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 مدى حجیة القرارات القضائیة في مواجھة سلطة اإلدارة
 م. بیداء ابراھیم قادر

 واإلداریةالدائرة القانونیة  /وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 ملخصال
بھ بوص����فھا قرینة قانونیة قاطعة مفادھا ان االحكام التي یتناول ھذا البحث قاعدة حجیة األمر المقض����ي 

یصدرھا القضاء وتكتسب تلك الحجیة ھي حجة فیما قضت بھ وال یجوز نقض داللتھا او اثبات عكسھا باي وسیلة 
مر من وسائل االثبات القانونیة بما في ذلك االقرار والیمین الحاسمة العتبارات تتعلق بالنظام العام، فتقریر قوة اال

المقض���ي بھ یقوم على ان ص���دور الحكم القض���ائي یبرر افتراض ص���حتھ وس���المة اجراءاتھ. وان ص���دور الحكم 
الفاص��ل في النزاع ملزم للطرفین فلیس ألي منھم او أحدھم طرح النزاع مجدداً على القض��اء بدعوى جدیدة ولوال 

داً امام القض������اء یؤدي الى حص������ول كل من ھذه الحجیة لما انتھت المنازعات الى االبد كما ان طرح النزاع مجد
الخص���مین على حكم یتعارض مع الحكم الذي حص���ل علیھ خص���مھ فینتج احكام متعارض���ة في النزاع نفس���ھ وبین 

 الخصوم أنفسھم مما یصبح متعذراً معھ تنفیذ االحكام القضائیة.

ة یقتصر أثرھا في الدعوى وان ھناك فرقاً بین الحجیة المطلقة والحجیة النسبیة وھو ان الحجیة النسبی
التي صدر بشأنھا الحكم وعلى النزاع نفسھ الذي تم الفصل فیھ محالً وسبباً اما الحجیة المطلقة فان أثرھا یسري 

 في مواجھة الكافة بحیث للمحكوم لھ ان یتمسك بھ، كما ان لكل ذي مصلحة ان یتمسك بالحكم.

مس��ؤولیتھا الن مخالفتھا ش��دیدة الوقع على القانون  وان مخالفة االدارة لحجیة األمر المقض��ي بھ یرتب
 والعدالة والمجتمع فاحترام حجیة األمر المقضي بھ یعني احتراماً لمبدأ المشروعیة.
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 المقدمة

یعّد موض�������وع حجیة األمر او القرار المحكوم بھ من المواض�������یع المھمة التي تم تناولھا 
مفھومھ ابتداًء من تس�������میتھ فالبعض یطلق علیھ  بالبحث الدقیق اذ لم یزل ھناك محل خالف في

تسمیة حجیة األمر المقضي بھ والبعض االخر یطلق علیھ تسمیة الشيء المقضي بھ او قوة الشيء 
المقض����ي بھ، ویختلف ایض����اً من ناحیة تكییفھ القانوني وعالقتھ بالمبادئ القانونیة في النظام العام 

 لتعاریف التي اكتنفتھ وھذا ما سنخوض البحث فیھ الحقاً.ولم نجد لھ تعریفاً موحداً اذ تعددت ا
وتم الخوض في شروطھ والتمییز بمقتضاه بین الحجیة النسبیة والحجیة المطلقة في مجال 
دراس���ة حجیة حكم االلغاء التي تعّد اس���اس���اً الزماً للحجیة وان اھم ما یمیز حجیة حكم االلغاء انھا 

لنس������بة لغالبیة االحكام القض������ائیة التي تنطبق بش������أنھا الحجیة حجیة مطلقة خالفاً لما ھو مقرر با
 النسبیة.

كما تطرقنا الى موض������وع تعلق الحجیة بالنظام العام الذي غایتھ االس������اس������یة ھو تحقیق 
المصلحة العامة الن القرار او الحكم القضائي یصدر باسم المجتمع فعند الفصل في خصومة فاذا 

في المنازعة حكم یقرر كلمة القانون فینبغي اال یكون  اس�����تنفذ الخص�����وم حق التقاض�����ي وص�����در
للخص��وم بعد ذلك حق االلتجاء الى القض��اء ومعاودة طرح النزاع من جدید ولو تم ذلك عن رض��ا 
منھم لما یحملھ ذلك من العبث بأحكام القض���اء، وتم التمییز بین االحكام التي تص���در في المس���ائل 

ي المنازعات االداریة التي تم التمییز بین االحكام الص������ادرة المدنیة عنھ في المس������ائل الجنائیة وف
 باإللغاء وبین االحكام االداریة االخرى.

كما اوض��حنا الغایة من الحجیة وھي ان اعمال القض��اء انما تعبر عن ارادة المش��رع فھي 
ؤدي ال تتض�������من تغییراً في النظام القانوني انما تنحص�������ر وظیفتھا في تقویة ودعم النظام ولكي ت

 االعمال القضائیة دورھا على أكمل وجھ ینبغي ان یفرض احترامھا على الجمیع.
كما تناولنا بالبحث األس��اس الذي تعتمده االدارة في تنفیذھا لألحكام القض��ائیة ومس��ؤولیتھا 

 وأنھینا البحث بخاتمة تضمنت اھم النتائج التي تم التوصل الیھا. عن عدم التنفیذ.
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 المبحث االول

 تعریف حجیة األمر المقضي بھ وشروطھ 

كما ان  اكتنفتھبھ اذ تعددت التعاریف التي  يالمقض�������مر لم نجد تعریفاً موحداً لحجیة األ
منھا ما تتعلق بالحكم او القرار القض�������ائي ومنھا ما یتعلق بالحق ھناك ش�������روطاً تتعلق بقیامھ 

سم ھذا المبحث الى مطلبین االول نعّ  ،المدعى بھ مر المقضى بھ والمطلب رف بھ حجیة األوسنق
 :الثاني سوف نعرض لشروط قیامھ

 :بھ يمر المقضتعریف حجیة األ :االولالمطلب 

قرینة  بأنھ رف القرار او الحكم القض�������ائيقبل ان نولج الى تعریف الحجیة س�������وف نعّ 
 .)1(قانونیة قاطعة وعنوان لحقیقة الحكم فیما قضى بھ وھو التعبیر الصحیح عن القانون

القض�������ائیة دون أما تعریف الحجیة فتعّرف بأنھا نوع من الحرمة تختص بھا االعمال 
 .)2(سائر االعمال القانونیة وھي تعني ان الحكم القضائي متى صدر فانھ یعُد حجة فیما قضى بھ

كما تعّرف بأنھا تلك القوة المانعة من قبول دلیل ینقض��ھا او دعوى جدیدة لس��بق الفص��ل 
متع كما تعرف بانھا نوع من الحرمة یت ،المقضى بھ الشيءفي موضوعھا بحكم حاز على حجیة 

بھا الحكم ویعّد الحكم متض���مناً قرینة ال تقبل الدلیل العكس���ي على انھ ص���در ص���حیحاً بإجراءاتھ 
كما تعرف بأنھا قرینة قانونیة قاطعة  .)3(وان ما قضـ��ى بـ��ھ ھو الحـ��ق بعینـ��ھ فـ��ـ��ي الموضـ��وع

وز مفادھا ان االحكام التي یصدرھا القضاء وتكتسب تلك الدرجة ھي حجة فیما قضت بھ وال یج
نقض داللتھا او اثبات عكسھا بأیة وسیلة من وسائل االثبات القانونیة بما في ذلك االقرار والیمین 
الحاس��مة العتبارات تتعلق بالنظام العام فھو یقوم على ان ص��دور الحكم القض��ائي یبرر افتراض 

 .)4(جراءاتھإصحتھ وسالمة 

متعلقة بالقانون االداري ففي وقد تمت االش�������ارة الیھ في كثیر من المؤلفات والبحوث ال
شار حسین ابو زید یقول  شيءان قوة (مقالة المست المقضي بھ تقتصر على طرفي الخصومة  ال

عطاء) ال قض��اء (دون غیرھما وال تس��ري على احكام محكمة القض��اء االداري إذ یكون قض��اء 
ا یكون الغاء والمقص���ود ھو ان حجیة االمر المقض���ي بھ مقص���ور على طرفي الخص���ومة عندم

ویقول طعیمة الجرف ان االحكام الص��ادرة من  ،الحكم ص��ادراً في قض��اء تعریف ال قض��اء الغاء
فتكون حجة  المقض����ي بھالش����يء محاكم مجلس الدولة تتمتع كغیرھا من االحكام القض����ائیة بقوة 

 .)5(فیما قضت بھ

ان الحكم ال وجھ للتحدي ب(وفي حكم لمحكمة القضاء االداري في مصر التي بینت بانھ (
المقض������ي بھ فھو حجة على الكافة بنص القانون والن  الش������يءالص������ادر باإللغاء ال یحوز قوة 

 .)6())الدعوى موجھة الى القرار االداري ذاتھ

ان اص�������رار الوزیر على ع��دم تنفی��ذ حكم الغ��اء القرار االداري (وفي حكم اخر بین��ت 
المقضي بھ وھي مخالفة قانونیة لمبدأ اساسیاً وأصل من اصول  الشيءینطوي على مخالفة لقوة 

. اي ان حجیة االمر المقضي بھ یقوم على صفة الحمایة القضائیة التي یمنحھا الحكم )7())القانون

88



 م. بیداء ابراھیم قادر                                               القضائیة في مواجھة سلطة اإلدارةمدى حجیة القرارات 
 

وقد ذھبت احكام محكمة القض���اء االداري الفرنس���ي والمص���ري الى ان حجیة حكم االلغاء تتعلق 
جواز النزول عن االحكام الص�������ادرة باإللغاء واعتبار اي تنازل بالنظام العام وأكدت على عدم 

اما في العراق فان اغلب قرارات واحكام مجلس الدولة قد اوردت التعریف . )8(كأن لم یكن اصالً 
 .) من قانون االثبات العراقي105المشار الیھ في المادة (

 شـروط الحجیـة: المطلب الثاني

البد اوالً من التمییز بین الحكم القض�������ائي والقرار قبل ان نتطرق الى ش�������روط الحجیة 
وقد كثرت المعاییر التي تفرق بین الحكم القض�������ائي وبین القرار االداري  ،االداري في الحجیة

وان لكل منھما نظام قانوني مختلف فالقرارات االداریة یجوز بص�������فة عامة الغاَءھا وتعدیلھا 
ة على س����بیل الحص����ر وال بد من س����لوك الطریق وس����حبھا اما االحكام فطرق الطعن فیھا محدد

