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 الــورقة محتويات 

 

 مقدمة

 تمهيد
 اإلماراتية.التعريف بالمحكمة االتحادية العليا أواًل:

 التعريف بالنظام القضائي للدعاوى اإلدارية في االماراتثانيًا:
 القرار اإلداري في قضاء المحكمة االتحادية العلياثالثًا:

 تعريف القرار اإلداري  -أ
 عيوب القرار اإلداري  -ب

 عيب مخالفة القانون ) المحل(   •
 عيب الشكل.  •
 عيب عدم االختصاص •
 عيب السبب  •
 الغاية ) االنحراف بالسلطة(. عيب  •
 

 ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار اإلداري  - ج
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 دمة  ـــمق

يعتبر القضاء اإلداري في مفهومه المعاصر ، حديث النشأة في االمارات ، إذ       
من   الثاني  في  المتحدة  العربية  االمارات  دولة  قيام  مع  القضاء  من  النوع  هذا  ظهر 

( من دستور دولة االتحاد على إسناد  102، حيث نصت المادة ) 1971ديسمبر عام 
بين االتحاد   المنازعات اإلدارية  القضاء االتحادي . أما الممارسة  نظر  واألفراد إلى 

عام   منذ  تم  فقد  اإلداري  للقضاء  العليا    1973العملية  االتحادية  المحكمة  بإنشاء 
 ذلك العام.  سبتمبرومباشرتها لمهام عملها بدءًا من الفاتح من 

اإلدارة من خالل دعوى       أعمال  القضائية على  االماراتي رقابته  القضاء  ويمارس 
غاء، ودعوى التعويض ، ودعوى التأديب ، لكن قضاء اإللغاء أو دعوى اإللغاء ،  اإلل

 .  االتحادي هو من أبرز المجاالت التي طّورها القضاء
العليا اإلماراتية في         الماثلة محاولة إلبراز دور المحكمة االتحادية  وفي الورقة 
ال الرقابة على مشروعية  وتطوير القضاء اإلداري من خالل اجتهاداتها في مج  تعزيز 

 القرار اإلداري. 
 التوفيق وتحقيق القصد والمراد. أسال هللا          

 عان ـــوهو المست
 

 

 لقاضي/د.عبدالوهاب عبدول ا                                                                   
 رئيــس المحكــمة االتحـادية العليا

اراتية               ـاالم          
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   تمهيــد 

 

يمكن القول أن القانون اإلداري االماراتي اجتاز مرحلة النشأة والتشكل ، ودخل مرحلة  
 التطور واالرتقاء . وتبرز مالمح هذا التطور في عدة صور، منها :

كقوانين الخدمة والوظيفة    ،اإلداريةصدددددددور التشددددددريعات التي تتصددددددل بالجوانب   -أ
وقوانين اإلدارات والمؤسدددددسدددددات والهي ات العامة    ،العامة، وقوانين العقود والمناقصدددددات

 االتحادية والمحلية وغيرها.
بنظر المنازعات اإلدارية، وخاصدددة في   المتخصدددصدددةانتشدددار الدوائر القضدددائية   - ب

 المحاكم االتحادية بدرجاتها المختلفة.

اسدددددتقرار وترسدددددي  فكرة عدم تحصدددددن القرار اإلداري، والتمييز بين العمل اإلداري  -ج
 والعمل السيادي لدى المتقاضين.

 وتلعدب المحداكم االتحداديدة وعلى رأسددددددددددددددهدا المحكمدة االتحداديدة العليدا دورًا بدارزًا في     
 تعزيز هذا التطور، وذلك من خالل آليتين اثنتين هما:

تفسددددير وتأويل النصددددوة اإلدارية المعمول بها وغيرها من النصددددوة القانونية بما  -أ
 يعطيها نفسا إداريًا.

االجتهاد القضدددددددائي في المنازعات اإلدارية التي ال تضدددددددبطها نصدددددددوة خاصدددددددة  -ب
اإلدارية االتحادية بأحكام الشددددددددددددريعة  )الدوائر(اسددددددددددددتعانت المحاكم،تجاهاال  هذا  بها.وفي

 اإلسالمية ومبادئ القانون اإلداري ، وقواعد القانون المقارن ومبادئ القانون الطبيعي. 
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ويعتبر القرار اإلداري من أبرز موضددددددددددددددوعدات القددانون اإلداري االمداراتي الدذي عر   
 سبق القول.التطور ، وهو الموضوع الذي سيكون مدار هذه الورقة ، كما 

 أواًل : التعريف بالمحكمة االتحادية العليا
 ج

في محيط مبنى وزارة العدل في عاصدددددددمة االتحاد ) أبوظبي ( ، ترتفع بوابة ضدددددددخمة  
تقود العابر منها إلى قاعات ومكاتب أعلى هي ة قضائية اتحادية تعر  باسم المحكمة  

 Union Supreme Court (USC) . االتحادية العليا

 1973لسددددددددددددددنة    10بموجب القانون االتحادي رقم   المحكمة االتحادية العلياأنشدددددددددددددد ت  
والذي أصدددددددبحت بموجبة الهي ة القضدددددددائية العليا في االتحاد. ولم ترد اختصددددددداصددددددات  

مجمعه في قانون  حكمة وألية النظر والفصدددددددددددل فيها ،  المحكمة أو المسدددددددددددائل التي للم
من قانون معين واحد ، كقانون إنشدددددددددداء المحكمة مثال، و نما خاة مسددددددددددتقل أو ضدددددددددد 

جاءت موزعة ومفرقة في ثنايا نصدددددوة تشدددددريعية مختلفة. ومع ذلك فإنه من الممكن  
د التي ورد فيها اختصدددددداة المحكمة ومن أبرزها : ما ورد في دسددددددتور ر حصددددددر الموا

 االتحاد وفي قانون إنشاء المحكمة وأهمها :
 دستورية القوانين والتشريعات االتحادية والمحلية.لبحث في ا -
 مساءلة الوزراء وكبار موظفي االتحاد. -

الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح االتحاد ، كالجرائم المتعلقة باألمن الداخلي   -
بين    المحكمة أيضدا في تنازع االختصداةوالخارجي وجرائم تزييف العملة. كما تنظر  

 في الدولة. الهي ات القضائية
وتعتبر المحكمة االتحادية العليا أقدم محكمة عليا إماراتية ، إذ يمتد عمرها القضدددددائي  

وتسدددددددعمائة وعشدددددددرة  (عامًا ، وتملك تراثا وفكريا يربو على سدددددددتة آال   38ألكثر من )
 .31/12/2010وحتى  1973(مجلدًا ، من عام 109قاعدة قانونية منشورة في )

 
 

 اـس المحكمة وقضائهـرئي 
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رئيس المحكمة هو الرجل األول في المحكمة وهو المسددددؤول عنها فنيًا و داريًا،         
كما أنه يحتل القمة في جدول الف ات والدرجات القضددددددددائية . وبصددددددددفته رئيسددددددددًا ، فهو 
يتمتع بصددددالحيات واختصدددداصددددات متعددة تسددددتند بعضددددها إلى قانون إنشدددداء المحكمة  

