف�ي المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة ،  الق�سم األول ،        : حمد محمود الروب�ي     م/  د -٢٣
  . ، مكتبة دار المتنبي بالدمام ، المملكة العربیة السعودیة ١٤٣٩/٢٠١٨الطبعة االولي 

 ٢٠٠٨تنفی�ذ األحك�ام الق�ضائیة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي ، ط      : محمود األمیر یوسف ال�صادق   /  د   -٢٤
 .الجدیدة للنشر باإلسكندریة  دار الجامعة 

 ، دار  ١٩٩٩األم�ر الق�ضائي ، ،ط       إص�دار   نط�اق س�لطة القاض�ي ف�ي         : محمود التحی�وي    /  د -٢٥
 .الجامعة الجدیدة للنشر باإلسكندریة ، مصر 

أص��ول التنفی���ذ الق��ضائي ف���ي النظ��ام ال���سعودي الجدی��د، الطبع���ة األول���ي     : محم��ود واف���ي /  د-٢٦
  .مملكة العربیة السعودیة، مكتبة الرشد، ال١٤٣٥/٢٠١٤

الوالئی�ة ف�ي التنفی�ذ الجب�ري ، ب�ین قاض�ي التنفی�ذ            األعم�ال   : األنصاري حسن النی�داني     :  د   —٢٧
  .االسكندریة . ، دار الجامعة الجدیدة ٢٠٠٩وادارة التنفیذ ، ط 

األوام��ر عل��ي ع��رائض ونظامھ��ا الق��انوني ف��ي ق��انون المرافع��ات     : نبی��ل اس��ماعیل عم��ر  /د -٢٨
  . ، دار الجامعة الجدیدة باإلسكندریة٢٠١١ والتجاریة ، ط المدنیة

. دار الثقاف��ة للن��شر والتوزی��ع   ) الثال��ث ص��دار اإل (١الق��ضاء اإلداري  ط: ن��واف كنع��ان /  د-٢٩
  .األردن . عمان 

  : األبحاث العلمیة: ثانیا 

ث أحمد سمیر الصوفي   ، مراجعة األحكام بغیر طرق الطع�ن ، دراس�ة مقارن�ة ، بح�     /  د -١
 ، ١٢منشور بمجلة كلیة القانون للعلوم السیاسیة والقانونیة ،جامعة كركوك ، المجلد الرابع ، الع�دد     

 .٢٠١٥سنة 

األوام���ر عل���ي ع���رائض وأوام���ر األداء ف���ي ض���وء التع���دیالت   : أحم���د م���اھر زغل���ول /د -٢
، الع���دد األول،  بح���ث من���شور بمجل���ة العل���وم    ٣٥، مجل���د ١٩٩٢ ل���سنة ٢٣الم���ستحدثة بالق���انون  

  .١٩٩٤قتصادیة والقانونیة ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، اال

حجی�ة ال�شيء المق�ضي ب�ھ  وح�ق المحك�وم علی�ھ ف�ي طل�ب اع�ادة النظ�ر ،                    : آمال مع�زي     -٣
   .٢٠١٧ ، جوان ٤٧بحث منشور بمجلة العلوم اإلسالمیة ، جامعة منتوري  قسنطینة ، العدد 
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فی�ذ العادی�ة ض�د اإلدارة، مجل�ة المحام�اة، ال�سنة       مبدأ حظر ط�رق التن : حسنى سعد عبد الواحد  / د  -٤
  . ١٩٨٦أكتوبر:السادسة والستون ،العددان السابع والثامن،سبتمبر

ال��وقتي ف��ي تنفی��ذ األحك��ام االداری��ة أم��ام الق��ضاء   اإلست��شكال أث��ر : ش��عبان عب��دالحكیم س��المھ  /د -٥
ع�دد الث�اني وال�ستین ، إبری�ل     المدني بین النظریة والتطبیق ، بحث منشور في مجلة روح القوانین ال    

   . ، كلیة الحقوق جامعة طنطا٢٠١٣

الحك�م الق��ضائي واألم��ر ال��والئي ، ف�ي ق��انون المرافع��ات الیمن��ي ،   : م�شھور محم��د ال��دعبیس  /أ -٦ 
بحث مقدم للحصول علي درجة الدبلوم في قسم القانون الخاص باألكادیمیة الیمنیة للدراس�ات العلی�ا              

   .٢٠١٤، صنعاء ، 

ألعم�ال   المث�الي األوامر الصادرة علي عرائض باعتبارھ�ا الم�نھج         : محمود السید التحیوي    /د -٧
 ، بحث منشور   ١٩٩٩الحمایة القضائیة الوالئیة ، وفقا لقانون المرافعات المدنیة والتجاریة  ، ط             

 ، جامع�ة المنوفی�ة  . ، كلی�ة الحق�وق   ١٣ ، الع�دد  ٧بمجلة البح�وث القانونی�ة واالقت�صادیة ،  مجل�د            
   .١٩٩٨مصر ،

  : األحكام القضائیة: ثالثا

البواب��ة القانونی��ة لفت��اوي مجل��س الدول��ة ، ش��ركة خ��دمات المعلوم��ات الت��شریعیة ومعلوم��ات      -١
  .٢٠١٠التنمیة ، ال دس 

البواب���ة القانونی���ة لمب���ادئ وأحك���ام المحكم���ة اإلداری���ة العلی���ا ، ش���ركة خ���دمات المعلوم���ات      -٢
 ٢٠١٠التشریعیة ومعلومات التنمیة ،ال دس 

البواب���ة القانونی���ة لمب���ادئ وأحك���ام  محكم���ة ال���نقض ، ش���ركة خ���دمات المعلوم���ات الت���شریعیة  -٣
  .٢٠١٠ومعلومات التنمیة ، ال دس 

م، المكتب الفني لھیئة قضایا ٢٠٠٤ حتى   ٢٠٠٢  مجموعة أحكام المحكمة اإلداریة العلیا من         -٤
 .یئة قضایا الدولةالدولة، الجزء األول، ، مطبعة أبناء وھبة حسان، نشر مجلة ھ

  : المراجع األجنبیة: رابعا

  ١-SOLUS e PERROT:La procedure civile non contentieuse  en 
droit  judiciaire ,Trav .inst ,dr .conys ,Univ .Paris et cujas ١٩٦٦-T-
xxx.  

Zaghloul: la juridiction gracieuse, these .Lyon .٢- .١٩١٨  

٣- Estoup (P.), La pratique des procédures rapides : référés, 
ordonnances sur requête, procédures d'injonction, procédures à 
jour fixe et abrégées, , Paris, Litec,١٩٩٨.  