المرس��وم كاالس��تئناف او المعارض��ة او النقض وھذه المعاییر تتردد بین المعیار الش��كلي بحس��ب 
ومن ناحیة الحجیة فقد تم  ،الجھة التي تصدره وبین المعیار الموضوعي بحسب موضوع العمل

تمییز الغرض الذي تس���تھدفھ كل من االدارة والقض���اء وما یص���در منھما من اعمال بطابع ممیز 
خاص فاإلدارة وظیفتھا مرنة ومن ثم كان القرار االداري مرناً یس������تجیب لمقتض������یات حس������ن 

قض���ي فیھ وان ھذه اما العمل القض���ائي فیمتاز بالثبات ولھ اثر ھام ھو حجیة الش���يء الم ،االدارة
فالقرار االداري مھما  ،الحجیة ھي ابز المظاھر التي تمیز الحكم القض�������ائي عن القرار االداري

بلغ استقراره فانھ استقرار نسبي اما الحكم القضائي فیجب ان یكون عنوان الحقیقة المطلقة على 
 .حث، وسیتوضح الفرق بینھما من خالل الب)9(ما جاء بھ وھذا ھو جوھر الحجیة

وان ھناك ش���روطاً عاماً لقیام حجیة األمر المقض���ى بھ ومنھا ما تتعلق بالحكم او القرار 
 :القضائي وسنتطرق اوالً الى الشروط المتعلقة بالقرار او الحكم القضائي وھي كاآلتي

ـ����� ان یكون القرار القضائي صادراً عن جھة قضائیة ذات اختصاص فالقرار االداري الصادر 1
  ،یة لھ حجیة األمر المقضي بھعن جھة ادار

عن الجھة القضائیة بموجب سلطتھا القضائیة ال  ـ���� ان یكون القرار او الحكم القضائي قد صدر2
بموجب س��لطتھا الوالئیة فإذا كان متعلقاً بخص��ومة بین طرفین فص��ل فیھا فھو حكم قض��ائي وإال 

 ً فكل ما یصدر عن القضاء  ،فھو أمر والئي مثل التصدیق على مصالحة وإجراء القسمة قضائیا
فص��الً في خص��ومة فھو عمل قض��ائي یحوز الحجیة وما یص��در عنھ في غیر خص��ومة ھو عمل 

 .والئي

ـ��������� ان یكون القرار او الحكم القض��ائي قطعیاً اي حكم فاص��ل في الموض��وع فاألحكام التي ال 3
بأي حجیة  من دائرة الحجیة فال یتمتع تفص���ل في موض���وع النزاع غیر منھیة للخص���ومة تخرج

 ً  .الحكم غیر المنھي للخصومة تمھیدیاً كان ام وقتیا

وان حجیة األمر المقضي بھ قد یقتصر أثرھا في الدعوى التي صدر بشأنھا الحكم وعلى 
النزاع نفس����ھ الذي تم الفص����ل فیھ محالً وس����بباً ویطلق على ھذه الحجیة بالحجیة النس����بیة وھي 

و ان یش�������ترط فیھ اتحاد في الخص�������وم واتحاد في وھ الش�������روط التي تتعلق بالحق المدعى بھ
 :التي سنبینھا باآلتي .)10(السبب
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كما ان الحجیة قد یمتد أثرھا الى الغیر ویسري في الدعاوى كافة وان اختلفت موضوعاً 
وسبباً عن الدعوى التي صدر بھا الحكم وتسمى ھذه الحجیة بالحجیة المطلقة فالحجیة المطلقة ال 

انما تخضع لھا فقط الحجیة النسبیة وھي وحدة الخصوم ووحدة الموضوع  تخضع للشروط ادناه
 .وھذا ما یمیز الحجیة المطلقة عن الحجیة النسبیة ،ووحدة السبب

 :شرط أتحاد الخصوم :اوالً 
وفقاً لمفھوم ھذا الش�����رط فال تس�����ري الحجیة إال في مواجھة الخص�����وم في الدعوى اما 

الش������رط فاثر الحجیة یس������ري في مواجھة الكافة فاألحكام الجنائیة الحجیة المطلقة فال تتقید بھذا 
وأحكام االلغاء تس�����ري في مواجھة الكافة اذ یكون للمحكوم لھ ان یتمس�����ك بھ في مواجھة الكافة 

كل من لم یكن ممثالً في  ویقص��د بالكافة ھنا، )11(كما ان لكل ذي مص��لحة ان یتمس��ك بھذا الحكم
حة في التمس����ك بالحكم في مواجھتھ وتقوم لھ مص����لحة في الخص����ومة ویقوم للمحكوم لھ مص����ل

التمس��ك بالحكم اي ان اثر الحكم یتعدى الى غیر من كانوا اطرافاً في الخص��ومة التي ص��در فیھا 
 .)12(الحكم

 :ثانیاً: شرط أتحاد الموضوع
یقص���د بالموض���وع او المحل ھو الطلبات التي یقدمھا الخص���وم في الدعوى وتفص���ل بھ 

طلبات اص���لیة او عارض���ة اذ یش���ترط لقیام الحجیة النس���بیة ان یثبت ان طلبات  المحكمة س���واء
وھذا الشرط ال  ،الخصوم في الدعوى الجدیدة لیست اال تردیداً لذات طلباتھم في الدعوى السابقة

ینطبق على الحجیة المطلقة فالحكم الجنائي الص����ادر بالبراءة او االدانة یحوز حجیة على دعوى 
ختالف الموض�������وع في الدعویین ففي االولى تتض�������من المطالبة بتوقیع عقوبة التعویض رغم ا

یة تتمثل في دفع مبلغ كتعویض مدني ثان وكذلك الحكم في دعوى االلغاء یحوز حجیة على  ،وال
 .)13(دعاوى التعویض التي ترفع على القرار الملغى

 ً  :شرط اتحاد السبب :ثالثا
بھ الذي یكون عبارة عن واقعة مادیة او الس�������بب ھو المص�������در القانوني للحق المدعى 

تص����رف قانوني او قاعدة قانونیة یس����تمد منھا المدعي حقھ، وان ش����رط وحدة الس����بب او اتحاده 
یكمل ش��رط اتحاد الخص��وم والموض��وع في تحقیق النس��بیة اذ ان مؤداه ان تكون الدعوى الجدیدة 

 .مجرد تكرار للدعوى السابقة في كل عناصرھا
ینطبق على االحكام التي تحوز حجیة مطلقة فھذه االحكام تؤدي اثرھا وھذا الش�������رط ال 

ویحق التمس���ك بھا في اي دعوى وان اختلفت في س���ببھا عن الدعوى التي ص���در بش���أنھا الحكم 
مة على  قا یة الم لدعاوى الجنائ ھا في ا غاء یحق التمس��������ك ب فأحكام االل قة  حائز للحجیة المطل ال

وفي اي دعوى جنائیة اخرى یثار بصددھا البحث في مشروعیة  المتھمین بمخالفة القرار الملغي
القرار على الرغم من اختالف الس�������بب في تلك الدعاوى عنھ في دعوى االلغاء كما ان االحكام 

 .)14(الجنائیة یحق التمسك بھا في دعاوى المطالبات المدنیة كدعاوى الطالق

انضباط/  /30التمییزیة المرقم  الدولة بصفتھ الھیئة العامة لمجلسوفي ذلك قرار مجلس 
الذي تض������من ان حجیة االحكام الص������ادرة من المحاكم  14/2/2008المؤرخ في  2008تمییز/ 

العراقیة الحائزة درجة البتات تكون مانعاً من س�������ماع الدعوى مرة ثانیة لذات الس�������بب اذا اتحد 
 .اطراف الدعوى ولم تتغیر صفاتھم
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ف محدد في مجال القض�����اء االداري لحجیة االمر مما تقدم نس�����تخلص انھ ال یوجد تعری
المقض�������ي بھ فھو اختلطت تعریفاتھ في مجال قانون المرافعات المدنیة وقانون االثبات وھو ان 
الحكم ان حاز درجة البتات اص��بح واجب التنفیذ في مواجھة الكافة وھو ص��دور حكم في دعوى 

یعد الحكم قد اكتس�����ب قوة األمر  بین ذات الخص�����وم ولذات الس�����بب وبذات الموض�����وع وبالتالي
اما في مجال الش���روط فان ھناك ش���روطاً تتعلق بالحكم  ،المقض���ي بھ فال یجوز اعادة النظر فیھ

نفس������ھ وان ھناك ش������روطاً تتعلق بالحق المدعى بھ وھو ما یثیر موض������وع التمییز بین الحجیة 
الخصوم والموضوع والسبب  النسبیة والحجیة المطلقة وانھ یشترط إلعمال الحجیة النسبیة اتحاد

اما الحجیة المطلقة فھي تعمل أثرھا في مواجھة الكافة وفي اي دعوى ولو اختلفت موض�������وعاً 
 .وسبباً عن الدعوى التي صدر بشأنھا الحكم

 المبحث الثاني

 :نطاق حجیة القرارات واألحكام القضائیة وآثارھا

المقض�������ي بھ ویقتص�������ر أثرھا على القاعدة العامة ان لألحكام او القرارات حجیة األمر 
الخص��وم في الدعوى التي ص��در بش��أنھا القرار وعلى ذات النزاع الذي یفص��ل فیھ محالً وس��بباً 
وتسمى الحجیة بالحجیة النسبیة وھذا ھو االصل العام واستثناًء من ھذا االصل ھناك حجیة یمتد 

فت موضوعاً وسبباً عن الدعوى أثرھا الى الغیر وتجاه الكافة وتسري في الدعاوي كافة وان اختل
 ً  .التي صدر بشأنھا الحكم وتسمى ھذه الحجیة بالحجیة المطلقة كما اوضحنا سابقا

وس������نقس������م ھذا المبحث الى مطلبین االول نس������تعرض في المطلب االول تعلق الحجیة 
 .بالنظام العام وفي المطلب الثاني اثار ھذه الحجیة

 لعام:المطلب االول: تعلق الحجیة بالنظام ا

یرى البعض ان الحجیة التي تتمتع بھا بعض االحكام القض��ائیة ھي اس��اس التزام االدارة 
بتنفیذ الحكم بوص������فھا قوة قانونیة واص������ل من اص������ول القانون فإذا لم تكن ھذه االحكام منتجة 
آلثارھا فما ھو الداعي من وجود الس����لطة القض����ائیة التي یس����تھدف وجودھا الحفاظ على النظام 