 انين اإلجرائية.بينما تستند بعضها األخر إلى القو 
أما قضدددددددداتها فهم أعضددددددددايها الذين عهد إليهم القانون، صددددددددالحية نظر الدعاوى      

والفصدددددل فيها بحكم قضدددددائي ملزم.ويتم اختيارهم من القضددددداة المواطنين ممن أمضدددددوا 
الكفداءة  وندالوا درجدةعشددددددددددددددرين عدامدًا في العمدل القضدددددددددددددددائي على األقدل وتددرجوا فيده  

 قضاء االتحادي.ويختارهم المجلس األعلى لل

رغبة من المشددددددرع الدسددددددتوري في تأكيد وتدعيم مبدأ عدم القابلية للعزل، فقد حدد  و   
( من الدسددددددتور أسددددددباب انتهاء والية رئيس وقضدددددداة المحكمة االتحادية  97في المادة )

لمبدددأ عدددم   –من ندداحيددة التطبيق العملي    –العليددا، بدداعتبددار أن هددذا التحددديددد مكمددل  
وطبقدا للمدادة المدذكورة، فدإن واليدة رئيس وقضددددددددددددددداة المحكمدة االتحداديدة  القدابليدة للعزل، 

 العليا ال تنتهي إال ألحد األسباب التالية:

 الوفـاة. (1)

 االستقالة. (2)

 انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم. (3)

 بلوغ سن اإلحالة إلى التقاعد. (4)

 ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم ألسباب صحية. (5)

 الفصل التأديبي بناء على األسباب واإلجراءات المنصوص عليها في القانون. (6)

 إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم. (7)

 ة ـية العمومية للمحكمـالجمع
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وللمحكمة جمعية عمومية تتألف من جميع قضددددددداتها ويرأسدددددددها رئيس المحكمة أو      
وزيع األعمال عليها  من يقوم مقامه ، وتختص بالنظر في ترتيب وتشددددددددددكيل الدوائر وت

وتحديد عدد الجلسددات وأيام وسدداعات انعقادها وسددائر األمور المتعلقة بنظام المحكمة  
وأمورها الداخلية واالختصدداصددات األخرى التي ينص عليها القانون. وتنعقد بدعوة من 

 رئيس المحكمة أو من ينوب في مستهل كل عام أو كلما دعت الضرورة لذلك.
 

 للمحكمةالمكتب الفني 
المكتددب الفني جهدداز فني يتبع رئيس المحكمددة ويتددألف من رئيس وعدددد كددا  من      

األعضاء يتم اختبارهم من بين رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو دائرة الفتوى 
والتشريع أو غيرهم من المشتغلين باألعمال القانونية التي تعتبر نظيرًا للعمل القضائي  

ويقوم هدذا المكتدب بمهدام فنيدة عدديددة   ريس في كليدات ومعداهدد القدانون.لتددكدالمحدامداة وا
المحكمة العليا واإلشدددددددددرا  ة القواعد القانونية التي تقررها دوائر،ومتنوعة كاسدددددددددتخال

و عداد البحوث الفنية التي   ،على نسدددددددددددددد  األحكام وطباعتها في مجموعات ونشددددددددددددددرها
د القضدددددددددددددددايدا والطعون  وقيد  واإلشددددددددددددددرا  على جددول المحكمدة  ،يطلبهدا رئيس المحكمدة

 والطلبات فيها،وما قد يحيله عليها رئيس المحكمة من مسائل.
 ةـيئة المحكمـه

هي دة المحكمدة، دائرة من دوائر المحكمدة االتحداديدة العليدا، نّص قدانون المحكمة  
على إنشدددائها، وبّين تشدددكيلها وحّدد عدد أعضدددائها واختصددداصددداتها. وهي بذلك تختلف  

حكمة التي تختص الجمعية العمومية بالمحكمة بتشددددددكيلها وتسددددددمية  عن بقية دوائر الم
 أعضائها وتحديد أيام جلساتها وساعات عملها.

تتألف هي ة المحكمة من رئيس وأربعة أعضاء من أقدم قضاة المحكمة. ويرأس  
في الهي ة رئيس المحكمة أو من ينوب عنه. وال يجوز أن يزيد عدد القضددداة المناوبين  

 الهي ة عن قاضيين.
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في غير –وتختص الهي ددة بددالنظر في الطلبددات المرفوعددة من دوائر المحكمددة  
مبدأ مسدددددتقر للمحكمة، أو لرفع التعار  بين المبادئ  للعدول عن    -المواد الدسدددددتورية

 القانونية التي سبق صدورها من دوائر المحكمة.
وتصددددددددر الهي ة أحكامها بالعدول بأغلبية أربعة قضددددددداة على األقل. وتتبع أمام  
الهي دددة ذات اإلجراءات المتبعدددة أمدددام دوائر المحكمدددة. وأحكدددام الهي دددة ملزمدددة لددددوائر  

 حاكم االتحادية.المحكمة ولكافة الم
 قات المحليـة والدولية للمحكمـةالعال
من المالحظ أن المحكمة االتحادية العليا ولسددددنوات طويلة من عمرها ، حصددددرت       

نفسددددددها في إطار وظيفتها القضددددددائية األسدددددداسددددددية ، وهي الفصددددددل في المنازعات التي 
ليين ، أو تعر  عليهددا دون أن تبدددي اهتمددامددا يددذكر بشددددددددددددددركددائهددا المحليين أو الدددو 

 المساهمة في خدمة المجتمع خارج إطار وظيفتها القضائية.
غير أن هذا الوضع بدأ يتغير منذ منتصف تسعينات القرن الماضي ، حيث بدأت     

المجتمعية ، كمسددداهمة قضددداتها في المحكمة تّعر  نفسدددها من خالل بعض األنشدددطة  
والدراسددددددات القضددددددائية ، والمشدددددداركة في قاء المحاضددددددرات على طلبة معهد التدريب  ال

الندوات والحلقات النقاشدددية القضدددائية والقانونية في الجامعات وكليات الشدددرطة وغر  
التجارة والصددناعة وغر  ومجالس التحكيم ، والكتابة في الجرائد والمجالت والدوريات  

أحكام  القانونية والقضدددائية المتخصدددصدددة . كما أخذ التعريف كذلك شدددكل نشدددر وتوزيع  
المحكمدة واجتهداداتهدا في شددددددددددددددكدل مجموعات أحكدام ورقيدة )كتدب ومجلددات ( أو رقمية  

( واسددددددددددددددتقبدال الطلبدة المتددربين من السددددددددددددددنوات النهدائيدة في CDعلى أقراة مدمجدة )
 كليات الشرطة والقانون من الجامعات ومعاهد الشرطة.

