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 م1122/ع( لعام 251/2القرار رقم )
 م1122( لعام 1992في الطعن ذي الرقم )

لطعن بصكككككككتمال اأوكككككككتجنال حو بلخاف ل أو ال اللنةاب حو الجطال و بال لم  إّن الدعاوى التي تتغيا ا
الأاججو عن هذه الصككككتمال أ تإككككج  إّأ كن الجالً ن س دا  ب إكككك ان حن هيأن هي الجعأ من ةي كعخ  
تطب ق حاتام سانمن اأوككتجنالو و ن تلد ي الدعمى كن ر خ هيأن   عل الدعمى كلدكو كن ر خ ةكك و 

 للبمل.وجديخة بعد ا
 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 إن المحكمة اإلدارية العليا

بمقر مجلس الدولة  3/3/2114ه الموافق 2/5/1435في الجلسة العلنية التي عقدتها يوم االثنين الواقع في 
 بدمشق بهيئتها المشكلة من السادة القضاة:

 رئيسا            الدكتور محمد يوسف الحسين            رئيس مجلس الدولة   

 السيد نبيل كرابيلي                                                       عضوا  

 السيد جهاد دمشقي                                                      عضوا  

 بحضور مفوض الدولة القاضي السيد رامي محمود.

 

 اذ )ف.ن(.)ع.ق( وكيله المحامي األست :ال هو الطاعأو

 ضد

 ُتمثله إدارة قضايا الدولة.-إضافة لمنصبه-محافظ دمشق :ال هو الجطعمن ضدها

 : )م.م( وكيلته المحامية )د.م(.ال هو الجتدخلو

 إضافة لمنصبه.-وزير الثقافة :ال هو الجدخلو
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 إضافة لوظيفته.-المدير العام لآلثار والمتاحف بدمشق               

 "ُتمثلهما إدارة قضايا الدولة"                                                             

 "المحكمة"
 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.

 ومن حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكال .

ة المدعيننننننة الطاعننننننننة ومننننننن حيننننننث إن وقننننننائع القضنننننننية تننننننتللج حسننننننبما يبننننننين منننننننن األوراق فنننننني  ن الجهنننننن
/ منننننن المنطقنننننة العقارينننننة جنننننورة دمشنننننق وتسنننننتلدمه كمطعننننن  وكفتيرينننننا  291تشنننننءل جننننناء منننننن العقنننننار رقننننن  /

فقننننند تننننن   2/3/1953/ الصنننننادر عنننننن وزينننننر الشننننن ون البلدينننننة والقروينننننة بتننننناري  333وبموجنننننر القنننننرار رقننننن  /
اب تومنننننا وقننننند تننننن  اسنننننتمالق العقنننننار المنننننمكور جائينننننا  منننننع مجموعنننننة منننننن عقنننننارات   نننننر  لتوسنننننيع سننننناحة بننننن

تنفيننننننم المشننننننروع  ايننننننة االسننننننتمالق وبقنننننني جنننننناء مننننننن العقننننننار  ننننننار  االسننننننتمالق فتقنننننندم  الجهننننننة المدعيننننننة 
بننننندعواما الماثلنننننة  منننننام محكمنننننة القضننننناء اإلدارر طالبنننننة الحكننننن  بانعننننندام قنننننرار االسنننننتمالق عنننننن الجننننناء النننننمر 

االسننننتمالق ولننننن  يطنننننال  تشننننءله منننننن العقنننننار موضننننوع الننننندعو  ت سيسنننننا  علننننى  ننننننه تننننن  تنفيننننم المشنننننروع  اينننننة
 المشروع الجاء المر تشءله من العقار.

تنننننننناري   2112لسنننننننننة  1943/3وبعنننننننند المحاعمننننننننة رنننننننندر عننننننننن محكمننننننننة الدرجننننننننة األولننننننننى قرارامننننننننا رقنننننننن  
المتضنننننننمن منننننننن حينننننننث النتيجنننننننة بعننننننندم  2112لسننننننننة  4434/3فننننننني الننننننندعو  ذات النننننننرق   12/12/2112

محنننننل -ا علنننننى االجتهننننناد المسنننننتقر بالصنننننددقبنننننول الننننندعو  لتقنننننديمها منننننن  ينننننر ذر رنننننفة  و قامننننن  قضننننناءم
منننننن  ن الننننندعاو  التننننني تت ينننننا الطعنننننن بصنننننكوق االسنننننتمالق  و المطالبنننننة بنننننالحقوق الناجمنننننة عنننننن -البحنننننث

منننننمك الصنننننكوق ال ُتسنننننمع إالي منننننن المنننننالةين قيننننندا   و بقنننننرار منننننن لجننننننة حنننننل اللالفنننننات بحسنننننبان  ن مننننن الء 
 حكنننننننام قنننننننانون االسنننننننتمالق  و ن األشنننننننلاح مننننننن   رنننننننحاب االسنننننننتحقاق المعنينننننننون فننننننني معنننننننرض تطبينننننننق 

الثابنننن  مننننن األوراق وبلارننننة بيننننان القينننند العقننننارر للعقننننار موضننننوع النننندعو  ب نننننه ال اسنننن  للجهننننة المدعيننننة 
األمننننر الننننمر يتعننننين معننننه عنننندم قبننننول النننندعو  الماثلننننة لتقننننديمها مننننن   وال ملةيننننة لهننننا بالعقننننار محننننل النننندعو  

العقنننننار موضننننننوع الننننندعو  للجهننننننة المدعيننننننة   ينننننر ذر رننننننفة وال يءينننننر مننننننن منننننمك النتيجننننننة تننننننازل مسننننننت جرة
عنننننن المتجنننننر النننننمر تشنننننءله منننننن العقنننننار لننننننف النننننمكر بحسنننننبان  ن لثنننننار منننننما التننننننازل تبقنننننى قارنننننرة علنننننى 

 طرفيه.
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ومننننن حيننننث إن الجهننننة المدعيننننة بننننادرت للطعننننن بننننالحك  المننننمكور طالبننننة إلءنننناءك والحكنننن  لهننننا وفننننق طلباتهننننا 
فيننننه رنننندر بشننننكل ملننننالف لثرننننول والقننننانون حيننننث بعريضننننة النننندعو  ت سيسننننا  علننننى  ن الحكنننن  المطعننننون 

إن الجهنننننة المدعينننننة مالةنننننة للمتجنننننر كمجموعنننننة عنارنننننر وملةيتهنننننا ثابتنننننة والمتجنننننر لننننن  يكتسنننننحه االسنننننتمالق 
النننننمر منننننو معننننندوم بالنسننننننبة للجننننناء المقنننننام عليننننننه المتجنننننر و ن منننننمك الملةينننننة ُتعطنننننني الجهنننننة المدعينننننة حننننننق 

 مايتها.االدعاء والصفة القانونية للدفاع عن حقوقها وح

ومننننننن حيننننننث إن السننننننيد )م.م( تقنننننندم عننننننن طريننننننق وكيلتننننننه القانونيننننننة المحاميننننننة )د.م( بطلننننننر تنننننند ل الننننننتمس 
فيننننه إجننننراء الةشننننف واللبننننرة الفنيننننة علننننى العقننننار موضننننوع النننندعو  للت عنننند مننننن  ن الجنننناء المنننن جر للطنننناعن 

وع العائننننننننند للمتنننننننند ل لننننننننن  يننننننننت  تنفينننننننننم مشنننننننننر  291/11)ع.ق( الواقننننننننع علنننننننننى العقننننننننار لننننننننننف الننننننننمكر رقننننننننن  
االسنننننتمالق علينننننه و ننننننه قننننند زالننننن  عننننننه رنننننفة النفنننننع العنننننام  ومنننننن ثننننن  إعطننننناء القنننننرار بانعننننندام االسنننننتمالق 
المشننننكو مننننننه جائيننننا  فيمنننننا تضننننمنه منننننن اسننننتمالق للجننننناء المنننننمكور وبكننننل منننننا يترتننننر علنننننى ذلنننن  منننننن لثنننننار 

 رية.ت سيسا  على  ن ملةيته للجاء الممكور ثابتة بموجر بيان القيد العقارر والعالقة اإليجا

ومنننننننن حينننننننث إن الجهنننننننة المد لنننننننة بالننننننندعو  ردت علنننننننى الطعنننننننن طالبنننننننة رفضنننننننه ت سيسنننننننا  علنننننننى  ن مديننننننننة 
وعلننننننى الئحننننننة التننننننرا   16/3/1946ور مسننننننجلة فنننننني قائمننننننة التننننننرا  الننننننوطني بتنننننناري  دمشننننننق دا ننننننل السنننننن
األمنننننننر النننننننمر يقتضننننننني عننننننندم المسنننننننا  بالمشننننننناريع التن يمينننننننة والحفنننننننا  علنننننننى  1949العنننننننالمي فننننننني عنننننننام 

 يلية والفنية وذل  انسجاما  مع موجبات التسجيل على الئحة الترا  العالمي.بنيتها التار 

ومننننن حيننننث إنننننه يقتضنننني التنويننننه ابتننننداء  إلننننى  ن اجتهنننناد القضنننناء اإلدارر الم ينننند مننننن قبننننل مننننمك المحكمننننة 
بصنننننننكوق االسنننننننتمالق  و قننننننند اسنننننننتقر فننننننني العديننننننند منننننننن  حكامنننننننه علنننننننى  ن الننننننندعاو  التننننننني تت ينننننننا الطعنننننننن 

حننننل  ةال تسننننمع إالي مننننن المننننالةين قينننندا   و بقننننرار مننننن لجننننن الناجمننننة عننننن مننننمك الصننننكوق الحقوق بنننن المطالبننننة
اللالفننننننات للعقننننننارات المسننننننتملةة بحسننننننبان  ن منننننن الء منننننن  المعنيننننننون فنننننني معننننننرض تطبيننننننق  حكننننننام قننننننانون 

 االستمالق.

ننننننا كاننننننن  الجهننننننة المدعيننننننة الطاعنننننننة ال اسنننننن  لهننننننا وال ملةيننننننة لهننننننا بالعقننننننار موضننننننوع  ومننننننن حيننننننث إنننننننه ولمي
   األمر المر يتعيين معه عدم قبول دعواما الماثلة لتقديمها من  ير ذر رفة.الدعو 

ومننننننن حيننننننث إن مننننننمك المحكمننننننة تشنننننناطر محكمننننننة الدرجننننننة األولننننننى قرارامننننننا الطعننننننين الننننننمر وجدتننننننه جننننننديرا  
بالت ييننند فيمنننا قنننام علينننه منننن  سنننباب وفيمنننا انتهنننى إلينننه منننن نتيجنننة وقننند جننناء معلنننال  تعلنننيال  رنننحيحا  لناحينننة 

ى إليننننننه وال تننننننال منننننننه  سننننننباب الطعننننننن التننننني مننننننا منننننني إال تةننننننرارا  لثسنننننباب الننننننواردة فنننننني عريضننننننة منننننا انتهنننننن
 الدعو  األمر المر ال معد  معه من رفض الطعن موضوعا  وتصديق الحك  الطعين.
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ومننننن حيننننث إنننننه وبالنسننننبة لطلننننر التنننند ل وأن كننننان مننننن الجننننائا التنننند ل  مننننام المحكمننننة اإلداريننننة العليننننا إالي 
محصننننورا  بمننننن يحننننق لننننه  ن يعتننننرض اعتننننراض الءيننننر علننننى الحكنننن  كننننون الحكنننن  يمننننس حقننننا   ن مننننما الحننننق 

منننن حقوقنننه ومنننما  ينننر متنننوفر فنننني حالنننة المتننند ل )م.م( وفننني حنننال كننننان لهنننما المتننند ل حنننق فننني موضننننوع 
 النااع فإن مما الحق يصلح  ن يكون محال  لدعو  مبتدئة مستقلة.

 "لهذه األسباب"
 حكمت المحكمة بما يلي:

 قبول الطعن شكال . :حوأ  

 : رفضه موضوعا  وتصديق الحك  الطعين.ثانيا  

 : عدم البحث بطلر التد ل كونه يصلح محال  لدعو  مبتدئة.ثالثا  

: تضنننننننمن الجهة الطاعنة الرسنننننننوم والمصننننننناريم في درجتي المحاعمة ومبلق  لف ليرة سنننننننورية في مقابل فابعا  
ين الجهة المتد لة رسنننننننوم تد لها ومصنننننننادرة بدل كفالته  تعاب المحاماة ومصنننننننادرة بدل كفالة الطعن وتضنننننننم

 وتضمينها  يضا  مبلق  لف ليرة سورية في مقابل  تعاب المحاماة.

 م4/4/1122ه الموافق 1/5/2245صدر وتُلي علنًا في 

 
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م 1111 لسنة( 2/ ع/419) رقم لقرارا
 1111 لسنة( 4421/2) الرقم ذي الطعن في

 كإكككاةو ضكككجن تل الجإكككتجل   العلاف كن اأوكككتجن ي الجشكككخو  ااجو عن الزائدة الجإكككااو إذا كانت
 الزائدة الجإككااو هذه اوككتجنال ةإن كن سانمن اأوككتجنالو/ 6/ بالجادة عل ها الجأصككم  كتخا   األفبع ن

 البي   ذل ةي بجا بجلًه الجال  تصككخ  بها التصككخ  اإلدافيو لل هو وي ق العام الأ   حعجال كن  عتبخ
 الجخوكككمم كن/ 6/ الجادة نص ةي الجشكككخ  حن ب إككك ان اأوكككتجنال سانمن  ألاتام كلال ا   هذا  عتبخ وأ

 وكككتجن ياأ الجشكككخو  ااجو عن الزائدة بالجإكككاااب بالتصكككخ  اإلدافة يد حطلق سد الجذكمف التشكككخيعي
 .البي  اة ه بجا التصخ  وجمه بتل/ 6/ الجادة بأص والجشجملو

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر م 24/3/2121 الموافق منننننننن 5/1/1442 في الواقع االثنين يوم عقدتها التي العلنية الجلسة في

 : رينالمستشا من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

 رئيسنا       الدولة مجلس رئيس          الضللي النارر عبد السيد

 عضوا                                             عرابيلي نبيل السيد

 عضوا                                 حمد رجر السيد

 .الصوطرر  عمار السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

 .لمنصبه إضافة-الجمهورية رئيس السيد :الطاعأو ال هو 

 .لمنصبه إضافة-الوزراء مجلس رئيس                

 .لمنصبه إضافة-حماة محافظ                

 .لوظيفته إضافة-حماة مدينة مجلس رئيس                

    "الدولة قضايا إدارة مثله تُ "                                                            
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 ضككككككككككككككد

-.ط(ف)–)م.ط(-)ع.ط( وبنات  والد جميعه  .م.م.م.ا.ز.ف.م.ع.ع.ع)-)ع.م(: ضككككدها الجطعمن  ال هو
 لتركة وأضننننننافة   نفسننننننه  عن  رننننننالة الجميع )ح.ط( وبنات  والد جميعه  .ر. .م. ن.ز. .ح.ع.ح.م)

 )ب.ع(.-)خ.ع(: األستاذان المحاميان وكيله -)ح.ط( م رثه )ع.ط( و  م رثه 

 "المحكمة"
 .المداولة بعدو  اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 .شكال   مقبول فهو الشكلية إجراءاته استوفى الطعن نإ حيث ومن

 عن الصادر 2121 السنة 11/1/ رق  ذر بالحك  طاعنة استدع  عليها المدعى اإلدارة جهة نإ حيث ومن
 حيث من المتضمن 2121 لسنة 514/1/ الرق  ذات عو  بالد 29/1/2121 بتاري  اإلدارر  القضاء محكمة
 بتاري  الصنننننننننننادر/ 41/ الرق  ذر القرار انعدام عالنوأ  موضنننننننننننوعا   وقبولها شنننننننننننكال   الدعو   قبول النتيجة

 ارالعق من االسننتمالعي المشننروع حاجة عن الاائدة المسنناحة اسننتمالق من تضننمنه فيما جائيا   11/1/1939
 لثار من ذل  على يترتر وبما 2م/124/ والبالءة بحماة الرابعة العقارية المنطقة من/ 5233/ الرق  ذر

 لممكورةا المسنناحة حدود في العقار مما رننحيفة على الموضننوعة االسننتمالق شننارةإ ترقين ذل  في بما ونتائج
 .وضوعا  م الدعو   برفض والحك  الطعين الحك  لءاءوأ وموضوعا   شكال   طعنها قبول  لى تورال   ل ذو   فقط

ع.ط( ) المرحوم المدعية الجهة م ر  ن  في–األوراق من يبين حسنبما–تتللج القضنية وقائع نإ حيث ومن
/ 41/ الرق  ذر القرار وبموجر بحماة الرابعة العقارية المنطقة من/ 5233/ الرق  ذر العقار تمام يمل  عان

 مجموعة مع الممكور العقار تمام اسننننتمالق ت  فقد 11/1/1939 بتاري  الوزراء مجلس رئيس عن الصننننادر
 قرار نعداموا مشروعية بعدم المدعية الجهة ولقناعة شارع فتح مشروع لتنفيم  ر    عقارات من جااءو  عقارات

 ارالعق من االسنننتمالعي المشنننروع حاجة عن الاائدة المسننناحة اسنننتمالق من تضنننمنه فيما الممكور االسنننتمالق
 على دعواما  سنسن  وقد دارر اإل القضناء محكمة مام  الماثلة امادعو  عان  مربع متر/124/ والبالءة الممكور

 حاجة عن زائدة عقارما من مسننناحة وبقي  بالةامل فمنُ  قدو  الطريق شنننق ومو االسنننتمالق  ايته المشنننروع ن 
 النفع فةرة فاءالنت الاائدة المساحة ممك القاسنتم مشنروعية معه تنتفي  مما بها لالنتفاع قابلة ومي االسنتمالق

 ويلالط بالتقادم سنننننقوطها طالبة الدعو   دفع  قد عان  "الطاعنة" عليها المدعى اإلدارة جهة  ن بيد  لعاما
 درتصننن االسنننتمالق قرارات ولةون  فيه المطعون  االسنننتمالق قرار رننندور على عاما   عشنننرين من  عثر لمرور
 ادةالم ب حكام االدارة مسننننك ت الالحقة وبدفوعها المراجعة  و الطعن طرق  من طريق ألر قابلة و ير مبرمة

 لعقارل االسننننننتهالعية القيمة بإيداع قام   نها موضننننننحة بتطبيقها وطالب  النافم االسننننننتمالق قانون  من/ 6/
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 األولى الدرجة محكمة عن رننندر المحاعمة وبعد  العقار مالةي لصنننالح المجمد بالحسننناب الدعو   موضنننوع
 على ماقضننناء قام  و  الحك  مما مقدمة في إليها االشنننارة  ث حكمية فقرات من إليه انته  وما الطعين ارماقر 