 .)15(والمصلحة العامة بصفة خاصة العام

وتعلق الحجیة بالنظام العام ھدفھا اس�����تقرار المراكز القانونیة وتجنب تض�����ارب االحكام 
 .)16(واستھداف حسن سیر العدالة

وان لفكرة حجیة االمر المقض���ي بھ وجھان احدھما ش���كلي یعني قیام حاجز اجرائي بین 
 ً اما الوجھ  ، ال یجوز طرحھ للمناقش���ة من جدیدالخص���وم والطعن بالقرار وان ما قض���ى بھ نھائیا

المادي فیتمثل في تنفیذ االحكام طوعاً او كرھاً اذا ما كانت ض�������د االفراد فااللتزام بالتنفیذ ھو 
 .)17(المظھر المادي الفعال فیما یخص ھذه الحجیة

 اذ ان الحكم الفاص������ل في النزاع ملزم للطرفین فلیس لھم او ألحدھم طرح النزاع مجدداً 
كما ان  ،على القض�������اء بدعوى جدیدة ولوال ھذه الحجیة لما انتھت المنازعات االداریة الى االبد

طرح النزاع مجدداً امام القض����اء یؤدي الى حص����ول كل من الخص����مین على حكم یتعارض مع 
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الحكم الذي حصل علیھ خصمھ فینتج احكام متعارضة في النزاع نفسھ وبین الخصوم أنفسھم مما 
 .ذراً معھ تنفیذ االحكام القضائیةیصبح متع

وان لحجیة االحكام القض��ائیة التي بیناھا حجة على الكافة وحجیتھا من النظام العام الذي 
ال تقبل التنازل عنھ ألنھا مقررة للصالح العام فھذا یقتصر على الحكم القضائي الصادر باإللغاء 

ثلة برد الطعن المقدم ضد القرار االداري اما االحكام االخرى الصادرة عن القضاء االداري المتم
او عدم قبولھ لس�������بب من االس�������باب التي عینھا القانون لرد الطعن او عدم قبولھ ال تحوز حجیة 
مطلقة بل حجیتھا نس���بیة مما یعني امكانیة تقدیم الطعن من قبل الخص���م نفس���ھ او حتى من غیره 

تي یمكن الطعن فیھا في القرار متى اس�������تند في طعنھ الى س�������بب اخر من اس�������باب االلغاء ال
 .)18(االداري

وما یترتب على تعلق الحجیة بالنظام العام عدم اثارة او قبول دلیل ینقض حجیة االحكام 
ویعني ذلك ان الحكم الص������ادر من المحكمة اذ انھ یطبق ارادة القانون في حالة معینة فانھ یحوز 

المحاكم االخرى فاذا رفع احد الخص��وم نفس االحترام س��واء امام المحكمة التي اص��درتھ او امام 
 .)19(الدعوى التي فصل فیھا فیقضي بعدم قبولھا لسبق الفصل فیھا اذا ما اثیر مجدداً امام القضاء

فاألحكام التي حازت قوة األمر المقض������ي تكون حجة فیما فص������لت فیھ من الحقوق وال 
والحكم  ،إال لألحك��ام القطعی��ة وھ��ذه الحجی��ة ال تثب��ت ،)20(یجوز قبول دلی��ل ینقض ھ��ذه الحجی��ة

القطعي ھو الحكم الذي یحسم كل موضوع النزاع او جزًء منھ فھو ال یقتصر على الحكم االخیر 
وبصدور الحكم  ،)21(الذي یفصل في موضوع الدعوى بل مثّل الحكم القطعي بعدم االختصاص

 .القطعي من المحكمة تستنفد المحكمة والیتھا بشأن ما فصلت فیھ

بقراره المرقم  (محكمة قض���اء الموظفین حالیًا) ك قض���ى مجلس االنض���باط العاموفي ذل
بش����أن دعوى اقامتھا احدى موظفات وزارة الھجرة  1/7/2007المؤرخ في  2007لس����نة  158

والمھجرین اللزام المدعى علیھ بمنحھا اجازة دراسیة إلكمال دراستھا لنیل شھادة الماجستیر في 
المذكور المدعى علیھ اض����افة الى وظیفتھ منح المدعیة اجازة دراس����یة  القانون وقد الزم المجلس

إلكمال دراستھا وقد اكتسب القرار الدرجة القطعیة بعد تصدیقھ تمییزاً لدى الھیئة العامة لمجلس 
 .شورى الدولة بصفتھا التمییزیة

بان االحكام  )22(10/6/2009المؤرخ في  2009) لس�������نة 40وقد ص�������در القرار رقم (
درة من المحاكم العراقیة المكتسبة درجة البتات تنفذ رضاًء او جبراً عن طریق دائرة التنفیذ الصا

بطلب من المحكوم لھ وان قرار المجلس المذكور كان مس�������تنداً الى ان االحكام الص�������ادرة من 
المحاكم العراقیة التي حازت درجة البتات تكون حجة فیما فص�����لت فیھ من الحقوق اس�����تناداً الى 

كما ان االحكام القض�������ائیة  ،1979) لس�������نة 107) من قانون االثبات رقم (105ام المادة (احك
المكتس���بة درجة البتات تنفذ رض���اًء او جبراً بواس���طة دائرة التنفیذ وفقاً ألحكام قانون التنفیذ رقم 

محكمة اوالً د) من قانون /7كما نود ان نض����یف انھ اس����تناداً ألحكام المادة (.1980) لس����نة 45(
سنة 65رقم ( قضاء الموظفین حالیًا (المعدل) فان قرارات مجلس االنضباط العام غیر  1979) ل

 .المطعون بھا وقرارات مجلس الدولة الصادرة بنتیجة الطعن تكون باتة وملزمة
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على ان  1979) لس�����نة 107) من قانون االثبات العراقي رقم (105فقد نص�����ت المادة (
لعراقیة التي حازت درجة البتات تكون حجة فیما فص����لت بھ من االحكام الص����ادرة من المحاكم ا

 ً وھو ، الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغیر ص��فاتھم وتعلق النزاع بذات الحق محالً وس��ببا
ما یتعلق بش��روط الحجیة النس��بیة وقد اش��ترط البتات لینال الحكم حجیة األمر المقض��ي بھ اي قد 

 .شر الى الحكم القطعي اي النھائياستنفد كل طرق الطعن بھ ولم ی

بش�������أن قرار مجلس ادارة  2007) لس�������نة 44مجلس الدولة بقراره المرقم (قرر  وقد 
مصرف الرافدین بما یتعلق بوجوب تسدید المدین المبلغ المحكوم بھ من محكمة ابو ظبي لصالح 

التسدید ولیس  المصرف على اساس احتساب سعر صرف الدرھم لما یقابلھ بالعملة العراقیة وقت
وقت اقامة الدعوى وقد كانت رؤیة المجلس ھو ان المبلغ الواجب دفعھ من المدین یتحدد بالمبلغ 
المحكوم بھ مع فوائد الدین على اساس سعر صرف الدرھم االماراتي وقت اقامة الدعوى ولیس 

ات حجة على وقد اس��تند المجلس في رأیھ الى ان قرار الحكم المكتس��ب درجة البت ،وقت التس��دید
الناس بما فص��ل فیھ ابتداًء من كش��ف الحق واثباتھ وانتھاًء بالمبلغ المحكوم فیھ اس��تناداً الى احكام 

) من الق��انون 106) من ق��انون االثب��ات العراقي والى الم��ادة (105والم��ادة ( )اوالً  /22الم��ادة (
 .)ال یجوز قبول دلیل ینقض حجیة االحكام الباتة(المذكور التي نصت 

فاألس����اس الذي تقوم علیھ الحجیة ھي ض����رورة حس����م النزاع ووض����ع حد تنتھي عنده 
الخص��ومات طالما ص��در حكم قض��ائي في النزاع وكذلك حتى تقف بالتقاض��ي عند حد ال یتكرر 

كما ان یقوم على اساس الحیلولة دون التناقض في االحكام  ،النزاع مرة اخرى من دون ان یحسم
 . )23(االجتماعیة واالقتصادیةمراعاة الستقرار االوضاع 

 :الغایة من الحجیة

اوض���ح بعض الش���راح ان فكرة منع التض���ارب والتناقض بین االحكام القض���ائیة تملیھا 
اعتبارات عملیة واخرى نظریة فالعملیة تتمثل في ض������رورة المحافظة على ھیبة القض������اء وان 

تبارات النظریة فتجد ایض�����اً اما االع ،تعریض قراراتھ للمناقض�����ة یتض�����من اعتداًء على كرامتھ
ص���داھا عند بعض الش���راح بان احكام القض���اء تمثل التعبیر عن ارادة المش���رع بعّدھا تتض���من 

 .تحدیداً لقاعدة اعلى فھي تأخذ قوة االعمال التشریعیة وتفرض احترامھا على الجمیع

وجھ فالحیلولة دون تض��ارب االحكام ال یحقق اال الحجیة في ص��ورتھا المطلقة وتتض��ح ا
االختالف بین دور كل من الحجیة النس���بیة والحجیة المطلقة في تحقیق الغایة من تش���ریع الحجیة 
سبیة لتحقیق فكرة وضع حد للمنازعات فانھا تقصر عن تحقیق فكرة منع  فبینما تكتفي الحجیة الن

النسبیة  التضارب بین االحكام على الوجھ االكمل اما الحجیة المطلقة فھي تحقق ما تحققھ الحجیة
من وض������ع حد للمنازعات كما انھا فض������الً عن ذلك تعد الوس������یلة الفعالة لمنع التض������ارب بین 

 .)24(االحكام

یلخص من ذلك انھ یراد بالحجیة غایتان االولى ھي وضع حد للمنازعات والحیلولة دون 
بھا تأیید الخصومات وذلك كلھ متصل بأمن المجتمع وسالمتھ وضماناً الستقرار الحقوق ألصحا

اما الثانیة فانھا متعلقة بحس����ن س����یر القض����اء وذلك في انھا  ،وكذلك اس����تقرار الروابط القانونیة
تستھدف عدم التضارب او التناقض بین االحكام القضائیة اذ ان الحكم القضائي حجة فیما قضى 

 .)25(بھ ال یجوز مناقضتھ
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 :المطلب الثاني: االثار المترتبة على حجیة األمر المقضي بھ

لمعرفة االثار المترتبة على حجیة االحكام او القرارات القض�����ائیة س�����وف نتولى التمییز 
 بین حجیة االحكام والقرارات االداریة واألحكام الصادرة من المحاكم االخرى:

 اوالً ـ حجیة حكم االلغاء 

ان حجیة االحكام الص��ادرة من محاكم القض��اء االداري باإللغاء لھا حجیة مطلقة تس��ري 
مواجھة الكافة باعتبار ان االحكام الص�������ادرة بإلغاء القرارات االداریة انما تقرر ھذا االلغاء  في

لتص�����ویب تص�����رفات االدارة تحقیقاً للص�����الح العام فیكون للحكم باإللغاء حجة على الكافة ولكل 
ش��خص ان یتمس��ك بھ فال یص��ح ان یكون موض��عاً لمس��اومة او تنازل من ذوي الش��أن ذلك ابقاء 

المخالفة القانونیة التي ش�������ابت القرار االداري المحكوم بإلغائھ وتفویتاً لثمرة الحكم األمر على 
وما یترتب على ذلك ان حجیة حكم االلغاء تتعلق بالنظام . )26(الذي یتعارض مع الص�������الح العام

ا العام واالثار المترتبة على ذلك عدم جواز النزول عن االحكام الص�������ادرة باإللغاء واعتبار ھذ
النزول كأن لم یكن الن أحكام االلغاء انما تقرر لتص����ویب التص����رفات االداریة تحقیقاً للص����الح 

حجیة االمر المقض�������ي بھ من اي محتوى وبالتالي یكون  أالعام كما أس�������لفنا وال یمكن تفریغ مبد
ا عن باطالً كل تنازل عن ھذا الحكم كما ال یص���لح ان تس���تند الیھ االدارة كمبرر قانوني المتناعھ

 .تنفیذ الحكم

كما لیس لھا ان تختفي وراء المص�������لحة العامة حتى تتالفى اثار حكم االلغاء الن ذلك 
س���یكون اعماالً غیر مش���روعة فالكثیر من الش���راح ال ینظرون الى ان حجیة االمر المقض���ى بھ 

رة ض����ده على انھ اثر اجرائي فقط بل تكمن اھمیتھ في الزام المحكوم علیھ بتنفیذ االحكام الص����اد
فالقاض��ي عندما یفص��ل في مس��ألة قانونیة موض��وعھا القرار االداري یبحث في مدى مش��روعیتھ 

  .)27(ویقرر لھ بحكم قوة الحقیقة القانونیة ان القرار المطعون فیھ مخالف للقواعد القانونیة

 ثانیاً ـ حجیة االحكام االخرى الصادرة عن القضاء االداري وعن المحاكم االخرى

 االحكام الصادرة من محاكم القضاء االداريـ حجیة 1

ان االحكام الصادرة من محاكم القضاء االداري التي تقضي برد الطعن المقدم في القرار 
االداري او بعدم قبولھ لس����بب من االس����باب التي عینھا القانون لرد الطعن ال تحوز حجیة مطلقة 

ن من الخص�����م نفس�����ھ او حتى غیره متى بل تكون لھا حجیة نس�����بیة مما یعني امكانیة تقدیم الطع
اس������تند في طعنھ الى س������بب اخر من اس������باب االلغاء التي یمكن الطعن في القرار االداري من 

 .)28(خاللھا

 ـ حجیة الحكم الجنائي امام سلطات التأدیب او التحقیق:2

ان س�������لطات التأدیب او التحقیق ال تتقید بالتكییف القانوني للوقائع الن تكییف الوقائع قد 
یختلف من الناحیة االداریة عنھ من الناحیة الجنائیة اذ ان الجریمة التأدیبیة تس������تقل بعناص������رھا 

لوقت وأوص��افھا عن الجریمة الجنائیة فإذا نش��أت عن الفعل الواحد جریمتان جنائیة وتأدیبیة في ا
نفس���ھ فیظل لكل منھما وص���فھ او تكییفھ القانوني الخاص فال تلتزم س���لطات التأدیب باألوص���اف 
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الجنائیة للفعل وھي في مجال المس��اءلة التأدیبیة ما دامت ھذه االوص��اف الجنائیة لیس��ت عنص��راً 
اما اذا  ،في المس��ؤولیة التأدیبیة النھ ال حجیة للحكم الجنائي على س��لطات التأدیب في ھذا المجال

كان التكییف الجنائي عنصراً في المسؤولیة التأدیبیة فعلى سلطات التأدیب النزول على ما قضى 
 .)29(بھ الحكم الجنائي بشأن ھذه التكییف

فاألصل ھو استقالل المسؤولیة التأدیبیة عن المسؤولیة الجنائیة غیر ان ھذا االستقالل ال 
ي امام س���لطات التأدیب اال انھ لیس كل عناص���ر الحكم یمنع من تطبیق قاعدة حجیة الحكم الجنائ

الجنائي التي تحوز ھذه الحجیة انما عناص���ر معینة یتعین على س���لطات االدارة االلتزام بھا منعاً 
من ان یص�������در القرار التأدیبي على خالف الحكم الجنائي الن النظام االجتماعي یأبى ان توقع 

وقعت منھ ثم تأتي س����لطات التأدیب فتقض����ي بان  المحكمة العقاب على ش����خص من اجل جریمة
یة لم یقع منھ الن في ذلك اھدار للثقة في  تأدیب یة وال الفعل المش�������ترك المكون للجریمتین الجنائ

 .)30(الحكم الجنائي باعتباره عنوان للحقیقة فیما قضى بھ
ان حجیة األمر المقض����ي بھ في المس����ائل الجنائیة تعّد من النظام العام وذلك بس����بب ان  

الحكم الجنائي یص���در بأس���م المجتمع ولمص���لحة المجتمع العلیا فالمجتمع ممثل دائماً في المحكمة 
 .الجنائیة لذلك من الطبیعي اال یترك أمر ھذا الحكم للخصوم یتصرفون فیھ كما یشاؤون

تأدیبي ال یحوز فالحكم الجن تأدیبیة في حین ان الحكم ال ائي لھ حجیة امام الس�������لطات ال
 .)31(الحجیة امام السلطات الجنائیة التي تحتفظ بسلطتھا التقدیریة في اتخاذ القرار المناسب

تأدیبي في االجراءات وھذا  بھ المجال ال تأثر  قاً لحجیة الحكم الجنائي ی اذ ان ھناك نطا
ل وحدة الواقعة في النظامین فاذا انتفت ھذه الوحدة فال تأثیر للحكم الجنائي النطاق یدور دائماً حو

على س�������یر االجراءات الت��أدیبی��ة علی��ھ ف��االرتب��اط المقرر بین الجریمتین مرده وح��دة الواقع��ة 
المنظورة امام المحكمة الجنائیة والس�������لطة التأدیبیة فاذا كانت الواقعة التي تكون الركن المادي 

ن اثباتھا بعیداً عن الحكم الجنائي فانھ یمكن للس���لطة التأدیبیة ان تفص���ل في المخالفة للجریمة یمك
 .)32(التأدیبیة بالرغم من عدم البت في ذات الواقعة التي تشكل قوام الجریمة الجنائیة

فالحكم الجنائي باإلدانة یتمتع بحجیة : وان من عناص�ر الحكم الجنائي ص�حة وقوع الفعل
یب فیما یتعلق بثبوت وقوع الجریمة اي الوجود المادي والقانوني للجریمة امام س�������لطات التأد

 .سلوك ونتیجة غیر مشروعة ورابطة سببیة بینھما) فیكون لسلطات التأدیب االلتزام بھ(
فالحكم الجنائي باإلدانة لھ حجیة امام  :اما العنص�������ر االخر ھو اس�������ناد الفعل الى المتھم

س��ناد التھمة الى الفاعل فإذا وص��ف الحكم الجنائي فعل المتھم بأنھ س��لطات التأدیب فیما یتعلق  بإ
جریمة ماسة بالشرف فان السلطة المختصة ملزمة بإنھاء خدماتھ  وفقا لنص القانون من دون ان 

) من قانون انض�������باط موظفي الدولة والقطاع العام 8تناقش ھذا التكییف مثل ذلك احكام المادة (
فان االص�������ل على انھ ال یكون  ،عدل) ممثلة بفرض عقوبة العزلالم( 1991) لس�������نة 14رقم (

للتكییف القانوني للوقائع الجنائیة في المجال التأدیبي الس�����تقالل الجریمتین كما اس�����لفنا عرض�����ھ 
مس���بقاً اال انھ یكون للوص���ف الذي یقض���ي بھ القاض���ي الجنائي أثر في النطاق التأدیبي لو رتب 

 عاله.المشرع ذلك كما ھو في الحالة ا
وال توجد ھنا مش����كلة لكن المش����كلة ممكن ان تثار في حالة الحكم بالبراءة فھي ال تحوز 
الحجیة امام س�����لطات التأدیب اال في حالة واحدة ھي حالة س�����بب البراءة نتیجة عدم وقوع الفعل 

اما اذا كان س���بب البراءة یرجع الى تخلف احد اركان ، )33(المادي من الموظف اي انتفاء الواقعة
الجریمة او قیام الشك في ثبوت التھمة او عدم كفایة االدلة او الى بطالن في االجراءات فان حكم 
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البراءة ال یقید س��لطات التأدیب والرأي مس��تقر على ذلك في فرنس��ا ومص��ر، ذلك ان الش��ك یبقى 
 .یمكنھ الحكم اال بناًء على الیقین القاطعقائماً تجاه القاضي االداري الذي ال 

عام  باط ال فذ وفي العراق فان قانون االنض������� نا یة حیال ال تأدیب یجیز اتخاذ االجراءات ال
الموظف الذي ص���در الحكم ببراءتھ بس���بب س���لوكھ في المس���ائل التي احیل فیھا الى المحاكم فان 

الوظیفي فان قض����ت المحكمة بإدانتھ كان الموظف احیل الى القض����اء بتھمة جنائیة متعلقة بعملھ 
فانھ ینال االثر التبعي المترتب عن الحكم بعقوبة جنائیة اما في حالة البراءة فان المش��رع ال یعتد 
سلوكھ ویرى الدكتور عبد القادر  سلوء  بحجیتھا اذ یعّد مجرد احالة الموظف للقضاء قرینة على 

ض على قاعدة حجیة االحكام الجنائیة وھي الش��یخلي ان ھذا الحكم مجحف اذ فض��الً عن انھ یعر
من النظام العام  فان احالة الموظف الى القض�������اء قد تكون عن تھمة ملفقة فال تكتفي الس�������لطة 
االداریة بتش������ویھ س������معتھ بإحالتھ الى محكمة الجنایات وان القانون اجاز لھ معاقبتھ ولو تحققت 

