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 )دراسة تحليلية( واقع القضاء اإلداري ومستقبله في فلسطين
 .فلسطينالدكتور شريف أحمد بعلوشة ـ دكتوراه في القانون العام ـ وكيل النائب العام

 
 ملخص البحث

ص المشرع الدستوري على جواز تشكيل محاكم إدارية تختص بنظر الدعاوى اإلدارية والدعاوى ن
التأديبية، وأناط بالمحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا اختصاصات هذه المحاكم بصورة مؤقتة، وذلك 

انون ع قلحين إنشاء القضاء اإلداري، وا عمااًل لنص القانون األساسي وضع المجلس التشريعي مشرو 
جراءات 1002مجلس الدولة الفلسطيني علم  م تناول فيه تشكيل المحاكم اإلدارية واختصاصاتها وا 

 وضعداري وقمنا بالتقاضي أمامها، وطرق الطعن في األحكام الصادرة عنها، وقد تناولنا واقع القضاء اإل
صدار قانون مجلس الدولة الفلس قضاء طيني وتشكيل الرؤية مستقبلية له، وخلصنا إلى وجوب سن وا 

اإلداري من محاكم إدارية ومحاكم تأديبية ومحكمة استئناف إدارية، ومحكمة إدارية عليا، واألخذ بمبدأ 
 التقاضي على درجتين والذي يعتبر من المبادئ الرئيسية في حق التقاضي.

 حكمة اإلدارية(كلمات مفتاحية: )القضاء اإلداري ـ المحاكم ـ مجلس الدولة ـ المحكمة العلياـ الم
Abstract: 

The Palestinian constitutional proposal asserts the legality of forming adminis-

trative courts specialized in administrative and punitive cases. It temporarily 

forwarded the tribunal's jurisdiction of these courts to the High Court till the 

establishment of the administrative judiciary. Pursuant to the Basic Law, the 

Palestinian Legislative Council suggested  a proposal for the Palestinian State 

Council Law in 2005 which tackles establishing administrative courts, adminis-

trative courts specialization, litigation procedures before administrative courts 

and methods of appeal against their judgments . This proposal addresses the 

reality of administrative judiciary and suggests its future vision. We concluded 

the necessity of enacting and issuing of the Palestinian State Council Law and 

establishing the administrative judiciary; administrative courts, punitive courts, 

administrative courts of appeal, administrative high courts and applying the 

principle of litigation on two stages which is one of the main principles of the 

right of litigation. 
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 الذي تحصى وفضلهخير بداية على الدوام هي البدء بحمد هللا جل جالله، على نعمه التي ال 
 .(1)" سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم"ال يعد، عليه توكلنا وبه نستعين

 أوالا: مقدمة
ة القانونية تيرها واألنظميتولى الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة في الدول المختلفة وفقًا لدسا

المتبعة فيها المحاكم المختصة على اختالف أنواعها ودرجاتها، وقد أناط المشرع الدستوري الفلسطيني 
بالمحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا وبصورة مؤقتة كل المهام المسندة للمحاكم اإلدارية، وذلك 

( من قانون 32( من القانون األساسي والمادة )202)لحين إنشاء القضاء اإلداري وفقًا ألحكام المادة 
م اللتان نصتا على أنه:" تتولى المحكمة العليا مؤقتًا كل المهام 1002( لسنة 2السلطة القضائية رقم )

المسندة للمحاكم اإلدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية أخرى 
، وا عمااًل لهذه النصوص قام المجلس التشريعي بوضع مشروع قانون مجلس الدولة (2)ة"وفقًا للقوانين النافذ

الفلسطيني والذي تضمن تشكيل المحاكم اإلدارية وبين اختصاصاتها، إال أن هذا المشروع لم يَر النور 
ام سبسبب ما َأَلمَّ بالشعب الفلسطيني من مصيبة كبرى أثرت في شتى مناحي الحياة، أال وهي االنق

 الفلسطيني.
 ثانياا: موضوع الدراسة

لقد أناط المشرع الفلسطيني صالحية القضاء اإلداري وممارسة الرقابة القضائية على أعمال 
اإلدارة العامة بالمحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، وذلك لحين إنشاء القضاء اإلداري في فلسطين، 

ونًا بصالحيات القضاء اإلداري، وذلك لحين صدور قانون فمحكمة العدل العليا هي الجهة المختصة قان
ينظم عمل القضاء اإلداري في فلسطين، وقد بين قانون تشكيل المحاكم الفلسطيني تشكيل محكمة العدل 

 العليا بصفتها محكمة قضاء إداري، وبين اختصاصاتها وأسباب أو أوجه الطعن في القرار اإلداري.
 

                                                           

 (.  21( سورة البقرة، اآلية )1)
م بشأن 1022( لسنة 2( يجدر اإلشارة أن كتلة التغيير واالصالح في المجلس التشريعي في قطاع غزة قامت بإصدار قانون رقم )2)

( الصادرة في قطاع غزة، وهذا القانون يشوبه شبهة عدم 32د )الفصل في المنازعات اإلدارية، والمنشور في الوقائع الفلسطينية العد
 الدستورية، والباحث قام بإعداد دراسة مفصلة، تناولت هذا القانون من جميع الجوانب القانونية.
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 ثالثاا: أهمية الدراسة
 ع أهمية هذا الموضوع لعدة أسباب هي:ترج
يعتبر موضوع هذه الدراسة من مواضيع البحث البكر التي لم يتناولها الفقه الفلسطيني بالبحث الكافي  .2

 والوافي.
 تقتضي الدراسة بيان واقع القضاء اإلداري الفلسطيني وتنظيمه، واختصاصاته. .1
لتشكيل محاكم مجلس الدولة المنصوص الدراسة محاولة جادة لدراسة وتحليل النصوص الناظمة  .2

عليها في مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني، وبيان ما يشوبها من قصور، واستخالص النتائج 
 والتوصيات للمساهمة في وضع قانون مجلس دولة يلبي حاجات المجتمع الفلسطيني.

 رابعاا: مشكلة الدراسة
 تثير هذه الدراسة العديد من التساؤالت وهي:

ل القانون األساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية يأخذ بفكرة النظام القضائي المزدوج أم ه .2
 بفكرة النظام القضائي الموحد؟

مدى ضرورة سن قانون مجلس الدولة الفلسطيني ألهميته في مجال القضاء اإلداري الفلسطيني،  .1
 خاصة أنه يوسع من اختصاصات القضاء اإلداري؟

م يلبي حاجة المجتمع الفلسطيني والتطور 1002مجلس الدولة الفلسطيني لسنة  هل مشروع قانون  .2
 في مجال القانون اإلداري أم شاب نصوصه الغموض والقصور وعدم الدقة؟

 هل أخذ مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني بمبدأ التقاضي على درجتين أمام القضاء اإلداري؟ .2
 خامساا: أهداف الدراسة

 اسة إلى بيان عدة أهداف هي:تسعى هذه الدر 
بيان واقع القضاء اإلداري منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى تاريخ إعداد هذه الدراسة،  .2

واستخالص النتائج والتوصيات لمستقبله، واإللمام بكافة الجوانب النظرية والعملية واإلدارية الخاصة 
 بالقضاء اإلداري.

 ذي يأخذ به المشرع الدستوري الفلسطيني.بيان طبيعة النظام القضائي ال .1
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بيان مدى الحاجة لصدور قانون مجلس الدولة الفلسطيني والذي يختص بنظر سائر المنازعات  .2
 اإلدارية.

بيان مدى القصور الذي شاب نصوص مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني واستخالص النتائج  .2
 يني.والتوصيات لوضع قانون يلبى حاجات المجتمع الفلسط

 سادساا: منهج الدراسة
 :تخدام األساليب والمناهج التاليةاعتمدنا واتبعنا في منهجية البحث اس

األسلوب العلمي التحليلي وذلك من خالل إجراء دراسة تحليلية للنصوص القانونية المتعلقة بتشكيل  .2
فلسطينية ل العليا الالمحكمة العليا واختصاصاتها، وتحليل األحكام القضائية الصادرة عن محكمة العد

والغوص في جزئياتها واستخالص اآلراء الفقهية والقضائية السديدة؛ وذلك من أجل بيان طبيعة النظام 
 القضائي الفلسطيني، واختصاص وصالحية القضاء اإلداري.

أسلوب تأصيلي وذلك من خالل دراسة التطورات التاريخية التي مر بها القضاء اإلداري الفلسطيني  .1
رة الحكم العثماني، واالحتالل واالنتداب البريطاني، واإلدارة العربية لقطاع غزة والضفة الغربية من فت

واالحتالل اإلسرائيلي، حتى قدوم السلطة الوطنية وقيام دولة فلسطين، وبيان مدى تأثير هذه الفترات 
 على القضاء اإلداري الفلسطيني.

 سابعاا: خطة الدراسة
تحليلية للنصوص القانونية الناظمة لقانون تشكيل المحاكم النظامية في البحث عبارة عن دراسة 

فلسطين، وبيان طبيعة النظام القضائي الفلسطيني، وبيان تشكيل محكمة العدل العليا واختصاصاتها 
وصالحياتها أثناء نظر الدعوى، وحتى يتمكن الباحث من بحث هذا الموضوع، والغوص في جزئياته، 

ج والتوصيات السديدة لتحقيق أهداف الدراسة، قسمنا الدراسة إلى ثالثة مباحث يسبقها واستخالص النتائ
 مبحث تمهيدي ويليها نتائج الدراسة وتوصياتها على النحو التالي:

 مبحث تمهيدي: النظم القضائية
 المبحث األول: طبيعة النظام القضائي الفلسطيني
هاالمبحث الثاني: محكمة العدل العليا واختصاصات  

 المبحث الثالث: محاكم مجلس الدولة وفق مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني
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 مبحث تمهيدي
 النظم القضائية

تتنوع النظم القضائية في دول العالم إلى نظامين رئيسين، األول هو نظام القضاء الموحد، وهو 
اء المزدوج لنظام الثاني هو القضما يطلق عليه اسم النظام األنجلوسكسوني؛ ألنه نظام تزعمته إنجلترا، وا

 الذي ابتدعته وأنشأته فرنسا، لذا سنبين النظم القضائية، وذلك على النحو التالي:
 المطلب األول

 النظام القضائي الموحد
 : تعريف النظام القضائي الموحدأوالا 

درجاتها  فيقصد بالنظام القضائي الموحد أن تتولى السلطة القضائية ممثلة في محاكمها على اختال
وعلى رأسها محكمة النقض صالحية الفصل في جميع المنازعات المدنية واإلدارية على حد سواء، وتكون 
والية السلطة القضائية في هذا المجال والية كاملة، فتختص المحاكم العادية بالفصل في المنازعات 

دارية لتي تقوم بين الجهات اإلالقضائية التي تنشأ بين األفراد بعضهم والبعض اآلخر، والمنازعات ا
 .(1)واألفراد

ثانياا: مزايا النظام القضائي الموحد: يرى مؤيدو النظام القضائي الموحد مجموعة من المزايا ترجح 
 تطبيقه على النظام القضائي المزدوج وهي:

نظر ب ضمان مبدأ المشروعية: تقوم فكرة النظام القضائي الموحد على وجود جهة قضائية واحدة تختص .2
جميع المنازعات على اختالف أنواعها، وتطبق قانون واحد تخضع له اإلدارة واألفراد على السواء، األمر 

 .(2) الذي يؤدي إلى تحقيق المساواة بين اإلدارة واألفراد، وتوحيد األحكام والمبادئ القضائية

                                                           

لنهضة ا( د. فؤاد العطار، رقابة القضاء ألعمال اإلدارة، دراسة ألصول هذه الرقابة ومدى تطبيقاتها في القانون الوضعي، دار 1)
، د. محمد محمد عبده أمام، القضاء اإلداري، مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة، 227م، ص 2322ـ  2322العربية، سنة 

، د. وهيب عياد سالمة، مجلس الدولة 23، 27م، ص 1003دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي باإلسكندرية، الطبعة األولى، سنة 
 .22م، ص 2331مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، سنة  بين اإلبقاء واإللغاء، دراسة

( د. رمضان محمد بطيخ، قضاء اإللغاء، ضمانة للمساواة وحماية للمشروعية، دراسة تأصيلية في نظم القضاء اإلداري المقارن، 2)
 .21م، ص 1002دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 



 

 