شقيقاتها   ى، عرفت المحكمة االتحادية العليا نوعا من االنفتاح عل  2000ومنذ عام     
شدددددددكل تبادل األحكام واالجتهادات القضدددددددائية ، واألجنبية . وأخذ هذا االنفتاح    العربية

والزيارات ، والمشدددددددددددددداركات في الندوات واللقاءات والتباحث حول توأمة المحكمة العليا  
لعليا في العالم.وللمحكمة حاليا عالقات تواصدددددل قضدددددائي مع  مع غيرها من المحاكم ا
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نظيراتها العربية واألجنبية بدءًا من دول مجلس التعاون ، مرورا باليمن ومصددددر وليبيا  
والسددددددددددددددودان وتونس والجزائر والمغرب ، وانتهدداء بددالواليددات المتحدددة األمريكيددة وكندددا  

انيا وروسيا واستراليا وسنغافورة والهند والمكسيك والبرازيل وألمانيا وفرنسا وسويسرا وأسب
 والصين.

وقد توجت المحكمة عالقاتها الدولية والمحلية بعقد مؤتمر دولي لريسددددددددداء المحاكم     
أكثر   2008مدارس   24-23العليددا في العددالم ، حيددث التقى في مددينددة أبوظبي يومي 

 لم.رئيس محكمة عليا يمثلون األنظمة القانونية الكبرى في العا 32من 
كما اسددددددتضددددددافت المحكمة المؤتمر األول لريسدددددداء المحاكم العليا في الدول العربية ، 

 بمدينة أبوظبي. 2010مارس  25و  24الذي عقد يومي 
وللمحكمة موقع على شدددددددددددبكة المعلومات الدولية ) االنترنت ( يمكن الدخول إليه عبر 

 .http://ejustice.gov.aeي: آلتالتعريف ا
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 القانون القضائي للدعاوى اإلدارية في االمارات: التعريف ب   ثانياً 
 المتحدة ، بنظام القضدددددداء الموحد.  لدولة االمارات العربية  التنظيم القضددددددائييأخذ       

فالقضددددددددداء العادي هو المختص بنظر كافة الدعاوى والمنازعات ، بما فيها المنازعات  
لددعداوى المددنيدة ، لكن ثمدة قوانين اإلداريدة وبدذات اإلجراءات التي تنظر بهدا سددددددددددددددائر ا

 متفرقة تشكل في مجموعها الهيكل العام لقانون القضاء اإلداري.
 المحاكم المختصة بنظر الدعاوى اإلدارية -أ

ترفع الدعاوى اإلدارية ابتداًء أمام المحاكم االتحادية االبتدائية في مدن االمارات     
ى اإلدارية في مدن االمارات التي الداخلة في نطاق القضداء االتحادي ، أما الدعاو 

لم تدخل في نطاق القضددداء االتحادي ، فإنها ترفع أمام المحكمة االبتدائية المحلية  
، وغالبًا ما تنص القوانين المحلية على ضرورة موافقة جهة معينة قبل رفع الدعوى 

 اإلدارية على مؤسسات الحكومة المحلية.
اكم االتحداديدة االبتددائيدة  في الددعداوى  وتسددددددددددددددتدأنف األحكدام الصددددددددددددددادرة من المحد    

االتحادية االسددددددددت نافية حسددددددددب   المحاكمأمام    –وكذلك الدعاوى األخرى   –اإلدارية  
قواعد االختصدداة المكاني . وأحكام هذه األخيرة يطعن عليها بطريق النقض أمام  

و الددائرة اإلداريدة بدالمحكمدة االتحداديدة العليدا . ول ن كدان نظدام القضدددددددددددددداء الموحدد ه
السددددددددددددائد في االمارات ، إال أن الدعاوى اإلدارية يتم نظرها من طر  دوائر إدارية  
في المحاكم االتحادية مشدددددددددكلة من قضددددددددداة متخصدددددددددصدددددددددين في القانون والقضددددددددداء 

 اإلداريين.
 
 القوانين المطبقة -ب

  ، القانون قانون . ويقصد بالعند نظرها في الدعاوى   قواعد القانون   تطبق المحاكم     
في معنداه العدام ، سددددددددددددددواء كدان مددوندا أم غير مددون . فهي تطبق قوانين الوظيفدة  
العامة وقوانين العقود اإلدارية وقوانين المناقصدددات والتوريدات العامة وغيرها ، كما  
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تطبق األعرا  المسدددددددتقرة ومبادئ القانون اإلداري ومبادئ الشدددددددريعة اإلسدددددددالمية ، 
 حكمة االتحادية العليا.وذلك كله تحت الرقابة القضائية للم

  الدعوى اإلدارية -ج
دار  تخضددددع الدعوى اإلدارية كقاعدة عامة في إجراءات رفعها وقيدها ونظرها و صدددد 

لقدانون اإلجراءات المددنيدة االتحدادي ، إذ لم يصدددددددددددددددر  األحكدام فيهدا والطعن عليهدا  
حتى اآلن قدددانون خددداة بددداإلجراءات اإلداريدددة ، إال إذا نص قدددانون خددداة على 

 اءات معينة ، فعندئذ يطبق القانون الخاة عليها.إجر 
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 القرار اإلداري في قضاء المحكمة االتحادية العليا:  ثالثاً 
 
 تعريف القرار اإلداري   -أ

، إذ ها بانتظام و طرادي اسدددددددددددتقر عليه قضددددددددددداتبنت المحكمة تعريفًا للقرار اإلداري،       
عرفته بأنه " إفصددددددددداح اإلدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سدددددددددلطة عامة بمقتضددددددددى  

حداث أثر قانوني معين متى  الشدددكل الذي يتطلبه القانون بقصدددد إالقوانين واللوائح في 
 كان ممكنا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة".

واسدددددددتنادًا إلى هذا التعريف، فإن المحكمة أرسدددددددت عدة مبادئ قانونية اعتبرت فيها     
أن القرار اإلداري تصددددددددر  قانوني من جانب واحد، وأنه يشددددددددتر  لصددددددددحته أن يكون  
مسدددتندًا إلى سدددبب مشدددروع يبرره، وصدددادرًا من المرجع المختص ضدددمن الصدددالحيات  

و الشدددددددطط في اسدددددددتعمال السدددددددلطة، وأنه المقررة له قانونًا، ومبرًأ من عيب التعسدددددددف أ
يخضدددع لرقابة القضددداء، وأنه يتميز عن أعمال السددديادة التي تصددددر عن سدددلطة الحكم 
في نطاق وظيفتها السدددددددددددددياسدددددددددددددية كما يتميز كذلك عن األعمال المادية أو اإلجراءات  

 التمهيدية السابقة على صدور القرارات.
 عيوب القرار اإلداري -ب
ت دولة االمارات االتحادية منها أو المحلية ، نص تشددددددريعي  ال يوجد في تشددددددريعا      

يحدددد أو يبين أوجدده إلغدداء القرار اإلداري ، أي العيوب التي تصدددددددددددددديبدده فتجعلدده غير 
مشددددروع يسددددتحق اإللغاء . لكن قضدددداء المحكمة االتحادية العليا أبطل وألغى القرارات  

 اإلدارية للعيوب التالية:
 ن(عيب المحل )عيب مخالفة القانو •

محل القرار اإلداري هو موضوعه. أو هو األثر القانوني المباشر المترتب عليه،  
أو هو خروج اإلدارة في تصرفاتها عن حدود القانون الذي يتعين على اإلدارة أن 

الذي يوجب أن تكون كل تصدددددرفات اإلدارة في   المشدددددروعيةتتقيد به تطبيقًا لمبدأ  
 حدود القانون.
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بالقانون ، القانون بمفهومه العام ومدلوله الواسددددددع فيشددددددمل كل قاعدة والمقصددددددود  
 عامة مجردة أيًا كان مصدرها.