 .)34(براءتھ
من ناحیة اال انھ لیس كل احكام البراءة  )الش���یخليعبد القادر (ان كنا نؤید رأي الدكتور 

فأحكام البراءة لعدم كفایة االدلة غالباً ما تقض���ي بھ المحاكم ھذه االیام  ،تلزم االدارة بان تأخذ بھا
وفي رأینا ان عدم التزام االدارة بالحكم الجنائي ال مأخذ قانوني علیھ وان لھا الس�������لطة التقدیریة 

حدة تراعي فیھ نزاھة الموظف وكفاءتھ وسلوكھ الوظیفي وغیر ذلك من  في تقدیر كل حالة على
 .االعتبارات االخرى

) من قانون انض��باط موظفي الدولة والقطاع العام 23وذلك ما نص��ت علیھ احكام المادة (
ال تحول براءة الموظف او االفراج عنھ  عن الفعل المحال (المعدل) ( 1991) لس�������نة 14رقم (

 )محاكم المختص����ة دون فرض احدى العقوبات المنص����وص علیھا في ھذا القانونمن اجلھ الى ال
فنص المادة جاء مطلقاً لم یقید اسباب البراءة فالسلطة االداریة لھا حریة التصرف ضد الموظف 
الذي ص�������در الحكم ببراءتھ فھي تقوم في كثیر من االحوال بمجرد احالة الموظف الى المحاكم 

ض علیھ من احدى الجھات المختصة بعّده مستقیالً من الوظیفة دون مبرر المختصة او القاء القب
قانوني ودون ان تس���لك ما رس���م لھا القانون من اجراءات واجبة التطبیق بما یتعلق بأحكام المادة 

) من القانون المش����ار الیھ في اعاله المتعلقة بس����حب یده من الوظیفة فغالباُ ما ترمي االدارة 16(
 .ى االنتقام والتشفي من الموظفین من دون اي مسوغ  قانوني او اجتماعيمن افعالھا ال

وفي مصر أقام المشرع مذھبھ لصالح االدارة وعلى حساب حقوق الموظف وحریتھ اما 
فرنس����ا فان مجلس الدولة الفرنس����ي راعى مبادئ العدالة ولم یجز لإلدارة س����لطة تقدیریة إال في 

او الشك وھو المسلك الصحیح اذ ان التوسع في مساءلة الموظف احوال البراءة لعدم كفایة االدلة 
 .تأدیبیاً بعد ان قرر القضاء الجنائي براءتھ ینطوي على انحراف عن اھداف التأدیب

فالمالحظ علیھ وجود تناقض بین االحكام الجنائیة والتأدیبیة فحجیة الحكم الجنائي لیس��ت 
لجنائي یحكم بالبراءة حینما یالحظ قسوة العقوبة محترمة من قبل القاضي االداري الن القاضي ا

وجس��امة اثارھا كما انھ یفض��ل ان یقض��ي بالبراءة ولو في غیر موض��عھا بحس��ب التش��ریع القائم 
 .مثال ذلك ،)35(من ان یقضي بعقوبة في غیر موضعھا بحسب العدل الذي یرتضیھ

نھا فلجأت االدارة موظف ص���غیر أھمل ص���یانة النقود التي في عھدتھ فادى ذلك الى فقدا
المختص��ة في العراق الى اس��تقطاعھا من راتبھ كاملة ثم احالتھ الى القض��اء الجنائي فبرأه االخیر 
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النتفاء القص��د الجنائي إال ان االدارة لجأت الى الض��غط على لجنة االنض��باط فأص��درت قرارھا 
 .)36(بفصلھ لمدة سنتین

دولة تثیر بعض االحیان تس��اؤالت منھا ومثال اخر غالباً ما نجده مطبقاً في مؤس��س��ات ال
حالة احد الموظفین في احد الجامعات تم قبولھ في الدراس�������ات العلیا وفق ض�������وابط القبول في 

) عاماً وقد قدم المذكور ھویة 40الدراس����ات العلیا التي من ش����روطھا ان یكون عمر المرش����ح (
ر المطلوب وبعد اكمالھ دراسة اي مقارب للعم 1960احوال مدنیة وشھادة جنسیة تثبت ان تولده 

فھو قد  1963الماجس��تیر قدم لدراس��ة الدكتوراه وجاء لمرة ثانیة وقدم مس��تمس��كاً یثبت ان تولده 
اوقع نفس����ھ في مغبة الش����ك وبعد التحقق من ص����حة ص����دور الھویة تبین ان تولده في س����جالت 

یة  مدن یة بحقھ وتم ت 1950االحوال ال قانون لدراس��������ة وقد تم اتخاذ االجراءات ال یده من ا رقین ق
وس��حبت منھ ش��ھادة الماجس��تیر وأحیل الى المحكمة المختص��ة بناًء على توص��یة اللجنة التحقیقیة 

وقد اص����درت محكمة الجنح قرارھا باإلفراج عنھ وإلغاء جمیع  ،بس����بب ارتكابھ جریمة التزویر
التمییزیة وأص�����درت  التھم لعدم كفایة االدلة وتم تمییز القرار امام محكمة االس�����تئناف بص�����فتھا

 .قراراً بتصدیق قرار محكمة الجنح

وكان رد االدارة انھ ال س��ند قانوني لس��حب ش��ھادة الماجس��تیر وذلك الن قرارات الحكم 
الص��ادرة بحقھ من المحاكم المختص��ة قد اكتس��بت الدرجة القطعیة فض��الً عن  اس��تنادھا الى رأي 

المتض�������من ان ارتك��اب  27/11/2011في المؤرخ  465/6032ھیئ��ة النزاھ��ة بكت��ابھ��ا المرقم 
الطالب جریمة ترتب علیھا وجوب مالحقتھ وإنزال العقوبة المناس������بة بحقھ وفقاً ألحكام القوانین 
وقد یترتب علیھ فص��لھ من الدراس��ة اذا قامت في حالة ش��روط فص��ل الطالب إال ان ذلك ال یمنع 

حال من االحوال إال اذا ُوِجَد نُص خاص من اكمالھ الدراسة الحقاً وال یسقط حقھ في التعلیم بأي 
 .یمنع ذلك

وان الرأي في ھذا المجال نجده غیر صائب الن اساس قبولھ في دراسة الماجستیر كان 
باطالً لتخلف احد شروط القبول في الدراسات العلیا وھو العمر وقام بتزویر المستمسك الذي ھو 

الجنائي وان حاز الدرجة القطعیة اال انھ اس�������اس القبول فما بني على باطل فھو باطل فالحكم 
ص����در لعدم كفایة االدلة فلم یثبت عدم وقوع الفعل المادي من ص����احب العالقة فھو ال یلزم جھة 

 .االدارة الن في ذلك استغالل من بقیة االفراد في ایقاع الفعل ومن ثم البراءة منھ

 المبحث الثالث

 ضائیة والمسؤولیة المترتبة على عدم التنفیذ أساس التزام االدارة بتنفیذ القرارات الق 

ان االدارة عند تنفیذھا لألحكام الص���ادرة من القض���اء ال تخض���ع للوس���ائل الجبریة وأنھا 
تطبق ھذه االحكام وفقاً لحس����ن نیتھا اذ ان ھناك حاالت تطبق فیھا االدارة احكام القض����اء طوعاً 

نفیذ تام وص��حیح للحكم الص��ادر لص��الحھ اال ان ھناك حاالت یعجز المحكوم لھ الحص��ول على ت
 .فما ھي الوسائل التي تلزم االدارة بتنفیذ االحكام الصادرة ضدھا

س������نتولى تقس������یم ھذا المبحث للنظر في اس������اس التزام االدارة بتطبیق احكام القض������اء 
 :مطلبین ومسؤولیتھا جراء عدم التنفیذ الى
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 أساس التزام االدارة بتطبیق احكام القضاء :المطلب االول

 مسؤولیة االدارة عن عدم تنفیذ احكام القضاء  :المطلب الثاني

سوف نقسم المطلب االول المتضمن اساس التزام االدارة بتنفیذ احكام القضاء الى فروع 
 ثالثة:

 الفرع االول: اساس التزام االدارة بالتنفیذ القانون.

 الفرع الثاني: اساس التزام االدارة بالتنفیذ ھو حجیة األمر المقضي بھ 

 الفرع الثالث: القوة الملزمة للحكم 

 :اساس التزام االدارة بالتنفیذ ھو القانون :الفرع االول

عند ص����دور حكم من القض����اء بإلغاء القرار االداري فان ھذا الحكم یحوز قرینة قانونیة 
 .)37(قوة القانون على صحة ما قضى بھ ولھ

ویكون على الجھات التي تتولى التنفیذ االلتزام بتنفیذ الحكم تنفیذاً تاماً وص��حیحاً احتراماً 
للقانون الذي ص������در الحكم على اس������اس������ھ واي امتناع عن التنفیذ ھو مخالفة قانونیة ص������ریحة 

القض���ائیة انما تس���توجب مواجھة االدارة بھا على اس���اس مخالفة القانون فأي اس���تخفاف باألحكام 
یعني انكاراً لمبدأ فص��ل الس��لطات الذي یقتض��ي ان یكون ھناك تواص��ل وانس��جام واتحاد في اداء 

 .)38(اعمالھا

اذ ان وظیفة الس������لطة القض������ائیة والتنفیذیة والتش������ریعیة انھا تؤدي مھامھا وفقاً للقاعدة 
بأعما یام  ھا والق یازات ھا المت كل من خدام  یة الموض�������وعیة وان اس�������ت قانون ما یقوم على ال ھا ان ل

 .االختصاص الوظیفي

فتنفیذ حكم االلغاء من االدارة تنفیذاً تاماً ال یعني اخض���اع الس���لطة التنفیذیة للقض���اء لكن 
اخضاعھا ھو القانون نفسھ فالحكم الذي یصدره القاضي انما یعبر عن حكم القانون الذي یصدر 

 .)39(في القضیة المعروضة

احترام مبدأ الفص���ل بین الس���لطات فیحكم بإلغاء القرار كما یتوجب على القاض���ي ایض���اً 
االداري غیر المشروع من دون ان یتعدى ذلك الى الحلول محلھا في اصدار القرار الذي یتوجب 
علیھا اتخاذه وعلى الرغم من خلو التش������ریع العراقي من نص یخول القض������اء االداري س������لطة 