 وعنارننننرك تهمسننننتلاما بكافة فعال   فمنُ  قد االسننننتمالق  اية المشنننروع ن  من بها اسنننتعان  التي الثالثية اللبرة
 ضابطة ن ام بمقتضى به االنتفاع ويمكن المشروع حاجة عن  ر  2م/124/ مساحته جاء العقار من بقيو 

 االسننننننتمالق قانون  من/ 6/ المادة ب حكام تتمسنننننن   ن لإلدارة يمكن وال العقار منطقة في به لالمعمو  البناء
 النافم البناء ضنننابطة ن ام وفق للبناء رنننالحة قطع لتشنننكيل بالءاية تتمثل ماني إ مصنننلحتها  ن بحسنننبان النافم
 وبمل  رالحة طعةق فردكبم يشكل لعقارا من المتبقي الجاء ن  حين في ومقتضياته التن يمي الملطط لتنفيم
 قاراتالع اسنننتمالق نو  بيعه سنننو   اسنننتمالعه في لإلدارة   ر   مصنننلحة ال و نه  االدارة مصنننلحة يحقق فهو
 بالمرسوم الصادر النافم االستمالق بقانون  لمحددةا العام النفع مشاريع من رال    ليس بيعها  جل من جاائهاو 

 .1933 لسنة/ 21/ رق  التشريعي

 ملالف بشننننننكل رنننننندر نه  بمقولة الممكور بالحك  للطعن بادرت عليها المدعى اإلدارة جهة نإ حيث ومن
 األسننباب  نو  األولى الدرجة محكمة مام  ودفوعها  قوالها مكررة وت ويله تطبيقه في اللط  على ومبنيا   للقانون 
  .عياالستمال الملطط تنفيم من بد وال قائمة تاال ال العقار عامل الستمالق الداعية

 الرق  ذر االسننننننتمالق بقرار الطعن دعواما من تت يا ماإني " ضنننننندما المطعون " المدعية الجهة نإ حيث ومن
 المشنننننننروع حاجة عن الاائدة المسننننننناحة اسنننننننتمالق من تضنننننننمنه فيما 11/1/1939 بتاري  الصنننننننادر/ 41/

 .الاائدة لمساحةا تل  استمالق من العام النفع  اية النتفاء الدعو   موضوع عقارما من االستمالعي

 ريقط ألر قابلة و ير مبرمة تةون  االسننتمالق رننكوق فإن االسننتمالق قانون   حكام وبحسننر نهإ حيث ومن
 رنننننكوق على المشنننننرع  ضنننننفاما التي االنبرام رنننننفة  ن على االجتهاد وجر   المراجعة  و الطعن طرق  من

 إلى رالعي مما مثل بها ينحدر اذ جسنني  عير الصننكوق تل  شنناب  ن حال في عنها تنحسننر إنما االسننتمالق
  .االنعدام درجة

 مجموعة مع عامل بشنننننننكل عان المدعية الجهة عقار اسنننننننتمالق  ن الملف  وراق من الثاب  نإ حيث ومن
 ميالتن ي الملطط بموجر  ُ حد ملحو  شننارع فتح مشننروع تنفيم  جل من   ر   عقارات من و جااء عقارات

 الممكور قارالع من مساحة وفاض  وعناررك مستلاماته بكل الممكور شارعال تنفيم ت  وقد  حماة لمدينة العام
 وتطلر منه المشنننننكو االسنننننتمالق قرار على المدعية الجهة تعيبه ما ومو االسنننننتمالعي المشنننننروع حاجة عن

 ياالسنننتمالع المشننروع حاجة عن الاائدة المسنناحة اسننتمالق من تضننمنه فيما الممكور االسنننتمالق قرار انعدام
 .عنه العام النفع فةرة النتفاء–الدعو   موضوع-رماعقا من
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 م1933 مالع/ 21/ رق  التشنننريعي بالمرسنننوم الصنننادر النافم االسنننتمالق قانون  من/ 6/ المادة نإ حيث ومن
 :يلي ما على تنج ألحكامه باالستناد فيه المطعون  االستمالق قرار ردر والمر

  و الموجودة الطرق  وتوسننننيع الجديدة الطرق  فتح لتنفيم قاالسننننتمال بتطبيق متقو  عندما اإلدارية للجهة يحق)
 بعمق ساحاتم العقارات و جااء العقارات من المشروع لتنفيم يلام ما عدا تستمل   ن التابعة والمنشآت تقويمها
 سنننننناماألق ممك اسننننننتمالق ويعتبر مصننننننلحتها تقتضننننننيه حسننننننبما واحد طرف من  و طرف عل من مترا    ربعين

 البيع ل ذ في بما بملةه المال  تصننرف بها اإلدارية الجهة وتتصننرف العام النفع ذات عمالاأل من اإلضننافية
 .(ريعيالتش المرسوم مما من الرابعة المادة في المبينة األحكام وفق بها تتصرف  ن اإلدارية للجهة ويجوز

 :يلي ما على تنج النافم االستمالق قانون  من/ 4/ المادة نإ حيث ومن

 المشنننرفة وللجهات اإلدارية للجهات يجوز م1949 لسننننة/ 61/ رق  القانون  من/ 2/ المادة حكام  مراعاة مع)
 إنشننناء ةب ي للبناء معدة مقاسننن  إلى وتقسنننيمها لتلطيطها العقارات اسنننتمالق به الملتصنننة  و اإلسنننكان على

 .(المساعن تل  إنشاء في للرا بين بيعها  و عليها الشعبية المساعن

 مسننننننناحةال  ن األولى الدرجة محكمة  مام الجاريتين والثالثية األحادية اللبرة بتقريرر  ب الثا نإ حيث ومن
 المشنننار/ 6/ المادة بنج ذكرما الوارد مترا   األربعين مسنننافة ضنننمن تقع الدعو   موضنننوع العقار من المتبقية

 .الممكورة المادة ألحكام تلضع بالتالي ومي  عالك إليها

 لمشننروعا حاجة عن الاائدة المسنناحة  ن والثالثية األحادية اللبرتين تقريرر  من  ثب قد دام ما نهإ حيث ومن
 المادةب عليها المنصنننوح مترا   األربعين مسنننافة ضنننمن تقع–الدعو   محل–المسنننتمل  العقار من االسنننتمالعي

 التصرف اريةاإلد للجهة ويحق العام النفع  عمال من يعتبر الاائدة المساحة ممك استمالق فإن المكر لنفة/ 6/
 لسنننة/ 21/ ق ر  التشننريعي المرسننوم ماكألح ملالفا   مما يعتبر وال البيع ذل  في بما بملةه المال  تصننرف بها

 الممكور التشريعي المرسوم من/ 6/ المادة نج في المشرع  ن بحسبان االسنتمالق قانون  المتضنمن م1933
/ 6/ ادةالم بنج والمشمولة االستمالعي المشروع حاجة عن الاائدة بالمسناحات بالتصنرف اإلدارة يد  طلق قد

 لإلدارة ازت ج التي منه الرابعة المادة  حكام على المادة ممك  حكام وعطف  البيع فيه بما التصرف وجوك بكل
 االسنننتمالق قانون  من/ 6/ المادة في المشنننرع  ن عما  الرابعة بالمادة الواردة األحكام وفق التصنننرف المتملةة

 على يجرر  والمطلق مطلق بشننكل جاء وأنما الممكورة/ 6/ المادة ب حكام المشننمولة المسنناحات حددي ل  النافم
 المشنننننننننروع حاجة عن الاائدة المسننننننننناحة تةون   ن مو المشنننننننننرع  وردك المر والقيد بنج يقيد ل  ما إطالقه

  عمال من تعتبر عي مترا   األربعين مساحة ضمن وتقع/ 6/ المادة في المحددة االستمالق ولءاية االستمالعي
 المشننننرع إلرادة  الفا   المكر لنفة/ 6/ المادة بنج للعمل جديدة حاالت  و حالة إضننننافة يجوز وال العام النفع
 قانون  نج من مستمد/ 6/ المادة ب حكام اإلدارة تمس  فإن وبالتالي النج معرض في االجتهاد يجوز ال عما
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 فرديةال المصنننننننلحة على العامة للمصنننننننلحة تءلير  ر فيه سولي المسنننننننتمل  العقار وواقع النافم االسنننننننتمالق
 .اللارة

 لعدم  ليقةو  القانوني لمسننتندما فاقدة بها المدعى االنعدام  سننباب تءدو تقدم ما على وت سننيسننا   نهإ حيث ومن
 وجديرة انون الق من سلي   سا  على قائمة  ير  رال   مبرم مو بقرار الطعن تت يا التي الدعو   وتءدو القبول
 .القبول بعدم

 تطبيق في   ط ت قد تةون  الممكور الطريق نهجها وبعدم الطعين الحك  مصنننننندرة المحكمة نإ حيث ومن
 نالطعي الحك  وألءاء وموضنننننوعا   شنننننكال   الطعن قبول لااما   و دا السنننننداد ةمحج عن و رج  وت ويله القانون 
 .للطعن فيه لمطعون ا االستمالق قرار قابلية لعدم الدعو   قبول بعدم للحك  تمهيدا  

 األسباب" "لهذه
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .شكال   الطعن قبول: حوأ  

 .الطعين الحك  وألءاء موضوعا   قبوله: ثانيا  

 .للطعن فيه المطعون  االستمالق قرار قابلية لعدم الدعو   قبول عدم: ثالثا  

 . المحاماة  تعاب مقابل ةسوري ليرة/ 1111/و والمصروفات الرسوم المدعية الجهة تضمين: فابعا  

 م12/4/1111 في الموافق هـ5/2/2221 في علناً  وتلي صدر
 

 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1111 لعام( 2/ع/414) رقم القرار
 م1111 لعام( 142/2) الرقم ذي الطعن في

 تدخلال ان على اوتلخ سد اأجتهاد حن إأ العلياو اإلدافيو الج تجو حكام التدخل   مز أ حنه الجبدح  ان إذا
 بالدعمى. ابتدان  جثل حن دون  المسه  جس حو كس اتي على الغ خ اعتخا  اق  جل  لجن جائز

 تأظيجيلا الجصمف تصديق بج خد ك دثو والدكج التما د عن الأات و الجلاوي ةي كعخ  اأوتجنال تعتبخ
 التعاكل  ب  سائجا   ةأيا    يانا   ويص ح التأظيجي الجصمف بتصديق المجمد ا ز إلى الجلإي  لخج حن وبعد
 .ادة على  ن   له الجتمنو العلافاب ك  التعاكل يتي حن أ كتًاكلو  مادة كعه

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر م 21/9/2121 الموافق منننننننننننن4/2/1442في الواقع االثنين يوم عقدتها يالت العلنية الجلسة في 

 :المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

 رئيسا            الدولة مجلس رئيس      الضللي النارر عبد السيد

  عضوا                                            عرابيلي نبيل السيد

  عضوا                                             مد ح رجر السيد

 .الجامع  دام حسام السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

  

 المحاميان وكيله -(ب.ف و ق.ف  والد وفريدة وفادر ف اد) ضدها(: الطاعأككككككككككككككككككككككككككككو  الجطعمن  ال هككككككككككككو
     (..ع.ب و ع.م) االستاذان

 ضكككككككككككككككد

 .لمنصبه إضافة- الوزراء مجلس رئيس :(الطاعأو ضدها:  الجطعمن  ال هو

 .لمنصبه إضافة-دمشق مدينة محافظ                                   
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 "ُتمثلهما إدارة قضايا الدولة"                                                                         

 (. .ع) األستاذ المحامي وكيله-(ز. ) ت عيا (: التدخل  الطاعأو طال و ال هو

 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على طالعاال بعد

 2115 لسننننننة/ 493/3/ النننننرق  ذر بنننننالحك  طاعننننننة اسنننننتدع  عليهنننننا المننننندعى اإلدارة جهنننننة نإ حينننننث منننننن
 3216/3/ النننننننننرق  ذات الننننننننندعو   فننننننننني 13/5/2115 بتننننننننناري  اإلدارر  القضننننننننناء محكمنننننننننة عنننننننننن الصنننننننننادر

 منهنننننا شنننننطر فننننني موضنننننوعا   وقبولهنننننا شنننننكال   الننننندعو   قبنننننول: النتيجنننننة حينننننث منننننن المتضنننننمن 2115 ةلسنننننن
 اسننننننننننتمالق المتضننننننننننمن 31/11/2113 بتنننننننننناري  الصننننننننننادر/ 2943/ الننننننننننرق  ذر القننننننننننرار انعنننننننننندام وأعننننننننننالن
 علننننننى يترتننننننر وبمننننننا بدمشننننننق قصنننننناع  قصنننننناب عمننننننارة العقاريننننننة المنطقننننننة مننننننن/ 332/2/ الننننننرق  ذر العقننننننار

 وألءنننناء وموضننننوعا   شننننكال   قبولننننه طعنهننننا مننننن تهنننندف ومنننني  ذلنننن  تجنننناوز مننننا ورفننننض تننننائجون لثننننار مننننن ذلنننن 
 .الدعو   برفض والحك  الطعين الحك 

 فقننننننرة وأضننننننافة تعديلننننننه ملتمسننننننة المننننننمكور بننننننالحك  للطعننننننن  يضننننننا   بننننننادرت المدعيننننننة الجهننننننة إن حيننننننث ومننننننن
 باسننننن  وتسنننننجيله علينننننه عنننننان منننننا إلنننننى الننننندعو   موضنننننوع العقنننننار حنننننال بإعنننننادة الحكننننن  تقضننننني إلينننننه حكمينننننة
 .االستمالق قرار تنفيم قبل  سه  من مدع   عل يملةه وبما المدعية الجهة

 تملنننن  عاننننن  المدعيننننة الجهننننة  ن فنننني األوراق مننننن اسننننتبان حسننننبما تننننتللج القضننننية وقننننائع نإ حيننننث ومننننن
 وبموجنننننننر بدمشنننننننق قصننننننناع  قصننننننناب عمنننننننارة العقارينننننننة المنطقنننننننة منننننننن/ 332/2/ النننننننرق  ذر العقنننننننار تمنننننننام

 باالسننننننننتناد 31/11/2113 بتنننننننناري  الننننننننوزراء مجلننننننننس رئننننننننيس عننننننننن الصننننننننادر/ 2934/ ق الننننننننر  ذر القننننننننرار
 تمننننام اسننننتمالق تنننن  فقنننند 1933 لسنننننة/ 21/ رقنننن  التشننننريعي بالمرسننننوم الصننننادر االسننننتمالق قننننانون  ألحكننننام
 ولقناعنننننة دمشنننننق مديننننننة فننننني والتوحيننننند الننننندمج لءاينننننة المصننننندق التلطنننننيط تنفينننننم  جنننننل منننننن المنننننمكور العقنننننار
 محكمننننة  مننننام الماثلننننة بنننندعواما تقنننندم  المننننمكور االسننننتمالق قننننرار وانعنننندام مشننننروعية مبعنننند المدعيننننة الجهننننة
 لثنننننار منننننن علينننننه يترتنننننر مننننا جمينننننع منننننع المنننننمكور االسنننننتمالق قننننرار انعننننندام إعنننننالن ملتمسنننننة األولنننننى الدرجننننة
 قنننننننرار  ن علنننننننى دعوامنننننننا المدعينننننننة الجهنننننننة و سسننننننن   بنننننننالتعويض عليهنننننننا المننننننندعى الجهنننننننة وألننننننناام ونتنننننننائج

 النافنننننم االسنننننتمالق قنننننانون  منننننن/ 5/ المنننننادة منننننن 2و1 الفقنننننرتين  حكنننننام  نننننالف قننننند مننننننه شنننننكوالم االسنننننتمالق
 مننننننن  يننننننا   دون / 332/ رقنننننن  العقننننننار مننننننن/ 2/ رقنننننن  المقسنننننن  ومننننننو عقارمننننننا علننننننى االسننننننتمالق اقتصننننننر حيننننننث

 السنننننننننجل بقينننننننننود لورنننننننننفه وفقنننننننننا   عقارمنننننننننا  ن منننننننننع بهنننننننننا دمجنننننننننه المنننننننننراد/ 332/1 و 331/1/2/ العقنننننننننارات
 ألشنننننلاح العائننننند/ 332/1/ رقننننن  العقنننننار فنننننوق  العلنننننور  الطنننننابق يشنننننكل سنننننكنية ةشنننننق عنننننن عبنننننارة العقنننننارر 



 مجلس الدولة السوري

 

16 

 توحيننننندما علنننننى لالتفننننناق العقنننننارات منننننمك  رنننننحاب بننننندعوة تقننننن  لننننن  عليهنننننا المننننندعى اإلدارة جهنننننة و ن   نننننرين
 .ودمجها

 علنننننى ت سيسنننننا   رفضنننننها طالبنننننة الننننندعو   علنننننى ردت قننننند عانننننن  عليهنننننا المننننندعى اإلدارة جهنننننة نإ حينننننث ومنننننن
 لجنننننننننة إلننننننننى بطلننننننننر قصنننننننناع  قصنننننننناب عمننننننننارة 2/332/1و331/1/ العقننننننننارات مننننننننالةو وتقنننننننندم سننننننننبق  نننننننننه

 النننندعو   فوجهنننن  النننندعو   موضننننوع/ 332/2/ رقنننن  العقننننار  رننننحاب مننننع اللننننالف حننننل  جننننل مننننن التوفيننننق
 رقننننن  العقنننننار فننننني مقننننني  شنننننلج  ر وجنننننود عننننندم فتبنننننين التوفينننننق لجننننننة جلسنننننات لحضنننننور المنننننمكورين إلنننننى

 اإلقامنننننننة ومجهننننننولي الجنننننننوار قبننننننل مننننننن معنننننننروفين  يننننننر قننننننارالع لهنننننننما المننننننالةين األشننننننلاح و ن 332/2/
 موضنننننننوع العقنننننننار السنننننننتمالق ومسنننننننتندا   اتفننننننناق تعنننننننمر بمثابنننننننة يعتبنننننننر ممنننننننا المحلنننننننة ملتنننننننار لحاشنننننننية وفقنننننننا  

 بنننندل قيمننننة إيننننداع تنننن  عمننننا المننننالةين مننننن  ر اعتننننراض لعنننندم التلمننننين وثبنننن  بنننندائيا   تلمينننننه تنننن  وقنننند النننندعو  
 مبرمننننننة تصنننننندر االسننننننتمالق قننننننرارات و ن دمشننننننق محاف ننننننة لحلصننننننا ملةيتننننننه ونقلنننننن  بالمصننننننرف االسننننننتمالق

 القنننننوانين منننننع متفقنننننة قبلهنننننا منننننن المتلنننننمة االجنننننراءات و ن المراجعنننننة  و الطعنننننن طنننننرق  منننننن طريقنننننا   تقبنننننل وال
 1933 لعنننننننام/ 21/ رقننننننن  التشنننننننريعي المرسنننننننوم منننننننن/ 5/ المنننننننادة ألحكنننننننام وفقنننننننا   وتمننننننن  النافنننننننمة واألن منننننننة
 .2114 لعام/ 59/ رق  الدولة مجلس ر ر من/ 2/ فقرةوال المحلية اإلدارة وزارة وتعليمات