134 

 ضد اعتداء اإلدارة، ويضمنحماية الحقوق والحريات الفردية: يرى مؤيدو هذا النظام أنه أقوى نظام  .1
حماية الحقوق والحريات الفردية، ألن اإلدارة واألفراد تخضع لجهة قضائية واحدة في جميع المنازعات 

 .(1) بما فيها المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات، وال تتمتع بأي امتيازات في مواجهة األفراد
ئي الموحد بالبساطة وعدم التعقيد، وذلك لوجود بساطة النظام القضائي الموحد: يتسم النظام القضا .2

جهة قضائية واحدة تفصل في جميع المنازعات، فال مجال للدفع بعدم االختصاص، أو تعارض 
 .(2) األحكام، أو تنازع االختصاص بين جهات القضاء

طات لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات: عند خضوع اإلدارة للقضاء العادي يطبق مبدأ الفصل بين الس .2
تطبيقاً سليمًا؛ ألن هذا المبدأ يقتضي أن تختص السلطة القضائية وحدها بمهمة الفصل في المنازعات 

، أما القضاء المزدوج فإنه يتعارض ومبدأ سيادة القانون وفيه محاباة لإلدارة؛ (3) والخصومات جميعها
 .(4) األفرادألنه يعفيها من الخضوع لذات القضاء والقانون الذي يخضع له 

ثالثاا: عيوب النظام القضائي الموحد: يرى بعض الفقه أنه يؤخذ على هذا النظام عدة عيوب وانتقادات 
 تتمثل فيما يلي:

عدم تحقيق الحماية الكافية للحقوق والحريات: ال يكفل القضاء الموحد من الناحية العملية الحماية  .2
ها بتكار وسائل وأساليب تجعل بعض تصرفاتالكافية للحقوق والحريات العامة، فاإلدارة تلجأ إلى ا

بمنأى عن الرقابة القضائية، استجابة لحاجات المجتمع المتطور ولتعقد الحياة الحديثة، بما يعني 
 .(5) حاجة اإلدارة لقدر من حرية الحركة

                                                           

ء الثاني، أسس تنظيم الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة، دار النهضة العربية ( د. إسماعيل البدوى، القضاء اإلداري، الجز 1)
 .122م، ص 2332بالقاهرة، الطبعة األولى، سنة 

، د. نعمان الخطيب، محكمة العدل 227( د. سامي جمال الدين، القضاء اإلداري، الرقابة على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، ص 2)
لموحد ونظام القضاء المزدوج، مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مجلة علمية العليا بين نظام القضاء ا

 .222م، ص 2332محكمة تصدر عن جامعة مؤتة، المجلد السادس، العدد الثاني، كانون أول لسنة 
 .21، 22( د. رمضان محمد بطيخ، قضاء اإللغاء، مرجع سابق، ص 3)
، 122البدوى، القضاء اإلداري، الجزء الثاني، أسس تنظيم الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، ص ( د. إسماعيل 4)

 .222د. نعمان الخطيب، محكمة العدل العليا بين نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج، مرجع سابق، ص 
 .112، 112( د. أنور أحمد رسالن، مرجع سابق، ص 5)
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اختالف طبيعة المنازعة اإلدارية: تختلف طبيعة المنازعة اإلدارية عن طبيعة المنازعات الفردية،  .1
فاإلدارة طرف في المنازعة بما لها من امتيازات وسلطات، األمر الذي يتطلب وجود قضاء متخصص 
مدرك وملم بأساليب اإلدارة وطرقها في المساس بحقوق األفراد وحرياتهم، ويستطيع أن يلزم اإلدارة 

ون الخاص، القانباحترام مبدأ المشروعية، وهذا األمر غير متوفر في المحاكم العادية الملزمة بتطبيق 
إال أنه متوفر في حالة وجود قضاء متخصص ومستقل يستطيع أن يلزم الجهة اإلدارية احترام مبدأ 

 .(1) المشروعية
توجيه أوامر ونواهي لإلدارة: يؤخذ على هذا النظام تعارضه مع مبدأ الفصل بين السلطات؛ ألنه ال  .2

ائي الموحد تستطيع أن تصدر أوامر أو نواهي يحقق استقالل جهة اإلدارة، فالمحاكم في النظام القض
للجهة اإلدارية تأمرها بموجبها فعل شيء أو االمتناع عن فعل شيء، أو تعديل القرارات التي 

 .(2) يديرأصدرتها، وهذا األمر يشكل خروجًا على وظيفة القاضي الذي يحكم وال 
اهل مقتضيات المصلحة العامة كما أن خضوع اإلدارة ألوامر ونواهي القضاء يعرقل عملها ويتج

التي تسعى إلى تحقيقها، وبالتالي يجب إعطاء اإلدارة قدرًا من السلطة التقديرية في ظل المشروعية 
 .(3) وااللتزام بمتطلباتها

الخلط بين العمل اإلداري والعمل القضائي: يرى البعض أن النظام القضائي الموحد يؤدي إلى الخلط  .2
عمل القضائي، ألنه تم منح القضاء اختصاصات إدارية ومنح بعض الموظفين بين العمل اإلداري وال

والهيئات واللجان اإلدارية اختصاصات قضائية، األمر الذي يؤدي إلى انعدام التخصص، فالقضاء 
ليس متخصصًا أو خبيرًا في األعمال اإلدارية، واإلدارة ليست خبيرة باألعمال القضائية، وهذا يؤدي 

 .(4) مة التصرفات واإلساءة إلى مراكز األفرادإلى عدم مالئ
 

                                                           

سماعيل البدوى، القضاء اإلداري، الجزء الثاني، أسس تنظيم الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، ص ( د. إ1)
 .227، د. سامي جمال الدين، القضاء اإلداري، الرقابة على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، ص 112،111

 .112( د. أنور أحمد رسالن، مرجع سابق، ص 2)
 .223، 227ين، القضاء اإلداري، الرقابة على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، ص ( د. سامي جمال الد3)
 .123( د. إسماعيل البدوى، القضاء اإلداري، الجزء الثاني، أسس تنظيم الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، ص 4)
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 المطلب الثاني
 النظام القضائي المزدوج

 وج: دأوالا: تعريف النظام القضائي المز 
وبلجيكا  (1) مصريقوم القضاء المزدوج أو الالتيني الذي أخذت به فرنسا وتبعها كثير من الدول مثل 

ردنية الهاشمية على أساس وجود قضاء مستقل ومتخصص وسوريا والمملكة العربية السعودية والمملكة األ
لنظر المنازعات اإلدارية، فتتولى الوظيفة القضائية جهتان قضائيتان، األولى جهة القضاء العادي والتي 
تتولى الفصل في المنازعات المدنية، والثانية هي جهة القضاء اإلداري التي تتولى الفصل في المنازعات 

 .(2)ريةذات الطبيعة اإلدا
ثانياا: مزايا النظام القضائي المزدوج: يذهب مؤيدو النظام القضائي المزدوج إلى بيان عدة مزايا لهذا 

 النظام لألخذ به وهي:
تطبيق مبدأ التخصص: نظرًا لخصوصية المنازعات اإلدارية وطبيعتها واختالف طبيعة العالقات  .2

جود قضاء إداري متخصص بجانب القضاء الخاصة عن طبيعة العالقات العامة، فاألمر يتطلب و 
العادي، فالقضاء اإلداري المتخصص هو األقدر على النظر في المنازعات اإلدارية، وذلك بحكم 
بداء الرأي في المسائل  تخصصه من جانب، ومعرفته بأوضاع اإلدارة وأساليبها لقيامه بالفتوى وا 

 .(3) آخراإلدارية من جانب 
: يلتزم القاضي العادي بالفصل في المنازعات وفقًا للنصوص القانونية الحاجة لوجود قضاء إنشائي .1

التي تحكم المنازعات والتقيد بأحكام القانون الخاص، إال أن األمر يختلف بالنسبة للقانون العام؛ ألن 
قواعد القانون اإلداري غير مقننة، فالقاضي اإلداري ال يقف عند حد تطبيق النصوص القانونية التي 

نما يقوم بابتداع الحلول المناسبة للمنازعة المعروضة أمامه في حال لم يسعفه  تحكم المنازعات، وا 

                                                           

وما بعدها، د. محمد  22م، ص 2333لقاهرة، سنة ( د. محمد فتحي نجيب، التنظيم القضائي المصري، دار الطباعة الحديثة، ا1)
 وما بعدها. 30محمد عبده أمام، مرجع سابق، ص 

، د. وهيب عياد سالمة، مجلس 232، د. فؤاد العطار، مرجع سابق، ص72، 70( د. محمد محمد عبده أمام، مرجع سابق، ص 2)
 .7الدولة بين اإلبقاء واإللغاء، مرجع سابق، ص

 .122الن، مرجع سابق، ص ( د. أنور أحمد رس3)
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النص القانوني، وبالتالي يوصف القضاء اإلداري بأنه قضاء إنشائي يبتدع الحلول المناسبة لمواجهة 
ل: نظرية ريات مثحاجات المجتمع العديدة والمتطورة، فكان له الدور البارز في ابتداع العديد من النظ

الضرورة، ونظرية الموظف الفعلي، ونظريات التوازن المالي وعمل األمير والظروف الطارئة 
والصعوبات المادية غير المتوقعة فيما يتعلق بالعقد اإلداري والكثير من النظريات لمعالجة أمور لم 

 .(1)يعالجها القانون 
يمارس الرقابة على أعمال الجهة اإلدارية، حماية الحقوق والحريات: وجود قضاء إداري متخصص  .2

يعتبر ضمانة حقيقية لحقوق األفراد وحرياتهم، وحماية لمبدأ الشرعية، وضمانة فعالة لسالمة تطبيق 
 القانون والتزام حدوده.

يذهب جانب من الفقه إلى تأييد النظام القضائي المزدوج استنادًا لهذه المبررات، ويضيف بأن هذا  .2
د لديوان المظالم الذي كان قائماً في الدولة اإلسالمية، وأن استمرار العمل به يؤكد التالزم النظام امتدا

 .(2) الغراءبين القانون والشريعة اإلسالمية 
 ثالثاا: عيوب النظام القضائي المزدوج

التعارض مع مبدأ المشروعية: يرى بعض الفقه أن ضمان مبدأ المشروعية يتطلب وجود قضاء  .2
له الجميع سواء األفراد أو الجهة اإلدارية، فالقضاء الموحد هو الذي يضمن تطبيق  موحد يخضع

مبدأ المشروعية على الجميع بما يضمن خضوع الجميع لقانون واحد يطبقه قاض واحد دون تمييز 
 بين األفراد أو الجهة اإلدارية.