النددددداحيددددة  ويعتبر عيدددددب المحدددددل من أهم أوجددددده اإللغددددداء وأ    كثرهدددددا وقوعدددددًا من 
العملية،ورقابة القضدددددداء على هذا العيب تنصددددددب على جوهر القرار وموضددددددوعه  

.وصدددددددددور مخالفة القانون إما أن تكون  لتكشدددددددددف عن مطابقته أو مخالفته للقانون 
على شددددكل المخالفة المباشددددرة للقاعدة القانونية من حيث موضددددوعها ، أو الخطأ  

 في تفسيرها أو تأويلها ، أو الخطأ في تطبيقها.
 أمثلة تطبيقية

اعتبر المحكمددة االتحدداديدة العليددا ، أن تطبيق فقرة من نص مدادة قدانونيددة محددل *
، صددددددددددددورة من صددددددددددددور مخالفة القانون ، يعيب القرار   فقرة أخرى واجبة التطبيق

 بعيب مخالفة القانون بما يوجب إلغاءه.
وفي واقعدة اعتبرت المحكمدة أن الفصددددددددددددددل بغير الطريق التدأديبي ، يعتبر خطأ  *

لم يكن سددددبب قرار الفصددددل مسددددتندًا إلى عناصددددر واقعية في تطبيق القانون ، إذا  
 أو قانونية تبرره.

تهدت المحكمدة إلى أن إنهداء خددمدة الموظف االتحدادي لغير ان  ثدالثدة*وفي واقعدة 
سدددددبب من أسدددددباب اإلنهاء الواردة حصدددددرًا في قانون الخدمة المدنية في الحكومة  

 االتحادية ، مخالفة للقانون يعيب القرار ويوجب إلغاءه.
 *عيب الشكل

إصدددددددددددددار عيب الشددددددددددددكل هو مخالفة اإلدارة للقواعد اإلجرائية الواجبة االتباع في 
القرارات اإلدارية . أو هو صددور القرار اإلداري دون مراعاة اإلدارة للشدكليات أو 

 اإلجراءات التي نص عليها القانون.
واألصدددددل أن القرار اإلداري ال يخضدددددع في إصدددددداره لشدددددكليات معينة ، ما لم    

يستلزم القانون إتباع شكل محدد أو إجراءات خاصة إلصداره . وفي هذا االتجاه  
قالت المحكمة "... اليشدددتر  في القرار اإلداري أن يصددددر في شدددكل معين ، أو 
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وضددعية محددة ، و نما يكفي أن يصدددر عن المرجع المختص بإصددداره ، ضددمن  
الحدود والصددددددددددددددالحيات المقررة له قانونًا ، وأن يكون مسددددددددددددددتوفيًا لمقومات القرار 

 اإلداري..."
 [. 13/11/1985جلسة  –قضائية عليا مدني  6لسنة  146] الطعن رقم 

ومن صددددور قواعد الشددددكل التي تعرضددددت لها المحكمة االتحادية العليا : كتابة     
فقد انتهت    راءات السددددددددابقة على إصدددددددددار القرار .القرار ، تسددددددددبيب القرار ، اإلج

لقرار اإلداري أن في اأحكامها إلى أنه و ن كان األصدددددل   المحكمة في العديد من
يكون مكتوبدًا ومدذياًل بتوقيع من أصدددددددددددددددره ، إال أنده من الممكن اسددددددددددددددتظهداره من 

قرار إداري مكاتبات أو مراسالت إدارية . ففي واقعة خلصت المحكمة إلى وجود  
الوزير ووكيل    تمت بينرسدددددددددة اسدددددددددتخالصدددددددددا من مكاتبات  بإعادة تجديد إعارة مدّ 

 وزارته.
 [.  13/11/1985قضائية عليا ، جلسة  6لسنة  146] الطعن رقم 

 

 وفي حكم حديث قالت المحكمة :   
".... ال يشددتر  في القرار اإلداري أن يصدددر في صدديغة معينة أو بشددكل معين،  

اإلدارة أثندداء قيددامهدا   بددل ينطبق هددذا الوصددددددددددددددف ويجري حكمدده كلمددا أفصددددددددددددددحددت
ذلدك فقدد ن إدارتهدا الملزمدة، دون أن تكون مقيددة بشددددددددددددددكدل معين، وكد بوظدائفهدا ع

 يكون القرار اإلداري مكتوبا كما يكون شفويًا..."
 [  27/1/2008نقض إداري جلسة  قضائية عليا 29لسنة  191] الطعن رقم 

 
 
 
 

 وفي مجال تسبيب القرار اإلداري ، قالت المحكمة :    
جب القانون ذلك ببيان أسددددددباب قرارها ، إال إذا أو   "... واألصددددددل أنها غير ملزمة

عليها ، وحين ذ يصدددددبح تسدددددبيب القرار إجراًء شدددددكليًا أسددددداسددددديًا يترتب على إهماله  
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إذا تطلب القانون    هبطالنه ، ومن المقرر أيضددددددددددددًا في القانون اإلداري المقارن أن
صددددددلب   تسددددددبيب القرارات اإلدارية ، فإنه يجب أن تكون هذه األسددددددباب واردة في

القرار ، حتى يخرج القرار حداماًل بدذاتده كدل أسددددددددددددددبدابده . أمدا اإلحدالدة إلى أوراق أو 
 وثائق أخرى ، فال يكفي لقيام التسبيب..."

 [ 27/4/2008نقض إداري ، جلسة  2008لسنة  96] الطعن رقم 
 

 وفي حكم آخر قالت المحكمة االتحادية العليا:
القرار اإلداري ليسدددددت كأصدددددل عام هدفًا في ن قواعد الشدددددكل في إصددددددار إ"....  