 تنننننننننناري  493/3 رقنننننننننن  الطعننننننننننين قرارمننننننننننا األولننننننننننى الدرجننننننننننة محكمننننننننننة عننننننننننن رنننننننننندر المحاعمننننننننننة وبنتيجننننننننننة
 و قامننننن   الحكننننن  منننننما مقدمنننننة فننننني إليهنننننا اإلشنننننارة تننننن  حكمينننننة فقنننننرات منننننن إلينننننه انتهنننننى وفنننننق 13/5/2115

 مننننو وأنمننننا عقننننار فضننننلة قبيننننل مننننن يعنننند ال النننندعو   موضننننوع العقننننار  ن ثبنننن   نننننه علننننى قضنننناءما المحكمننننة
 المطلوبنننننة الشنننننروط بننننننودك يحقنننننق ال/ 331/ النننننرق  ذر لنننننه المجننننناور العقنننننار و ن بماتنننننه مفنننننرز قنننننائ  عقنننننار
 العقننننننار لمالنننننن  وبيعننننننه باسننننننتمالعه اإلدارة قننننننرار مننننننن يجعننننننل ممننننننا اءنننننننبال ضننننننابطة ن ننننننام بمقتضننننننى للبننننننناء

 المحليننننننننة اإلدارة وزارة وتعليمنننننننات 2114 ملعننننننننا/ 59/ رقننننننن  الدولننننننننة مجلنننننننس ر ر مننننننننع ينطبنننننننق ال المجننننننناور
  .النافم االستمالق قانون  من/ 5/ المادة ألحكام ملالف  يضا   ومو 2113 لعام د/2/62 رق 

 المننننننمكور بننننننالحك  للطعننننننن بننننننادرت قنننننند عليهننننننا المنننننندعى واإلدارة المدعيننننننة الجهننننننة مننننننن عننننننال   نإ حيننننننث ومننننننن
 العقنننننننار حنننننننال بإعنننننننادة تتمثنننننننل لمنطوقنننننننه حكمينننننننة فقنننننننرة وأضنننننننافة تعديلنننننننه المدعينننننننة الجهنننننننة التمسننننننن  حينننننننث

 لةننننل السننننهمية الحصننننة وفننننق المدعيننننة الجهننننة باسنننن  وتسننننجيله سننننابقا   عليننننه عننننان مننننا إلننننى النننندعو   موضننننوع
 الحكننننننن  وألءننننننناء وموضننننننوعا   شنننننننكال   طعنهنننننننا قبننننننول عليهنننننننا المنننننندعى اإلدارة جهنننننننة طلبننننننن  حننننننين فننننننني  منننننندع  

 الدرجنننننننة محكمنننننننة  منننننننام قبلهنننننننا نمننننننن المقدمنننننننة ودفوعهنننننننا  قوالهنننننننا مكنننننننررة الننننننندعو   بنننننننرفض والحكننننننن  الطعنننننننين
  .األولى
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 وطلننننننر تبعنننننني بطعننننننن تقنننننندم ( .ع) المحننننننامي القننننننانوني بوكيلننننننه ممننننننثال  ( ز. ) المنننننندعو نإ حيننننننث ومننننننن
 وفسنننننن  وموضننننننوعا   شننننننكال   التنننننند ل وطلننننننر التبعنننننني طعنننننننه قبننننننول فيننننننه الننننننتمس 4/3/2116 بجلسننننننة تنننننند ل
 االسنننننتمالق قنننننرار مشنننننروعية وتقرينننننر المدعينننننة الجهنننننة دعنننننو   ورفنننننض قبنننننول بعننننندم والحكننننن  الطعنننننين القنننننرار

 عمنننننننارة 332/1و2و331/1/ العقنننننننارات يملننننننن  (ز. ) المننننننندعو موكلنننننننه  ن علنننننننى ت سيسنننننننا   فينننننننه المطعنننننننون 
 بعنننند وذلنننن  دمشننننق محاف ننننة مننننن شننننراء   332/2 رقنننن  للعقننننار القننننانوني المالنننن   يضننننا   ومننننو العقاريننننة قصنننناب
 ب ينننننناب رنننننندر منننننننه لمشننننننكوا اإلدارر  القضنننننناء محكمننننننة قننننننرار وأن فيننننننه المطعننننننون  االسننننننتمالق قننننننرار تنفيننننننم
 واضننننح قننننانوني سننننبر علننننى بننننناء رنننندر االسننننتمالق قننننرار و ن بالنننندعو   للحضننننور تبليءننننه يننننت  ولنننن  موكلننننه
 الجهننننننة عقننننننار مننننننع قانونننننننا   توحينننننندما بوجننننننوب موكلننننننه عقننننننارات علننننننى وقننننننانوني تن يمنننننني قينننننند بوجننننننود تمثننننننل

 قبنننننل منننننن مباشنننننرة الفنننننةمل  ر توجننننند ال وبالتنننننالي المدعينننننة الجهنننننة منننننع االتفننننناق تعنننننمر بعننننند وذلننننن  المدعينننننة
 .وتعليماته و قواله االستمالق قانون  مع منسجما   جاء االستمالق قرار وأن اإلدارة

 فنيننننننة  بننننننرة إجننننننراء قننننننررت الصننننننحيح نصننننننابها فنننننني األمننننننور وضننننننع وب يننننننة المحكمننننننة مننننننمك نإ حيننننننث ومننننننن
 موضنننننوع للعقنننننار النننننرامن التن يمننننني الواقنننننع لبينننننان /ح. -ف. -م.ه/ السنننننادة المهندسنننننين اللبنننننراء بمعرفنننننة

 يحققنننننننننان عنننننننننان إذا ومنننننننننا  قصننننننننناب عمنننننننننارة/ 332و2و331/1/ والعقنننننننننارين 332/2/ النننننننننرق  ذر الننننننننندعو  
 والشننننننكل المسنننننناحة حيننننننث مننننننن المنطقننننننة فنننننني البننننننناء ضننننننابطة ن ننننننام وفننننننق للبننننننناء قننننننابال   مسننننننتقال   مقسننننننما  

 المنننننادة  حكنننننام مننننننه المشنننننكو االسنننننتمالق قنننننرار استصننننندار فننننني راعننننن  قننننند اإلدارة عانننننن  إذا ومنننننا الهندسننننني
 .2114 لعام/59/ رق  الملتصة اللجنة ور ر النافم االستمالق قانون  من/ 5/

 إلنننننى فينننننه  لصنننننوا وقننننند 4/6/2113 فننننني المننننن رخ  بنننننرته  بتقرينننننر تقننننندموا اللبنننننراء السنننننادة نإ حينننننث ومنننننن
 بالتراضننننننني بعقنننننند/ 332/1و2و331/1/ العقننننننارات لمالنننننن  وبيعنننننننه النننننندعو   موضننننننوع العقننننننار اسننننننتمالق  ن
 رقنننننن  التشننننننريعي بالمرسننننننوم الصننننننادر النافننننننم االسننننننتمالق قننننننانون  مننننننن/ 5/ المننننننادة مألحكننننننا تطبيقننننننا   يعتبننننننر ال
 . اطئ تطبيق مو الممكور العقار الستمالق التعليمات تطبيق نوأ 1933 لعام/ 21/

 لبيننننان المحكمننننة تلتننننارم   بننننراء  مسننننة بمعرفننننة فنيننننة و بننننرة عشننننف اجننننراء قننننررت المحكمننننة نإ حيننننث ومننننن
 قنننننابال   مسنننننتقال   مقسننننما   يحقنننننق منهمنننننا عننننل عنننننان إذا منننننا وبيننننان الننننندعو   عموضنننننو  للعقننننارات التن يمننننني الواقننننع
 تنننن  النننندعو   موضننننوع العقننننار اسننننتمالق عننننان إذا مننننا وبيننننان المنطقننننة فنننني البننننناء ضننننابطة ن ننننام وفننننق للبننننناء
  حكننننننام منننننننه المشننننننكو القننننننرار استصنننننندار فنننننني راعنننننن  قنننننند اإلدارة عاننننننن  إذا ومننننننا المصنننننندق التلطننننننيط وفننننننق
 .ستمالقاال قانون  من/ 5/ المادة

  بنننننننرته  بتقرينننننننر تقننننننندموا (ح.م-ع.ف-.قر-ع.ف-ز.ر): المهندسنننننننين اللبنننننننراء السنننننننادة  ن حينننننننث ومنننننننن
 :يلي ما إلى فيه  لصوا وقد 14/4/2119 في الم رخ
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 حننننننندود ضنننننننمن قصننننننناع  قصننننننناب عمنننننننارة منطقنننننننة منننننننن( 2و332/1)-(2و1-331) العقننننننناران يقنننننننع -1
 منطقنننننة وتن يميننننة مرانيننننةع رننننفة تحمنننننل منطقننننة ضننننمن دمشننننق لمديننننننة العننننام التن يمنننني المصننننور

  .تجارر / ل/
 للبننننناء قننننابال   بماتننننه مسننننتقال   عقننننارا   بمفننننردك يحقننننق ال النننندعو   موضننننوع العقننننارين مننننن عقننننار عننننل إن -2

 1994 لعننننننام ت.م/492/ رقنننننن  البننننننناء ضننننننابطة ن ننننننام مننننننن/( 151/1) المننننننادة حكنننننن  وفننننننق عليننننننه
 .(2م/211) بمقدار المنطقة ممك في للبناء األدنى الحد مساحة حددت التي

 إلنننننى ظهنننننر قننننند الننننندعو   موضنننننوع العقنننننارين وتوحيننننند دمنننننج عنننننن النننننناتج الجديننننند الموحننننند العقنننننار إن -3
 عياننننننا   و رنننننبح المصننننندق والتلطنننننيط للمنطقنننننة التن يمننننني الملطنننننط تصنننننديق بمجنننننرد الوجنننننود حينننننا
 عننننال   لننننه المكونننننة العقننننارات مننننع التعامننننل يننننت   ن ال متةاملننننة عوحنننندة معننننه التعامننننل يجننننر قائمننننا   فنيننننا  

 توحيننننننند المتضنننننننمن العمرانننننننني الوجائنننننننر منهنننننننا  رننننننندر  ن وبعننننننند ذلننننننن  علنننننننى بنننننننناءو  حننننننندك علنننننننى
 ومبننننان   مالةننننة مبننننان   عننننن عبننننارة  رضننننه علننننى القائمننننة المبنننناني  رننننبح  فقنننند واحنننند بعقننننار العقننننارين

 االسننننننننتمالق وقننننننننرار المصنننننننندق التلطننننننننيط بموجننننننننر التن يميننننننننة المصننننننننورات منننننننندرتها للهنننننننندم معنننننننندة
 البنننننناء ضننننابطة ون ننننام الوجائننننر منهنننننا   وجبننننه مننننا ملتنفينننن إجننننراء مجنننننرد إال مننننو مننننا منننننه المشننننكو

 العقارينننننننة المصنننننننالح لننننننند  الجديننننننند الواقنننننننع وتسنننننننجيل تثبيننننننن   عمنننننننال وتةنننننننون  المصننننننندق والتلطنننننننيط
 .المصدقة المصورات عن نتج  مستجدة حقوق  تثبي  مي العقارر  والسجل

 /1/ هبقسنننننننمي/ 231/ رقننننننن  والعقنننننننار( 2)و (1)بقسنننننننميه/ 332/ رقننننننن  للعقنننننننار العقارينننننننة الحننننننندود نإ -4
 النهنننننائي الملطنننننط بموجنننننر والننننندمج للتوحيننننند الفنينننننة العملينننننة نجنننننازإ بعننننند فعلينننننا   تالشننننن  قننننند/ 2/و

 التننننني الفنينننننة المسنننننائل عافنننننة ن  يعنننننني ومنننننما المسننننناحة  ماننننننة ومحضنننننر الموحننننند بالعقنننننار اللننننناح
 مفعننننننننول( .ز ) المتنننننننند ل  عطنننننننن  قنننننننند المصنننننننندق العمراننننننننني التلطننننننننيط مقتضننننننننيات إليهننننننننا دعنننننننن 
 النننننمر النهنننننائي بشنننننكلها قانوننننننا   وموثقنننننة منجننننناة المصننننندق التلطنننننيط ائلمسننننن معنننننه  رنننننبح  إنشنننننائي

 تننننناري  إلنننننى التسنننننجيل بننننن ثر الرجنننننوع دون  يحنننننول النننننمر األمنننننر ومنننننو عننننننه رجنننننوع وال فينننننه نةنننننول ال
/ 11/ المنننننادة بمقتضنننننى عمنننننال    رنننننله إلنننننى شنننننيء عنننننل إرجننننناع  و الماضننننني إلنننننى سنننننحبه  و العقننننند

 .عقارر ال السجل إنشاء المتضمن/ 133/ رق  القرار من
 2م/ 226/ مقنننننندارما لمسنننننناحة مالةننننننا  ( ز. ) المتنننننند ل بننننننات للتوحينننننند النهننننننائي الملطننننننط بموجننننننر -5

 مالةنننننننا  ( ورفاقنننننننه ق.ف) ضننننننندك المطعنننننننون  بقننننننني بينمنننننننا الموحننننننند العقنننننننار رقبنننننننة مسننننننناحة  رنننننننل منننننننن
 د يننننل عيننننان عننننن عبننننارة ومننننو الموحنننند العقننننار رقبننننة مسنننناحة  رننننل مننننن 2م/51/ مقنننندارما لمسنننناحة
 الفضننننلة بحكنننن  المثابننننة بهننننمك وتعتبننننر مبننننرم عمراننننني قننننرار بموجننننر رانيننننا  عم الموحنننند العقننننار ضننننمن
 وتةنننننننون  المصننننننندق التلطنننننننيط وفنننننننق تننننننن  قننننننند 332/2/ رقننننننن  العقنننننننار اسنننننننتمالق يكنننننننون  ذلننننننن  وعلننننننى
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 االسنننننتمالق قنننننانون  منننننن/ 5/ المنننننادة  حكنننننام مننننننه المشنننننكو القنننننرار استصننننندار فننننني راعننننن  قننننند اإلدارة
 منننننع متوافقنننننا   رننننندر قننننند مننننننه المشنننننكو 31/11/2113 تننننناري / 2943/ رقننننن  القنننننرار فنننننإن وبالتنننننالي
 .وانته  تم  قد بصددك الناشئة واآلثار اإلجراءات وتعتبر واألن مة القوانين

 بالقضننننية الجاريننننة اللماسننننية اللبننننرة تقريننننر علننننى المدعيننننة الجهننننة مالح ننننات علننننى وبننننناء نننننهإ حيننننث ومننننن
 بتقرينننننر ورد منننننا علنننننى فينننننه دوا عننننن 16/1/2121 بتننننناري  تةميلننننني  بنننننرة بتقرينننننر اللبنننننراء السنننننادة تقننننندم فقننننند

 .األساسي  برته 

 المنننندعو قبننننل مننننن المحكمننننة مننننمك  مننننام المقنننندم التنننند ل طلننننر عننننند الوقننننوف ابتننننداء يتعننننين نننننهإ حيننننث ومننننن
  منننننننام التننننننند ل يجنننننننوز ال ننننننننه  منننننننن الثابننننننن  المبننننننند  عنننننننان نوأ فإننننننننه القنننننننانوني وكيلنننننننه طرينننننننق عنننننننن .ز( )

 اعتنننننراض حنننننق يملننننن  لمنننننن جنننننائا التننننند ل ان علنننننى قراسنننننت قننننند االجتهننننناد  ن إال العلينننننا اإلدارينننننة المحكمنننننة
 و.ز( مننننن ) المتننننند ل عنننننان ولمنننننا بالننننندعو   ابتنننننداء يمثنننننل  ن دون  حقوقنننننه يمنننننس  و منننننس حكننننن  علنننننى الءينننننر
 يمثنننننل ولننننن  بحقوقنننننه منننننس قننننند القضنننننية بهنننننمك الصنننننادر الحكننننن  فنننننإن المسنننننتمل  العقنننننار ملةينننننة إلينننننه للننننن  منننننن

 الحننننق مننننما يملنننن  ولةونننننه الحكنننن  مننننما علننننى الءيننننر اعتننننراض حننننق يملنننن  بالتننننالي ومننننو النننندعو   بتلنننن  ابتننننداء  
 قنننند التنننند ل وطلننننر الموحنننندين الطعنننننين يءنننندو وبالتننننالي قانونننننا   جننننائا  مننننر المحكمننننة مننننمك  مننننام تد لننننه فننننإن

 .شكال   مقبولون  فه  الشكلية إجراءاته  استوفوا

 تقبننننننل ال مبرمننننننة تصنننننندر االسننننننتمالق رننننننكوق فننننننإن االسننننننتمالق قننننننانون   حكننننننام وبحسننننننر نننننننهإ حيننننننث ومننننننن
  ضنننننفاما التننننني منننننمك االنبنننننرام رنننننفة ن  علنننننى االجتهننننناد اسنننننتقر وقننننند المراجعنننننة  و الطعنننننن طنننننرق  منننننن يقنننننا  طر 

 جسنننننني  عيننننننر شننننننابها ذاإ تنحسننننننر إنمننننننا ألحكامننننننه باالسننننننتناد الصننننننادرة االسننننننتمالق قننننننرارات علننننننى المشننننننرع
 .االنعدام لدرجة بها ينحدر

 والمتمثنننننل فينننننه المطعنننننون  القتماالسننننن لقنننننرار المدعينننننة الجهنننننة تنسنننننبه النننننمر للعينننننر بالنسنننننبة ننننننهإ حينننننث ومننننن
 االسننننننتمالق  ن مننننننن النافننننننم االسننننننتمالق قننننننانون  مننننننن/ 5/ المننننننادة مننننننن/ 2و1/ الفقننننننرتين ألحكننننننام بملالفتننننننه
 قصننننننننناع  قصننننننننناب عمنننننننننارة( 1-332) و( 2-331/1) األ نننننننننر   العقنننننننننارات دون  عقارمنننننننننا علنننننننننى اقتصنننننننننر
 سنننننكنية شنننننقة عنننننن رةعبنننننا منننننو العقنننننارر  بالسنننننجل لورنننننفه ووفقنننننا   المنننننمكور عقارمنننننا إن منننننن بنننننالر   بدمشنننننق
 اإلدارة جهنننننننننة نوأ ل نننننننننرين ألشنننننننننلاح العائننننننننندة/ 1-332/ رقننننننننن  العقنننننننننار فنننننننننوق  العلنننننننننور  الطنننننننننابق يشنننننننننكل
 مننننن الثابنننن  فننننإن ودمجهننننا توحينننندما علننننى لالتفنننناق العقننننارات مننننمك  رننننحاب بنننندعوة تقنننن  لنننن  عليهننننا المنننندعى
 منننننننننن( 2-332/1) و( 2-1-331) العقنننننننننارين ن  بالقضنننننننننية الجارينننننننننة اللماسنننننننننية الفنينننننننننة اللبنننننننننرة تقرينننننننننر