ني( زدوج )النظام الالتيويتوجه جانب من الفقه إلى عدم التسليم بالرأي القائل أن القضاء الم
يتعارض مع مبدأ المشروعة؛ ألن هذا المبدأ يتطلب خضوع الجميع ألحكام القانون دون أن يتوجب وحدة 
القضاء أو القانون المطبق، فال يتعارض هذا المبدأ مع وجود قضاء إداري متخصص ومستقل يختص 

يتالءم وطبيعة المنازعة اإلدارية، والطبيعة بنظر المنازعات اإلدارية ويطبق أحكام القانون اإلداري الذي 

                                                           

، 112( د. إسماعيل البدوى، القضاء اإلداري، الجزء الثاني، أسس تنظيم الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، ص1)
 .223، د. سامي جمال الدين، القضاء اإلداري، الرقابة على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، ص112

 . 233وسوعة القضاء اإلداري في فلسطين، الكتاب األول، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ( د. عبد الناصر أبو سمهدانة، م2)
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ومما ال شك فيه أن النظام القضائي المزدوج يؤدي إلى ظهور إشكالية تنازع  ،(1)الخاصة للنشاط اإلداري 
االختصاص بين جهتي القضاء، إال أن حل هذا األمر يتطلب تحديد اختصاص كل جهة قضائية تحديدًا 

نشاء محكمة أو هيئة مخت  .(2)صة تتولى حل منازعات االختصاصدقيقًا، وا 
محاباة اإلدارة على حساب الحقوق والحريات: يرى البعض أن وجود محاكم متخصصة لنظر  .1

المنازعات اإلدارية فيه محاباة وتحيز للجهة اإلدارية، وذلك لتخصيص قانون خاص يطبق فقط على 
 اد بعضهم ببعض.عالقتها باألفراد يختلف عن القانون الذي يطبق على عالقة األفر 

ويذهب البعض للقول بأن القانون اإلداري لم يوضع لمحاباة اإلدارة على حساب األفراد أو 
للمساس بحقوقهم وحرياتهم، بل هو قانون فيه مراعاة المصلحة العامة التي تمثلها اإلدارة ويفرض عليها 

يازات تيازات المقررة لها هي امتالتزامات وأعباء تفوق تلك التي يمكن أن تفرض على األفراد، وأن االم
قررت لها بصفتها المسئولة عن رعاية المصالح العامة، فهي مقيدة عند ممارستها لهذه االمتيازات بمراعاة 

ال اعتبر عملها أو تصرفها غير مشروع ومخالفًا لمبدأ المشروعية.  الصالح العام، وا 
إلدارة، ر أحكاماً واجبة النفاذ بحق اويعتبر القضاء اإلداري جهة قضائية متخصصة ومستقلة تصد

فال مجال لمحاباة اإلدارة طالما أن القضاء اإلداري مستقل ويتمتع القضاء بحصانة ويصدر أحكاماً وليس 
 .(3) مجرد توصيات

 المبحث األول
 طبيعة النظام القضائي الفلسطيني

ها، وذلك تبعًا وتطور النظام القضائي في مرت فلسطين بظروف غير عادية أثرت على نشأة
للظروف السياسية واالستعمارية التي مرت بها في ظل سيادة غير وطنية، أو بمعنى أدق في ظل 
الحركات االستعمارية، بدًء من حقبة الحكم العثماني حتى قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، لذلك سنتناول 

والثانية مرحلة السلطة الوطنية  م،2332القضاء الفلسطيني في مرحلتين، األولى مرحلة ما قبل عام 
 الفلسطينية، ومن ثم سنبين طبيعة النظام القضائي الفلسطيني، وذلك على النحو التالي:

                                                           

 .222، 220( د. سامي جمال الدين، القضاء اإلداري، الرقابة على أعمال اإلدارة، مرجع سابق، ص 1)
 .112، 112أعمال اإلدارة، مرجع سابق، ص، ( د. إسماعيل البدوى، القضاء اإلداري، الجزء الثاني، أسس تنظيم الرقابة القضائية على2)
 .12( د. أنور أحمد رسالن، مرجع سابق، ص 3)
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 المطلب األول
 مرحلة ما قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية

سنبين النظام القضائي خالل فترة الحكم العثماني، تم فترة االحتالل واالنتداب البريطاني، ثم 
 الحكم العربي لقطاع غزة والضفة الغربية، ثم االحتالل اإلسرائيلي، وذلك على النحو التالي:

 الفرع األول: فترة الحكم العثماني:
 ةالعثمانيم كانت فلسطين جزءاً من اإلمبراطورية 2327م وحتى عام 2227خالل الحقبة منذ عام 

اكم ء الدولة العثمانية، والقائم على أساس أن المح، ويسري عليها التنظيم القضائي المعمول به في أرجا(1)
النظامية هي صاحبة الوالية العامة في جميع القضايا الحقوقية، إال إذا خول القانون صالحية النظر بنوع 

 .(2) معين من القضايا إلى مرجع قضائي آخر
ورى الشم أنشئ أول مجلس على نمط مجلس الدولة الفرنسي يعرف باسم مجلس 2323وفي عام 

، تهيئة ودراسة مشروعات (3) وله اختصاصات واسعة تشمل األمور التشريعية واإلدارية والقضائية وهي
بداء الرأي االستشاري في القوانين واألنظمة النافذة، والفصل في المنازعات اإلدارية،  القوانين الجديدة، وا 

ن الذين قضائية، ومحاكمة كبار الموظفيوالفصل في التنازع على االختصاصات بين السلطات اإلدارية وال
 يحالون على القضاء بإرادة سنية أو بحكم القانون.

وقد وزعت هذه االختصاصات على خمس شعب هي الداخلية والمالية والعدلية والمعارف 
م وحدت شعبتا الداخلية والمعارف تحت اسم القسم القضائي وتولى 2370واألشغال العامة، وفي عام 

 لمنازعات بين الدولة واألفراد ومحاكمة الموظفين والبت في التنازع على االختصاص.الفصل في ا
 الفرع الثاني: فترة االحتالل واالنتداب البريطاني:

                                                           

 .122( مجدي عبد المجيد الصافوري، سقوط الدولة العثمانية وأثره على الدعوى اإلسالمية، دار الصحوة للنشر، غير موثق سنة النشر، ص 1)
 ( من قانون تشكيل المحاكم العثماني.7( المادة )2)
د. عبد العزيز محمد الشناوي، الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها، الجزء الرابع، مكتبة األنجلو المصرية بالقاهرة، مطبعة  (3)

، د. عدنان الخطيب، تاريخ القضاء اإلداري ونظام مجلس الدولة في سوريا، دار 2727، 2722م، ص 2332جامعة القاهرة، سنة 
 وما بعدها. 22م، ص 2372نافع للطباعة، سنة 
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م لالحتالل البريطاني، ثم 2327على أثر قيام الحرب العالمية األولى خضعت فلسطين عام 
م بموافقة دول الحلفاء المنتصرة في هذه 2311 وضعت تحت االنتداب البريطاني اعتبارًا من سبتمبر عام

( من ميثاق عصبة األمم المتحدة، والخاصة بوضع األقاليم العربية المنسلخة عن 11الحرب وفقًا للمادة )
 .(1) الدولة العثمانية تحت االنتداب

 نم صدر عن البالط الملكي )البريطاني( مرسوم دستور فلسطي2311وفي اليوم العاشر من شهر آب 
م، والذي تضمن أحكامًا تتعلق بالسلطة القضائية، حيث نص على تشكيل مجموعة من 2311لسنة 

، وقد تضمن إنشاء (2)المحاكم التي تفصل في المنازعات المعروضة عليها وفقا لما يقرره المندوب السامي
لمدنية لدعاوى امحكمة تعرف بالمحكمة العليا لها صالحية محكمة االستئناف في األحكام الصادرة في ا

والجزائية، وصالحية االنعقاد بصفتها محكمة عدل عليا للفصل في المسائل التي هي ليست قضايا أو 
محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صالحية أية محكمة أخرى مما تستدعي الضرورة 

 .(3)فصله إلقامة قسطاس العدل
م اختصاص محكمة العدل العليا 2320( لسنة 22م )( من قانون المحاكم رق7وقد بينت المادة )

الطلبات )التي هي من نوع المعارضة في الحبس( التي يطلب فيها -وهي النظر في المنازعات التالية: أ
 إصدار أوامر اإلفراج عن األشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع.

ة يام بواجباتهم العمومياألوامر التي تصدر إلى الموظفين أو الهيئات العمومية بشأن الق-ب
 وتكليفهم بالقيام بأفعال معينة أو باالمتناع عن القيام بها.

المسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى لدى سماع الدعاوى الحقوقية في المحاكم المركزية -ج
 ومحاكم األراضي.

ولية التي ألالطلبات المتعلقة بإصدار أوامر إلى حكام الصلح بشأن كيفية تسيير التحقيقات ا-د
 تجري بمقتضى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

                                                           

 .23م، ص 2332( د. محمد علي محمد أبو عمارة، النظام القانوني للمرفق العام في قطاع غزة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة 1)
 م والخاصة بالسلطة القضائية.2311( الفصل الخامس من مرسوم دستور فلسطين الصادر سنة 27حتى  23( المواد )من 2)
 م.2311( من مرسوم دستور فلسطين لسنة 22( المادة )3)
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( وهى أعلى درجة في المحاكم العليا ) بصفتها محكمة عدل عليا ونخلص مما تقدم أن المحكمة
النظامية، كانت تمارس القضاء اإلداري في فلسطين، واستمدت هذه الصالحية من مرسوم دستور فلسطين 

م، إال أن هذه الصالحية كانت محدودة بموجب 2320( لسنة 22حاكم رقم )م، وقانون الم2311لسنة 
( من مرسوم دستور فلسطين والتي نصت على أنه:" ال تقام دعوى على الحكومة وال 20أحكام المادة )

على دائرة من دوائرها إال بعد الحصول على موافقة المندوب السامي، وال يحق للمحاكم النظامية أن 
حية في أية إجراءات مهما كان نوعها على المندوب السامي، أو على مقره الرسمي أو تمارس أية صال

( من قانون دعاوى الحكومة رقم 2مقره اآلخر أو بحق أمواله الرسمية أو غير الرسمية"، وكذلك المادة )
يا، لم، وبالتالي فإن هذا االستثناء يعتبر انتقاصًا من صالحيات محكمة العدل الع2312( لسنة 20)

خاصة وأن المسائل الواردة هي مسائل إدارية كان يتوجب إبقاؤها ضمن اختصاصات محكمة العدل العليا 
 باعتبارها محكمة القضاء اإلداري.

 الفرع الثالث: فترة اإلدارة العربية المصرية واألردنية:
النات وا ع م، وا عالن االنتداب البريطاني انتهاء انتدابه على فلسطين2323على أثر حرب عام 

العصابات الصهيونية إقامة ما يسمى دولة إسرائيل على جزء كبير من أراضي الوطن، تم تقطيع أوصال 
خضع لالحتالل اإلسرائيلي، أما قطاع  23فلسطين إلى ثالثة أجزاء، الجزء األكبر وهو ما يعرف بأراضي 

ة بية، وخضعت الضفة الغربيغزة فقد خضع لإلدارة المصرية بناًء على تكليف من جامعة الدول العر 
 .(1) م2322إلدارة المملكة األردنية الهاشمية وأصبحت جزءًا ال يتجزأ منها بموجب مؤتمر أريحا في عام 

 أوالا: فترة اإلدارة المصرية لقطاع غزة:
بعد خضوع قطاع غزة لإلدارة المصرية استمر الوضع القانوني والقضائي كما كان األمر عليه 

بقت القوانين العثمانية والبريطانية، حتى أصدر الحاكم لقطاع غزة أمرًا بإنشاء محاكم في السابق، وط
نظامية وشرعية في المناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية ومن ضمنها محكمة العدل العليا في مدينة 

 .(2) غزة

                                                           

( د. فتحي الوحيدي، القضاء الدستوري في فلسطين وفقًا ألحكام القانون األساسي المعدل ومشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، 1)
 .    10م، ص 1002دراسة مقارنة، مطابع المقداد بقطاع غزة، الطبعة األولى، سنة 

 م.2323ديسمبر لعام  23م الصادر بتاريخ 2323نة ( لس32( األمر رقم )2)
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والذي  م،2322( لسنة 122م تم إصدار القانون األساسي رقم )2322مايو لعام  22وبتاريخ 
تناول في الفصل الرابع منه القواعد واألحكام الخاصة بالسلطة القضائية، وأكد أن القضاة مستقلون ال 

 .(1) سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون 
( من القانون األساسي اختصاص المحكمة العليا بإلغاء القرارات اإلدارية 22وقد بينت المادة )

االختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو مخالفة القوانين أو اللوائح، متى كان مرجع الطعن فيها عدم 
 .(2) أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو االنحراف في استعمال السلطة

م، والذي تناول 2321م صدر النظام الدستوري لقطاع غزة لعام 2321مارس لعام  2وبتاريخ 
ع وأكد على الصالحيات المناطة بالمحكمة العليا األحكام الخاصة بالسلطة القضائية في الفصل الراب

 .(3) م2322( لعام 122بموجب القانون األساسي رقم )
وصفوة القول أن اإلدارة المصرية لقطاع غزة حافظت على الهوية الوطنية الفلسطينية وأبقت 

العليا  العدلالوضع القانوني والقضائي قائمًا كما كان في السابق، إال أنها وسعت من صالحية محكمة 
 مع إبقاء بعض القيود الواردة على اختصاصاتها.