اء البطالن ، و نمدا هي ز ذاتهدا ، أو طقوسدددددددددددددددًا ال منددوحدة من اتبداعهدا ، تحتم ج
ّداها المصدددلحة العامة ومصدددلحة األفراد على السدددواء ، يفرق فيها بين  إجراءات ح

الشدكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصدلحة ويقدح إغفالها في سدالمة القرار 
ته ، وغيرها من الشدددددكليات الثانوية . وعليه ال يبطل القرار اإلداري لعيب  وصدددددح

شددددددددددكلي إال إذا نص القانون على البطالن لدى إغفال اإلجراء ، أو كان اإلجراء 
جوهريًا في ذاته يترتب على إغفاله تفويت المصدددلحة التي على القانون تأمينها ، 

، أما إذا كان اإلغفال متداركًا  ومن ثم بطالن القرار بحسدب مقصدود الشدارع منه  
من سددددددددبيل آخر دون مسدددددددداس بمضددددددددمون القرار اإلداري وسددددددددالمته موضددددددددوعيًا  
وضددددددددمانات ذوي الشددددددددأن واعتبارات المصددددددددلحة العامة الكافية فيه ، فإن اإلجراء 

 الذي جرى إغفاله ال يستوي إجراًء جوهريًا يستتبع بطالنًا..."
 [17/2/2008إداري جلسة  29لسنة  531] الطعن رقم 

أما بخصـــوص اإلجراءات الســـابقة على إصـــدار القرار اإلداري ، باعتبارها من 
 صور الشكل في القرار اإلداري ، فقد قالت المحكمة االتحادية العليا:

 

".... إن الوعد الصدددادر من الجهة اإلدارية بتعيين شدددخص في وظيفته معينة ال 
الصدادرة في شدأن التعيين وال يعدو أن يكون عماًل  يعد من قبيل القرارات اإلدارية  

 ماديًا ال ينشئ حقوقًا أو مركزًا شرعيًا يحميه القانون..."
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 [7/1975/ 9قضائية عليا جلسة  2لسنة  2] الطعن رقم 
 

 وفي حكم حديث قالت المحكمة : 
 

"... ولما كان الثابت من سدائر أوراق الطعن أن مراد الطاعن من رفع خصدومته  
طعون ضدددددددددهم ) مء قرار إحالته إلى التقاعد ، فأقام دعواه مختصددددددددمًا فيها الإلغا

شدددأنه ، بالمدعي عليهم ( بطلب إلغاء ما صددددر على المجلس الوزاري للخدمات  
ال يعدو أن يكون موافقة منه على إحالة  وكان ما صددددددددددددر عن المجلس المذكور 

عماًل إداريدا يتطلبده   الطداعن إلى التقداعدد ، وهدذه الموافقدة ال تخرج عن أن تكون 
الدسدددتور لصدددحة إصددددار مرسدددوم اإلحالة إلى التقاعد لمن هم في درجة الطاعن  
الوظيفيدددة ، وهو عمدددل ال يرتدددب بدددذاتددده اثرًا قدددانونيدددًا في تغيير المركز الوظيفي  
للطاعن ، وال يرقى إلى مرتبة القرار اإلداري الذي يعبر عن إفصدددداح اإلدارة عن 

 إرادتها الملزمة..."
 [26/1/2011نقض إداري جلسة  2010لسنة  300لطعن رقم ] ا

 

 عيب عدم االختصاص   •

د عيب عدم االختصددددداة ، من العيوب الجوهرية التي تلحق القرار ددددددددددددددددددد ُيع     
اإلداري ، ويتمثل هذا العيب في صدددددور القرار عن جهة إدارية غير مختصددددة  

هو صدددددالحية قانونية لموظف معين أو لجهة  قانونًا بإصدددددداره ، واالختصددددداة  
 إدارية محددة في اتخاذ قرار إداري ما ، تعبيرًا عن إرادة اإلدارة.

في مجددال عيددب عدددم    د أرسدددددددددددددددت المحكمددة االتحدداديددة العليددا عدددة مبددادئوقدد    
 -ها:االختصاة من بين

أنه ال يشددددددتر  في القرار اإلداري   اإلداري،* ".... من المقرر في قواعد القضدددددداء 
أن يصددددر في شدددكل معين أو صددديغة محددة ، و نما يكفي أن يصددددر عن المرجع 
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مقررة له قانونًا وأن يكون مسدتوفيًا  المختص بإصدداره ضدمن الحدود والصدالحيات ال
 لمقوماته..."

 [ 15/6/1993قضائية عليا مدني ، جلسة  24لسنة  258] الطعن رقم 
 

   -قالت المحكمة: حكم حديث*وفي 
، ذلددددك أن قضدددداء هددددذه المحكمددددة اسددددتقر  وحيددددث إن هددددذا النعددددي فددددي غيددددر محلدددده" 

علددددى أندددده يشددددتر  لصددددحة القددددرار اإلداري، أن يصدددددر ممددددن يملددددك إصددددداره ضدددددمن 
لددددددددددركن  معيبدددددددددًا وفاقددددددددددداً الحددددددددددود والصددددددددددالحيات المقددددددددددررة لددددددددده، و ال كددددددددددان القددددددددددرار 

ولمددددا كددددان ذلددددك، وكددددان الثابددددت مددددن مدددددونات الحكددددم المطعددددون فيدددده .االختصدددداة 
بأسددددباب  وخلددددص ،لقددددرارااة مصدددددر ندددده ندددداقل دفدددداع الطدددداعن بخصددددوة اختصدددد 

قانونددددا إلددددى أن تعيددددين الطدددداعن تددددم  وصددددحيحةسددددائغة لهددددا أصددددلها الثابددددت بدددداألوراق 
( مددددددددن  15بقددددددددرار مددددددددن المطعددددددددون ضددددددددده ) مدددددددددير الجامعددددددددة ( عمددددددددال بالمددددددددادة ) 

( مددددددن 29الالئحددددددة، وأندددددده هددددددو المخددددددتص بإنهدددددداء الخدمددددددة كددددددذلك عمدددددداًل بالمددددددادة ) 
 ذا السبب يكون في غير محله.."الالئحة، ومن ثم فإن النعي به تذا

 [16/6/2010نقض إداري، جلسة  2010لسنة  152] الطعن رقم 
 
 

*واعتبــــرت المحكمــــة صــــدور قــــرار بتنهــــاء خدمــــة موظــــ  تــــاب  لــــو ارة الصــــحة مــــن 
ــاص، إ   ــب االختصـ ــور عيـ ــن صـ ــورة مـ ــة، صـ ــة المدنيـ ــس الخدمـ ــتمجلـ ــة قالـ   :المحكمـ

م بدددده اإلدارة بقصددددد إنشددددداء قددددانوني تقددددو إلداري مددددا هددددو إال تصددددر  "... إن القددددرار ا
وال يكددددون للقددددرار مثددددل هددددذا  عددددديل أو إلغدددداء مركددددز قددددانوني قددددائم،مركددددز قددددانوني أو ت

األثدددر مددددا لدددم تكددددن اإلدارة متخدددذه القددددرار مختصدددة بإصددددداره فدددي إطددددار الحددددود التددددي 
وقددددع قرارهددددا مشددددوبًا بعيددددب عدددددم  اختصاصددددهابينهددددا القددددانون، فددددإن تجدددداوزت حدددددود 