 ضنننننمن دمشنننننق لمدينننننة العنننننام التن يمننننني المصننننور ضنننننمن يقعننننان قصننننناع اقصننننناب عمننننارة العقارينننننة المنطقننننة
 ن نننننام منننننن 151/1/ المنننننادة حنننننددت وقننننند تجنننننارر (( ل)) منطقنننننة وتن يمينننننة عمرانينننننة رنننننفة تحمنننننل منطقنننننة
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  نبننننن العقنننننارين لمنطقنننننة العمرانننننني الن نننننام دمشنننننق مديننننننة فننننني  النافنننننم 1994 لعنننننام ت.م/ 492/ رقننننن  البنننننناء
 توحيننننند ملطنننننط النننننى بنننننالرجوع ننننننهو  2م/211/ عنننننن الننننندنيا مسننننناحته تقنننننل ال فيهمنننننا بننننننا ك المسنننننموح المقسننننن 

 رقنننننن  العقننننننار مسنننننناحة ن  يتبننننننين الملننننننف فنننننني والمبننننننرز العقننننننارر  السننننننجل مديريننننننة عننننننن الصننننننادر العقننننننارين
 مسنننننناحة فننننننإن وبالتننننننالي 2م/144/ مسنننننناحته/ 332 رقنننننن  والعقننننننار 2م/132/  رضننننننه مسنننننناحة تبلننننننق/ 331/
 بهنننننا المسنننننموح األدننننننى الحننننند مسننننناحة منننننن قنننننل  حننننندك علنننننى/ 332و331/ العقنننننارين منننننن عقنننننار عنننننل ضر  

 يحقننننننق ال المننننننمكورين العقننننننارين مننننننن عقننننننار عننننننل فننننننإن وبالتننننننالي 2م/211/ والبالءننننننة العقننننننارين منطقننننننة فنننننني
 البنننننناء ضنننننابطة ن نننننام منننننن 151/1/ المنننننادة حكننننن  وفنننننق علينننننه للبنننننناء قنننننابال   بماتنننننه مسنننننتقال   مقسنننننما   بمفنننننردك
 بموجننننننر بماتننننننه مسننننننتقال   مقسننننننما   يحقننننننق بمفننننننردك منهمننننننا عننننننل عننننننان فقنننننند الننننننمكر نفننننننيل العقننننننارين حننننننال وفنننننني

 رقنننن  المصننننور رنننندارإ قبننننل سننننابقا   لهننننا يلضننننعان العقنننناران عننننان التنننني/ مننننن قديمننننة احينننناء/ العمرانيننننة الصننننفة
 تحمنننننننل عمرانينننننننة لمنطقنننننننة ا ضننننننناعهما وبموجنننننننر وبنننننننناء عتنننننننل/443/5/ رقننننننن  والمصنننننننور تلطنننننننيط 44/1/

 فنننننني المطلوبننننننة للمسنننننناحة تحقيقننننننا   واحنننننند بعقننننننار توحينننننندمما المتوجننننننر مننننننن بننننننات فقنننننند تجننننننارر / ل/ الصننننننفة
/ 332و331/ العقنننننارين فنننننإن البنننننناء ون نننننام العمرانينننننة القنننننوانين وبمقتضنننننى المنطقنننننة لهنننننمك العمرانننننني الن نننننام

 عمرانينننننا   قنننننرارا   التن يمننننني المصنننننور ويعتبنننننر التن يمننننني المصنننننور تصنننننديق بمجنننننرد حكمنننننا   موحننننندان يعتبنننننران
 إال منننننو منننننا فينننننه المطعنننننون  االسنننننتمالق وقنننننرار واحننننند بعقنننننار ودمجهمنننننا بتوحيننننندمما وقطعينننننا   ومنجننننناا   برمنننننا  م

 .واحدا   عقارا   العقارين اعتبر المر العمراني القرار مما لتنفيم إجراء مجرد

 محدثنننننة تعتبنننننر والننننندمج التوحيننننند عنننننن الناتجنننننة المقاسننننن  ن  بينننننن  اللماسنننننية الفنينننننة اللبنننننرة نإ حينننننث ومنننننن
 المصنننننننور بتصنننننننديق الوجنننننننود حينننننننا النننننننى المقسننننننن  يلنننننننر   ن وبعننننننند التن يمننننننني المصنننننننور تصنننننننديق بمجنننننننرد

 العقننننارات مننننع التعامننننل يننننت  ن  ال متةاملننننة عوحنننندة معننننه التعامننننل يجننننر قائمننننا   فنيننننا   عيانننننا   ويصننننبح التن يمنننني
 بننننات الوضننننع مننننما ألن منفصننننلين العقننننارين بنننن ن القننننول يسننننتقي  ال ذلنننن  وعلننننى حنننندة علننننى عننننال   لننننه المكونننننة

 المصننننننندق التلطنننننننيط وفنننننننق رننننننندر النننننننمر التن يمننننننني المصنننننننور تصنننننننديق بمجنننننننرد وتلطيطينننننننا   فنينننننننا   ءنننننننىمل
 تبلنننننننق/331/ رقننننننن  العقنننننننار مسننننننناحة و ن بنننننننناء عتنننننننل/443/5/ والمصنننننننور تلطنننننننيط 44/1/ رقننننننن  بالمصنننننننور

 العقننننننار  رض مسنننننناحة مجمننننننوع يكننننننون  وبننننننمل  2م/144/ مسنننننناحته تبلننننننق/ 332/ رقنننننن  والعقننننننار 2م 132/
 بننننننننن رض 2م/132/ مقننننننننندارما مسننننننننناحة.ز(  ) المتننننننننند ل ويملننننننننن  2م/246/= 144+132: التوحيننننننننند بعننننننننند

 يملةننننننه مننننننا مجمننننننوع فيكننننننون / 332/ رقنننننن  العقننننننار بنننننن رض 2م/94/ مقنننننندارما ومسنننننناحة/ 331/ رقنننننن  العقننننننار
 مسنننننننننناحة مننننننننننن/ %32/ تعننننننننننادل ومنننننننننني 2م/226= /94+132:  الموحنننننننننند العقننننننننننار  رض فنننننننننني المننننننننننمكور

 مسنننننناحة مننننننن/ %13/ تعننننننادل ومنننننني الموحنننننند العقننننننار  رض فنننننني 2م/51/ المدعيننننننة الجهننننننة وتملنننننن  العقننننننار
 مبنننننرم عمراننننني قننننرار بموجننننر عمرانيننننا   الموحنننند العقننننار ضننننمن د يننننل عيننننان عننننن عبننننارة ومنننني العقننننار  رض

 للجهنننننننات النافنننننننم االسننننننتمالق قنننننننانون  مننننننن/ 5/المنننننننادة  جننننننازت وقننننننند الفضننننننلة بحكننننننن  المثابننننننة بهنننننننمك وتعتبننننننر
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 وتوحيننننندما دمجهنننننا بقصننننند للبنننننناء قابلنننننة  ينننننر تةنننننون  التننننني العقنننننارات و جنننننااء العقنننننارات تسنننننتمل   ن اإلدارينننننة
 محاف ننننننة ان نتبننننننيي  القضننننننية وثننننننائق إلننننننى بننننننالرجوع و نننننننه للبننننننناء قابلننننننة لتصننننننبح واحنننننند بعقننننننار بعضننننننها مننننننع

 لعنننندم ون ننننرا   التوفيننننق لجنننننة جلسننننات لحضننننور 332/2/ رقنننن  العقننننار  رننننحاب إلننننى النننندعوة وجهنننن  دمشننننق
 دمشنننننق محاف نننننة قنننننررت فقننننند لملتنننننارا سنننننجالت فننننني لهننننن  قينننننود وجنننننود وعننننندم عنننننناوينه  وجهالنننننة حضنننننورم 

 علنننننى وبنننننناء  حننننند يحضنننننر ولننننن  للحضنننننور إ طنننننار دعنننننوة توجينننننه قنننننررت ثننننن  الصنننننحف طرينننننق عنننننن تبلنننننيءه 
 النننننوزارة منننننن االستفسنننننار المتضنننننمن العمرانينننننة والتنمينننننة اإلسنننننكان وزارة إلنننننى الموجنننننه دمشنننننق محاف نننننة عتننننناب

 االتفننننناق تعنننننمر منننننو 332/2/ رقننننن  العقنننننار منننننالةي منننننن  حننننند حضنننننور عننننندم عنننننان إذا فيمنننننا لبينننننان المنننننمكورة
 لننننننندعوة العقنننننننارات منننننننالةي اسنننننننتجابة عننننننندم بننننننن ن النننننننوزارة ف جابننننننن  دمجهنننننننا المنننننننراد العقنننننننارات  رنننننننحاب بنننننننين

 بالواسنننننطة تبلنننننيءه  ر ننننن  األ نننننر   العقنننننارات منننننالةي منننننع التوفينننننق لجننننننة جلسنننننات لحضنننننور دمشنننننق محاف نننننة
 االسنننننتمالق قنننننانون  منننننن/ 5/ المنننننادة بنننننه قضننننن  لمنننننا وفقنننننا   لالسنننننتمالق ومسنننننتندا   اتفننننناق تعنننننمر بمثابنننننة يعتبنننننر
 رننننننحة عننننننن الصننننننلة منقطننننننع موضننننننوعا   يعتبننننننر العلننننننني بننننننالمااد للعقننننننار المحاف ننننننة بيننننننع عنننننندم نوأ النافننننننم

 المننننالةين اتفنننناق تعننننمر وأن النافننننم العقننننود ن ننننام مننننن/ 44/ المننننادة ألحكننننام سننننندا   االسننننتمالق قننننرار وسننننالمة
 النيننننة حسننننن شنننناريا   يعتبننننر المتنننند ل و ن المننننااد طننننرق  عننننن العقننننار ببيننننع دمشننننق محاف ننننة قيننننام دون  يحننننول
 .دمشق محاف ة عاتق على تقع التي العقار بيع طريق عن مس ول و ير

 ب ننننننه فوجننننندت بالقضنننننية الجارينننننة اللماسنننننية الفنينننننة اللبنننننرة بتقرينننننر الن نننننر  معنننننن  المحكمنننننة نإ حينننننث ومنننننن
 فنننني المبننننرزة والوثننننائق األوراق مننننن سننننائءا   استلالرننننا   ومستللصننننا   والفنيننننة القانونيننننة لموجباتننننه جامعننننا   جنننناء

 مننننن ينننننال مننننا المدعيننننة الجهننننة مالح ننننات فنننني تجنننند ولنننن  القضننننية بهننننمك للحكنننن   ساسننننا   إليننننه فارتةننننن  الملننننف
 المدعيننننة الجهننننة لمطلننننر لالسننننتجابة مسننننو   ر تجنننند لنننن  المحكمننننة مننننمك  ن عمننننا إليهننننا انتهننننى التنننني النتيجننننة
  .سباعية بلبرة اللماسية اللبرة بإعادة

 التننننني العينننننوب رنننننحة عننننندم بالقضنننننية الجارينننننة اللماسنننننية اللبنننننرة بتقرينننننر ثبننننن  قننننند دام منننننا ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 الطعننننن تت يننننا التنننني النننندعو   يجعننننل الننننمر األمننننر فيننننه المطعننننون  االسننننتمالق بقننننرار المدعيننننة الجهننننة تنسننننبها
 االسننننننتمالق قننننننرار قابليننننننة لعنننننندم القبننننننول بعنننننندم و ليقننننننة القننننننانوني لمسننننننتندما فاقنننننندة  رننننننال   مبننننننرم مننننننو بقننننننرار

 .لطعنل فيه المطعون 

 الجهننننننة طعننننننن فنننننني البحننننننث عننننننن يءننننننني الننننننمكر السننننننالفة النتيجننننننة إلننننننى الحكنننننن  مننننننما  يلولننننننة  ن حيننننننث ومننننننن
 .موضوعا   بالرفض حريا   ويجعله المدعية

 فننننني   طننننن ت قننننند تةنننننون  المنننننمكور الطرينننننق نهجهنننننا بعننننندم الطعنننننين الحكننننن  مصننننندرة المحكمنننننة نإ حينننننث ومنننننن
 والمتننننند ل اإلدارة جهنننننة طعنننننن قبنننننول امنننننا  إلا  و ننننندا السنننننداد محجنننننة عنننننن و رجننننن  وت ويلنننننه القنننننانون  تطبينننننق
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 االسنننننننتمالق قنننننننرار قابلينننننننة لعننننننندم الننننننندعو   قبنننننننول بعننننننندم للحكننننننن  تمهيننننننندا   الطعنننننننين الحكننننننن  وألءننننننناء موضنننننننوعا  
 .للطعن فيه المطعون 

 "األسباب لهذه"
 :  يلي بما المحكمة حكمت

 . شكال   التد ل وطلر الموحدين الطعنين قبول :حوأ  

 .الطعين الحك  وألءاء موضوعا   والمتد ل اإلدارة جهة طعن قبول: ثانيا  

 .للطعن فيه المطعون  االستمالق قرار قابلية لعدم الدعو   قبول عدم :ثالثا  

 .موضوعا   المدعية الجهة طعن رفض :فابعا  

 في سنننورية ليرة/ 1111/ ومبلق المحاعمة درجتي في والرسنننوم المصنننروفات المدعية الجهة تضنننمين :خاكإككا  
 .ها سلف التي اللبرة نفقات طرف عل وتضمين الطعن عفالة وبدل رس  ومصادرة اةالمحام  تعاب مقابل

 م 12/9/1111 لــ الموافق هـ2221/   /    في وتلي صدر
 

 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1111 لعام( 2/ع/99) رقم القرار
 م1111 لعام( 854/2) الرقم ذي الطعن في

 تافيخ كن واعت افا   بجأ و حو الدولو ن لو على خافجيا   الجمةدين إ  اد بأ لاب الجتعللو إن الجطال اب-
 شكككخةن اإكككب الإكككمفيو بالل خاب  عادلها بجا حو الجمةد على الجدةم  األجأبي باللط  تتي م1/8/3112

 كن مانو  الجمةدينو ل جي  وذل  التإديد وبتافيخ الجخكزي  ومفيو كصخ  لدى الخوجي الصخ  حوعاف
 ألاتام وةلا   حو م1701 لعام/ 01/ فسي التشخيعي بالجخومم الصادف العلجيو ال عثاب سانمن  ظل ةي حوةد

 على وتأوككيإككا   مو3112 لعام/ 6/ فسي اللانمن  ألاتام وةلا   حو م3112 لعام/ 31/ فسي ال عثاب سانمن 
 اللخاف وحضككك ى له حوكككا  أ م3113 لعام ب و/1016/ فسي المزافي  باللخاف التجإككك  حضككك ى ذل  ةلد
 الجشككاف خالتافي بعد كطالبتهي تتي الذين الجمةدين على لتطبيله ك ال ثجو  عد ولي الجلغى ب تي الجذكمف

 .3110لعام /2/ فسي والجخومم م3118 لعام/ 6/ فسي التشخيعي الجخومم ةي إليه
 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر م24/2/2121 الموافق مننننننننننننننننن1441/ /  في الواقع االثنين يوم عقدتها التي العلنية الجلسنننة في

 :المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

 رئيسا         الدولة مجلس رئيس نائر  ابراهي  ارفع السيد

 عضوا                             الجسرر  ل ر   السيد

 عضوا                              العنادر  الد  السيد

 قدور الله عبد السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

 

  .لمنصبه إضافة-العالي التعلي  وزير :الطاعأو ال هككككو

 .لوظيفته إضافة-البعث جامعة رئيس                 
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 "الدولة قضايا إدارة تمثلهما"                                                          

 "ضككككككككككككككد"                                         

 .ع.م- .ف :ضدها الجطعمن  ال هو

 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات ماعوس األوراق على االطالع بعد

 .شكال   بالقبول جدير فهو الشكلية إجراءاته استوفى قد الطعن نإ حيث من

 بنننننن ن القضننننننية ملننننننف فنننننني المبننننننرزة األوراق مننننننن اسننننننتبان حسننننننبما تننننننتللج النننننندعو   وقننننننائع نإ حيننننننث ومننننننن
 15/11/2114 تننننننننناري ( ب/441) رقننننننننن  القنننننننننرار بموجنننننننننر  لمانينننننننننا إلنننننننننى وفننننننننند (  .ف) علينننننننننه المننننننننندعى

 ر نننن  دراسننننته سننننير عننننن لتقننننارير الموفنننند عليننننه المنننندعى إرسننننال لعنننندم و تلنننندير صنننناحا تب اللبننننرة ميننننقلتع
 وكفيلنننننه ومطالبتنننننه إيفنننننادك إنهننننناء المتضنننننمن 6/2/2114 تننننناري ( ب/121) رقننننن  القنننننرار رننننندر المراسنننننالت

 إلننننناام ملتمسنننننة بننننندعواما اإلدارة تقننننندم  وعلينننننه  إيفنننننادك فتنننننرة  نننننالل علينننننه المصنننننروفة النفقنننننات ضنننننعف بنننننرد
( 433294) ومبلننننننننق يننننننننورو( 146193636) مبلننننننننق بنننننننندفع والتضننننننننامن بالتةافننننننننل عليهننننننننا المنننننننندعى الجهننننننننة

( 264146134) بمبلننننننق والمقنننننندرة بنننننناإلدارة الالحقننننننة األضننننننرار عننننننن والتعننننننويض القانونيننننننة الفائنننننندة مننننننع  .ل
 . .ل

  سننننا  رقنننن  القضننننية فنننني( 1196) رقنننن  قرارمننننا  رنننندرت بدمشننننق اإلدارر  القضنننناء محكمننننة نإ حيننننث ومننننن
 الجهننننننة بمطالبننننننة المدعيننننننة اإلدارة ب حقيننننننة النتيجننننننة حيننننننث مننننننن والقاضنننننني 11/12/2114 تنننننناري ( 2129)

 محسنننننوبة إيفنننننادك منننندة  نننننالل وكفيلننننه الموفننننند علننننى المصنننننروفة والنفقننننات المرتبنننننات بضننننعف عليهنننننا المنننندعى
 رقننننننن  النننننننوزارر  القنننننننرار ألحكنننننننام وفقنننننننا   السنننننننورية وبنننننننالليرة التحوينننننننل بتننننننناري  الرسنننننننمي الصنننننننرف سنننننننعر وفنننننننق

 .طلبات من ذل  جاوز ما ورفض 2112 لعام( ب و/1516)

 و/1516) رقننننن  النننننوزارر  القنننننرار  حكنننننام إلنننننى اسنننننتنادا   قضننننناءما  قامننننن  المنننننمكورة المحكمنننننة نإ حينننننث ومنننننن
 .الصدد بهما الدولة مجلس واجتهاد 2112 لعام( ب