 ثانياا: فترة الحكم األردني للضفة الغربية:
م، واستمر العمل 2320خضعت الضفة الغربية لنفوذ وحكم المملكة األردنية الهاشمية عام 

وجب أحكام بم بالقوانين التي كانت سارية المفعول قبل ذلك، وبقيت محكمة العدل العليا التي شكلت
م تمارس صالحياتها إلى أن صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية المؤقت 2311دستور فلسطين لسنة 

 .(4) الفلسطينيم، والذي بموجبه ألغى العمل بقانون المحاكم 20/2/2322م بتاريخ 2322( لسنة 72رقم )
أن تنظيم المحاكم  م والذي أشار إلى2321م صدر الدستور األردني لسنة 2/2/2321وبتاريخ 

ودرجاتها وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية إدارتها، وبين أن إنشاء محكمة العدل العليا يكون بموجب قانون 
 .(5) خاص

                                                           

 م.2322( لسنة 122( من القانون األساسي رقم )22( المادة )1)
 م.2322( لسنة 122( القانون األساسي لقطاع غزة رقم )22( المادة )2)
 م.2321( من النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة 23( المادة )3)
 م.   2322( لسنة 72حاكم النظامية رقم )( من قانون تشكيل الم2( المادة )4)
 م.2321( من الدستور األردني لسنة 200( المادة )5)
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م وبين 2321( لسنة 12م صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )13/2/2321وبتاريخ 
 للنظر والتي تنعقد بصفتها محكمة تمييزتشكيل المحاكم النظامية واختصاصاتها ومنها محكمة التمييز، 

في الطعون المرفوعة إليها في القضايا الجزائية والمدنية، وتنعقد بصفتها محكمة عليا إدارية للنظر في  
 .(1) القانون الدعاوى اإلدارية المحددة بمقتضى 

لسطين، فوحقيقة األمر أن المشرع األردني قد أخذ بالتنظيم القضائي الذي كان معموال به في 
ومنح أعلى محكمة نظامية صالحية الرقابة القضائية على القرارات اإلدارية الصادرة عن اإلدارة العامة، 
إال أنه قد حدد اختصاصاتها على سبيل الحصر، وأخرج من نطاقها طلبات ودعاوى اإللغاء المتعلقة 

 فين العموميين.بمشروعية القرارات التنظيمية والقرارات المتعلقة بترقية ونقل الموظ
 الفرع الرابع: فترة االحتالل اإلسرائيلي:
م خضع قطاع غزة والضفة الغربية وأجزاء من الدول العربية 2327على أثر حرب يونيو عام 

( بشأن أنظمة السلطة 1المجاورة لالحتالل اإلسرائيلي، حيث أصدر الحاكم العسكري المنشور رقم )
العسكري اإلسرائيلي ممارسة جميع السلطات التشريعية والتنفيذية  واألمن، والذي بمقتضاها خول القائد

م أصدر المنشور 2/2/2327، وبتاريخ (2)والقضائية، والعمل بموجب أحكام القوانين التي كان معمواًل بها
م والذي بموجبه خول قائد المنطقة إنشاء المحاكم العسكرية التي يراها ضرورية 2327( لسنة 2رقم )

كامها أح لغايات المقصودة، وتكون هذه المحاكم مركبة أو فردية من درجة واحدة ال تستأنفلإليفاء با
                                                           

م أن محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا 2321( لسنة 12( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )20( بينت المادة )1)
مجالس البلدية والمحلية واإلدارية، والنظر في الطعون الخاصة تختص بالنظر في المسائل التالية: الطعون الخاصة بانتخابات ال

بالمنازعات الخاصة بمرتبات التقاعد المستحقة للموظفين العموميين وورثتهم، والنظر في الطعون الخاصة بالقرارات اإلدارية النهائية 
بشأن إلغاء  لبات التي يتقدم بها الموظفين العموميينالمتعلقة بالتعيين بالوظائف العامة، أو بمنح الزيادات الوظيفية، والنظر في الط

لفة االقرارات النهائية الصادرة عن السلطة التأديبية، والنظر في إلغاء القرارات اإلدارية التي يرفعها األفراد أو الهيئات العامة حال مخ
ص، إساءة استعمال السلطة، وعيب عدم االختصا هذه القرارات للقوانين واألنظمة، أو في الحاالت التي يشوب مثل هذه القرارات عيب

النظر في طلبات إبطال إجراءات المصادرة بناء على شكوى المتضرر إذا ما تمت هذه المصادرات بموجب نظام قانوني مخالف 
إصدار أو ب ألحكام القانون أو ألحكام ومبادئ الدستور، النظر في الطلبات التي يتقدم بها األفراد بخصوص مطالبة هذه المحكمة

 أمر اإلفراج عن اأِلشخاص الموقوفين دون وجه حق وألسباب غير مشروعة وخارجة عن إطار القانون.
م، والمنشور 3/2/2327م الصادر عن االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة وشمال سيناء بتاريخ 2327( لسنة 1( المنشور رقم )2)

 م.7/2/2327يلي في الضفة الغربية بتاريخ م الصادر عن االحتالل اإلسرائ2327( لسنة 2رقم )



 

 

144 

ولقائد المنطقة التصديق على أحكام اإلدانة أو أن يعفو عن المحكوم عليه أو يخفف عقوبته، وله أن 
 يأمر بإعادة محاكمته أمام نفس المحكمة أو أمام محكمة أخرى.

م بشأن إنشاء لجان االعتراض اإلسرائيلية، والتي 2327( لسنة 271وأصدر أيضًا األمر رقم )
خولت صالحية النظر في االعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة بموجب أحد األوامر المدرجة في 

 ذيل هذا األمر، أو النظر في كل موضوع آخر يخولها قائد المنطقة بموجب أمر بالنظر فيه.
م، والذي بموجبه 2370( لسنة 221ر األمر العسكري رقم )م صد2/20/2370وأيضًا بتاريخ 

 ألغى محكمة التمييز، وأحال صالحياتها بصفتها محكمة عدل عليا إلى محكمة االستئناف.
ونخلص مما تقدم أن االحتالل اإلسرائيلي أعاد بموجب األوامر العسكرية تشكيل الجهاز القضائي 

ة يث خول محكمة االستئناف كل الصالحيات الخاصة بمحكمواختصاصاته بما يتفق وأهدافه وتطلعاته، ح
التمييز بصفتها محكمة عدل عليا وألغى الرجوع لها، وقام بنزع العديد من اختصاصات محكمة العدل 
العليا وأحالها للمحاكم العسكرية ولجان االعتراض اإلسرائيلية، األمر الذي أثر سلبًا على عمل القضاء 

كمة العدل العليا لمحكمة االستئناف وحرمان المواطنين من اللجوء للقضاء عندما أناط صالحيات مح
 .(1) اإلداري 

وخالصة القول أن النظام القضائي الفلسطيني في هذه الفترة بقي كما هو إال أنه تم سلب 
حالتها للقضاء العسكري  اختصاصات المحاكم النظامية )المدنية( ومحكمة العدل العليا الفلسطينية وا 

ضعافه والحد من صالحياته.ولج  ان االعتراض، األمر الذي ترتب عليه تقويض القضاء الفلسطيني وا 
 المطلب الثاني

 عهد السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أراضي الوطن بموجب اتفاق إعالن المبادئ لعام 

صدر عن الشعب الفلسطيني واالحتالل اإلسرائيلي، أ م الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية ممثل2332
( لسنة 2م القرار رقم )2332أيار  10بتاريخ  عرفات(الراحل ياسر  )الرئيسرئيس السلطة الفلسطينية 

                                                           

 .23، 23( د. محمد علي محمد أبو عمارة، النظام القانوني للمرفق العام في قطاع غزة، مرجع سابق، 1)
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م 2/2/2327م، والذي قضى باستمرار سريان التشريعات والقوانين التي كانت سارية المفعول قبل 2332
 .(1) في الضفة الغربية وقطاع غزة

م بشأن مد والية المحكمة العليا 2332( لسنة 1م أصدر القانون رقم )22/22/2332وبتاريخ 
حالة صالحية محكمة االستئنوأريحا(غزة  )قطاعبغزة لتشمل منطقتي والية السلطة الفلسطينية  اف ، وا 

م أصدر 7/2/2332إليها، وبتاريخ  2321( لسنة 12( من القانون رقم )3المنصوص عليها في المادة )
م الساري 2323( لسنة 2م بشأن تعديل قانوني دعاوى الحكومة رقم )2332( لسنة 2القانون رقم )

 م الساري في قطاع غزة.2312( لسنة 20المفعول في الضفة الغربية، والقانون رقم )
م أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 21/2/1002وبتاريخ 

مة أعلى محك وهيم، والذي تناول تشكيل المحاكم النظامية ومن ضمنها المحكمة العليا 1002سنة ( ل2)
 في القضاء النظامي.
، والذي عدل بتاريخ (2) يالفلسطينم أصدر القانون األساسي 12/2/1001وبتاريخ 

سلطة ، حيث تضمن أحكامًا تتعلق بال(4) م22/3/1002، وعدل مرة أخرى بتاريخ (3) م23/2/1002
القضائية بجناحيها القضاء والنيابة العامة، ونص على إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات اإلدارية 

 .(5) التأديبيةوالدعاوى 
( من قانون تشكيل المحاكم النظامية 27( من القانون األساسي، والمادة )202ونصت المادة )

يا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم اإلدارية والمحكمة م على أنه:" تتولى المحكمة العل1002( لسنة 2رقم )
الدستورية العليا لحين تشكيلها بقانون ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقًا للقوانين 

 النافذة".

                                                           

 م الصادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات.2332( لسنة 2( راجع القرار رقم )1)
 م. 7/7/1001لممتاز من الوقائع الفلسطينية بتاريخ م بالعدد ا1001( نشر القانون األساسي الفلسطيني لسنة 2)
 م.23/2/1002م بالعدد الممتاز من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 1002( نشر القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 3)
 م.23/3/1002( من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 27م بالعدد )1002( نشر القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 4)
( من القانون األساسي على أنه:" يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات اإلدارية والدعاوى 201( نصت المادة )5)

 التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها األخرى واإلجراءات التي تتبع أمامها".
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ونخلص مما سبق أن القانون األساسي ويعتبر أسمى وأعلى قانون في فلسطين وبمثابة الدستور 
على إنشاء محاكم إدارية تختص بالنظر في المنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية،  الفلسطيني قد نص

وأناط بالمشرع تحديد اختصاصاتها واإلجراءات التي تتبع أمامها، وقد أناط المشرع الفلسطيني صالحية 
 ية.المحاكم اإلدارية بالمحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا وذلك لحين إنشاء المحاكم اإلدار 

 المطلب الثالث
 تقدير النظام القضائي الفلسطيني

تناولنا بالدراسة بداية نشأة القضاء اإلداري في فلسطين، وكيف تأثر النظام القضائي الفلسطيني 
م، 2311بنظام القضاء الموحد الذي أوجده االنتداب البريطاني بإصداره مرسوم دستور فلسطين لسنة 

المحكمة العليا وهى أعلى محكمة في قمة الهرم القضائي، وتنعقد بأكثر والذي تضمن نصًا خاصًا بإنشاء 
من صفة فقد تكون محكمة استئناف لها صالحية القضاء في كافة استئنافات األحكام الصادرة من أية 
محكمة من المحاكم المركزية بصفتها محكمة ابتدائية أو األحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو محاكم 

وتنعقد بصفتها محكمة عدل عليا ولها صالحية سماع وفصل المسائل التي هي ليست قضايا  األراضي،
أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صالحية أية محكمة أخرى مما تستدعي 

 الضرورة فصله إلقامة قسطاس العدل .
النظام ني وبقاء العمل بوقد حافظ الحاكم اإلداري المصري على طبيعة النظام القضائي الفلسطي

القضائي الموحد، واستمرار محكمة العدل العليا بنظر المنازعات اإلدارية، وكذلك الحال حافظت المملكة 
األردنية الهاشمية على نظام القضاء الموحد، وأناطت صالحية الفصل في المنازعات اإلدارية بمحكمة 

 التمييز بصفتها محكمة عدل عليا.
ل اإلسرائيلي فقد استمر العمل بذات النظام السابق )نظام القضاء الموحد(، والذي أما فترة االحتال

خول محكمة االستئناف كل الصالحيات الخاصة بمحكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا، وقام بنزع 
 العديد من اختصاصات محكمة العدل العليا وأحالها للمحاكم العسكرية ولجان االعتراض اإلسرائيلية.