 االختصاة.
ا كدددددددان ذلدددددددك وكدددددددان الثابدددددددت مدددددددن األوراق أن المطعدددددددون ضدددددددده مدددددددن مدددددددوظفي لمددددددد 

الطاعندددددة الثانيدددددة ) وزارة الصدددددحة ( ومدددددن شددددداغلي الحلقدددددة الثانيدددددة، وكاندددددت المدددددادة 



 

 18 

فددددي شددددأن الخدمددددة المدنيددددة فددددي  1973لسددددنة  8( مددددن القددددانون االتحددددادي رقددددم 7/2)
فدددددددي الحكومدددددددة االتحاديدددددددة وتعديالتددددددده، تعطدددددددي للدددددددوزير المخدددددددتص سدددددددلطة التعيدددددددين 

( 89قتدددددين الثانيدددددة والثالثدددددة. كمدددددا تقضدددددى الفقدددددرة األخيدددددرة مدددددن المدددددادة )لوظدددددائف الح
مدددددددن القدددددددانون المدددددددذكورة بدددددددأن السدددددددلطة المختصدددددددة بإنهددددددداء خدمدددددددة الموظدددددددف هدددددددي 
السددددلطة المختصددددة بتعييندددده، ومددددن ثددددم فددددإن قددددرار إنهدددداء خدمددددة المطعددددون ضددددده قددددد 

يدددددددر صددددددددر عدددددددن مجلدددددددس الخدمدددددددة المدنيدددددددة يكدددددددون بددددددداطاًل لصددددددددروه مدددددددن جهدددددددة غ
 "مختصة قانونًا ...

 [16/12/1997قضائه عليا مدني، جلسة  19لسمو  144] الطعن رقم 
 عيب السبب  •

إلى إصددددددددددار اإلدارة  القانونية التي تدفع   هو الحالة الواقعية أو سدددددددددبب القرار اإلداري،
 القرار، فهو إذن المبرر أو الدافع إلى اتخاذ القرار اإلداري.

وعيب السددبب هو عدم المشددروعية الذي يصدديب القرار اإلداري في مبرر إصددداره،     
كدأن تكون الواقعدة التي يقوم عليهدا القرار غير موجودة أو غير صددددددددددددددحيحدة من حيدث  

 فها القانوني.يتكي
  ويلعب عنصدر السدبب في القرار اإلداري دورًا هامًا في الرقابة القضدائية على القرارات

األخص من حيدث مالءمتهدا ، إذ تتدأثر هدذه المالءمدة إلى حدد كبير    ، وعلى اإلداريدة
ويتسدددددددددددع نطاق الرقابة القضدددددددددددائية على   تخاذ القرار ومدى إمكانية تبريره،بالدوافع إلى ا

سددددددددددددددبب القرار اإلداري، ليشددددددددددددددمل الرقابة على وجود الوقائع، والرقابة على تكييف الوقائع، 
 والرقابة على مالءمة القرار للواقع.

قد تعرضدت المحكمة االتحادية العليا لعيب السدبب أو ركن السدبب في القرار اإلداري في و  
 الكثير من أحكامها نجتزء منها األتي:

*".... سددبب القرار اإلداري هو مجموعة العناصددر الواقعية أو القانونية التي تسددمح ل دارة 
 بالتصر  واتخاذ القرار.فهو مبرر صدوره...."

 [19/12/2004قضائية عليا مدني ، جلسة  25لسنة  772الطعن رقم ]
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*"... المقرر في قضددددددددددددددداء هددذه المحكمددة ، أن سددددددددددددددبددب القرار اإلداري هو مجموعدة  
العناصدددر الواقعية أو القانونية التي تحمل اإلدارة إلى إصددددار قرارها، وأن هذا السدددبب  

  وموضدددددوعًا، و ال مع القانون شدددددكالً وافقاً تعًا، بمعنى أن يكون مو يجب أن يكون مشدددددر 
 كان القرار معيبًا ..."

 [20/10/2010نقض إداري، جلسة  2010لسنة  127م ق ن ر ] الطع
إذا نص القانون   إال*"... األصددددددل أن اإلدارة غير ملزمة بذكر سددددددبب القرار اإلداري  

قرار إداري سدددببًا مشدددروعًا   لكلصدددراحة على ذلك،إذ توجد قرينة قانونية مضدددمونها أن  
ن هذا السدددددددددددبب يخضدددددددددددع لرقابة  عن سدددددددددددبب القرار فإ ، إال أنه إذا أفصدددددددددددحت اإلدارة

 القضاء...".
 [31/12/1991قضائية عليا مدني، جلسة  13لسنة  152] الطعن رقم 

المحكمدة أنده يتعين على جهدة اإلدارة أن تلتزم حكم   *" ... المقرر في قضددددددددددددددداء هدذه
ند إلى سددددبب مشددددروع في إنهاء خدمات مسددددتخدميها،  تالقانون في تصددددرفاتها، وأن تسدددد 

الة الواقعية أو القانونية التي تدفع اإلدارة إلى اتخاذ قرار اإلنهاء. وهذا السدبب  هو الحو 
هو عنصدر موضدوعي خارجي ليس عنصدرًا شدخصديًا أو نفسديًا لدى متخذ القرار، و نما  
د ضدددمانًا ضددد  عيُ  –السدددبب    –من شدددأنه أن يبرر صددددور هذا القرار. وضدددرورة وجودة 

بهدا حقوق وحريدات األفراد،  من قرارات غدالبدًا مدا تمس ى فيمدا تتخدذهإتبداع اإلدارة الهو 
من سددددددددلطة محكمة الموضددددددددوع متى جاء   عدمهوتقدير توافر السددددددددبب المشددددددددروع من  

  ومبينًا على ما له أصله الثابت باألوراق وبما يكفي لحمله...". قضايها في ذلك سائغاً 
 [  30/12/2007قضائية عليا إداري، جلسة  29لسنة  390] الطعن رقم 

 

 :*وفي قضاء لها ، قالت المحكمة 

على أسدددداس    . وتبحث مشددددروعية القرار اإلداري " ... ويجب أن يكون القرار مشددددروعاً 
األحكام القانونية المعمول بها عند صددددوره. ورقابة القضددداء لصدددحة الحالة الواقعية أو 
القانونية التي تكون ركن السددبب تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة  
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جودة تنتجها ماديًا  التي انتهى إليها القرار مسدتخلصدة اسدتخالصدًا سدائغًا من أصدول مو 
 فقد القرار ركن السبب ..." و ال أو قانونياً 

 [ 19/12/2004قضائية عليا مدني جلسة  25لسنة  772] الطعن رقم 
 

 عيب الغاية •

بالسددلطة،    االنحرا يب إسدداءة اسددتعمال السددلطة أو عيب  يتصددل عيب الغاية أو ع
غددايتدده غير  تفددإن كدداندد  بددالغددايددة أو الهددد  الددذي يرمي رجددل اإلدارة إلى تحقيقدده.