احكاماً ص���ادرة من محكمة القض���اء االداري  تض���مین احكامھ اوامر موجھة لإلدارة اال ان ھناك
ومجلس االنضباط قد تضمنت احكامھ مثل ھذه االوامر فھو ال یكتفي بإلغاء القرار االداري الذي 
یثبت عدم مش���روعیتھ انما یوجھ اوامر لإلدارة بإص���دار القرار االداري او االمتناع عن اص���دار 

 .)40(ھذا النوع الذي یتفق مع احكام القانون

اذ الغت المحكمة  14/1/2004ذلك قرار محكمة القض�����اء االداري الص�����ادر في  مثال
االمر االداري الصادر من محافظ بغداد / البلدیات استناداً الى االمر الوزاري الصادر من وزارة 
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الداخلیة / مدیریة البلدیات العامة والمتض�������من احالة المدعي للتقاعد والزمت المدعى علیھ مدیر 
  .د اضافة الى وظیفتھ بقبول مباشرة المدعي في وظیفتھبلدیات بغدا

 :الفرع الثاني ـ اساس االلتزام حجیة األمر المقضي بھ

ان اخالل االدارة بالتزامھا تجاه حكم االلغاء الص��ادر ض��د احد قراراتھا ایاً كان ص��ورة 
التنفیذ او المحایلة على ھذا االخالل مثل االمتناع عن التنفیذ او التنفیذ الناقص او المماطلة في 

حكم االلغاء ھو مخالفة لمبدأ حجیة األمر المقض����ي بھ بوص����فھ من االص����ول القانونیة ومخالفتھ 
توجب مس��اءلة االدارة ألنھا تكون قد ارتكبت خطأ من جانبھا س��بب ض��رراً لص��احب الش��أن النھ 

الس������تقرار الحیاة أض������ر بمركزه القانوني كما أض������ر بالمجتمع النھ أخل بقاعدة قانونیة وجدت 
 .)41(االجتماعیة وإقرار النظام وتثبیت الحقوق فتصرف االدارة بھذا النحو یضر بالمجتمع ككل

وبھذا فالتص�������رف الواجب من االدارة امام حكم االلغاء ھو االلتزام باتخاذ االجراءات 
 .)42(كافة الواجبة للتنفیذ ألنھا محددة بحجیة االمر المقضي بھ

حكام القض��اء ھذه الحجیة التي تعني حرمة قانونیة ال یجوز المس��اس فالقانون قد وھب أل
بھا والبد لإلدارة ان تحترم ھذه الحجیة بااللتزام بتنفیذ الحكم وفي ذلك یقول د. س��لیمان الطماوي 

قانون وحجیة ( یة التي  الش�������يءان ال فة الخطوات االیجاب باتخاذ كا بھ یلزم االدارة  المقض�������ى 
 .)43()اءیستلزمھا الحكم باإللغ

التمییزیة الخاصة بقرارات مجلس  اوقد تضمن قرار الھیئة العامة لمجلس الدولة بصفتھ
 24/1/2008المؤرخ في  2008انض����باط / تمییز /  /1العام المرقم  محكمة قض����اء الموظفین

 .بان االحكام القضائیة تُعد حجة بما فصلت فیھ من الحقوق وھي واجبة التنفیذ

 :الملزمة للحكم الفرع الثالث ـ القوة

تعني التزام المحكوم علیھ بتنفیذ الحكم الص��ادر ض��ده ایاً كانت ص��فة المحكوم علیھ فرداً 
كان ام سلطة عامة وھي مرتبة ال یصل الیھا الحكم اال اذا اصبح نھائیاً اي غیر قابل للطعن علیھ 

واعید المقررة بطرق الطعن االعتیادیة س��واء بس��بب اس��تنفاد طرق الطعن ام بس��بب انقض��اء الم
وی��ذھ��ب البعض ان القوة الملزم��ة لحكم االلغ��اء التي تلزم االدارة ب��التنفی��ذ تظھر في  ،الجرائھ��ا

ص��ورة مطابقة المراكز القانونیة مع ما تض��منھ الحكم وتنعكس القوة الملزمة كأثر ایجابي لحجیة 
لزام مس��تمداً من فص��فة االلزام ال تنش��ئ من قرار القاض��ي انما یص��در اال .)44(األمر المقض��ي بھ

قوة القانون فیكون دور القاضي ھو تأكید القرار كما ان صفة االلزام لألحكام القضائیة ھي نتیجة 
فالسلطة القضائیة على قدم المساواة مع السلطات االخرى فتشریعات السلطة التشریعیة  ،منطقیة

لتشریعیة والعمال السلطة ملزمة للجمیع وبذلك یكون مخالفاً للمنطق ان تعترف ألعمال السلطة ا
 .التنفیذیة صفة االلزام وتنكرھا على اعمال السلطة القضائیة

وان كان كل من القض����اء واالدارة مس����تقلین عن بعض����ھما فھذا ال یعني ان تتجاھل كل 
منھما قرارات االخرى فالقضاء عندما یفصل في خصومات قائمة على قرار اداري سواء بشأن 

لتي یتس��بب بھا فان ذلك یعني ان الحكم فص��ل طبقاً للقانون االمر الذي مش��روعیتھ ام االض��رار ا
یمنحھ قوة الزامیة مس�������تقاة من قوتھ القانونیة وبموجب ھذه القوة تلتزم االدارة في طاعة كل ما 

 .)45(جاء بالحكم وتحقیق نتائجھ المنطقیة كافة
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 :مسؤولیة االدارة عن عدم تنفیذ حكم القضاء :المطلب الثاني

یترتب على ص�������دور حكم االلغاء ان تتدخل االدارة إلص�������دار القرار االداري الالزم   
لتحقیق اثار الحكم وتنفیذ مض������مونھ وقد تقوم ببعض التص������رفات القانونیة او اعمال مادیة مثل 
العقود االداریة واإلدارة عند تنفیذھا لحكم االلغاء ال تكون امام اوامر ایجابیة تحدد لھا االجراءات 

ي یتعین علیھا اتخاذھا انما تكون امام وض���ع قانوني مجرد یتمثل في زوال القرار الملغي وان الت
وتتمثل  .مخالفتھا لتنفیذ احكام االلغاء ھو مخالفة لمبدأ حجیة األمر المقض��ي بھ ویوجب مس��اءلتھا

 :صور ھذه المسؤولیة بما یأتي

 :اوالً ـ المسؤولیة المدنیة
اداري غیر مش��روع تص��ل عدم مش��روعیتھ من الجس��امة بان القاعدة العامة ان اي قرار 

یس���بب ض���رراً یرتب مس���ؤولیة االدارة فاذا بلغت عدم المش���روعیة حداً ادى الى ض���رر محقق 
بالشخص یحق لھ المطالبة امام القضاء بإلغاء القرار االداري والتعویض عن الضرر الذي سببھ 

القرار االداري تحرك المس��ؤولیة المدنیة  اال انھ لیس كل ص��ور عدم المش��روعیة التي قد تص��یب
فة مبدأ حجیة األمر  نھ مخال ندرج تحت عنوا لذي ت قانون ا فة ال ما عیب مخال ض��������د االدارة بین
المقض���ي بھ ھي دائماً موجبة لمس���ؤولیة االدارة الن مخالفتھا ش���دیدة الوقع على القانون والعدالة 

 .)46(اماً لمبدأ المشروعیةوالمجتمع فاحترام حجیة األمر المقضي بھ یعني احتر

وان امتناع االدارة عن القیام بواجبھا للوفاء بالتزامھا الذي یفرض�������ھ القانون بتنفیذ حكم 
وقد تترتب مسؤولیة  ،قضائي ھو تصرف خاطئ یجعلھا مسؤولة عن االضرار التي سببتھا للغیر

فاإلدارة  ،االدارة المدنیة لیس على اس���اس خطأ انما على اس���اس ض���رر دون ان یقوم على خطأ
وان لم ترتكب خطأ بامتناعھا عن التنفیذ اال انھا قد تكون س����ببت بتص����رفھا وان كان مش����روعاً 

عامة یتحمل ضرراً أختص الفرد الذي صدر الحكم لصالحھ ولم ینفذ ألسباب تتعلق بالمصلحة ال
عبأه حمایة للصالح العام لذا تكون االدارة ملزمة بالتعویض طبقاً لمبدأ المساواة في تحمل تكالیف 

 .)47(االعباء العامة
والض���رر ھو من اھم عناص���ر انعقاد المس���ؤولیة المدنیة في حالة حص���ولھ نتیجة الخطأ 

فاذا انتفى الض������رر ال تقبل دعوى  الذي ارتكبتھ االدارة باالمتناع عن التنفیذ او اس������اءتھا التنفیذ
التعویض فاش����تراط وجوده ھو الدافع للمطالبة بالتعویض ویش����ترط في الض����رر ان یكون محققاً 

 .)48(ولیس محتمالً 
اما عنص���ر الس���ببیة تثبت ان الض���رر ما كان س���یحص���ل لوال ارتكاب ذلك الخطأ وھي 

انوني یفرضھ القانون وحجیة واضحة بین تصرف االدارة المنطوي على خطأ إلخاللھا بالتزام ق
االمر المقض���ي بھ وما یس���ببھ ھذا التص���رف من ض���رر لمن ص���در الحكم لص���الحھ لعدم التزام 
االدارة بالتنفیذ التام والص���حیح وبذلك تتحقق المس���ؤولیة ویتوجب على االدارة تعویض الض���رر 

 .)49(الذي احدثھ خطأھا

یب المتض��رر من ض��رر مادي وقد اخذ القض��اء االداري العراقي بالتعویض عن ما یص��
ومعنوي من جراء قرار االدارة ومثل ذلك القرار التمییزي للھیئة العامة لمجلس ش������ورى الدولة 

قد  )الممیز علیھ(.. یكون القرار الص�������ادر من امین بغداد واجب االلغاء وحیث ان المدعي .(
حجز وحیث ان الفقرة طالب بالتعویض عن االض���رار المادیة واألدبیة التي لحقت بھ من جراء ال
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) من قانون مجلس الدولة اجازت الحكم بالتعویض ان كان 76المادة ( (ط) من البند (ثانیاً) من
 .)50(.).لھ مقتضى بناء على طلب المدعي

 :ثانیاً ـ المسؤولیة الجنائیة

ان الموظف یس������أل جنائیاً اذا ارتكب اثناء عملھ او من خالل تأدیتھ لوظیفتھ فعالً یعاقب 
وقد نص  ،وفق قانون العقوبات لما فیھ من اثار س�������لبیة على مص�������الح االفراد والمجتمع علیھ