استمر العمل بالنظام القضائي الموحد في فلسطين بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى و 
م والذي أجاز إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات اإلدارية 1001صدور القانون األساسي لسنة 

ألساسي انون اوالدعاوى التأديبية، وأية اختصاصات أخرى يحددها القانون، األمر الذي يتضح معه أن الق
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قد بين أن النظام القضائي الفلسطيني هو نظام قضائي مزدوج يأخذ بالقضاء النظامي الذي يتكون من 
المحاكم النظامية التي تختص بالنظر في القضايا المدنية والجزائية، والقضاء اإلداري الذي يختص بالنظر 

 في المنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية.
ر ننتقد موقف بعض الفقه الذي خلص إلى أن النظام القضائي الفلسطيني ما وفي حقيقة األم

، وننتقد الرأي الذي يقول أن نظام القضاء الموحد وطبيعته المستمدة (1)زال يأخذ بنظام القضاء الموحد
 من االحتالل البريطاني لفلسطين ما زال يسيطر على التشريع الفلسطيني، والذي تأثر به في قانون تشكيل
المحاكم النظامية الحالي وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، حيث أبقيا على نظام القضاء 

ألن هذه ، (2)الموحد والذي اعتبر القضاء اإلداري ممثاًل بمحكمة العدل العليا وجزءًا من القضاء العادي
صة كم إدارية متخصاآلراء تجاهلت نصوص القانون األساسي الفلسطيني والذي نص على تشكيل محا

يناط بها الفصل في الدعاوى اإلدارية، وأن محكمة العدل العليا الفلسطينية تنظر الدعاوى اإلدارية بصورة 
مؤقتة لحين إنشاء المحاكم اإلدارية، وتجاهلت أيضًا أن المشرع الفلسطيني لم ينظم المحاكم اإلدارية 

لى ية، فلو كان المشرع الفلسطيني يرغب بالبقاء عواختصاصاتها ضمن مواد قانون تشكيل المحاكم النظام
نظام القضاء الموحد لما نص في القانون األساسي على جواز تشكيل محاكم إدارية تختص بنظر 
المنازعات والدعاوى اإلدارية والتأديبية، وألناط باختصاصاتها لمحكمة العدل العليا، ولنص على تشكيلها 

 ضمن تشكيل المحاكم النظامية.
لى ضوء موقف المشرع في القانون األساسي اتجه المشرع الفلسطيني إلنشاء محاكم إدارية وع

م، والذي تضمن تشكيل 1002متخصصة، حيث تم وضع مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 

                                                           

م، الكتاب 1002( لسنة 1كمات المدنية والتجارية رقم )( د. مصطفي عبد الحميد عياد، الوسيط في شرح قانون أصول المحا1)
وما بعدها، د. عبد هللا خليل الفرا،  72م، غير موثق دار النشر، ص 1002األول، الكتاب األول، الطبعة األولى، فلسطين، سنة 

، فادي 23م، ص 1022، 1022المختصر في أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مكتبة القدس، فلسطين، الطبعة األولى، سنة 
نعيم جميل عالونة، مبدأ المشروعية في القانون اإلداري وضمانات تحقيقه، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، سنة 

 .221، ص 1022
عة عين م( د. عبد الناصر عبد هللا أبو سمهدانة، الخصومة اإلدارية ومستقبل القضاء اإلداري في فلسطين، رسالة دكتوراه، جا2)

 . 222، 222م، ص 1003شمس، سنة 
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المحاكم اإلدارية واختصاصاتها، إال أن هذا المشروع لم يَر النور بسبب ما ألم بالشعب الفلسطيني من 
 مصيبة كبرى أثرت في شتى مناحي حياته أال وهي االنقسام الفلسطيني.

 األمر الذي نرى معه:
وجوب إنهاء االنقسام الفلسطيني وا عادة اللحمة لشطري الوطن لما لذلك من أهمية في إعادة القضية  .2

ية دالفلسطينية لمسارها الطبيعي، وحتى نتمكن جميعًا من الدفاع عن أرض فلسطين وعاصمتها األب
 القدس الشريف، والدفاع عن المسجد األقصى المبارك.

ضرورة االهتمام بمشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني ودراسته وتنقيحه والعمل على سرعة سنه  .1
صداره لما له من أهمية في مجال القضاء اإلداري وحماية مبدأ المشروعية، حيث يعتبر إنشاء  وا 

 تخصص في مجال القضاء اإلداري وتقسيم العمل.محاكم مجلس الدولة درب من دروب ال
 المبحث الثاني

 محكمة العدل العليا الفلسطينية واختصاصاتها
تعتبر المحكمة العليا أعلى محكمة في النظام القضائي الفلسطيني، لذا سنبين تشكيل محكمة 

 العدل العليا واختصاصاتها، وذلك على النحو التالي:

 المطلب األول
 لعدل العلياتشكيل محكمة ا

تناول قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني وقانون السلطة القضائية الفلسطيني تشكيل 
، والتي تعتبر أعلى محكمة نظامية في القضاء النظامي الفلسطيني، ومقرها الدائم في (1)المحكمة العليا

، وتؤلف من رئيس ونائب (2)حالالعاصمة القدس، وتنعقد مؤقتًا في مدينتي غزة ورام هللا حسب مقتضى ال
 .(3)رئيس أو أكثر وعدد كاف من القضاة

                                                           

 م وتعديالته.1002( لسنة 2( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )12( المادة )1)
م وتعديالته، والفقرة الثانية من 1002( لسنة 2( من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم )12( الفقرة الثانية من المادة )2)

 م.1001( لسنة 2نون السلطة القضائية رقم )( من قا3المادة )
 م.1001( لسنة 2( من قانون السلطة القضائية رقم )3( الفقرة األولى من المادة )3)
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: األولى بصفتها محكمة نقض، (2)أن المحكمة العليا تنعقد بصفتين هما (1) ويرى جانب من الفقه
، إال أننا نخالف هذا الرأي لمخالفته للنصوص القانونية المتعلقة (3) علياوالثانية بصفتها محكمة عدل 

محكمة العليا واختصاصاتها، فالمحكمة العليا تنعقد بأربع صفات كما ورد في النصوص القانونية بتشكيل ال
 المتعلقة باختصاص هذه المحكمة والتي سنبينها على النحو التالي:

 أوالا: المحكمة العليا بصفتها محكمة عليا:
اًء على طلب ألقل بنتنعقد المحكمة العليا بهذه الصفة بحضور أغلبية ثلثي عدد أعضائها على ا

رئيسها أو إحدى دوائرها، وذلك لممارسة اختصاصات حددها القانون على سبيل الحصر تتمثل في 
العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة، أو إذا كانت القضية 

ن التعقيد، أو تنطوي على أهمية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب م
 .(4)خاصة

 
 

                                                           

( د. حسين أحمد المشاقي، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1)
وما بعدها، د. عبد القادر صابر جرادة، موسوعة اإلجراءات الجزائية في التشريع  22م، ص 1022، سنة األردن، الطبعة األولى

، د. عثمان التكروري، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات 21م، ص1003الفلسطيني، مكتبة آفاق، غزة، الطبعة األولى، سنة 
، د. هاني عبد 27، 22م، غير موثق دار النشر والطبعة، ص 1001سنة م، الجزء األول، 1002( لسنة 1المدنية والتجارية رقم )

م، ص 1021الرحمن إسماعيل غانم، النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة اإلسكندرية، سنة 
73. 
 م وتعديالته مشار إليها أعاله.1002( لسنة 2( من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم )12( المادة )2)
 م.1002( لسنة 2( من قانون تشكيل المحاكم الفلسطينية رقم )27( المادة )3)
م وتعديالته. ومن الجدير ذكره أن هذه المادة 1002( لسنة 2( من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم )12( المادة )4)

م، بشأن تعديل قانون 1022/ 23/2م الصادر بتاريخ 1022( لسنة 22القرار بقانون رقم )( من 2عدلت بموجب أحكام المادة رقم )
م لتصبح 22/7/1022( من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 203م، والمنشور في العدد )1002( لسنة 2تشكيل المحاكم النظامية رقم )

 قدم في الهيئة وحضور عشرة من أعضائها بناًء على طلبعلى النحو التالي: " تنعقد هيئة المحكمة برئاسة رئيسها أو القاضي األ
العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة،  .2رئيسها أو إحدى دوائرها في الحاالت التالية 

 ة".د، أو تنطوي على أهمية خاص.إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقي1
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 المحكمة العليا بصفتها محكمة نقضثانياا: 
تنعقد المحكمة العليا بصفتها محكمة نقض وذلك لتمارس صالحياتها التي جاءت على سبيل 
الحصر بمراقبة أحكام المحاكم الدنيا، فتختص بنظر الطعون المرفوعة إليها عن محاكم االستئناف في 

يا الجزائية والمدنية، ومسائل األحوال الشخصية لغير المسلمين، والطعون المرفوعة إليها عن محاكم القضا
يها بموجب أي وأية طلبات ترفع إل ئل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى البداية بصفتها االستئنافية، والمسا

قضاة، وفي حال غياب  ، وتشكل المحكمة بهذه الصفة من رئيس المحكمة العليا وأربعة(1)قانون آخر
 .(2)الرئيس يرأسها أقدم نوابه يليه القاضي األقدم في الهيئة

 مة العليا بصفتها محكمة عدل علياثالثاا: المحك
تنعقد المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا لتمارس مؤقتًا صالحيات واختصاصات المحاكم 

ة العليا بهذه الصفة من رئيس المحكمة العليا ، وتشكل المحكم(3)اإلدارية وذلك لحين تشكيلها بقانون 
وقاضيين على األقل، وفي حال غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه يليه القاضي األقدم في هيئة 

 .(4)المحكمة
( من 22وتختص محكمة العدل العليا بالنظر في المنازعات اإلدارية الواردة في نص المادة )

 م وتعديالته.1002( لسنة 2الفلسطيني رقم ) قانون تشكيل المحاكم النظامية
م، والذي تضمن إنشاء 1002وقد وضع المشرع الفلسطيني مشروع قانون مجلس الدولة لسنة 

محاكم إدارية متخصصة تتولى االختصاصات اإلدارية المناطة بها طبقًا ألحكام المشروع، وقد أخذ هذا 
 تين أسوة بنظام مجلس الدولة المصري.المشروع بفكرة القضاء المزدوج والتقاضي على درج

                                                           

 م وتعديالته.1002( لسنة 2( من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم )20( المادة )1)
 م وتعديالته.1002( لسنة 2( من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم )13( المادة )2)
 م.1002ل لسنة ( من القانون األساسي الفلسطيني المعد202( المادة )3)
 م وتعديالته.1002( لسنة 2( من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم )21( المادة )4)
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 (1) دستوريةرابعاا: المحكمة العليا بصفتها محكمة 
تتولى المحكمة العليا مؤقتًا صالحية المحكمة الدستورية وذلك لحين تشكيلها، للنظر في الطعون 

 .(2) إليهاالدستورية المرفوعة 
كمة ون األساسي على إنشاء المحومن الجدير بالذكر أن المشرع الفلسطيني نص صراحة في القان

 الدستورية العليا، وأناط مؤقتًا بالمحكمة العليا صالحية هذه المحكمة لحين تشكيلها.
، وبين أن (3) م1002( لسنة 2وقد أصدر المشرع الفلسطيني قانون المحكمة الدستورية رقم )

لقدس ولها يكون مقرها مدينة االمحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في فلسطين، و 
 .(4) غزةأن تتخذ مقرًا مؤقتًا في مدينة رام هللا وفي مدينة 

م أصدر رئيس دولة فلسطين مرسومًا رئاسيًا بتشكيل أول محكمة دستورية 2/2/1022وبتاريخ 
حافظة لمطبقًا ألحكام القانون، ملبيًا بذلك الحاجة الماسة لهذه المحكمة، لما لها من أهمية عالية في ا

 على النظام الدستوري والقانوني لدولة فلسطين.
وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين واألنظمة، وتفسير نصوص 
القانون األساسي والقوانين في حال التنازع حول حقوق السلطات الثالث وواجباتها واختصاصاتها، والفصل 

ات القضائية وبين الجهات اإلدارية ذات االختصاص القضائي، والفصل في تنازع االختصاص بين الجه
في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة قضائية أو جهة ذات 
اختصاص قضائي واآلخر من جهة أخرى منها، والبت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية األهلية 

األساسي، ويعتبر قرارها نافذًا من تاريخ  قانون ( من ال27المادة ) /ج( من2ألحكام البند ) القانونية وفقاً 
 .(5)مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه

                                                           