 تحقيق المصلحة العامة شاب قراره عيب الغاية أو عيب االنحرا  بالسلطة.
ولدذلدك فدإن عددم   القرار،وعيدب الغدايدة يرتبط على نحو مبداشددددددددددددددر بنيدة مصدددددددددددددددر    

و نما تتداخل   ذاته،في القرار   المشدددروعية فيه ال تكتسدددي صدددبغة خارجية وال تظهر
في أمور نفسدددية قد ال يكون من السدددهل على القاضدددي اسدددتظهارها أو المدعي من 

 إثباتها ، ولذلك فإن تطبيقاته القضائية عادة ما تكون قليلة. 
 بينها:من  صور،ويظهر عيب الغاية في عدة 

ام أو أو مباشدددددرة السدددددلطة بقصدددددد االنتق شدددددخصدددددي،اسدددددتعمال السدددددلطة لتحقيق نفع  
أو   العامة،اسدددددتهدا  أغرا  سدددددياسدددددية بعيدة عن المصدددددلحة    بالغير،أواألضدددددرار 

 .األهدا مخالفة تخصيص 
  نددادرة.والمالحظ أن اجتهددادات المحكمددة االتحدداديددة في مجددال عيددب الغددايددة تكون 

وهدذا العيدب حتى و ن وجدد ، فدإنده غدالبدًا مدا يكون متدداخاًل مع عيدب السددددددددددددددبدب أو 
 يب المحل.عيب عدم االختصاة أو ع

 
 
 

 ففي قضاء لها قالت المحكمة:
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مبرءًا من عيب    –القرار اإلداري  –".... لمحكمة الموضددوع سددلطة مراقبة صدددور  
من محكمة النقض ما دام اسددددددتخالصدددددها  التعسددددددف أو االنحرا  ، وال رقابة عليها  

 سائغًا وقائمًا على أسباب كافية لحمله ..."
 [ 21/2/2001قضائية عليا مدني جلسة  21لسنة  89] الطعن رقم 

 
 

 *وفي قضاء آخر قالت المحكمة: 
ء الخدمة من سدددددددددددلطة محكمة  ".... من المقرر أن تقدير مدى التعسدددددددددددف في إنها

 تى قام حكمها على أسباب سائغة لها سندها من األوراق..."الموضوع م
 [ 6/6/2004قضائية عليا مدني ، جلسة  24لسنة  293] الطعن رقم 

 
 

 * وفي قضاء يالمس عيب الغاية بشكل مباشر قالت المحكمة: 
".. إسددددداءة اسدددددتعمال السدددددلطة أو االنحرا  بها من العيوب القصددددددية في السدددددلو  

أو اإلداري. فعيب إسددددددددددددداءة اسدددددددددددددتعمال السدددددددددددددلطة الذي يبرر إلغاء القرار اإلداري 
التعويض عنه  يجب أن يشدددددوب الغاية منه ذاتها بأن تكون جهة اإلدارة قد تنكبت  

، أو أن تكون قد أصدددددددددددددرت  وجه المصددددددددددددلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار 
 .القرار بباعث ال يمت لتلك المصلحة..."

 [ 19/12/2004قضائية عليا مدني / جلسة  24لسنة  152] الطعن رقم 
 
 
 
 

 

 * وفي قضاء آخر قالت المحكمة: 
اإلدارة  التأديبي يقوم على ما يتجمع لدى  من المقرر أن الفصددل بغير الطريق  "...

تقداة من ملف خددمدة الموظف أو من األوراق األخرى أو من من أسددددددددددددددبداب مسدددددددددددددد 
معلومات الريسدددددددددداء عنه ويعتبر صددددددددددحيحًا متى كان مبنيًا على وقائع صددددددددددحيحة  
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ومسدتقاة من مصدادر ثابتة غي األوراق ، ويعتبر غير مشدروعًا مشدوبًا بعيب إسداءة 
إذا اسددتهد  غير المصددلحة  اسددتعمال السددلطة الذي يبرر إلغاءه أو التعويض عنه  

 العامة أو غير األهدا  المخصصة إذا نص القانون عليها ..."
 [19/12/2004قضائية عليا مدني ، جلسة  25لسنة  772] الطعن رقم 

   

   ميعاد رف  دعوى اإللغاء  -ج
 

رفع الدعوى خالل مدة معينة  عوى إلغاء القرارات اإلدارية أن تيشددتر  لقبول د     
بميعداد رفع الددعوى . وهي عدادة مدا تكون مددة توفيقيدة يراعي المشددددددددددددددرع في تعر   

ة  ي تقريرها مصدددددلحتان متعارضدددددتان. مصدددددلحة ذوو الشدددددأن في إتاحة الفرصدددددة الكاف
ومصددددددددددلحة    اإلداريةو القانونية    للطعن في قرار اإلدارة التي تمس مباشددددددددددرة مراكزهم

ركهدا لفترة طويلدة مهدددة وعددم ت المجتمع في تحقيق االسددددددددددددددتقرار للقرارات اإلداريدة
باإللغاء. وتوفيقًا بين هاتين المصلحتين ، تنص معظم التشريعات على تحديد هذه 

 المدة بستين يومًا من تاري  نشر القرار أو إعالنه أو العلم اليقيني به .
لخلو التشريع االماراتي من نص عام يحدد ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار   ونظراً    

ما قد يرد أحيانا في قوانين أو نظم إنشددداء أو تأسددديس بعض الهي ات    اإلداري ، إال
أو المؤسدسدات العامة من مواعد خاصدة للطعن على القرارات اإلدارية الصدادرة عن 
إدارتها ، ولذلك فقد التجأت المحاكم إلى النصدددددوة الناظمة لمواعيد تقادم سدددددماع 

نية ، األمر الذي أدى بعض الدعاوى المنصددوة عليها في قانون المعامالت المد
أخذت بعضددددها بالتقادم الطويل  إلى اضددددطراب أحكام المحاكم في هذا الشددددأن ، إذ  

ي تارة  خر بالتقادم الخمسددددددد ر بخمسدددددددة عشدددددددر عامًا ، فيما أخذت بعضدددددددها اآلالمقدّ 
 والتقادم الثالثي تارة أخرى.