 رنننننننولاأل لملالفتنننننننه إلءنننننننا ك ملتمسنننننننة المنننننننمكور بنننننننالقرار للطعنننننننن بنننننننادرت المدعينننننننة الجهنننننننة نإ حينننننننث ومنننننننن
 .الدعو   باستدعاء وارد مو لما وفقا   الدعو   قبول الحك  النتيجة حيث من طالبة والقانون 
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 تننننننننناري ( ب/441) رقننننننننن  القنننننننننرار وبموجنننننننننر  ننننننننننه إلنننننننننى ابتنننننننننداء اإلشنننننننننارة منننننننننن البننننننننند ننننننننننهإ حينننننننننث ومنننننننننن
 التلننننننندير صننننننناحا تب اللبنننننننرة لتعمينننننننق  لمانينننننننا إلنننننننى(  .ف) علينننننننه المننننننندعى إيفننننننناد تننننننن  15/11/2114

 6/2/2114 تننننننننننناري ( ب/121) رقننننننننننن  قرارمنننننننننننا اإلدارة  رننننننننننندرت القانونينننننننننننة بالتااماتنننننننننننه إ اللنننننننننننه ونتيجنننننننننننة
  ننننننالل عليننننننه المصننننننروفة النفقننننننات ضننننننعف بننننننرد وكفيلننننننه ومطالبتننننننه عليننننننه المنننننندعى إيفنننننناد إنهنننننناء المتضننننننمن

 .األجنبي وبالقطع إيفادك فترة

 يتمحننننننور ضنننننيةالق منننننمك فننننني الماثنننننل الننننننااع بننننن ن الملنننننف فننننني المبنننننرزة األوراق منننننن الثابننننن  نإ حينننننث ومنننننن
 :التاليتين النقطتين حول

 عنننننن نةولنننننه نتيجنننننة الموفننننند علننننى المترتبنننننة المبنننننالق حسننننناب عنننننند اعتمننننادك المتعنننننين التننننناري  :األولنننننى النقطننننة
 بتنننننناري   م إيفننننننادك فتننننننرة  ثننننننناء للموفنننننند والنفقننننننات الرواتننننننر تحويننننننل بتنننننناري  عننننننان إذا ومننننننا  بالتااماتننننننه الوفنننننناء
  سنننننعار نشنننننرة حسنننننر السنننننورية بنننننالليرات يعادلهنننننا بمنننننا  و األجنبننننني بنننننالقطع والمحسنننننوبة المبنننننالق تلننننن  تسنننننديد

 .المركار  سورية مصرف لد  الرسمي الصرف

 لمنننننن اإليفننننناد مننننندة  ثنننننناء الموفننننند علنننننى المصنننننروفة والنفقنننننات األجنننننور ضنننننعف  و مثنننننل رد :الثانينننننة النقطنننننة
 .منه طلوبالم العلمي الم مل على حصوله لعدم إيفادك وينهى األساسية اإليفاد مدة على يحصل

 اللنننننارجي إيفنننننادك  ثنننننناء الموفننننند علنننننى المصنننننروفة والنفقنننننات الرواتنننننر بحسننننناب يتعلنننننق فيمنننننا ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 مننننننا علننننننى نصنننننن  م2114 لعننننننام/ 3/ رقنننننن  التشننننننريعي المرسننننننوم مننننننن األولننننننى المننننننادة مننننننن/ ب/ الفقننننننرة فننننننإن
 المنننندفوع األجنبنننني طعبننننالق بمنحننننة  و الدولننننة نفقننننة علننننى ببعثننننة  ارجيننننا   للموفنننند الماليننننة المطالبننننة تننننت " :يلنننني
 بتنننناري  المركننننار  سننننورية مصننننرف فنننني الصننننرف  سننننعار نشننننرة حسننننر السننننورية بننننالليرات يعادلننننه مننننا  و إليننننه

 ."المبلق تسديد

 التشننننننريعي المرسننننننوم  حكننننننام تطبننننننق  ن علننننننى المننننننمكور التشننننننريعي المرسننننننوم مننننننن/ 2/ المننننننادة نصنننننن  عمننننننا
 القضننننناء  منننننام المن نننننورة القضنننننايا جمينننننع وعلنننننى م1/3/2113 منننننن بننننندءا   الصنننننادرة المطالبنننننات جمينننننع علنننننى

 .مبرم قطعي قرار بها ل  التي الش ن بهما المتعلقة

 المننننننادة ونصنننننن  م12/4/2113 تنننننناري / 6/ رقنننننن  التشننننننريعي المرسننننننوم رنننننندر بعنننننند فيمننننننا نننننننهإ حيننننننث ومننننننن
 الموفننننندين علنننننى م2114 لعنننننام/ 3/ رقننننن  التشنننننريعي المرسنننننوم  حكنننننام تطبنننننق": يلننننني منننننا علنننننى مننننننه األولنننننى
 وقنننننننانون  م1941 لعنننننننام/ 41/ رقننننننن  التشنننننننريعي بالمرسنننننننوم الصنننننننادر العلمينننننننة البعثنننننننات قنننننننانون   حكنننننننام وفنننننننق

 والقضننننننايا م1/3/2113 مننننننن بنننننندءا   الصننننننادرة المطالبننننننات جميننننننع وعلننننننى م2114 لعننننننام/ 21/ رقنننننن  البعثننننننات
 ."مبرم قطعي قرار بها يصدر ل  التي الش ن بهما المتعلقة القضاء  مام المن ورة
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 رقنننننن  التشننننننريعي والمرسننننننوم م2114 لعننننننام/ 3/ رقنننننن  التشننننننريعي ومالمرسنننننن رنننننندر  ن بعنننننند نننننننهإ حيننننننث ومننننننن
 بنفقنننننننات المتعلقنننننننة المطالبنننننننات عافنننننننة  ننننننندت فقننننننند المنننننننمكورة النصنننننننوح وضنننننننوح و منننننننام م2113 لعنننننننام/ 6/

 بنننننننالقطع تنننننننت  م1/3/2113 تنننننناري  منننننننن واعتبننننننارا   بمنحنننننننة  و الدولنننننننة نفقننننننة علنننننننى  ارجيننننننا   الموفننننننندين إيفنننننناد
 الرسنننننمي الصنننننرف  سنننننعار نشنننننرة حسنننننر السنننننورية بنننننالليرات يعادلهنننننا بمنننننا  و الموفننننند علنننننى المننننندفوع األجنبننننني

 قننننانون  ظننننل فنننني  وفنننند مننننن سننننواء  الموفنننندين لجميننننع وذلنننن  التسننننديد وبتنننناري  المركننننار  سننننورية مصننننرف لنننند 
 قنننننننننانون  ألحكنننننننننام وفقنننننننننا    و م1941 لعنننننننننام/ 41/ رقننننننننن  التشنننننننننريعي بالمرسنننننننننوم الصنننننننننادر العلمينننننننننة البعثنننننننننات
 منننننا علنننننى وت سيسنننننا    م2113 لعنننننام/ 6/ رقننننن  القنننننانون  ألحكنننننام وفقنننننا    و م2114 لعنننننام/ 21/ رقننننن  البعثنننننات
 لننننننننه  سنننننننا  ال م2112 لعننننننننام ب و/1516/ رقننننننن  الننننننننوزارر  بنننننننالقرار التمسنننننننن   ضنننننننحى فقنننننننند بياننننننننه سنننننننلف

 تنننننننت  النننننننمين الموفننننننندين علنننننننى لتطبيقنننننننه مجنننننننال ثمنننننننة يعننننننند ولننننننن  الملءنننننننى بحكننننننن  المنننننننمكور القنننننننرار و ضنننننننحى
 رقننننننن  والمرسنننننننوم م2113 لعنننننننام/ 6/ رقننننننن  التشنننننننريعي المرسنننننننوم فننننننني إلينننننننه المشنننننننار التننننننناري  بعننننننند مطنننننننالبته 

 منننننننن عنننننننل  حكننننننام فنننننننإن المننننننمكور التننننننناري  بعنننننند عانننننننن  الموفنننننندة الجهنننننننة مطالبننننننة  ن وبمنننننننا 2114لعننننننام/3/
 التطبيننننننننق واجبننننننننة تءنننننننندو 2114 لعننننننننام/ 3/ رقنننننننن  والمرسننننننننوم 2113 لعننننننننام /6/ رقنننننننن  التشننننننننريعي المرسننننننننوم
 وبنننننننالقطع بالتااماتنننننننه الوفننننننناء عنننننننن نةولنننننننه تيجنننننننةن علينننننننه المترتبنننننننة بالمبنننننننالق للموفننننننند اإلدارة مطالبنننننننة وتةنننننننون 

  سنننننننعار نشنننننننرة وفنننننننق السنننننننورية بنننننننالليرات يعادلهنننننننا منننننننا  و السنننننننلي  القنننننننانوني سنننننننندما علنننننننى قائمنننننننة األجنبننننننني
 .التسديد بتاري  المركار  سورية مصرف لد  الرسمي الصرف

 مننننندة ء ثننننننا الموفننننند علنننننى المصنننننروفة والنفقنننننات األجنننننور ضنننننعف  و مثنننننل بنننننرد يتعلنننننق فيمنننننا إننننننه حينننننث ومنننننن
 العلمننننني الم منننننل علنننننى حصنننننوله لعننننندم إيفنننننادك وينهنننننى األساسنننننية اإليفننننناد مننننندة علنننننى يحصنننننل لمنننننن اإليفننننناد

 منننننا علنننننى نصننننن  م2113 لعنننننام/ 6/ رقننننن  العلمينننننة البعثنننننات قنننننانون  منننننن/ 59/ المنننننادة فنننننإن مننننننه المطلنننننوب
 علننننننى حصننننننوله لعنننننندم إيفننننننادك وينهننننننى األساسننننننية اإليفنننننناد منننننندة علننننننى يحصننننننل الننننننمر الموفنننننند يطالننننننر" :يلنننننني

 ."اإليفاد مدة  ثناء عليه المصروفة والنفقات األجور بضعف بالتضامن وكفيله العلمي لم ملا

 فننننني المبنننننرزة األوراق  نننننالل منننننن ثبننننن  قننننند وطالمنننننا المتقننننندم القنننننانوني الننننننج ألحكنننننام وفقنننننا   ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 حننننول النننندائر الجنننندل عننننن الن ننننر وبصننننرف األساسننننية اإليفنننناد منننندة علننننى حصننننل قنننند عننننان الموفنننند إن الملننننف

 األجننننور بضننننعف يطالننننر فإنننننه يحصننننل لنننن   و منننننه المطلننننوب العلمنننني الم مننننل علننننى حصننننل قنننند عننننان إذا مننننا
 مصننننننرف لنننننند  الرسننننننمي الصننننننرف سننننننعر  سننننننا  علننننننى و إيفننننننادك فتننننننرة  ننننننالل عليننننننه المصننننننروفة والنفقننننننات
 القنننننانون  إن الصننننندد منننننما فننننني اإلشنننننارة منننننع  نفنننننا   بياننننننه تننننن  لمنننننا اسنننننتنادا   التسنننننديد بتننننناري  المركنننننار  سنننننورية
  حكامننننننه مننننننن يسننننننتثن   لنننننن  منننننننه/ 42/ المننننننادة مننننننن الثنننننناني الشننننننطر وفنننننني م2113 لعننننننام/ 6/ رقنننننن  ورالمننننننمك

 المنننننادة  حكنننننام تطبينننننق معنننننرض فننننني م2114 لعنننننام/ 21/ رقننننن  العلمينننننة البعثنننننات قنننننانون  ظنننننل فننننني الموفننننندين
 النننننننندا لي الموفنننننننند تشننننننننمل/ 59/ المننننننننادة  حكننننننننام إن الصنننننننندد مننننننننما فنننننننني بالننننننننمكر والجنننننننندير المننننننننمكورة/ 59/
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 األساسنننننية اإليفننننناد مننننندة علنننننى حصنننننل لمنننننن بالضنننننعف المطالبنننننة لجهنننننة سنننننواء حننننند علنننننى ارجياللننننن والموفننننند
 .منه المطلوب العلمي الم مل على يحصل ول 

 ويضوالتع القانونية بالفائدة اإلدارة مطلر رفض لجهة اإلدارر  القضنننناء محكمة إليه ذمب  ما نإ حيث ومن
 .الش ن بهما المستقر الدولة مجلس هادواجت القانون  رحيح مع يتفق عونه بالت ييد جديرا   يعد

 ىو ضننننح قضننننائه في الصننننواب جانر قد يكون  فإنه تقدم ما بلالف قضننننى إذ الطعين الحك  إن حيث ومن
 .السلي  القانوني نصابها في األمور لوضع تمهيدا   باإللءاء  ليقا  

 منح والمر 3/3/2119 تاري / 14/ رق  التشنننننريعي المرسنننننوم رننننندر  نه   يرا   التنويه يجر نهإ حيث ومن
 علميال الم مل على حصننننننل متى تعيينه إجراءات السننننننتةمال رنننننندورك تاري  من سنننننننة مهلة الموفد بموجبه

  حكام عند ناوال   و نه منه األولى بالمادة إليها المشنننار الحاالت ووفق 15/3/2111 تاري  بعد منه المطلوب
 لمجالا إفساح على المحكمة من وحررا   سارية ازال م السننة مدة  ن وطالما ذكرك المتقدم التشنريعي المرسنوم

 من حقوقهب تمس ال الماثل الحك  في إليها تورننننل  التي النتيجة  ن تر    حكامه من لالسننننتفادة الموفد  مام
 .لمل  قانوني مقتضى ثمة عان إذا سريانه مدة  الل  حكامه من االستفادة

 "األسـبـاب لـهـذه"
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .شكال   الطعن قبول: حوأ  

 :تيعاآل الطعين الحك  وتعديل منه شطر في موضوعا   قبوله: ثانيا  

 المدعية هةللج تدفع ب ن والتضننامن بالتةافل عليها المدعى الجهة وألاام منها شننطر في الدعو   قبول -1
 القطعب وذل  إيفادك مدة  الل(  .ف) الموفد على المصننننننروفة الفعلية والنفقات المرتبات ضننننننعف
 ما رفضو  التسننننديد بتاري  الرسننننمي الصننننرف لسننننعر وفقا   السننننورية الليرات من يعادله ما  و األجنبي

 ادةاالستف من ضندك المطعون  الموفد حق من المتقدمة النتيجة تنال ال  ن على طلبات من ذل  جاوز
 .شروطه تحقق  متى سريانه مدة  الل 2119 لعام( 14) رق  التشريعي المرسوم  حكام من

 .المصاريم منارفة الطرفين تضمين: لثا  ثا

 م12/1/1111 في الواقع هـ2222/    /    في علناً  وتلي صدر حكماً 
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1111 لعام( 2/ع/91) رقم القرار
 م1111 لعام( 2119/2) الرقم ذي الطعن في

 هلالجي  على اصكككمله لعدم إ  اده ويأهى األوكككاوكككيو اإل  اد كدة على   صكككل الذي كطال و الجمةدتتي 
 ل .ذ كأاط-اإل  اد كدة حثأان عليه الجصخوةو والأ لاب األجمف ضعفبخد  وك  له بالتضاكن العلجي

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن 

 م24/2/2121 الموافنننننننق منننننننن1441/   /  فننننننني الواقنننننننع االثننننننننين ينننننننوم عقننننننندتها التننننننني العلنينننننننة الجلسنننننننة فننننننني
 :المستشارين من المشكلة بالهيئة بدمشق الدولة مجلس بمقر

                                  رئيسا          الدولة مجلس رئيس نائر    إبراهي  عارف السيد

  عضوا                                      السال   سان السيد

  عضوا                                   سكر سعيد محمد السيد

 .قدور الله عبد السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

      

  .لمنصبه إضافة-العالي التعلي  وزير :الطاعأكككككككو ال هككككو

 لوظيفته إضافة – دمشق جامعة رئيس                  

 "الدولة قضايا إدارة مثلهماتُ "                                          

 ضككككككككككد

 .ع(.ل) المحامي مثلهيُ -( .م) :ضدها الجطعمن  ال هو
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 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 .الشكلية إجراءاته استوفى قد الطعن إن حيث من

  قننننام قنننند عننننان ضنننندك المطعننننون  ن  فنننني–األوراق مننننن يبننننين سننننبماح–تننننتللج القضننننية وقننننائع إن حيننننث ومننننن
 لجهنننننننة 21/1/2113 تننننننناري / ب و/34 رقنننننن  القنننننننرار إلءنننننناء طالبنننننننا   اإلدارر  القضننننننناء محكمننننننة  منننننننام دعننننننواك 

 مطالبتننننه ولجهننننة إيفننننادك منننندة  ننننالل عليننننه المصننننروفة والنفقننننات الرواتننننر بضننننعف مطالبتننننه مننننن تضننننمنه مننننا
 .فقط والنفقات المرتبات تل  مثل على مطالبته وقصر الشلصية األضرار بقيمة

 بقبنننننول القاضننننني 2113 لسننننننة( 933/4) رقننننن  القنننننرار المنننننمكورة المحكمنننننة عنننننن رننننندر المحاعمنننننة وبنتيجنننننة
 المرتبننننننات مثننننننل علننننننى مطالبتننننننه تقتصننننننر  ن فنننننني المنننننندعي و حقيننننننة منهننننننا شننننننطر فنننننني موضننننننوعا   النننننندعو  
 جهنننننة قناعنننننة ولعننننندم طلبنننننات منننننن ذلننننن  تجننننناوز منننننا ورفنننننض إيفنننننادك مننننندة  نننننالل علينننننه المصنننننروفة والنفقنننننات

 .الدعو   ورفض إلءاءك ملتمسة به للطعن بادرت فقد بالحك  عليها المدعى اإلدارة

 . (م) الموفننننند إيفننننناد إنهننننناء تننننن  قننننند 21/1/2113 تننننناري  ب و/34 رقننننن  القنننننرار بموجنننننر ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 دمشنننننق عنننننةجام إلنننننى الننننندا لي إيفنننننادك مننننندة  نننننالل علينننننه المصنننننروفة والنفقنننننات الرواتنننننر بضنننننعف ومطالبتنننننه

 /. األسنان طر علية/

 الموفنننننندون  يبقننننننى  ن علننننننى نصنننننن  قنننننند 2113 لعننننننام/ 6/ رقنننننن  القننننننانون  مننننننن/ 42/ المننننننادة إن حيننننننث ومننننننن
  حكننننام علننننيه  وتطبننننق 2114 لعننننام/ 21/ رقنننن  العلميننننة البعثننننات لقننننانون   اضننننعين القننننانون  مننننما نفنننناذ قبننننل

  ن علنننننننى المنننننننمكور قنننننننانون ال منننننننن/ 59/ المنننننننادة نصننننننن  وقننننننند القنننننننانون  منننننننما منننننننن/  --59-د/44/ المنننننننواد
 الم منننننل علنننننى حصنننننوله لعننننندم إيفنننننادك وينهنننننى األساسنننننية اإليفننننناد مننننندة علنننننى يحصنننننل النننننمر الموفننننند يطالنننننر
 .اإليفاد مدة  ثناء عليه المصروفة والنفقات األجور بضعف بالتضامن وكفيله العلمي