( لمزيد حول المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية راجع أ. عمر حمزة التركماني، القضاء الدستوري في فلسطين وفقًا لقانون 1)
م، د. فتحي الوحيدي، القضاء 1020م، رسالة ماجستير، جامعة األزهر، فلسطين، سنة 1002 ( لسنة2المحكمة الدستورية العليا رقم )

 الدستوري في فلسطين وفقًا ألحكام القانون األساسي المعدل ومشروع قانون المحكمة الدستورية العليا مرجع سابق.    
 .م1002( لسنة 2( من قانون تشكيل المحاكم الفلسطينية رقم )27( المادة )2)
 م.12/2/1002( بتاريخ 21م ونشر في الوقائع الفلسطينية العدد )27/1/1002( صدر قانون المحكمة الدستورية بتاريخ 3)
 م.1002( لسنة 2( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )2( المادة )4)
 م.1002( لسنة 2لدستورية العليا رقم )( من قانون المحكمة ا12( من القانون األساسي الفلسطيني، والمادة )202( المادة )5)

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/%20getLegPart.aspx?pid=A14138_37#A14138_37
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/%20getLegPart.aspx?pid=A14138_37#A14138_37
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 يالمطلب الثان
 اختصاصات محكمة العدل العليا الفلسطينية

م، 1002( لسنة 2( من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم )22بينت المادة )
اختصاص المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا حيث نصت على أنه:" تختص محكمة العدل العليا 

 بالنظر فيما يلي:
 .(1) الطعون الخاصة باالنتخابات -6
طلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو األنظمة أو القرارات اإلدارية النهائية الماسة ال -2

 .(2)باألشخاص أو األموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية
خاص شالطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر اإلفراج عن األ -3

 الموقوفين بوجه غير مشروع.
المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العالوات أو المرتبات أو النقل  -7

 أو اإلحالة إلى المعاش أو التأديب أو االستيداع أو الفصل، وسائر ما يتعلق باألعمال الوظيفية.
أي قرار كان يجب اتخاذه وفقًا ألحكام القوانين أو  رفض الجهة اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ -5

 األنظمة المعمول بها.
 سائر المنازعات اإلدارية. -1
المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صالحية أي  -4

 محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقًا للعدالة.

                                                           

م، والتي عدلت 1002( لسنة 3( من قانون االنتخابات رقم )22( وحتى )13( عدلت هذه الفقرة ضمنيًا بموجب أحكام المواد من )1)
 م بشأن االنتخابات العامة.1007( لسنة 2( من القرار بقانون رقم )12( حتى )10بموجب المواد من )

م الصادر بتاريخ 1022( لسنة 22( من القرار بقانون رقم )2كره أن هذه الفقرة عدلت بموجب أحكام المادة رقم )( من الجدير ذ2)
( من الوقائع 203م والمنشور في العدد )1002( لسنة 2م، بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )1022/ 23/2

الي:" الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو األنظمة أو القرارات م لتصبح على النحو الت22/7/1022الفلسطينية بتاريخ 
اإلدارية النهائية الماسة باألشخاص أو األموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية ومؤسسات التعليم 

 ". العالي واالتحادات المسجلة حسب األصول والجمعيات ذات النفع العام
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 أحكام القانون".أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب  -8
ويظهر جليًا مما تقدم أن المشرع الفلسطيني وسع من اختصاصات محكمة العدل العليا ومنحها 
صالحية النظر في المنازعات المتعلقة بالعقود اإلدارية والتعويض عن األضرار التي يحدثها النشاط 

 .(1)اإلداري والقرارات اإلدارية غير المشروعة
يضًا بالنظر في طلبات اإللغاء والتعويض ووقف التنفيذ التي يرفعها وتختص المحكمة العليا أ

القضاة ضد القرارات اإلدارية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم، والمنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات 
 .(2)والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم فتختص بالفصل فيها المحكمة العليا

 المبحث الثالث
 لة واختصاصاتها وفق مشروع قانون مجلس الدولةمحاكم مجلس الدو 

خلصنا إلى أن المشرع الدستوري الفلسطيني نص في القانون األساسي على إنشاء محاكم إدارية 
تختص بالنظر في المنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية، وأناط بالمشرع تحديد اختصاصاتها األخرى، 

ئي ن األساسي وهو بمثابة الدستور الفلسطيني قد بين أن النظام القضاواإلجراءات التي تتبع أمامها، فالقانو 
الفلسطيني هو نظام القضاء المزدوج، فيأخذ بالقضاء النظامي الذي يتكون من المحاكم النظامية التي 
تختص بالنظر في القضايا المدنية والجزائية، والقضاء اإلداري الذي يختص بالنظر في المنازعات اإلدارية 

 دعاوى التأديبية.وال
وعلى ضوء ذلك اتجه المشرع الفلسطيني إلنشاء محاكم إدارية متخصصة، حيث تم وضع مشروع 

م، والذي تضمن بيان بتشكيل المحاكم اإلدارية واختصاصاتها، 1002قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 
تى مناحي ن مصيبة كبرى أثرت في شإال أن هذا المشروع لم يَر النور بسبب ما َأَلمَّ بالشعب الفلسطيني م

 حياته أال وهي االنقسام الفلسطيني بين شطري الوطن.

                                                           

 . 3م، ص 1002( د. عدنان عمرو، القضاء اإلداري، قضاء اإللغاء، منشأة المعارف باإلسكندرية، الطبعة الثانية، سنة 1)
 م.1001( لسنة 2( من قانون السلطة القضائية رقم )22( المادة )2)
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، فالقضاء اإلداري مستقل عن القضاء النظامي (1) ويعتبر مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة
 ى )العادي(، ويتكون مجلس الدولة وفقًا ألحكام المشروع من ثالثة أقسام هي: القسم القضائي وقسم الفتو 

وقسم التشريع، ويشكل مجلس الدولة من رئيس وعدٍد كاٍف من نواب الرئيس والمستشارين المساعدين 
 .(2) القانونيينوالباحثين القانونيين األوائل والباحثين القانونيين والمساعدين 

وقد بينت مواد الفصلين األول والثاني من الباب األول من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني 
ن القسم القضائي لمجلس الدولة يؤلف من ثالث محاكم هي المحكمة اإلدارية العليا، والمحاكم اإلدارية، أ

، وبين أيضًا اختصاصات كل محكمة من هذه المحاكم، لذا سنقسم هذا المبحث (3)والمحاكم التأديبية
ية ثاني المحاكم اإلدار ألربعة مطالب نتناول في األول المحكمة اإلدارية العليا واختصاصاتها، وفي ال

واختصاصاتها، وفي الثالث المحاكم التأديبية واختصاصاتها، وفي الرابع تقديرنا لتشكيل محاكم مجلس 
 الدولة واختصاصاتها، وذلك على النحو التالي:

 المطلب األول
 المحكمة اإلدارية العليا واختصاصاتها

، (4) هي آخر درجة من درجات التقاضيتعتبر المحكمة اإلدارية العليا أعلى محكمة إدارية، و 
ومقرها في عاصمة فلسطين القدس الشريف، ويجوز لها أن تتخذ مقرًا مؤقتًا لها في مدينة رام هللا ومدينة 
غزة، ويرأس هذه المحكمة رئيس المجلس، وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين، وتكون بها 

 .(5) يندائرة لفحص الطعون تشكل من ثالثة مستشار 
( من مشروع قانون مجلس الدولة أنه يجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة 2وبينت المادة )

اإلدارية العليا في األحكام الصادرة عن المحاكم اإلدارية والتأديبية في حال كان الحكم المطعون فيه مبنيًا 
اءات في الحكم أو بطالن في اإلجر  على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطالن
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أثر في الحكم، أو إذا صدر الحكم على خالف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا 
 الدفع أو لم يدفع.

، الطعن أمام المحكمة اإلدارية العليا في األحكام (1) يتضح مما سبق أنه يجوز لذوي الشأن
، وذلك في حال (2) ديبية، خالل ثالثين يومًا من تاريخ صدور الحكمالصادرة عن المحاكم اإلدارية والتأ

 توافر أي سبب من أسباب الموجبة للطعن.
وقد بينت المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون مجلس الدولة أن المحكمة اإلدارية العليا هي آخر 

 مة وقائع، لذلكدرجة من درجات التقاضي وتعتبر محكمة ثاني درجة، وهي محكمة قانون وليست محك
 حصر المشرع األسباب أو األحوال التي يجوز الطعن فيها.

أن الطعن أمام هذه المحكمة يعتبر طريق من طرق الطعن غير العادية، وال ويبين مما تقدم 
يعتبر من الطرق العادية أي استئناف للحكم موضوع الطعن، حيث بينت المذكرة اإليضاحية أن المحكمة 

انون وليس محكمة وقائع وبالتالي فرقابتها على أحكام محاكم أول درجة تقتصر على اإلدارية محكمة ق
 رقابة الحكم من حيث تطبيق القانون فقط.

ونخلص مما سبق أن المحكمة اإلدارية العليا تشبه محكمة النقض في القضاء العادي، فهي 
األمر بالقواعد  سليمًا سواء تعلق محكمة قانون تقتصر صالحياتها على مراقبة تطبيق حكم القانون تطبيقاً 

 الموضوعية أو اإلجرائية، وال تتطرق لبحث الوقائع الواردة في الحكم المطعون فيه.
وخالصة القول فإننا نرى أن مشروع قانون مجلس الدولة لم يأخذ بمفهوم مبدأ التقاضي على 

من ى، وتتاح بموجبة الفرصة لدرجتين، والذي يوجب الطعن باالستئناف في أحكام محاكم الدرجة األول
صدر الحكم ضده من محكمة أول درجة إلعادة طرح النزاع مرة ثانية أمام محكمة أعلى درجة وأكثر خبرة 
من المحكمة التي أصدرت الحكم الذي لم يلِب مصالح الطاعن، وذلك إلعادة الفصل في النزاع مرة ثانية 

الطعن باالستئناف يهدف إلى تدارك ما يصيب بهدف إصالح ما علق به من خطأ أو عيب أو نقص، ف
الحكم من أخطاء أو مخالفة القانون، فهو يؤدي إلى إعادة طرح الخصومة أمام محكمة الدرجة الثانية 

، ويؤدي أيضًا إلى استدراك الخصوم لما فاتهم من تقديمه من من حيث الوقائع والقانون التي تنظر النزاع 
ليقين القانوني واستقرار المراكز القانونية للمتخاصمين، لذا فإننا ندعو دفاع وأدلة، ويحقق االقتناع وا
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المشرع الفلسطيني لألخذ بمبدأ التقاضي على درجتين والنص على تشكيل محكمة استئناف تختص 
بالنظر الطعون المرفوع أمامها في أحكام المحاكم اإلدارية والمحاكم التأديبية ومنحها صالحية نظر النزاع 

ابة عليه من حيث الوقائع والقانون مع إبقاء المحكمة اإلدارية العليا محكمة طعن بالنقض باعتبارها والرق
محكمة قانون، يطعن أمامها في أحكام محاكم االستئناف وتقتصر صالحياتها عند نظر النزاع على 

 مراقبة تطبيق حكم القانون.
ية العليا تختص بالفصل في الطلبات ومن الجدير اإلشارة إلى أن إحدى دوائر المحكمة اإلدار 

( من مشروع قانون مجلس الدولة على أنه:" 202التي يقدمها أعضاء مجلس الدولة، حيث نصت المادة )
تختص إحدى دوائر المحكمة اإلدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء مجلس 

ي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبًا في الشكل، أو الدولة بإلغاء القرارات النهائية المتعلقة بأ
مخالفة القانون واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، كما تختص دون 
غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، وتختص أيضًا دون غيرها بالفصل في المنازعات 

 اشات والمكافآت المستحقة ألعضاء مجلس الدولة أو لورثتهم".الخاصة بالرواتب والمع
ويبين من هذا النص أن مشروع قانون مجلس الدولة أناط بإحدى دوائر المحكمة اإلدارية العليا 
صالحية النظر في الدعاوى اإلدارية الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وجعلها على درجة واحدة، فأحكامها 

أي محكمة؛ ألن المحكمة اإلدارية العليا هي أعلى محكمة في النظام القضائي  ال تقبل الطعن فيها أمام
األمر الذي يشكل مساسًا بأحد المبادئ األساسية المتصلة بحق التقاضي والتي يقوم عليها أي اإلداري، 