ھ ـ���ـ���) منھ على ان329في المادة ( )المعدل( 1969لسنة  111المشرع في قانون العقوبات رقم 
یعاقب بالحبس او بالغرامة او بإحدى ھاتین العقوبتین كل موظف او مكلف بخدمة عامة  ـ�����������1(

ھ في وقف او تعطیل تنفیذ االوامر الص���ادرة من الحكومة او احكام القوانین اس���تغل س���لطة وظیفت
واألنظمة او اي حكم او أمر ص����ادر من احدى المحاكم او من ایة س����لطة عامة مختص����ة او في 

 ً   )تأخیر تحصیل االموال او الرسوم ونحوھا المقررة قانونا

متنع عن تنفیذ حكم او امر صادر ـ������ یعاقب بالعقوبة ذاتھا كل موظف او مكلف بخدمة عامة ا2(
من احدى المحاكم او ایة س���لطة عامة مختص���ة بعد مض���ي ثمانیة ایام من انذاره رس���میاً بالتنفیذ 

 )متى كان تنفیذ الحكم او االمر داخل في اختصاصھ

من خالل ھذه النص����وص یتض����ح تجریم المش����رع لعمل الموظف الذي یعرقل او یعطل 
من مس���اس بمبدأ حجیة االمر المقض���ي بھ الذي ھو من االص���ول تنفیذ حكم قض���ائي لما في ذلك 

 .)51(القانونیة الواجب احترامھا فمخالفة ھذا المبدأ ھي مخالفة للقانون

 :ثالثاً ـ المسؤولیة التأدیبیة

تقوم المسؤولیة التأدیبیة على اساس الخطأ الذي یقترفھ الموظف نتیجة االخالل بواجبات 
الموظف لمھامھ الوظیفیة على الوجھ االكمل یعد مخالفة یس�������أل علیھا الوظیفة اذ ان عدم تنفیذ 

تأدیبیاً علیھ فان التزامھ بتنفیذ حكم القض��اء اذا كانت عملیة التنفیذ تقع ض��من اختص��اص��ھ ھو من 
اھم الواجبات الوظیفیة ولیس لھ ان یمتنع عن القیام بھا من دون وجھ حق واال عّد ذلك س�������لوكاً 

ً ینطوي على اھمال وت  .)52(قصیر بواجباتھ وكان تصرفھ ھذا خطأ اداریاً یستوجب مسألتھ تأدیبیا

 اإللغاء:ومن صور الجزاءات التي تتعرض لھا االدارة من جراء مخالفة تنفیذ احكام 
ـ���� الطعن باإللغاء ضد قرارات االدارة السلبیة وغیر السلبیة المتصلة بتنفیذ االحكام او االمتناع 1

للقانون لخروجھا على مبدأ حجیة االحكام وقوة االمر المقض�������ي بھ وھو عنھ بوص�������فھا مخالفة 
المبادئ القانونیة العامة فض��الً عما یش��وبھا من تعس��ف في اس��تعمال الس��لطة وانحرافھا بھا وذلك 

 .بھدف اصدار نفاذ ھذه القرارات
ر ـ����������� تقریر المس�����ؤولیة االداریة على اس�����اس ان عدم تنفیذ االحكام یعد من التص�����رفات غی2

المش���روعة ویش���كل خطأ من جانب االدارة فتكون مس���ؤولة عن تعویض االض���رار الناجمة عن 
ذلك الى جانب تقدیر المسؤولیة الشخصیة للموظف الذي یمتنع عن تنفیذ احكام االلغاء في بعض 

 .)53(االحوال
 الخاتمة

سیة التي تضمنھا البحث والتي یمكن ان تصلح كقواعد قانونیة فیما یتعلق  المسائل االسا
 باألمر المقضي بھ ومن ھذا المنطلق فقد خلص البحث الى القواعد التالیة:
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ـ������� اھمیة تحدید حجیة األمر المقضي بھ الن ھذا التحدید یمنح للقرار قوة تنفیذیة على الصعید 1
التنفیذي كافة من دون المس��اس بمبدأ الفص��ل بین الس��لطات ذلك ان حجیتھ یحول دون قبول دلیل 

لحجیة او اقامة دعوى جدیدة فالحجیة ھنا كفیلة بمنح األمر المقض������ي بھ قوة قانونیة ینقض ھذه ا
 ملزمة مع االخذ بنظر االعتبار الشروط المدعمة لھا.

ـ���������� ان حجیة القرار تجعلھ أحد مكونات النظام العام حیث أذ یعبر عن مص���لحة عامة تتجاوز 2
تقرار المراكز القانونیة وتجنب مص����لحة من ص����در القرار بحقھ، وھذا من ش����أنھ ان یحقق اس����

 تضارب االحكام وبتعبیر اخر یضمن حسن سیر العدالة.

ـ����� ان حجیة األمر المقضي بھ تتجاوز حقوق اطرافھ بل ملزمة لكافة الجھات التي یجري تنفیذ 3
القرار من خاللھا س��واء كان ذلك طوعاً او كرھاً مادام ھذا القرار أص��بح جزًء او حتى ركناً من 

 العام. النظام

ـ������� ان حجیة األمر المقضي بھ یعزز مكانة السلطة القضائیة إذ یجعل للقرارات الصادرة عنھا 4
ص������ورة من ص������ور كرامة القض������اء التي تعلو بدورھا على جمیع الس������لطات، فیما یحقق لیس 
المصلحة العامة فقط بل القوة الملزمة للقرارات القضائیة وذلك من شأنھ ان یعزز مكانة السلطة 

قض���ائیة بین الس���لطات االخرى التنفیذیة والتش���ریعیة ویعكس���ان عدم اخذ ھذه الحجیة باالعتبار ال
یعني توجیھ اھانة للمنزلة المتمیزة للس���لطة القض���ائیة، ویجعل من الس���ھولة بمكان انتزاع القیمة 

لھا القانونیة لقراراتھا ویعني ذلك فیما یعنیھ فقدان جوھر العدالة التي ینبغي على القض�������اء جع
الھدف االس�����مى للتقاض�����ي والركیزة االس�����اس�����یة الس�����تقرار المجتمع، ومن ھنا جاء مبدأ حجیة 

 القرارات القضائیة ووضعھا في قمة الھرم القانوني.

ـ ان ھذه الحجیة للقرار المقضي بھ غیر قابلة للتجزئة فھي حجیة مطلقة مما یجعل عدم النزول 5
 ً وقانوناً، ومن ھنا اص���بحت االجراءات المتخذة ض���د ھذه  عنھا او یُعد التنازل عنھا باطالً ش���رعا

الحجیة في حكم التصرفات الباطلة لیس كونھا جھة معترضة على القرار المقضي بھ فحسب بل 
تّكون بھ موقفاً معارض��اً للص��الح العام الذي یعد القرار المقض��ي بھ ركناً اس��اس��یاً من اركانھ الن 

 لمجتمع ومصلحة المجتمع.الحكم القضائي الصادر قد صدر باسم ا

ـ وكذا الحال في حجیة القرار المقضي بھ جنائیاً فانھ یتمیز ھنا بمیزتین االولى حجیتھ االساسیة 6
كونھ صادر من جھة قضائیة كما سلف بیانھ وحجیة ثانیة كونھ حكم جنائي ومع ما ھو معروف 

ألنھ یصدر باسم المجتمع ولمصلحة ان القرارات القضائیة تعّد من المسائل المتعلقة بالنظام العام 
 المجتمع.

ـ�������� وفیما یتعلق بأساس التزام االدارة بتنفیذ القرارات القضائیة فان ھذا االلتزام لم یكن لكونھا 7
تمثل جھة تنفیذیة، بل احتراماً لقدس��یة القانون الذي ص��در الحكم على اس��اس��ھ وبمعنى اخر لیس 

بالقرار المقض�������ي بھ وھو ما یعني وجوب قیامھا من حقھا وال من طبیعة تكوینھا االس�������تخفاف 
بتنفیذه للسببین المذكورین، وبعكسھ فھي ان رفضت تنفیذ القرار تكون من جھة ثالثة قد استخفت 

 بمبدأ التواصل واالنسجام بین السلطات الثالثة.
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ھذه ھي المبادئ التي یمكن استخالصھا من مبدأ حجیة األمر او القرار المقضي بھ ألنھا 
مثل في كونھ اوالً قرار صادر من جھة قضائیة یحمل صفة حجیة ما یحكم بھ وكونھ جزءاً من تت

 الصالح العام الذي ینبغي عدم معارضتھ وثالثاً انھ صادر باسم المجتمع ولصالحھ. 

 التوصیـات:

) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع 23ـ ندعو المشرع الى إعادة النظر بأحكام المادة (1
(المعدل) التي نص�����ت على (ال تحول براءة الموظف او االفراج  1991) لس�����نة 14العام رقم (

عنھ عن الفعل المحال من أجلھ المحاكم المختص��ة دون فرض احدى العقوبات المنص��وص علیھا 
في ھذا القانون)، اذ یقتض���ي النص ص���راحة فیھا بش���أن براءة الموظف لعدم كفایة االدلة او في 

و ما یس�������تدعي معاقبة الموظف انض�������باطیاً عن الفعل الذي أحیل من أجلھ الى حالة الش�������ك وھ
المحاكم من دون ان تترك عبارة البراءة مطلقة لتحمل بطیاتھا كل انواع البراءة ولكي ال تؤدي 

 الى الظلم واإلجحاف بحق من احیل الى المحكمة عن تھمة ملفقة. 