 ثننننال ) سننننيةاألسا اإليفنننناد منننندة علننننى حصننننل قنننند-الموفنننند–المنننندعي ان بنننناألوراق  الثابنننن مننننن  ن حيننننث ومننننن
 2113 لعننننام/ 6/ رقنننن  القننننانون  نفنننناذ ظننننل فنننني إيفننننادك إنهنننناء تنننن  وقنننند( دمشننننق لجامعننننة دا لنننني إيفنننناد سنننننوات
/ 59/ المننننادة  حكننننام حالتننننه علننننى تنطبننننق ممننننا  جلهننننا مننننن  وفنننند التنننني الشننننهادة علننننى حصننننوله عنننندم بسننننبر

 السننننلي  القننننانوني محلهننننا فنننني والنفقننننات المرتبننننات بضننننعف لننننه اإلدارة مطالبننننة وتةننننون  المننننمكور القننننانون  مننننن
 الحكننننن  إللءننننناء تمهيننننندا   اإلدارة طعنننننن قبنننننول معنننننه يتعنننننين ممنننننا الطعنننننين الحكننننن  بنننننه قضنننننى منننننا  نننننالف علنننننى

 .موضوعا   الدعو   ورفض الطعين
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 األسباب" "لهذه
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .شكال   الطعن قبول :حوأ  

 : اآلتي النحو لىع لتعديله تمهيدا   الطعين الحك  وألءاء موضوعا   الطعن قبوله :ثانيا  

 .موضوعا   ورفضها شكال   الدعو   قبول -1
 .المصاريم ضدما المطعون  الجهة تضمين :ثالثا  

 م 12/1/1111 الموافق هـ2222/   /   في علناً  وتلي صدر

 
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م 1111 لعام( 2/ ع/814) رقم القرار
 م1111 لعام( 941/2) الرقم ذي الطعن في

  انكككت ولجكككا الجطال كككو لتكككافيخ هكككي الجطالكككب بهكككا ككككن سبكككل اإلدافة العبكككخة ةكككي اإكككاب ن لكككاب اإل  كككاد
 الأ لككككاب اإككككاب يتعككككّ ن أ ةإنككككه م1/8/3112 تككككافيخ سبككككل تجككككت الجاثلككككو الجطال ككككو ةككككي الككككدعمى 

 ال هككككو وبككككذل  أ تًككككمن  والتإككككديد ولككككيس الت ميككككل بتككككافيخ إأّ  ةككككدالجم  علككككى الجصككككخوةو والجخت ككككاب
 والتكككي إ  كككاده خكككنل الجمةكككد علكككى الجصكككخوةو والأ لكككاب الجخت كككاب ضكككعف بكككدة  إأّ  ُكلزككككو الجدعيكككو
 ةككككي الجشككككخ  كككككا سصككككده حن مو ب إكككك ان10/11/3117 بتككككافيخ كطالبتهككككا بجمجككككب اإلدافة اككككددتها

 اللضككككا ا ججيكككك  علككككى حاتاكككككه تطب ككككق كككككن وتعدينتككككه م3110 لعككككام/ 2/ فسككككي التشككككخيعي الجخوككككمم
 الجلاككككو اللضكككا ا تلككك  تإكككتثأى حأ هكككم وسطعكككي سكككخاف بهكككا  صكككدف لكككي والتكككي اللضكككان حككككام الجأظكككمفة

 تكككككككافيخ بعككككككد الجطال ككككككو ولككككككم كانككككككت اتككككككى التشككككككخيعي الجككككككذكمف الجخوككككككمم هككككككذا تطب ككككككق كككككككن
 الجشكككككخ  حفاد ولكككككم وخالتكككككافي هكككككذا سبكككككل الجطال كككككو هكككككذه تًكككككمن  حن الجلصكككككمد ولكككككيس وم1/8/3112

 تكككتي وحن تجكككايز هأكككاال  تكككمن  حن وعكككدأ   سانمنكككا   الجلبكككمل ر كككخ ككككن حنكككه إذا ةكككخااو عليكككه لكككأص ذلككك 
 ة هككككا الجطال ككككو وكانككككت 1/8/3112 تككككافيخ بعككككد اللضككككان حكككككام تلككككام وككككم  التككككي اللضككككا ا كعاكلككككو

 الجطال كككو وكانكككت اللضكككان حككككام ةعكككن   الجلاككككو اللضكككا ا ككككن حك كككز كعاكلكككو التكككافيخ هكككذا سبكككل بالأ لكككاب
 اللانمنيككككككو للأصككككككم  بت إكككككك خه اإلدافي  اللاضككككككي دوف  ككككككأتي وهأككككككا الجككككككذكمفو التككككككافيخ سبككككككل بهككككككا

 .ابتغاه فيجا الجشخ  إفادة كعه لتصاد 
 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر 4/12/2121 موافقال مننننننننننننننننن1442/  /  في الواقع اإلثنين يوم عقدتها التي العلنية الجلسنننة في

 : المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

                              رئيسا         الدولة مجلس رئيس نائر         إبراهي  عارف الدكتور القاضي السيد

  عضوا                  السال   سان السيد

  عضوا            سكر سعيد محمد السيد
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 .القدور الله عبد السيد القاضي الدولة مفوض وربحض

 

 .لمنصبه إضافة-العالي التعلي  وزير: الكطكاعكأككو الك كهكو

  .لوظيفته إضافة-حلر جامعة رئيس                   

  .لوظيفته إضافة-القامشلي مالية مدير                   

   "الدولة قضايا إدارة مثله تُ "                                                   

 ضكككككككككككككد  

 )م.ح(. المحامي وكيلهما(  .م)-)ر. ( :ضدهككككا الجطعمن  ال هو

 

 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على طالعاال بعد

 .شكال   بالقبول جدير فهوالشكلية  إجراءاته استوفى قد الطعن نإ حيث من

  نننننننه القضننننننية ملننننننف فنننننني المبننننننرزة وراقاأل مننننننن اسننننننتبان حسننننننبما تننننننتللج النننننندعو   ئعوقننننننا نإ حيننننننث ومننننننن
 المنننننندعىاإلدارة  جهننننننة عننننننن الصننننننادر م4/9/2112 تنننننناري / 1246/  الننننننرق  ذر الننننننوزارر  القننننننرار وبموجننننننر

 بريطانيننننننا فنننننني ليسنننننتر جامعننننننة لننننننىإ( ولاأل) ضننننندك المطعننننننون  المنننننندعي  وفننننند( العننننننالي التعلنننننني  وزارة) عليهنننننا
 الهيئننننننة عضنننننوية فننننني للتعينننننين المطلننننننوب العلمننننني الم منننننل علنننننى الحصنننننول جننننننل  نمننننن سننننننوات ربنننننع  لمننننندة

 م19/1/2119 وبتنننننننناري  نفقتهننننننننا  وعلننننننننى حلننننننننر جامعننننننننة لصننننننننالح تربننننننننور  عننننننننالمإ  صنننننننناحا ت التدريسننننننننية
 االول المنننننننندعي إيفنننننننناد بإنهنننننننناء القاضنننننننني/ 65/ الننننننننرق  ذر القننننننننرار( عليهننننننننا المنننننننندعى) اإلدارة عننننننننن رنننننننندر

 لنننننىإ وبنننننالعودة يفنننننادكإ مننننندة ثنننننناء  علينننننه رنننننرف  التننننني والنفقنننننات المرتبنننننات ضنننننعف بنننننرد وكفيلنننننه ومطالبتنننننه
 بعملنننننه التحاقنننننه وعننننندم القانونينننننة المننننندة النتهننننناء ون نننننرا   سنننننتقيل الم بحكننننن  سنننننيعتبر الي وأ شنننننهر  نننننالل النننننوطن

 الجهننننننة قناعننننننة ولعنننننندم م 24/3/2119 تنننننناري / 644/ رقنننننن  القننننننرار بموجننننننر المسننننننتقيل بحكنننننن  بننننننراعتُ  فقنننننند
 مثننننننل علننننننى المطالبننننننة قصننننننر طالبننننننة الماثلننننننة بنننننندعواما تقنننننندم  فقنننننند مطالبننننننةال قننننننرار بمشننننننروعية المدعيننننننة
 .ضعفها وليس النفقات
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 لعننننننننننام/ 5431/ الننننننننننرق  ذر قرارمننننننننننا بدمشننننننننننق دارر اإل القضنننننننننناء محكمننننننننننة رنننننننننندرت  المحاعمننننننننننة ةجننننننننننيوبنت
 المرتبنننننننننات مثنننننننننل علنننننننننى المطالبنننننننننة بقصنننننننننر القاضننننننننني م21/5/2113 بتننننننننناري  363/5/ سنننننننننا   م2113

 ومئنننننة مالينننننين سنننننتة فقنننننط /661336115/ والبالءنننننة يفنننننادكإ مننننندة  نننننالل موفننننندال علنننننى المصنننننروفة والنفقنننننات
 المننننننمكور المبلننننننق عننننننن ياينننننند بمننننننا المطالبننننننة ومنننننننع  يننننننر ال سننننننورية ليننننننرات و مننننننس لفننننننا    وثالثننننننون  وثمانيننننننة
 حكننننامأل اسننننتنادا   تنننن  يفنننناداإل ن  علننننى قضنننناءما المحكمننننة قامنننن   وقنننند طلبننننات  مننننن ذلنننن  تجنننناوز مننننا ورفننننض
 نهننننننناءإ تننننننناري  نوأ م2114 لعنننننننام/ 21/ رقننننننن  والقنننننننانون  1941 لعنننننننام/ 41/ رقننننننن  ةالعلميننننننن البعثنننننننات قنننننننانون 

 وتعديالتنننننه م2114 لعنننننام/ 3/ رقننننن  القنننننانون  رننننندور وقبنننننل م19/1/2119 بتننننناري  تمننننن  ومطالبتنننننه يفنننننادكإ
 منننننن بننننندءا   الصنننننادرة المطالبنننننات جمينننننع علنننننى حكامنننننه  تطبينننننق وجبننننن   والتننننني م2113 لعنننننام/ 6/ بالمرسنننننوم

 .مامها  الجارية الحسابية اللبرة ليهإ انته  لما وفقا    وكمل م1/3/2113 تاري 

 لملالفتننننننننه كلءنننننننناءإ ملتمسننننننننة المننننننننمكور للطعننننننننن بننننننننادرت( اإلدارة) عليهننننننننا المنننننننندعى الجهننننننننة نإ حيننننننننث ومننننننننن
 نإ القننننول علننننى طعنهننننا سسنننن   وقنننند النننندعو   بننننرفض الحكنننن  النتيجننننة حيننننث مننننن طالبننننة والقننننانون  األرننننول
 رننننندور وبعننننند م 2114 لعنننننام/ 3/ رقننننن  التشنننننريعي المرسنننننوم حكنننننامأل اسنننننتنادا   تمننننن  وكفيلنننننه الموفننننند مطالبنننننة

 لعنننننننام/ 3/ رقننننننن  التشنننننننريعي المرسنننننننوم حكنننننننام  طبنننننننق والنننننننمر م2113 لعنننننننام/ 6/ رقننننننن  التشنننننننريعي المرسنننننننوم
 لعنننننننام/ 21/ رقننننننن  والقنننننننانون  1941 لعنننننننام/ 41/ رقننننننن  القنننننننانون  حكنننننننام  ظنننننننل فننننننني الموفننننننندين علنننننننى م2114
 منننننننام  المن نننننننورة والقضنننننننايا م1/3/2113 تننننننناري  منننننننن بننننننندءا   الصنننننننادرة المطالبنننننننات جمينننننننع وعلنننننننى م2114
 .مبرم قطعي قرار بها يصدر ل  التي الش ن بهما المتعلقة القضاء

 يتمحننننننور القضنننننية منننننمك فننننني الماثنننننل الننننننااع بننننن ن الملنننننف فننننني المبنننننرزة األوراق منننننن الثابننننن  إن حينننننث ومنننننن
 فنننننني الموفنننننندين علننننننى وتعديالتننننننه م2114 لعننننننام/ 3/ رقنننننن  التشننننننريعي المرسننننننوم حكننننننام  تطبيننننننق منننننند  حننننننول
 لجهنننننننننة وذلنننننننن  م2114 لعننننننننام/ 21/ والقنننننننننانون 1941 لعننننننننام/ 41/ رقنننننننن  العلمينننننننننة البعثننننننننات قننننننننانوني ظننننننننل

 .يفادكإ مدة  الل الموفد على المصروفة والنفقات المرتبات ضعف و  بمثل المطالبة

: ننننننننه  علننننننى نصننننننن  قنننننند م2113 لعنننننننام/ 6/ رقنننننن  التشننننننريعي المرسنننننننوم مننننننن/ 42/ المنننننننادة نإ حيننننننث ومننننننن
 م2114 لعننننننام/ 21/ رقنننننن  العلميننننننة البعثننننننات لقننننننانون   اضننننننعين القننننننانون  مننننننما نفنننننناذ قبننننننل فنننننندون المو  يبقننننننى)

 .القانون  مما من/ 69-61-61-59/د/44/ المواد حكام  عليه  وتطبق

 يفنننناداإل منننندة علننننى يحصننننل الننننمر الموفنننند طالننننريُ ): نننننه  علننننى المرسننننوم مننننم مننننن/ 59/ المننننادة نصنننن  وقنننند
 جنننننننوراأل بضنننننننعف بالتضنننننننامن وكفيلنننننننه العلمننننننني الم منننننننل علنننننننى حصنننننننوله لعننننننندم يفنننننننادكإ وينهننننننني ساسنننننننيةاأل

 .(يفاداإل مدة ثناء  عليه المصروفة والنفقات
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  ينننننر السنننننابقة يفننننناداإل قنننننوانين ظنننننل فننننني الموفننننندين بننننن ن المتقننننندمين النصنننننين منننننن سنننننتفاديُ  ننننننهإ حينننننث ومنننننن
/ 59/ المننننننادة حكننننننام  تطبيننننننق فنننننني ذكننننننرك السننننننالف م2113 لعننننننام/ 6/ رقنننننن  المرسننننننوم حكننننننام  مننننننن نمسننننننتثني

 .ليه ع

 وبصننننرف االساسننننية يفنننناداإل منننندة علننننى( ولاأل المنننندعي) الموفنننند حصننننول ثبنننن  قنننند وطالمننننا نننننهإ حيننننث ومننننن
ننننننن الن نننننننر  النفقنننننننات بضنننننننعف طالنننننننريُ  فإننننننننه ال م  مننننننننه المطلوبنننننننة العلمينننننننة الشنننننننهادة علنننننننى حصنننننننل ذاإ اعمي

 المدعينننننننة الجهنننننننة مطالبنننننننة تةنننننننون  وعلينننننننه بياننننننننه  تقننننننندم لمنننننننا وفقنننننننا   يفنننننننادكإ مننننننندة  نننننننالل علينننننننه المصنننننننروفة
 ليننننهإ اسننننتند فيمننننا الطعننننين الحكنننن  يءنننندو وعليننننه الننننرفض ومسننننتوجبة بالت يينننند جننننديرة  يننننر( ضنننندما المطعننننون )

 كننننننون  2114 لعننننننام/ 21/ والقننننننانون  1941 لعننننننام/ 41/ رقنننننن  االيفنننننناد قننننننانوني حكننننننامب  الموفنننننند تشننننننميل مننننننن
 حسنننننناب بطريقننننننة فقننننننط يتعلننننننق التنننننناري  مننننننما ن  ذإ لءنننننناءاإل مسننننننتوجر م1/3/2113 قبننننننل  تمنننننن المطالبننننننة
 بنننننالليرة يعادلهنننننا منننننا و  االجنبننننني وبنننننالقطع التسنننننديد  و التحوينننننل بتننننناري  عانننننن  ذاإ ومنننننا والمرتبنننننات النفقنننننات
 .وتعديالته م2114 لعام/ 3/ رق  التشريعي المرسوم عليه نج ما وفق السورية

 اءتجنننن المدعيننننة للجهننننة اإلدارة مطالبننننة ن  لننننىإ ابتننننداء   شننننارةاإل تجنننندر فإنننننه تقنننندم لمننننا وفقننننا   نننننهإ حيننننث ومننننن
 دل ُعننننن ثننننن  ومنننننن النفقنننننات وبضنننننعف السنننننورية بالعملنننننة الموفننننند علنننننى المصنننننروفة والمرتبنننننات بالنفقنننننات بداينننننة
 بنننننالليرة يعادلهنننننا منننننا و  االجنبننننني بنننننالقطع والمرتبنننننات النفقنننننات منننننمك لتشنننننمل طعنهنننننا بعريضنننننة المطالبنننننة تلننننن 

 .وتعديالته م2114 لعام/ 3/ رق  للمرسوم ذل  في مستندة التسديد بتاري  السورية

نننن الن ننننر وبصننننرف نننننهإ حيننننث ومننننن  لتنننناري  العبننننرة فننننإن النننندعو   قامننننةإ بعنننند و  قبننننل المطالبننننة عاننننن  ذاإ اعمي
 النفقننننننننات حسنننننننناب نيتعننننننننيي  ال فإنننننننننه م1/3/2113 تنننننننناري  قبننننننننل تمنننننننن  المطالبننننننننة  انننننننننع ولمننننننننا  المطالبننننننننة
 ال يننننننةالمدع الجهننننننة فننننننإن وعليننننننه التسننننننديد ولنننننيس التحويننننننل بتنننننناري  الي إ الموفنننننند علننننننى المصننننننروفة والمرتبنننننات

 حنننننددتها والتننننني يفنننننادكإ  نننننالل الموفننننند علنننننى المصنننننروفة والنفقنننننات المرتبنننننات ضنننننعف بننننندفع الي إ لامنننننةمُ  تةنننننون 
 بمبلنننننق والمقننننندرة م15/11/2119 بتننننناري  الحسنننننكة مالينننننة مديرينننننة لنننننىإ الموجهنننننة مطالبتهنننننا بموجنننننر اإلدارة

 املعنننننننننن/ 3/ رقنننننننننن  التشننننننننننريعي المرسننننننننننوم فنننننننننني المشننننننننننرع قصنننننننننندك مننننننننننا ن  بحسننننننننننبان/  .ل 1262446241/
 يصننننندر لننننن  والتننننني القضننننناء منننننام  ورةالمن ننننن القضنننننايا جمينننننع علنننننى حكامنننننه  تطبينننننق منننننن وتعديالتنننننه م2114