، أي إمكانية إعادة نظر النزاع مرة أخرى أمام محكمة نظام قضائي، وهو مبدأ التقاضي على درجتين
لى درجة من تلك التي أصدرته للمطالبة بإلغائه أو تعديله، وهذا يعني إتاحة الفرصة للخصم المحكوم أع

ضده، والذي يرى أن الحكم صدر لغير صالحه برفع النزاع إلى محكمة أعلى درجة لتفصل فيه من جديد، 
احدة ضي على درجة و إلى عدم األخذ بهذه المادة والتي تجعل التقا لذا فإننا ندعو المشرع الفلسطيني

، ونؤكد على (1)للدعاوى المتعلقة بأعضاء مجلس الدولة، وذلك لمساسها بمبدأ التقاضي على درجتين
ضرورة جعل التقاضي بالنسبة للدعاوى المقامة من أعضاء مجلس الدولة على درجتين لما يشكله هذا 

( والتي تعيد النظر في النزاع األمر من ضمانة لعرض النزاع على محكمة ثاني درجة )محكمة استئناف
 من حيث الوقائع والقانون.
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 المطلب الثاني
 المحاكم اإلدارية واختصاصاتها

تعتبر المحاكم اإلدارية محاكم أول درجة، ويكون لها مقار في مدينة القدس وغزة ورام هللا، ويكون 
لرئيس  مل فيها، ويجوزلها نائب رئيس يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير الع

المجلس إنشاء محاكم إدارية في المحافظات األخرى من الوطن تبعًا للحاجة ومراعاة لواقع الحال، على 
أن يحدد رئيس المجلس اختصاص كل محكمة، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة 

 .(1) األقلمستشار وعضوية اثنين من المستشارين المساعدين على 
( من 3تص المحاكم اإلدارية في الفصل في كل المسائل المنصوص عليها في المادة )وتخ

القانون ما عدا ما تختص به المحاكم التأديبية، فتختص بنظر الطعون الخاصة باالنتخابات، والمنازعات 
قدمها ي الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين ولورثتهم، والطلبات التي

ذوو الشأن بالطعن في القرارات اإلدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح 
العالوات أو البدالت، والطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات اإلدارية الصادرة بإحالتهم 

عون فراد أو الهيئات بإلغاء القرارات اإلدارية النهائية، والطإلى المعاش أو فصلهم، والطلبات التي يقدمها األ
في القرارات اإلدارية الصادرة من الجهات اإلدارية في منازعات الضرائب والرسوم، ودعاوى الجنسية، 
والطعون التي ترفع على القرارات اإلدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي فيما 

ات الصادرة من جهات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلك متى كان مرجع الطعن عدم عدا القرار 
االختصاص، أو عيبًا في الشكل، أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، وطلبات 

ال العامة أو شغالتعويض سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية، والمنازعات الخاصة بعقود االلتزام أو األ
 التوريد أو بأي عقد إداري آخر، وسائر المنازعات اإلدارية.

من مشروع قانون مجلس الدولة  (3ومن الجدير ذكره أن االختصاصات الواردة في نص المادة )
لم تشمل جميع االختصاصات الممنوحة لمحكمة العدل العليا، والمتعلقة بنظر الطلبات التي هي من نوع 
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الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر اإلفراج عن األشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع،  المعارضة في
والمسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صالحية أي 
محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقًا للعدالة، األمر الذي يتضح معه أنه في حال إقرار هذا 

وع وسحب بعض اختصاصاتها لمحاكم مجلس تبقى محكمة العدل العليا قائمة وموجود طبقاً ألحكام المشر 
 م.1002( لسنة 2( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )22المادة )

 المطلب الثالث
 المحاكم التأديبية

، ويكون ورام هللاتعتبر المحاكم التأديبية محاكم أول درجة، ويكون لها مقار في مدينة القدس وغزة 
لها نائب رئيس يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل فيها، ويجوز لرئيس 
المجلس إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات األخرى من الوطن تبعًا للحاجة ومراعاة لواقع الحال، على 

ر تشكل كل منها برئاسة أن يحدد رئيس المجلس اختصاص كل محكمة، وتصدر أحكامها من دوائ
 .(1) األقلمستشار وعضوية اثنين من المستشارين المساعدين على 

وتختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية واإلدارية التي تقع من 
عامة وما في لالموظفين العموميين العاملين في الدوائر الحكومية والهيئات المحلية والمؤسسات والهيئات ا

حكمها، أو من أعضاء مجالس إدارة النقابات، أو من العاملين في الشركات التي تساهم الدولة في رأس 
، والطلبات التي يقدمها (2)باستثناء العاملين الخاضعين ألحكام قانون العمل %20مالها بنسبة تزيد عن 

عة ديبية، والطعون الخاصة بالجزاءات الموقالموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأ
 على العاملين بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها في الحدود المقررة قانونًا.

ويالحظ أن المشرع ميز بين نوعين من العاملين في الشركات العامة، فالموظفين العموميين طبقًا 
المحاكم التأديبية بالنظر في مخالفاتهم المالية واإلدارية، وتطبق لنظام الشركة وعقد تأسيسها تختص 

 أحكام العقود وقوانين العمل والقانون الخاص على العاملين في الشركات العامة ومن غير الموظفين.
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( من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني على أنه:" يصدر رئيس المحكمة 22ونصت المادة )
فصل في طلبات وقف أو مد وقف األشخاص المشار إليهم في المادة السابقة عن العمل التأديبية قرارًا بال

 أو صرف الراتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك في الحدود المقررة قانونًا".
ويتضح من هذا النص أن المشرع منح  رئيس المحكمة التأديبية صالحية البت والتقرير في 

، ولم تمنحه (1)الوقف عن العمل، وطلبات صرف الراتب كله أو بعضه طلبات الوقف عن العمل أو مد
لذا نؤيد ما ذهب إليه جانب من الفقه إلى ضرورة تعديل هذه المادة ليكون قرار لهيئة المحكمة التأديبية، 

مدة الوقف عن العمل أو طلبات صرف الراتب كله أو جزء منه للمحكمة التأديبية، وذلك إلضفاء قدر 
، إضافة إلى أن القضاء اإلداري الفلسطيني ينظر طلبات وقف (2)نة والشفافية في اتخاذ القرارمن الضما

 تنفيذ القرارات اإلدارية المطعون فيها من قبل هيئة المحكمة المختصة بنظر النزاع.
( من قانون الخدمة 32وبشأن وقف الموظف عن عمله عند إحالته للتحقيق معه، نصت المادة )

م على أنه:" مع مراعاة األحكام األخرى لهذا القانون، عند إحالة الموظف 2333( لسنة 2) المدنية رقم
للتحقيق يجوز لرئيس الدائرة الحكومية التي يتبعها وقف الموظف عن عمله أو نقله إلى وظيفة أخرى في 

 .(3)الدائرة نفسها بصفة مؤقتة ريثما ينتهي التحقيق معه"
مشرع لم يحدد مدة لوقف الموظف الذي تم إحالته للتحقيق، وربطها ويالحظ على هذه المادة أن ال

( من ذات القانون على 32بانتهاء التحقيق معه، ولحماية الموظف الموقوف عن العمل نصت المادة )
 وجوب دفع راتب الموظف الموقوف عن عمله كاماًل أثناء فترة وقفه عن العمل.

                                                           

 م.1002( من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 22( المادة )1)
 .272هدانة، الخصومة اإلدارية ومستقبل القضاء اإلداري في فلسطين، مرجع سابق، ص ( د. عبد الناصر عبد هللا أبو سم2)
م وتعديالته على أنه:" يصدر رئيس الدائرة 2333( لسنة 2( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم )222( نصت المادة )3)

ترة عمل، وفي هذه الحالة تعلق جميع صالحياته التي منحت له طيلة فالحكومية قرارًا بإيقاف الموظف المحال للتحقيق التأديبي عن ال
( من ذات الالئحة التنفيذية على أنه:" يصرف للموظف الموقوف عن 222التوقيف عن العمل، ويبلغ الديوان بذلك، ونصت المادة )

( من ذات 222، ونصت المادة )"ه عن العملالعمل والمحال للتحقيق معه من قبل لجنة تحقيق راتبه كاماًل عدا بدل التنقل فترة وقف
الالئحة التنفيذية على أنه:" لرئيس الدائرة الحكومية نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في الدائرة الحكومية بصفة مؤقتة بعد صدور قرار 

لمنقول إليها عن درجته ا بإحالته للتحقيق إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ريثما ينتهي التحقيق، ويشترط أال تقل درجة الوظيفة
 األصلية، ويبلغ الديوان بذلك".
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ئحة التنفيذية لهذا القانون لم نجد أي نص يحدد مدة وبالرجوع إلى قانون الخدمة المدنية والال
حديد تألمر الذي نرى معه ضرورة الوقف عن العمل أو يحدد مدة التحقيق مع الموظف المحال للتحقيق، ا

مدة زمنية إلجراءات التحقيق اإلداري مع الموظف المحال للتأديب، وتحديد مدة لوقفه عن العمل إذا 
، على أال تزيد مدة التحقيق والوقف عن العمل عن ثالثة أشهر، وال يجوز اقتضت مصلحة التحقيق ذلك

 مد هذه المدة إال من قبل هيئة المحكمة التأديبية.
وفي هذا الشأن فإننا نؤيد ما أخذ به المشرع الفلسطيني من وجوب استمرار دفع راتب الموظف 

كل ضمانة وحماية للموظف من تعسف الموقوف عن العمل كاماًل أثناء فترة وقفه، ألن هذا األمر يش
الجهة اإلدارية مصدرة القرار، ويتناسب مع مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فوقف صرف الراتب 

( من قانون الخدمة 23قبل إدانة الموظف بارتكاب مخالفة تأديبية يشكل عقوبة بحقه طبقاً ألحكام المادة )
 صم من الراتب عقوبة وحددتها بما ال يزيد عن خمسة عشر يومًا.المدنية الفلسطيني، والتي اعتبرت الخ

 المطلب الرابع
 تقديرنا لتشكيل محاكم مجلس الدولة واختصاصاتها

نخلص مما تقدم إلى أن مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني نص على تشكيل محاكم مجلس 
اكم التأديبية، وأخذ بفكرة الطعن في أحكام الدولة وهي المحكمة اإلدارية العليا، والمحاكم اإلدارية، والمح

المحاكم اإلدارية والمحاكم التأديبية بطرق الطعن غير العادية وهي الطعن بالنقض والطعن بإعادة 
المحاكمة والتي لم يعرفها القضاء اإلداري الفلسطيني سابقًا، إال أنه لم يأخذ بفكرة استئناف أحكام المحاكم 

يبية والتي بموجبها يتم إعادة طرح النزاع أمام محكمة ثاني درجة ألعمال رقابتها اإلدارية والمحاكم التأد
الموضوعية والقانونية، فتنظر النزاع من حيث الوقائع والقانون، لذا نرى أهمية أن يؤلف القسم القضائي 

 على النحو التالي:
ي مسائل المنصوص عليها فأواًل: المحاكم اإلدارية وهي محكمة أول درجة وتختص بالفصل في كافة ال

 ( من مشروع القانون ما عدا ما تختص به المحاكم التأديبية.3المادة )
ثانيًا: المحاكم التأديبية وهي محكمة أول درجة وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية 

لمؤسسات هيئات المحلية واواإلدارية التي تقع من الموظفين العموميين العاملين في الدوائر الحكومية وال
والهيئات العامة وما في حكمها، أو من أعضاء مجالس إدارة النقابات، أو من العاملين في الشركات التي 
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باستثناء العاملين الخاضعين ألحكام قانون العمل،  %20تساهم الدولة في رأس مالها بنسبة تزيد عن 
اصة القرارات النهائية للسلطات التأديبية، والطعون الخ والطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء

بالجزاء الموقع على العاملين بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها في الحدود 
 المقررة قانونًا.