ي بحجیة االحكام القطعیة النھائیة غیر ما ـ����� ایراد نص صریح في مجال القضاء االداري یقض2
) لس�������نة 65/ د) من قانون مجلس ش�������ورى الدولة رقم ( 7ورد النص علیھ في احكام المادة (

(المع��دل) لتحقیق الغ��ای��ة المرجوة من حجی��ة احك��ام القض��������اء بع��دم تعریض قراراتھ��ا  1979
 .للمناقضة والتضارب وللمحافظة على ھیبة القضاء وكرامتھ

 الھوامش:
 

 .329ـ ص1985) د. طعیمة الجرف ـ قضاء االلغاء ـ دار النھضة العربیة ـ القاھرة ـ1(
 .2، ص1971) د. عبد المنعم جیره ـ اثار حكم االلغاء ـ دراسة مقارنة ـ دار الفكر العربي ـ الطبعة االولى ـ2(
، 1967) د. رمزي س��یف، الوس��یط في ش��رح المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النھض��ة العربیة، القاھرة، 3(

 .623الطبعة السابعة. ص
، 39) رضوان ابراھیم عبیدات واحمد عبد الكریم ابو شنب، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون المجلد 4(

 .2012، 2العدد 
حجیة حكم االلغاء وعدم التزام االدارة بتنفیذه ـ���� رسالة ماجستیر ـ���� جامعة ) اسراء محمد حسن البیاتي ـ���� 5(

 .40ـ ص 1996بغداد ـ 
 .846ـ السنة الرابعة ـ ص 1950ـ 463) حكم محكمة القضاء االداري ـ مجموعة مجلس الدولة ـ رقم 6(
 .958ـ ص 1950ـ السنة الرابعة ـ  788) حكم محكمة القضاء االداري ـ مجموعة مجلس الدولة ـ 7(
 .36) اسراء محمد حسن البیاتي ـ المصدر السابق ـ ص 8(
) د. سلیمان محمد الطماوي ـ النظریة العامة للقرارات االداریة (دراسة مقارنة) ـ دار الفكر العربي ـ الطبعة 9(

 .174ـ 173ـ ص 1984الخامسة 
 .1203، ص2006المعارف  ) محمد ماجد یاقوت ـ شرح القانون التأدیبي للوظیفة العامة، منشأة10(
 .3) د. عبد المنعم جیره ـ المصدر السابق ـ ص11(
 .198) د. مصطفى كمال وصفي ـ اصول اجراءات القضاء االداري (الجزء الثاني) ـ ص12(
 .4) د. عبد المنعم جیره ـ المصدر السابق ـ ص13(
 .4) د. عبد المنعم جیره ـ المصدر السابق ـ ص14(
ـ�������� مدى س��لطة قاض��ي االلغاء في اص��دار اوامر لإلدارة (دراس��ة مقارنة) رس��الة ) خلدون ابراھیم نوري 15(

 .120ـ ص2003ماجستیر ـ 
 .1205) محمد ماجد یاقوت ـ المصدر السابق ـ ص16(
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 .3) د. عبد المنعم جیره ـ المصدر السابق ـ ص17(
 .451ـ ص  1) د. احمد عودة الغویري ـ قضاء االلغاء في االردن ـ عمان ـ ط18(
 1975د. فتحي والي ـ��� مبادئ قانون القضاء المدني ـ��� دار النھضة العربیة ـ��� القاھرة ـ��� الطبعة الثانیة ) 19(

 .134ص
 .1205) د. محمد ماجد یاقوت ـ المصدر السابق ـ ص20(
 .477ـ ص 1977) د. محمود حلمي ـ القضاء االداري ـ دار الفكر العربي ـ الطبعة الثانیة ـ 21(
 .127ـ 126ـ ص 2009ات مجلس الدولة لسنة ) مجموعة فتاوى وقرار22(
 .1203) د. محمد ماجد یاقوت ـ  المصدر السابق ـ ص 23(
 .11) د. عبد المنعم جیره ـ المصدر السابق ـ ص 24(
نقالً عن  246ص  1960) صالح عبد الحمید ـ������� الحكم االداري والحكم المدني ـ������� مجلة مجلس الدولة 25(

 .29ص 1996م االلغاء ـ رسالة ماجستیر ـ اسراء محمد حسن البیاتي ـ حجیة حك
) د. نواف س���الم كنعان ـ���������� المبادئ التي تحكم تنفیذ احكام القض���اء في قض���اء محكمة العدل العلیا مجلة 26(

 .248، ص 2001الحقوق ـ العدد الرابع ـ السنة الخامسة والعشرین ـ 
 .122) خلدون ابراھیم نوري ـ المصدر السابق ـ ص27(
 .451عودة الغویري ـ المصدر السابق ـ  ص) د. احمد 28(
 .1152ـ  ص1980) د. احمد فتحي سرورـ  الوسیط في االجراءات الجنائیة ـ 29(
 .55ـ ص2007ـ1) د. عبد الرؤوف بسیوني ـ الجریمة التأدیبیة وعالقتھا بالجریمة الجنائیة ـ ط30(
 ) د. عبد الرؤوف بسیوني ـ المصدر السابق.31(
ي، مبدأ المش�������روعیة وأثره في النظام التأدیبي للوظیفة العامة (دراس�������ة مقارنة) ) تغرید محمد قدور32(

 .92اطروحة دكتوراه، الجامعة اللبنانیة، ص 
 .216ـ ص1986) د. مغاوري محمد شاھین ـ القرار التأدیبي ضماناتھ ورقابتھ القضائیة ـ33(
ین االداري والجنائي ـ�� الطبعة االولى ـ�� عمان ) د. عبد القادر الشیخلي ـ�� القانون التأدیبي وعالقتھ بالقانون34(

 .40ـ  ص 1983
 .14ص 1974ـ  القاھرة ـ2) د. رؤوف عبید ـ مبادئ القسم العام في التشریع العقابي المصري ـ  ط35(
 غیر منشور نقالً عن د. عبد القادر الشیخلي. 3/5/1972) في 56) قرار مجلس االنضباط العام رقم (36(
 .156الحكم باإللغاء حجیتھ وآثاره وتنفیذه ـ ص ) حسین ابوزید ـ 37(
 .51) اسراء البیاتي ـ المصدر السابق ص 38(
 .121ص 1966) د. مصطفى ابو زید فھمي ـ القضاء االداري ومجلس الدولة ـ الطبعة الثالثة ـ 39(
عة بغداد ـ ) ابو بكر احمد عثمان ـ�� حدود سلطات القضاء االداري في دعوى االلغاءـ�� رسالة ماجستیر جام40(

 .160ـ ص 2005
 .285ـ ص1995) د. محمد العبادي ـ قضاء االلغاء ـ عمان ـ مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزیع ـ 41(
) ابراھیم فتحي شحاتھ ـ����� االثار االیجابیة لالحكام الصادرة بالغاء قرارات الترقیة وبدور االدارة بتحققھا ـ 42(

 .265ـ ص1963، 5سنة ـ ال 3مجلة العلوم القانونیة ـ العدد 
 1976) د. سلیمان الطماوي ـ�� القضاء االداري ـ�� قضاء االلغاء ـ�� دار الفكر العربي ـ�� الطبعة الخامسة ـ�� 43(

 .1039ص
 .31) د. عبد المنعم جیره ـ المصدر السابق ـ ص44(
 .56ـ ص1978ـ2) د. مصطفى كمال وصفي ـ اصول اجراءات القضاء االداري ـ ط45(
 .152ص 1968الطماوي ـ قضاء التعویض ـ دار الفكر العربي ـ ) د. سلیمان 46(
ساس للمسؤولیة االداریة ـ�������� القاھرة ـ 47( ) د. وجدي ثابت غبلایر ـ�������� مبدأ المساواة امام االعباء العامة كأ

 .139ص
ـ ج48( ـ النظریة العامة لاللتزام  ـ دار المعارف في االسكندریة، 1) د. انور سلطان  ـ 1965ـ مصادر االلتزام 

 .485ص
 .1988ـ 5) د. سلیمان مرقص ـ الوافي في شرح القانون المدني ـ المجلد الثاني ـ ط49(
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 .1995اداري / تمییزي ـ  /66) قرار الھیئة العامة لمجلس الدولة ـ رقم 50(
 .152) د. سلیمان الطماوي ـ القضاء االداري ـ قضاء التعویض ـ المصدر السابق ـ ص51(
التأدیب االداري في الوظیفة العامة ـ������� رسالة دكتوراه قدمت الى جامعة عین  ) د. علي جمعة محارب ـ�������52(

 .217. ص1986شمس ـ القاھرة ـ 
) د. سامي جمال الدین ـ������ الدعاوى االداریة واالجراءات امام القضاء ـ������ دعاوى االلغاء ـ������ كلیة الحقوق 53(

 .399ـ ص1991االسكندریة ـ 
 المصادر

 :الكتب والمراجع
 .1980فتحي سرور ـ الوسیط في االجراءات الجنائیة ـ ـ د. احمد 1
 ـ د. احمد عودة الغویري ـ قضاء اإللغاء في االردن ـ عمان ـ الطبعة االولى.2

 .1965ـ د. انور سلطان ـ النظریة العامة لاللتزام ـ الجزء االول ـ دار المعارف باالسكندریة 3

 وتنفیذه.  ـ حسین ابو زید ـ الحكم باإللغاء حجیتھ واثاره4

 .1974ـ القاھرة ـ 2ـ د. رؤوف عبید ـ مبادئ القسم العام في التشریع العقابي المصري ـ ط5

ـ����� د. رمزي سیف ـ����� الوسیط في شرح المرافعات المدنیة والتجاریة ـ����� دار النھضة العربیة ـ 6
 .1967الطبعة السابعة ـ القاھرة ـ 

ضاء التعویض دار الفكر العربي ـ��� الطبعة ـ��� د. سلیمان محمد الطماوي ـ��� القضاء االداري ـ��� ق7
 .1976الخامسة ـ 

 .1968ـ د. سلیمان محمد الطماوي ـ القضاء االداري ـ قضاء اإللغاء ـ دار الفكر العربي 8

ـ��� د. سامي جمال الدین ـ��� الدعاوى االداریة واالجراءات امام القضاء ـ��� دعاوى اإللغاء ـ��� كلیة 9
 .1991الحقوق االسكندریة ـ 

 .1988سلیمان مرقص ـ الوافي في شرح القانون المدني ـ الطبعة الخامسة ـ  ـ د.10

 . 1985ـ د. طعیمة الجرف ـ قضاء اإللغاء ـ دار النھضة العربیة ـ القاھرة ـ 11

ـ د. عبد المنعم جیره ـ اثار حكم اإللغاء (دراسة مقارنة) دار الفكر العربي ـ الطبعة االولى ـ 12
1971. 

 .2007ـ  1وف بسیوني ـ الجریمة التأدیبیة وعالقتھا بالجریمة الجنائیة ـ طـ د. عبد الرؤ13

ـ���� د. عبد القادر الشیخلي ـ���� القانون التأدیبي وعالقتھ بالقانونین االداري والجنائي ـ���� الطبعة 14
 .1983االولى ـ عمان ـ 

 .1986ـ علي جمعة محارب ـ التأدیب االداري في الوظیفة العامة ـ 15

 .1977والي ـ القضاء االداري ـ دار الفكر العربي ـ الطبعة الثانیة ـ  ـ د. فتحي16
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ـ������� د. محمد ماجد یاقوت ـ������� شرح القانون التأدیبي للوظیفة العامة ـ������� منشأة المعارف في  17
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