 كانننننن ولنننننو  حتنننننى المرسنننننوم منننننما تطبينننننق منننننن المقامنننننة القضنننننايا تلننننن  تسنننننتثنى ال ن  منننننو قطعننننني قنننننرار بهنننننا
 ادر   ولنننننو التننننناري  منننننما قبنننننل المطالبنننننة كممننننن تةنننننون  ن  المقصنننننود ولنننننيس م1/3/2113 تننننناري  بعننننند المطالبنننننة
 نو  تمنننننايا منننننناق يكنننننون  ن  وعننننندال   قانوننننننا   المقبنننننول  ينننننر منننننن ننننننه  ذاإ رنننننراحة علينننننه لننننننج ذلننننن  المشنننننرع
 بالنفقننننات فيهننننا المطالبننننة وكاننننن  1/3/2113 تنننناري  بعنننند القضنننناء مننننام  تقننننام سننننوف التنننني القضننننايا تعامننننل

 التننننناري  قبنننننل ةالمطالبننننن وكانننننن  القضننننناء منننننام  فعنننننال   المقامنننننة القضنننننايا منننننن  مينننننا معاملنننننة التننننناري  منننننما قبننننل
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 المشننننننرع رادةإ معننننننه لتصننننننادف القانونيننننننة للنصننننننوح بتفسننننننيرك دارر اإل القاضنننننني دور ينننننن تي ومنننننننا المننننننمكور 
 .ابتءاك فيما

 "األسباب لهذه"
 :  يلي بما المحكمة حكمت

 . شكال   الطعن قبول :حوأ  

 .الطعين الحك  وألءاء موضوعا   قبوله :ثانيا  

 .شكال   الدعو   قبول :ثالثا  

  .القضية ممك في الصادر التنفيم وقف قرار مفعول نهاءوأ موضوعا   رفضها :فابعا  

 تعاب  مقابل سنننننورية ليرة لفو  والمصننننناريم الرسنننننوم( ضننننندما المطعون ) المدعية الجهة تضنننننمين: خاكإكككا  
 .المحاماة

 م9/21/1111 في الواقع هـ2221//    في علناً  وتلي صدر قراراً 
 

 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                        
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 الثالثالباب  

 ضرائب ورسوم
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 م1111( لعام 4/ع/282القرار رقم )
 م1111( لعام 2198في الطعن ذي الرقم )

ج ادفة الدوائخ الجاليو ب اوكتلخ اأجتهاد على حن ييام الجتلف بتإكديد الضخي و الجت للو على حعجاله إلى
كأه وسبل إساكو الدعمى بصكككددها ودون الت  ط خطيا  على اله باوكككتخدادها ودون وسم  إ خاه عليه كن 
اإلدافة لتإككككديد الضككككخي و كن إنذاف حو ا ز ااتياطي حو تأ  ذي حو بي  ألكماله كن حجل ت صككككك ل كبل  

 كأاط ذل .- لجطال و باوتخدادهاطا  ل له ةي االضخي و  عتبخ إسخافا  كأه بص تها و ولا
 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 إن المحكمة اإلدارية العليا

م بمقر مجلس 4/6/2121ه الموافق 1441في الجلسنننننننننننننننة العلنيننة التي عقنندتهننا يوم األحنند الواقع في   /  /
 الدولة بدمشق بالهيئة المشكلة من المستشارين:

 رئيسا          المستشار سليمان مداح              

 المستشار حسام شويكي                     عضوا  

 المستشار  حمد علي                        عضوا  

 بحضور مفوض الدولة القاضي السيد حسن علي.

 

 إضافة لمنصبه.-: وزير الماليةال هو الطاعأو

 فته.إضافة لوظي-مدير عام الهيئة العامة للضرائر والرسوم                

 إضافة لوظيفته.-مدير مالية دمشق                

 "ُتمثله  إدارة قضايا الدولة"                                                    

 دكككككككض
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 ُيمثلها-: الشنننننننركة الوطنية لثن مة واالتصننننننناالت والحواسنننننننير المحدودة المسننننننن وليةال هو الجطعمن ضكككككدها
  .ش(.-المحاميان )ف. 

 المحكمة""
 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.

 ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية فهو جدير بالقبول شكال .

/ تننناري  662ومن حينننث إن اإلدارة الطننناعننننة تهننندف من طعنهنننا التورننننننننننننننننل إلى إلءننناء الحك  الطعين رق  /
فيما قضننننننننننى به من تقرير قبول دعو  الجهة  2113عام ل 1362/1في الدعو  رق   سننننننننننا   23/9/2113

المدعية شننكال  وقبولها موضننوعا  ت سننيسننا  على  ن الحك  الطعين قد بني على  ط  في تطبيق القانون وت ويله 
 وذل  تمهيدا  للحك  برفض الدعو  إن ل  يكن شكال  فموضوعا .

بما اسنننننننننتبان من األوراق المبرزة في حسننننننننن-ومن حيث إن الوقائع في القضنننننننننية محل القرار الطعين تتحصنننننننننل
مكلفة بالضننننننننريبة على الد ل من زمرة األرباح الحقيقية ور   -المطعون ضنننننننندما-ب ن الجهة المدعية-الملف

 نها متقيدة ببيانات  عمالها وتمسن  دفاتر ن امية وقيود محاسنبية رحيحة وتتقدم ببيانات  عمالها إلى الدوائر 
انونية  رننننننوال  فقد فوجئ  م  را  باعتماد مراقبة الد ل لد  اإلدارة المدعى المالية الملتصننننننة ضننننننمن المدة الق

م دون م يد قانوني بشنننننننننننننكل 2119على التةليم المباشنننننننننننننر عن  عمال الجهة المدعية لعام -الطاعنة-عليها
بعدم رننننننننننحة التةليم الممكور فقد -المطعون ضنننننننننندما-ملالف ألحكام قانون الد ل  ولقناعة الجهة المدعية

في حيننه إلى االعتراض على تقرير التةليم الم قن  إلى لجننة الفرض ومن ث  إلى لجننة إعادة الن ر بنادرت 
بعد  ن رفضننننننن  لجنة الفرض اعتراضننننننننها وتعديلها جائيا  لنسننننننننر األرباح ومن ث  تقدم  بدعواما محل القرار 

واعتبارك الغيا  و ير  2119الطعين بطلر الحك  بإعالن انعدام األسنا  القانوني لتةليفها بالضريبة عن عام 
منتج ألر  ثر قنانوني  ومن ث  إعنادة تةليفهنا وفقننا  لبينانناتهنا وقيودمنا التي تقندمنن  بهنا إلى الندوائر المنالينة عن 
العام الممكور دون تعديل  ر من النسنننننننننننننر الواردة فيها بما في ذل  النفقات المتعلقة بعام التةليم وما يترتر 

 سنننننسننننن  الجهة المدعية دعواما على القول  نها قام  بتن ي  دفاترما وقيودما  على ذل  من لثار ونتائج  وقد
بكل شفافية مع التقيد الةامل ب حكام القانون وبالتالي فإن تةليفها بشكل مباشر من قبل الدوائر المالية ليس له 

  ر م يد قانوني وال ينسج  مع  حكام قانون الد ل.

في حينننه مطننالننر الجهننة المنندعيننة بننالقول بنن ن الجهننة -الطنناعنننة-هننافي حين دفعنن  جهننة اإلدارة المنندعى علي
م كونها كان  2119المدعية ل  تتقدم بكامل الوثائق والثبوتيات الم يدة لبياناتها ونشاطاتها عن عام التةليم 

تتعامل مع السننننوق المحلية شننننراء وبيع ورننننيانة مما اسننننتدعى اللجوء إلى التةليم المباشننننر وفق  حكام الفقرة 
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ثبت  -وبنتيجة االعتراضنننننات-م وب ن لجنة إعادة الن ر2113/ لسننننننة 24/ من القانون /13/ من المادة // 
 / ل.  والمر  ربح قطعيا .335313111التةليم وفق لجنة الطعن ب رباح رافية قدرما /

 ومن حيث إن المحكمة التي ن رت في المنازعة بحث  في موضنننوعها وقضننن  بموجر قراراما الطعين بإلءاء
م موضننننوع الدعو  بكل ما يترتر عليه من لثار ونتائج  2119التةليم الضننننريبي للشننننركة المدعية عن عام 

 و حقيتها ب ن ُيعاد تةليفها استنادا  لبياناتها وقيودما المقدمة للدوائر المالية.

ها في مما ب وقد  سننسننن  المحكمة قضننناءما مما على النتيجة التي انته  إليها اللبرة الحسنننابية التي اسنننتعان 
 الصدد والتي اعتمدتها  ساسا  في الحك .

ومن حيث إن جهة اإلدارة الطاعنة ت سننننننننننننس طعنها المر اسننننننننننننتهدف  القرار الممكور على  ن كافة إجراءاتها 
تم  وفق األرول والقانون وال يجوز الطعن بقرار لجنة إعادة -المطعون ضدما-بصدد تةليم الجهة المدعية

در بالدرجة القطعية وال يقبل  ر طريق من طرق المراجعة بما فيها رقابة القضننننننننننننناء الن ر كون قراراما يصننننننننننننن
اإلدارر  وب ن لجنة الطعن قد راع  إلى حد كبير طبيعة نشنننناط الشننننركة المكلفة وما ورد في قيودما وبياناتها 

تعديل  وقد  دون  الضننريبية ال سننيما لجهة اعتماد النسننبة الع مى من المصنناريم والنفقات واإليرادات الدفترية
جاءت األرباح الصافية المعتمدة في الحدود الدنيا قياسا  ب مثال الشركة المكلفين في المهنة وطبيعة األرناف 

 المتاجر بها وموقع ممارسة العمل في سوق رئيسية وليس تةليفا  جاافيا .

عواما ب ن الشننننننننننننركة كان قد ومن حيث إن الثاب  من الوثائق المبرزة وبإقرار الجهة المدعية في اسننننننننننننتدعاء د
م موضننننوع الدعو  الماثلة إلى مالية دمشننننق بموجر اإليصننننال رق  2119سنننددت الضننننريبة عن عام التةليم 

م وقبنل إقنامنة الندعو  بحوالي السنننننننننننننننة تقريبا  وفي مما الصنننننننننننننندد كلف  24/12/2114/ط تناري  226133/
عراك بتسديد مبلق الضريبة تح  ت ثير اإل ببيان فيما كان  قد قام -المطعون ضدما-المحكمة الجهة المدعية

 وفي حال اإليجاب تقدي  ما يثب  ذل .

وتنفيما  لتةليم المحكمة  فادت بموجر ممكرتها الم ر ة في -المطعون ضنننندما-ومن حيث إن الجهة المدعية
 يمم ب ن تسننديدما لمبلق الضننريبة محل التةل1/3/2121م والم كد عليه بممكرتها الم ر ة في 23/3/2119

عننان تفنناديننا  إلجراءات التنفيننم التي تقوم بهننا النندوائر المنناليننة وفق قننانون جبننايننة األموال العننامننة من إنننمار يتبعننه 
حجا يسنيء إلى سنمعة الشركة ومكانتها باإلضافة إلى تعطيل  عمالها ألن الدوائر المالية ستمتنع عن منحها 

 براءة ذمة لةي تستطيع متابعة  عمالها.

هاد ممك المحكمة قد استقر على  ن قيام المكلف بتسديد الضريبة المتحققة على  عماله إلى ومن حيث إن اجت
الدوائر المالية بمبادرة منه وقبل إقامة الدعو  بصنننددما ودون التحفظ  طيا  على حقه باسنننتردادما ودون وقوع 
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طالبة سننننننننننننقاطا  لحقه في المإعراك عليه من اإلدارة لتسننننننننننننديد الضننننننننننننريبة الممكورة يعتبر إقرارا  منه بصننننننننننننحتها وأ
ل  تقدم بين يدر ممك المحكمة ما ُيثب  ممارسة اإلدارة -المطعون ضدما-باستردادما  وبما  ن الجهة المدعية

ألر وسنيلة من وسائل اإلعراك تجامها من إنمار  و حجا احتياطي  و تنفيمر  و بيع -الطاعنة-المدعى عليها
ل الدعو  وقد بادرت من تلقاء نفسننها وبمحض إرادتها بتسننديدما ألموالها من  جل تحصننيل مبلق الضننريبة مح

قبل إقامة الدعو  ودون  ر تحفظ على اسنتردادما كما سنلف بيانه فإن الباب يءدو موردا   مامها للعودة إلى 
المجادلة بعدم رنننحة تةليفها والمطالبة باسنننترداد ما كان  قد دفعته بهما الشننن ن وتءدو دعواما التي اسنننتهدف  

 قرار الصادر بتةليفها مستوجبة الرفض.ال

ومن حيث إنه في ضنننننننوء ما سنننننننلف بيانه يءدو الحك  الطعين وقد  ر  عن النهج المر سنننننننار عليه االجتهاد 
 واستقر وقد ناله الطعن المر استهدفه مستوجر اإللءاء وتةون الدعو  تبعا  لمل  متعينة الرفض.

 "لهذه األسباب"
 يلي:حكمت المحكمة باألكثرية بما 

 : قبول الطعن شكال .حوأ  

 : قبوله موضوعا  وألءاء الحك  الطعين.ثانيا  

 : قبول الدعو  شكال .ثالثا  

 : رفضها موضوعا .فابعا  

 : تضمين الجهة المطعون ضدما الرسوم والمصاريم والنفقات و لف ليرة سورية مقابل  تعاب المحاماة.خاكإا  

 م9/8/1111الموافق  ه2222حكمًا صدر وتلي علنًا في   /   /
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 م1112 لعام( 2/ع/289القرار رقم )
 م1112 لعام( 1258/2ذي الرقم ) في الطعن

تجإك  ال هو الجدعيو بأنها لي ت لق رخط التصديخ نظخا  لووضا  واألادا  التي  جخ بها البلد و ن إن 
ها ل اتا  ة ي ا  لنوت ابو لط حنه أ  صح حن  تمن وب  ان ك للا  على حف  الماس  وأ  جتن نًخانه إأّ 

ةي  وهذه األفبا  ت لى خاضكككعو للضكككخي و إأّ  واللت األفبا  ب إككك انها سد باإلع ان كن ضكككخي و األفبا 
 المافدة بلخاف تشكككج لها بلانمن اأوكككتثجاف والذي  إكككتت   كعه %30بأإككك و  اال ت لق ركككخط التصكككديخ

وهذان الشكككككخطان كتنزكان وحن عدم ت لق  يوإلغان اأوكككككتثأان باإلع ان الضكككككخيبعجال ك اع ل ركككككخط إ
 وعجال ك اع ل الشخط الثانيإالشخط األول  وبغض الأظخ عن وبب عدم ت لله( و يدي اتجا  إلى عدم 

  كأاط ذل .
 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 إن المحكمة اإلدارية العليا

م  بمقر مجلس 23/6/2121منننننننننننننن الموافق 1442في الجلسة العلنية التي عقدتها يوم االثنين الواقع في  /  /
 الدولة بدمشق بهيئتها المشكلة من المستشارين:

 رئيسا                          السيد القاضي الدكتور عارف إبراهي           نائر رئيس مجلس الدولة         

 عضوا          السيد  سان السال                                                        

 عضوا                                                          السيد حسام شويكي 

 .بحضور مفوض الدولة القاضي مامر  بو رافع 

 

 .إضافة لمنصبه-وزير المالية ال هككككو الطاعأككككو:

 .إضافة لوظيفته–رئيس الهيئة العامة للضرائر والرسوم                   

 .إضافة لوظيفته-مدير مالية دمشق                   
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 .إضافة لوظيفته-رئيس مجلس إدارة ميئة االستثمار السورية     

  "تمثله  إدارة قضايا الدولة"                                                                      

 ضككككككككككككككد

 .ق(. )كيلها المحامي و -رفلةللد)ح( : شركة ال هو الجطعمن ضدها

 "المحكمة"
 .طالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولةبعد اال

 ن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية.إومن حيث 

بدعو   مام محكمة  25/6/2113ن وقنائع الندعو  تتحصننننننننننننننل  ن وكيل الجهة المدعية تقدم بتاري  إوحينث 
دا  من الوثائق جاء فيها  ن الجهة المدعية قام  بت سيس شركة بالمدينة القضاء اإلدارر بدمشق مرفقا  بها عد

نتا  حديد التسنننليح العادر والمحلان ومقاطع أالصنننناعية بعدرا  ايتها إقامة منشننن ة رنننناعية مدفها رنننناعة و 
ليصننبح وقد ت  تمديد مدة التنفيم  1991/ لعام 11البروفيالت وقد ت  تشنميل المشنروع بقانون االسنتثمار رق  /

شهرا  وقد ردر قرار وزير االقتصاد والتجارة بالتر يج بت سيس الشركة بتاري   121شنهرا  عوضا  عن  132
علما   نه ت   24/3/2113/ تاري  3394وقد حصننل  على سننجل تجارر بريم دمشننق برق  / 3/11/2113

عن رئيس مجلس الصننننننننادر  26/11/2116/م.ح.ع تاري  12تشننننننننميلها بقانون االسننننننننتثمار بموجر القرار 
من انتا  المعمل مشننمولة  %25والمر نج على  ن يت  تصنندير -رئيس المجلس األعلى لالسننتثمار-الوزراء

  ن الدوائر المالية قام  بتةليفها بالضننننننريبة عن  عوام إالي  3/11/2111عفاء الضننننننريبي وذل  منم تاري  باإل
2111 -2112-2113. 

يفها بالضننننننننننريبة عن األعوام الممكورة فقد تقدم  بالدعو  الماثلة ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشننننننننننروعية تةل
 طالبة وقف تنفيم اإل بارات اآلتية:

لعام التةليم  23/5/2113المبلق لهنا بتناري   21/3/2113تناري   61/2113ط-61 بنار رق  اإل -1
2111. 

لعننام  العننائنند 23/5/2113المبلق لهننا بتنناري   22/3/2113تنناري   61/2113/ط/61اإل بننار رق   -2
 .2112التةليم 

 .29/12/2114 بار رق  بال تاري  اإل -3
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الوارد بقرار التشننننننننميل رق   %25وبالنتيجة إلاام ميئة االسننننننننتثمار السننننننننورية بإلءاء شننننننننرط التصنننننننندير بنسننننننننبة 
وألاامها بتسنطير كتاب إلى مديرية مالية دمشق لتنفيم مضمونه  روال  وكمل  إلاام  2116/م.ح.ع لعام 12

-2111ةليم عوام الت  بإلءاء الضرائر المترتبة عليها نتيجة عدم تنفيم شرط التصدير عن  مالية ريم دمشق
212-2113. 

سننننننننننسنننننننننن  الجهة المدعية دعواما على  نه في ظل األحدا  التي يمر بها البلد كان يوجد اسننننننننننتحالة في  وقد 
بمنطقة تواجد المعمل وتوقف عن العمل عند بدء األحدا   2112التصنننندير وقد بدء المعمل انتاجه منم عام 

 والتي مي منطقة سا نة وكان يوجد استحالة في ورول العاملين إليها.