ية  وسدددداد هذا االضددددطراب لبعض الوقت دوائر النقض المدنية بالمحكمة االتحاد    
العليا ، قبل أن تستقر على اخضاع ميعاد رفع دعوى اإللغاء للتقادم الطويل عمال  

 ( من قانون المعامالت المدنية االتحادي.473بالمادة )
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وكانت القضدددددددددددية المرفوعة من السددددددددددديد )س.م.ع( ضدددددددددددد وزارة الزراعة والثروة      
تحادية العليا من السددمكية ، فرصددة مناسددبة ألن تطلب الدائرة اإلدارية بالمحكمة اال

هي ة المحكمة ، العدول عن مبدأ إخضداع ميعاد رفع دعوى اإللغاء للتقادم الطويل  
، واألخذ بالميعاد القصددددير المعمول به في معظم القوانين المقارنة والتي تحدد هذا 

 يومًا(. 60الميعاد ب )
ه وتلخص وقدددائع القضدددددددددددددديدددة في أن موظف وزارة الزراعدددة المدددذكور أقدددام دعوا      

الوزارة التي يعمدل بهدا ، طدالبدًا إلغداء قرار إنهداء خددمتده على االبتددائيدة مختصددددددددددددددمدًا  
( من قدانون الخددمدة المددنيدة في الحكومدة  90سددددددددددددددندد من أن القرار خدالف المدادة )

االتحادية التي تحدد حاالت إنهاء خدمة الموظف االتحادي حصدددرًا ليس من بينها  
إلدارة ( بتحصدددددن  ون عليه ، دفعت الوزارة ) االحالة التي اسدددددتند إليها القرار المطع

ي أكثر من سنتين على صدوره وقبول المدعي )الموظف ( به . قرار اإلنهاء لمض
وتأيد حكمها اسددددددت نافيًا ، فطعنت  عليه   ،ومحكمة أول درجة قضددددددت بإلغاء القرار

اإلدارة بطريق النقض أمام الدائرة اإلدارية بالمحكمة االتحادية العليا ، التي أحالت  
الطعن إلى هي ددة المحكمددة للعدددول عن مبدددأ إخضددددددددددددددداع ميعدداد رفع دعوى إللغدداء  

 ( يومًا أخذا بالقوانين المقارنة.60للميعاد الطويل وتقرير ميعاد ال)
 

 

 

 ما قالته الدائرة اإلدارية في حكم اإلحالة :وم
ى اإللغاء للتقادم الطويل ، قد أد ".... ولما كان مبدأ إخضددداع ميعاد سدددماع دعوى 

في الواقع العملي إلى نتدائ  غير مقبولدة ، إذ مّس هدذا المبددأ على نحو خطير بما  
قانونية التي يقتضدديه الصددالح العام من اسددتقرار األوضدداع اإلدارية وثبات المراكز ال

أنشددددددددأها القرار اإلداري ، وعدم المسدددددددداس بها عماًل على بث الثقة واالطم نان في 
نفوس األفراد واسدتقرار حقوقهم ، واسدتقرار نشدا  اإلدارة في انتظام واضدطراد ، فقد 
كشددددف الواقع العملي عن رفع دعاوى بإلغاء قرارات إدارية أصدددددرتها إدارات الدولة  
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مدة طويلة على صددورها وعلم رافعي تلك الدعاوى اليقيني  رغم مضدي  يبها  بزعم ع
 األضرار بسير عمل تلك اإلدارات ..."بالقرارات وقبولهم لها ، وهو ما أدى إلى 

 [2009/ 14/10نقض إداري  244/2009] الطعن رقم 
 حكمية أخرى   فقرةكما قالت الدائرة في 
(  8( من قانون إنشددددددداء المحكمة االتحادية العليا ، والمادة )75" وحيث إن المادة )

من قدانون إنشددددددددددددددداء المحداكم االتحداديدة ، أجدازتدا للمحداكم االتحداديدة تطبيق أحكدام 
الشدددريعة اإلسدددالمية والقانون المقارن . وكانت قواعد هذا القانون تحدد ميعادًا لرفع 

قرار اإلداري وال تسددددددددددددددمع دعوى إلغدائده. وكدان  الدعوى اإللغداء وبفواتده يتحصددددددددددددددن  
(  11المرسدددددوم بقانون اتحادي بشدددددأن الموارد البشدددددرية في الحكومة االتحادية رقم )

نص في المددادة    3/2/2009، والددذي جرى العمددل بدده اعتبددارًا من  2008لسددددددددددددددنددة  
( منه على عدم سماع الدعاوى المتعلقة بالقرارات اإلدارية الصادرة بالتطبيق  117)

كام هذا المرسدددددوم بقانون بعد انقضددددداء مدة سدددددتين يومًا من تاري  العلم اليقيني  ألح
بالقرار، فإن هذه الدائرة ترى العدول عن مبدأ خضددددددددوع ميعاد سددددددددماع دعوى إلغاء 

( من قددانون  473القرار اإلداري بددالتقددادم الطويددل المنصددددددددددددددوة عليدده في المددادة )
شدددددددددكلة وفق نص الفقرة األولى من المعامالت المدنية وتحيل الطعن إلى الهي ة الم

 ( من قانون المحكمة االتحادية العليا لتفصل معه"65المادة ) 
 ] الطعن سال  اإلشارة[

 

و ذ نظرت هي دة المحكمدة طلدب العددول المحدال إليهدا من الددائرة اإلداريدة ، فقدد      
للتقادم  قضدددددت برفض طلب العدول وتأييد مبدأ إخضددددداع ميعاد رفع دعوى اإللغاء  

 الطويل وفق ما استقر عليه قضاء الدائرة اإلدارية.
 ومما قالته الهي ة في حكمها الشهير :    

( من قانون إنشدددددددددددداء المحكمة االتحادية العليا   75" وحيث إنه ول ن كانت المادة )
، أعطت للمحكمة صددالحية تطبيق القانون المقارن في حال   1973لسددنة    10رقم 

تشدددددريع اتحادي أو محلي يحكم المسدددددألة المعروضدددددة عليها ، عدم وجود قانون أو 
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إال أن حد هذه الصدددالحية ، إكمال نقص أو سدددّد فرال في التشدددريع الوطني ، دون  
أن ترفي تلك الصددالحية إلى حد اسددتحداث مواعيد وآجال لسددقو  الدعاوى أو لعدم 

طعن في األحكام ،   ير تقادم مسددددددددقط أو مكسددددددددب أو رسددددددددم طرق سددددددددماعها أو تقر 
التصددال كل ذلك بالنظام العام . ولما كان تحديد ميعاد معين لسددماع دعوى إلغاء 
القرار اإلداري ، يؤدي تفويته إلى تحصدن القرار من رقابة القضداء ، هو اسدتحداث  

إكمال لفرال ألجل إجرائي جديد لم يرد في تشريع وطني ، وليس هو سد لنقص أو 
القانون المقارن السددددتحداث هذا اإلجراء في تشددددريع قائم ، ومن ثم فإن االسددددتعانة ب

 غير جائز".
 [ 29/3/2010هيئة عليا ، جلسة  2009لسنة  4] الطلب رقم 

 

ونزواًل عند حكم الهي ة ، و لى أن يصدددددر المشددددرع قانون خاة بالدعاوى اإلدارية  
أو يددخدل تعددياًل على بعض مواد قدانون اإلجراءات المددنيدة القدائم ، فدإن ميعداد رفع 

 دعوى اإللغاء خمس عشرة سنة.
 انتهت الورقة 
 وهللا الموفـق 
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