ثالثًا: محاكم استئناف إدارية وتعتبر محكمة ثاني درجة، أي محكمة استئناف لألحكام الصادرة عن 
 محاكم اإلدارية والمحاكم التأديبية.ال

رابعًا: المحكمة اإلدارية العليا وتعتبر محكمة نقض لألحكام الصادرة عن محاكم االستئناف اإلدارية، 
استنادًا إلى أسباب محددة باعتبارها تشكل خلاًل قانونيًا في الحكم، وذلك بهدف إصالح ما شابه من 

ًا قانون تقتصر صالحياتها على مراقبة تطبيق حكم القانون تطبيقمخالفة للقانون، فمحكمة النقض محكمة 
سليمًا سواء تعلق األمر بالقواعد الموضوعية أو اإلجرائية، وال تتطرق لبحث الوقائع الواردة في الحكم 

 المطعون فيه.
إضافة إلى أن مشروع قانون مجلس الدولة جعل نظر الدعاوى اإلدارية الخاصة بأعضاء مجلس 

على درجة واحدة، فال تقبل أحكامها الطعن فيها أمام أي محكمة؛ ألن المحكمة اإلدارية العليا هي الدولة 
أعلى محكمة في النظام القضائي اإلداري، األمر الذي يشكل مساسًا بأحد المبادئ األساسية المتصلة 

انية إعادة إمك بحق التقاضي والتي يقوم عليها أي نظام قضائي، وهو مبدأ التقاضي على درجتين، أي
نظر النزاع مرة أخرى أمام محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرته للمطالبة بإلغائه أو تعديله، وهذا 
يعني إتاحة الفرصة للخصم المحكوم ضده والذي يرى أن الحكم صدر لغير صالحه برفع النزاع إلى 

( من 202ديل نص المادة )محكمة أعلى درجة لتفصل فيه من جديد، األمر الذي نرى معه ضرورة تع
مشروع قانون مجلس الدولة وذلك بجعل التقاضي بالنسبة للدعاوى المقامة من أعضاء مجلس الدولة على 
درجتين، وذلك لما يشكله هذا األمر من ضمانة لعرض النزاع على محكمة ثاني درجة والتي تعيد النظر 

 في النزاع من حيث الوقائع والقانون.
( من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 22ضرورة تعديل المادة )ونخلص أيضًا إلى 

ناطة صالحية البت والتقرير في طلبات الوقف عن العمل أو مد الوقف عن العمل، وطلبات 1002 م وا 
صرف الراتب كله أو بعضه للمحكمة التأديبية، وذلك إلضفاء قدر من الضمانة والشفافية في اتخاذ 
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قضاء اإلداري الفلسطيني ينظر طلبات وقف تنفيذ القرارات اإلدارية المطعون فيها من قبل القرار؛ وألن ال
 هيئة المحكمة المختصة بنظر النزاع.

( من قانون الخدمة المدنية رقم 32ومن الجدير اإلشارة إليه أن المشرع الفلسطيني في المادة )
للتحقيق عن العمل، وربط هذه المدة  م، لم يحدد مدة وقف الموظف الذي تم إحالته2333( لسنة 2)

( من ذات القانون 32بانتهاء التحقيق معه، إال أنه ولحماية الموظف الموقوف عن العمل نصت المادة )
على وجوب دفع راتب الموظف الموقوف عن عمله كاماًل أثناء فترة وقفه عن العمل، وأن قانون الخدمة 

لم تحدد مدة الوقف عن العمل أو مدة التحقيق مع الموظف المحال  المدنية والالئحة التنفيذية لهذا القانون 
 للتحقيق.

تحديد مدة زمنية إلجراءات التحقيق اإلداري مع الموظف المحال لذلك نخلص إلى ضرورة 
للتأديب، وتحديد مدة لوقفه عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، على أال تزيد مدة التحقيق 

 الثة أشهر، وال يجوز مد هذه المدة إال من قبل هيئة المحكمة التأديبية.والوقف عن العمل عن ث
ونؤيد ما أخذ به المشرع الفلسطيني من وجوب استمرار دفع راتب الموظف الموقوف عن العمل 
كامالً أثناء فترة وقفه وهذا األمر يشكل ضمانة وحماية للموظف من تعسف الجهة اإلدارية مصدرة القرار، 

مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فوقف صرف الراتب قبل إدانة الموظف بارتكاب  ويتناسب مع
( من قانون الخدمة المدنية، والتي اعتبرت 23مخالفة تأديبية يشكل عقوبة بحقه طبقًا ألحكام المادة )

 الخصم من الراتب عقوبة وحددتها بما ال يزيد عن خمسة عشر يومًا.
الهتمام بمشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني ودراسته وتنقيحه وخالصة القول إنه يجب ا

صداره لما له من مبررات تتمثل فيما   :(1) يليوالعمل على سرعة سنه وا 
يعتبر إنشاء مجلس الدولة درب من دروب التخصص وتقسيم العمل، وأضحت نتائجه متميزة على  -6

 ة حقوق وحريات األفراد.صعيد عمل اإلدارة ونشاطاتها المختلفة، وعلى صعيد حماي
إن وجود مجلس دولة يؤدي إلى بروز قانون إداري متميز يلبي حاجات المجتمع المتطورة بصورة  -2

 سريعة، خاصة في المجتمع الفلسطيني الذي يجتهد للخالص سريعًا من إرث تركه االحتالل.

                                                           

 ( انظر المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني.1)
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م شغال العامة رقللعقود اإلدارية مميزات وخصائص كما بين ذلك المشرع في قانون العطاءات لأل -3
م، ولن ينجح القضاء غير المتخصص 2333( لسنة 3م، وقانون اللوازم العامة رقم )2333( لسنة 3)

في تحقيق األهداف والغايات التي ابتغاها المشرع من وراء أحكام هذه القوانين الخاصة والمميزة عن 
 أحكام وقواعد القانون الخاص.

 ا والحكم فيها تسد ثغرة كبيرة في النظام القانوني والحفاظ علىطريقة تحضير الدعوى اإلدارية ونظره -7
 مبدأ المشروعية، دون إغفال تطور الحياة في الجماعة ونظامها القانوني.

نظام القضاء اإلداري المميز بمجلس الدولة هو تطوير للنظام القضائي اإلسالمي المعروف بديوان  -5
مية، األمر الذي يعني اتساق هذا النمط من القضاء المظالم وأخذت به بعض الدول العربية واإلسال

 مع الشريعة اإلسالمية الغراء.
دولة فلسطين جزء من الوطن العربي الذي يأخذ في مجمله بنظام ازدواج جهات القضاء ألسباب  -1

كثيرة وأبرزها حاجته لذلك وتأثره بالمدرسة المصرية، كما أن األخذ بنظام مجلس الدولة سوف يكون 
 امات توحيد القوانين العربية على طريق الوحدة الشاملة.أحد دع

 خاتمة الدراسة
بعد أن انتهينا من الدراسة والبحث والغوص في جميع جزئيات الموضوع خلصنا إلى مجموعة 

 من النتائج والتوصيات، والتي نوردها على النحو التالي:
 أوالا: نتائج الدراسة

( من القانون األساسي لسنة 202طبقًا ألحكام نص المادة )تختص محكمة العدل العليا الفلسطينية  -6
( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 2الفقرة  22( ونص المادة )27م، ونص المادة )1002

م، ونص 1001( لسنة 2( من قانون السلطة القضائية رقم )32م، ونص المادة )1002( لسنة 2)
م، بإلغاء القرارات 1002( لسنة 1لمدنية والتجارية رقم )( من قانون أصول المحاكمات ا132المادة )

اإلدارية والحكم بما يترتب على هذا القرار من آثار، أي أن اختصاص محكمة العدل العليا يشمل 
 قضاء اإللغاء والتعويض معًا.
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 منح المشرع الفلسطيني محكمة العدل العليا صالحية تعديل القرار المطعون فيه عند نظرها الطعون  -2
اإلدارية، فلها أن تقضي برفض الطلب إذا كان القرار مشروعًا، أو أن تقرر إلغاءه أو تعديله إذا كان 

 مخالفًا لمبدأ المشروعية، وبالتالي حصر صالحيتها في اإللغاء أو التعديل أو رفض الدعوى.
كم النظامية ايعتبر القضاء اإلداري في فلسطين طبقًا ألحكام القانون األساسي وقانون تشكيل المح -3

على درجة واحدة، وبالتالي ال تقبل األحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا الطعن فيها بأي طريقة 
 من طرق الطعن.

نص القانون األساسي الفلسطيني وهو أسمى وأعلى قانون، وبمثابة الدستور الفلسطيني على إنشاء  -7
دعاوى التأديبية يتم تحديد اختصاصاتها محاكم إدارية تختص بالنظر في المنازعات اإلدارية وال

األخرى واإلجراءات التي تتبع أمامها بموجب قانون، وقد أناط المشرع الفلسطيني صالحية المحاكم 
 اإلدارية بالمحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا لحين إنشاء المحاكم اإلدارية.

ها ة بنظر سائر المنازعات اإلدارية ومنطبقًا ألحكام القانون تختص محكمة العدل العليا الفلسطيني -5
( من قانون تشكيل 22المنازعات المتعلقة بالعقود اإلدارية، حيث نصت الفقرة السادسة من المادة )

المحاكم الفلسطينية على أنه:" تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي:... سائر المنازعات 
والتي نص عليها أيضًا المشرع المصري في الفقرة الرابعة  اإلدارية"، فعبارة سائر المنازعات اإلدارية

( من قانون مجلس الدولة المصري تشمل جميع المنازعات اإلدارية سواء تعلقت 20عشرة من المادة )
بقرارات إدارية أو عقود إدارية، طالما تحققت فيها الشروط أو المعايير الثالثة وهي: أن تكون اإلدارة 

ن علق بمرفق عام بمناسبة إدارته أو تسييره أو تنظيمه، وأن تتبع فيها أسلوب القانو طرفًا فيها، وأن تت
 العام.

لم يأخذ المشرع في مشروع قانون مجلس الدولة بمفهوم مبدأ التقاضي على درجتين والذي يوجب  -1
ن أالطعن باالستئناف في أحكام محاكم الدرجة األولى، حيث بينت المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع 

ورقابتها على أحكام محاكم أول  المحكمة اإلدارية العليا هي محكمة قانون وليست محكمة وقائع،
واعد حكم القانون تطبيقًا سليمًا سواء تعلق األمر بالق درجة تقتصر على رقابة الحكم من حيث تطبيق

 ه.الموضوعية أو اإلجرائية، وال تتطرق لبحث الوقائع الواردة في الحكم المطعون في
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 ثانياا: التوصيات
صدار قانون مجلس الدولة الفلسطيني، وقانون إجراءات  -6 ندعو المشرع الفلسطيني لسرعة سن وا 

التقاضي أمام المحاكم اإلدارية، لما لهذه القوانين من أهمية في مجال حماية مبدأ المشروعية، وحماية 
 حقوق وحريات األفراد، واستقرار األوضاع القانونية.

مشرع الفلسطيني لألخذ بمبدأ التقاضي على درجتين، والعمل على سرعة تعديل األصول ندعو ال -2
المتبعة أمام محكمة العدل العليا والسماح بالطعن في أحكام هذه المحكمة، ألن التقاضي على درجتين 
يشكل رقابة قضائية من محكمة أعلى درجة على حكم محكمة أول درجة الذي يمكن أن يشوب 

أ أو عدم حسن وسالمة التقدير، خاصة وأن األحكام القضائية هي نتاج أعمال العقل حكمها الخط
اإلنساني وهو بطبيعته غير معصوم من الخطأ، إضافة إلى أن التقاضي على درجتين يؤدي بقضاة 
محاكم الدرجة األولى إلى االهتمام بأحكامهم توقيًا إللغائها أو تعديلها من قبل قضاة محاكم الدرجة 

 انية، وتمنح الخصوم فرصة لتصحيح خطة دفاعهم أمام محاكم الدرجة الثانية.الث
صداره لقانون مجلس الدولة الفلسطيني لألخذ بمبدأ التقاضي  -3 ندعو المشرع الفلسطيني عند سنه وا 

على درجتين، والنص على تشكيل محكمة استئناف تختص بالنظر الطعون المرفوع أمامها في أحكام 
ة والمحاكم التأديبية ومنحها صالحية نظر النزاع والرقابة عليه من حيث الوقائع المحاكم اإلداري

والقانون، مع إبقاء المحكمة اإلدارية العليا محكمة طعن بالنقض باعتبارها محكمة قانون، يطعن 
أمامها في أحكام محاكم االستئناف، وتقتصر صالحياتها عند نظر النزاع على مراقبة تطبيق حكم 

 .القانون 
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