ن جهة اإلدارة المدعى عليها طلب  رد الدعو  ت سننيسننا  على  نه ت  تةليم الجهة المدعية بنسننبة إومن حيث 
دير   تحقق شرط التصمن  عمالها في  عوام التةليم موضوع الدعو   سوة ب مثالها و ن الجهة المدعية ل 9%

 الواردة بقرار تشميلها بقانون االستثمار لمل  ل  يت  اعفائها من الضريبة. %25بنسبة 

فيه وقف تنفيم اإلنمار   التمسننننن 25/6/2119ن الجهة المدعية تقدم  بطلر عارض م رخ في إومن حيث 
بة األرباح الحقيقية عن المتضننمن مطالبة الجهة المدعية بتسننديد ضننري 22/4/2113/ تاري  422363رق  /

/م تننناري  236/1رننننننننننننننننندرت محكمنننة القضننننننننننننننننناء اإلدارر قرارمنننا رق   وقننند  2112-2111عنننامي التةليم 
ق  ق من قبل المحكمة اإلدارية العليا بقرارما ر دي وقد ُر   القاضي بوقف تنفيم القرار المشكو منه 16/6/2119

 .2119لعام  5534/2 سا   31/11/2119تاري   2/ع/416

تنننناري   622339دم وكيننننل الجهننننة المنننندعيننننة بطلننننر عننننارض التمس فيننننه وقف تنفيننننم االنننننمار رق  عمننننا تقنننن
رننننننننندرت محكمة  وقد  2113القاضننننننننني بتةليم الجهة المدعية بالضنننننننننريبة عن عام التةليم  14/1/2113

 القاضي بوقف تنفيم القرار المشكو منه. 21/4/2119/م تاري  319/1القضاء اإلدارر قرارما رق  

 1213سننننا    16/3/21212تاري   359/6لمحاعمة  رنننندرت المحكمة قرارما المطعون فيه رق  وبنتيجة ا
القاضنننني بقبول الدعو  موضنننوعا  في شنننطر منها وألءاء التةليم الضننننريبي المترتر على الجهة  2121لعام 

بما يترتر على ذل  من نتائج  2113-2112-2111المدعية على عدم تنفيم شننننننننرط التصنننننننندير عن  عوام 
 فض ما يجاوز ذل  من طلبات.ور 

دت حكمها على  سننننننننا   ن الجهة المدعية تسننننننننتفيد من ن المحكمة مصنننننننندرة الحك  الطعين شننننننننيي إومن حيث 
ولءاية  1/1/2119اعتبارا  من  1991/ لعام 11اإلعفاء الضنننننننننننريبي بموجر  حكام قانون االسنننننننننننتثمار رق  /

نتا  للضريبة لعدم تمكن الجهة المدعية من من اال %25لام باقتطاع نسنبة او ن مراقر الد ل  1/6/2111
ميئة -( اسننننننننننننننتنادا  إلى قرار رئاسننننننننننننننة مجلس الوزراء2113-2112-2111التصنننننننننننننندير  الل ممك األعوام )
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رنننننننحاب  المر نج على عدم اسنننننننتفادة  29/12/2113/ تاري  536/311111رق  -االسنننننننتثمار السنننننننورية
مل ن مما القرار ال يشنننأو   في حال عدم التصنننديرعفاءات المنصنننوح عليها في قرار التشنننميل العالقة من اإل

 نه ال يسرر ب ثر رجعي وكمل  استنادا  إلى اللبرة الفنية الثالثية الجارية  مامها.الجهة المدعية أل

ومن حينث إن جهنة اإلدارة بنادرت للطعن بنالقرار المنمكور على اعتبنار  ننه جاء مبنيا  على ملالفة في تطبيق 
ا  على  ن تةليم الجهة المدعية موافق لثرنننول والقانون في ضنننوء عدم تحقيق شنننرط القانون وت ويله ت سنننيسننن

 من االنتا . %25التصدير بواقع 

-2111ن الجهنة المندعينة تهندف من دعوامنا إلى إلءناء تةليفهنا بنالضننننننننننننننريبة عن  عوام التةليم إومن حينث 
 وكمل  إلاام ميئة االستثمار السورية بإلءاء شرط التصدير. 2112-2113

ف  الجهة المدعية المطعون ضدما بالضريبة عن ن من وثائق الدعو   ن الدوائر المالية كلي نه تبيي إومن حيث 
كما مو  %25 عوام التةليم المشنننكو منها ت سنننيسنننا  على  ن الجهة المدعية ل  تحقق شنننرط التصننندير بنسنننبة 

/م.ح.ع لعام 12ى لالستثمار رق  وارد في قرار تشميلها بقانون االستثمار الصادر عن رئيس المجلس األعل
2116. 

ومما   ن من وثائق الدعو   ن الجهة المدعية حقق   رباح عن  عوام التةليم المشنننننكو منهنه تبيي إومن حيث 
مك األرباح ن المبد  العام مو إ ضاع مأو   ثاب  بتقرير اللبرة الحسابية الثالثية ول  تعارض به الجهة المدعية

عفاء ممك األرباح من الضننننريبة في حال تحقق شننننرط وارد بقرار تشننننميل الجهة إ ء مو إلى الضننننريبة واالسننننتثنا
 من االنتا  للتصدير. %25المدعية بقانون االستثمار ومما الشرط مو تحقيق نسبة 

ا كان من الثاب   ن الجهة المدعية ل  تحقق مما الشنننننننننرط ومما  مر ال تمارر به الجهة المدعية لمل  فإن ولمي 
 عفاء الضريبي.ق مما الشرط سي در حكما  إلى إلءاء االستثناء المتمثل باإلانتفاء تحق

و ما لجهة ما تتمسن  به الجهة المدعية ب نها ل  تحقق شنرط التصندير ن را  لثوضاع واألحدا  التي يمر بها 
ببا  رحيحا  ن س  نه ال يصنح  ن يكو البلد فإن مما الدفع وأن كان محققا  على  رض الواقع وال يمكن نةرانه إالي 

لالسنننننننتجابة لطلبات الجهة المدعية في ضنننننننوء  ن الجهة المدعية حقق  األرباح وممك األرباح تبقى  اضنننننننعة 
ان عمال مفاعيل شنننرط اإللءاء وممان الشنننرطإ   في حال تحقق شنننرط التصننندير والمر يسنننتتبع معهللضنننريبة إالي 

ال عمإ تحققه( سننني در حكما  إلى عدم  متالزمان و ن عدم تحقق الشنننرط األول )وبءض الن ر عن سنننبر عدم
 مفاعيل الشرط الثاني مما يتعين معه مدر دفوع الجهة المدعية لهمك الناحية.

و ما لجهة مطالبة الجهة المدعية بإلاام ميئة االسنننننننتثمار بإعفائها من شنننننننرط التصننننننندير فإن محكمة القضننننننناء 
طلبات الجهة المدعية وأن الجهة المدعية اإلدارر بقرارما المطعون فيه رفضنننننننن  ما يجاوز طلر اإلعفاء من 
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ل  تبادر للطعن بالحك  لجهة رفض طلبها )المتمثل بإلاام ميئة االسننننننننننننننتثمار السننننننننننننننورية إلعفائها من شننننننننننننننرط 
 التصدير(.

لنملن  فنإن رفض منما الطلر قد  دا متحصنننننننننننننننا  ول  يعد جائاا  قانونا  معالجته من قبل المحكمة اإلدارية العليا 
  للطعن به.باعتبارك ليس محال  

ن الحك  الطعين إذ سنننننننننننننننار على  ير النهج سنننننننننننننننالف الننمكر يكون متعين اإللءنناء تمهينندا  لرفض إومن حيننث 
 الدعو .

 "لهذه األسباب"
 :حكمت المحكمة بما يلي

 قبول الطعن شكال . وال : 

 قبوله موضوعا  وألءاء الحك  الطعين.ثانيا : 

 قبول الدعو  شكال  ورفضها موضوعا .ثالثا : 

 إنهاء مفاعيل قرارات وقف التنفيم الصادرة بالقضية.رابعا : 

 / ل.  مقابل  تعاب المحاماة.1111تضمين الجهة المطعون ضدما الرسوم والمصاريم و/ امسا : 

 م 14/8/1112هـ  الموافق في 2221قرارًا صدر وتلي علنًا في  /  / 
 إتشاف                             فئيس الج تجوالجإتشاف                                الج          
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 م1112( لعام 2/ع/488القرار رقم )
 م1112( لعام 982/2في الطعن ذي الرقم )

اوككتلخ اأجتهاد على حن تإككديد الضككخي و خنل الإكك خ بالدعمى دون ال صككمل على إذن الج تجو ُ عتبخ 
حن ييام اإلدافة حثأان وككك خ الدعمى بإجخان زجخي كتجثل إسخافا  كن الجدعي بصككك و التًليل الضكككخيبيو إّأ 

للضككككككخي و إسخافا  كأه بصكككككك و التًليل  هبصككككككدوف سخاف ا ز تأ  ذي ب ق الجدعي أ   عل كن تإككككككديد
الضخيبي ب إ ان حن تإديد الضخي و ةي هذه ال الو كا هم إأ دة  لإلجخان الزجخي الصادف ب لهو كأاط 

 ذل .
الجلطم  ر خ كلزم سانمنا  بجإكككك  س مد ووكككك نب ك اوككككبيو وتلد ي بياناب  إن الجتلف بضككككخي و الدخل-

الدوائخ الجاليو ب  ي حعجاله وحفبااه الإكأميو كجا هم رأن الجتلف بضخي و األفبا  ال ييييو و ن تلديخ 
تلك  األفبكا  إّنجكا يتي كن سبل ل ان بدائيو واوكككككككككتلأافيو تشكككككككككتل لدى الدوائخ الجاليو لهذا الغخ  ويتي 

 أيل الجتلف بضخي و الدخل الجلطم  على هذا األوا .تص
 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 إن المحكمة اإلدارية العليا

م بمقر مجلس 21/12/2121ه الموافق 1443في الجلسة العلنية التي عقدتها يوم الثالثاء الواقع في   /   /
 الدولة بدمشق بالهيئة المشكلة من المستشارين:

 كتور عارف إبراهي                     نائر رئيس مجلس الدولة                   رئيسا  القاضي الد

 السيد كارم  الي                                                                            عضوا  

 عضوا                السيد حسام شويكي                                                           

 بحضور مفوض الدولة القاضي السيد مامر  بو رافع.

 ه(  والد المرحوم )ع.ر( وكيله  المحامي )ب.ق(.-خ-ع-م- -: )طال هو الطاعأو

 دككككككككض



 مجلس الدولة السوري

 

52 

 إضافة لمنصبه.-: وزير الماليةال هو الجطعمن ضدها

 إضافة لوظيفته.-مدير مالية دمشق                        

 إضافة لوظيفته.-المدير العام للهيئة العامة للضرائر والرسوم                        

 "ُتمثله  إدارة قضايا الدولة"                                                              

 "المحكمة"
 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.

 إجراءاته الشكلية.ومن حيث إن الطعن استوفى 

ومن حيث إن وقائع ممك القضننننية تتحصننننل حسننننبما اسننننتبان من الوثائق المبرزة  ن وكيل الجهة المدعية تقدم 
بدعو   مام محكمة القضنناء اإلدارر بدمشننق مرفقا  بها عددا  من الوثائق جاء فيها  ن  11/11/2113بتاري  

شننننننننننننننق/منطقة سنننننننننننننناروجة ومو مكلف بضننننننننننننننريبة الد ل الجهة المدعية تمل  فندق الربيع الةائن في مدينة دم
/ حيث 615ُن   بحق الجهة المدعية محضنر ضبط استعالم ضريبي رق  / 23/9/2114المقطوع  وبتاري  

مبيعنات ما بين التةليم المالي لد  الدوائر المالية والمبيعات الفعلية عن فرق تبيين لمن مي الضننننننننننننننبط وجود 
 رننننننننننننننننندرت لجنننننة التصنننننننننننننننيم البنننندائيننننة قراراتهننننا ذوات األرقننننام وبننننناء  عليننننه  2115/2116/2114 عوام 

ث  رننندر اإلنمار الم رخ في  12/9/2113( تاري  593/1/2113( و)592/1/2113( و )591/1/131)
ه إلى الجهة المدعية لتسننديد ضننريبة الد ل عن  عوام  31/9/2113 وبناء  عليه  2113ولءاية  2115الموجي

صنننننننيم البدائية  مام لجنة التصنننننننيم االسننننننتئنافية والتي  رنننننندرت قراراتها ت  االعتراض على قرارات لجنة الت
ولقنننننناعنننننة الجهنننننة  1/11/2113( تننننناري  236/6/131)-(215/6/131)-(234/6/131ذوات األرقنننننام )

المدعية بعدم مشننننننروعية الضننننننريبة المفروضننننننة وعدم انسننننننجامها مع الد ل الحقيقي لها فقد بادرت إلى إقامة 
 ة إلءاء قرارات اللجنة االستئنافية بما يترتر على ذل  من لثار ونتائج.الدعو  الماثلة طالب

ومن حينث إن جهنة اإلدارة المندعى عليهنا تقندم  بممكرة جوابية طالبة رد الدعو  لعدم قيامها على مسننننننننننننننتند 
قانوني رنحيح ت سنيسا  على  نه ت  تن ي  ضبط استعالم ضريبي بحق الجهة المدعية وفق األرول القانونية 

 حيث تبيين وجود مبيعات  ير مصرح بها.

ه(  والد المرحوم -خ-ع-م-ومن حيث إن الجهة المتد لة تقدم  بطلر تد ل بالدعو  من قبل كال  من ) 
 )ع.ر( طالبة االنضمام إلى الجهة المدعية متبينة دفوع طلبات الجهة المدعية.
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 سننننننننننننننا   12/5/2119/ تاري  353  /وبنتيجنة المحاعمة  رنننننننننننننندرت المحكمة قرارما المطعون فيه ذر الرق
والمر  لصنننننننن  فيه إلى رد الدعو  موضننننننننوعا  ت سننننننننيسننننننننا  على  ن الجهة المدعية قام   2119لعام  2213

دون الحصنننول على إذن المحكمة ومما يشنننكل  12/11/2113بتسنننديد الضنننريبة  ثناء السنننير بالدعو  بتاري  
 االجتهاد القضائي بهما الش ن. إقرارا  منها بصحة التةليم الضريبي وفق ما استقر عليه

ومن حينث إن الجهنة المدعية والمتد لة بادرت للطعن بالحك  على اعتبار  نه جاء مبنيا  على ملالفة القانون 
 14/11/2113تاري   515وت ويله وت سنننيسنننا  على  نه رننندر بحق الجهة المدعية قرار الحجا التنفيمر رق  

 12/11/2113الل مدة  مسة  يام مما حدا بها لتسديد الضريبة بتاري  والمبلق لها  روال  لتسديد الضريبة  
 لدرء إجراءات الحجا التنفيمر.

ومن حيث إنه ابتداء  ال بد من اإلشنننننارة  ن تسنننننديد الضنننننريبة  الل السنننننير بالدعو  دون الحصنننننول على إذن 
ا  في حال اتجاما  قانونيا  رننننحيحالمحكمة ُيعتبر إقرارا  بصننننحة التةليم الضننننريبي  إالي  ن مما األمر ال يعتبر 

رنننننننندر إجراء زجرر يتمثل بصنننننننندور قرار حجا تنفيمر بحق الجهة المدعية وبهمك المثابة فإن تسننننننننديد الجهة 
الضريبة دون إذن المحكمة ال ُيعتبر إقرارا  منها بصحة التةليم الضريبي المشكو منه ألن -الطاعنة-المدعية

ال دفع لإلجراء الاجرر الصنننننننادر بحقها وبالتالي فيكون ما قام عليه تسنننننننديد الضنننننننريبة في ممك الحالة ما مو إ
 الحك  الطعين برد الدعو  لهمك الناحية مفتقدا  لثسا  القانوني السلي .

ومن حيث إن المحكمة اإلدارية العليا قررت إجراء  برة حسننننننننننننننابية بمعرفة ثالثة  براء لبيان مد  انسننننننننننننننجام 
 مع  حكام قانون الد ل.-الطاعنة-هة المدعيةالتةليم الضريبي المفروض بحق الج

ومن حيث إن السنننننادة اللبراء المين نهضننننننوا بمهمة اللبرة الحسنننننابية تقدموا بتقرير  برته  األسنننننناسنننننني بتاري  
حيث  وضنننننننننننننحوا فيه  ن المعلومات التي ت    مما من قبل من مي الضنننننننننننننبط اسنننننننننننننتندت إلى  15/5/2121

 2115/2116فقط وقاموا بتقدير المبالق للعامين  2114دعية لعام المعلومنات المن  وذة من دفناتر الجهة الم
دون االعتمنناد على  ر وثيقننة  طيننة  و بيننان  طي  و  31/3/2114لءننايننة  1/1/2114والفترة الممتنندة من 

معلومات مادية تثب  رننننحة المبالق  وبمل  يكون محضننننر ضننننبط االسننننتعالم الضننننريبي المشننننكو منه ملالفا  
 ألحكام القانون.

ن حيث إن المحكمة كلف  الحقا  اللبرة الحسنننننابية بتقدير األرباح الصنننننافية ألعوام التةليم المشنننننكو منها  وم
حيث  لصننننننننوا فيه إلى تحديد األرباح  31/11/2121حيث تقدم السننننننننادة اللبراء بتقرير  برة تةميلي بتاري  

بمبلق  2114/2113م / ل.  ولدورة التصننني235113111بمبلق / 2115/2116الصننافية لدورة التصنننيم 
 / ل. .335113111/
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ومن حيث إن المحكمة وفي ضننوء دفوع الطرفين قررت إعادة اللبرة الحسننابية الثالثية بلبرة حسننابية حماسننية 
حيث انتهوا فيه  25/4/2121حيث تقدم السنادة اللبراء المين نهضنوا باللبرة الحسابية بتقرير  برته  بتاري  

للبرة الحسننابية وبالتالي إعادة سننريان مضننمون قرار لجنة التصنننيم البدائية رق  إلى اعتماد ما تورننل  إليه ا
و عدوا على ذل  بموجر تقرير  16/5/2113تاري   55/9/131المثب  اسننننننننتئنافا  بالقرار  5213/2/2113

 .12/3/2121 برته  التةميلي الم رخ في 

عتماد ما يين  ن السننننادة اللبراء  عدوا فيه إلى ا ومن حيث إنه بالتدقيق في تقرير اللبرة الحسننننابية اللماسننننية تب
ورد باللبرة الحسننننابية الثالثية إالي  نه  انتهوا إلى تثبي  قرار اللجنة االسننننتئنافية السننننابقة الصننننادرة بحق الجهة 

ومما جاء متناقضننننا  مع ما  لصنننن  إليه اللبرة الحسننننابية الثالثية التي  2113لعام  55/6/131المدعية رق  
/ ل.  ولعننامي 235113111بمبلق / 2115/2116ى تحنندينند األربنناح الصنننننننننننننننافيننة لعننامي التةليم انتهنن  إل
/ ل.  وبالتالي فإن المحكمة تر   ن اللبرة الحسابية اللماسية 335113111بمبلق / 2114/2113التةليم 

للبرة اجاءت متناقضننننننننننة فيما قام  عليه من  سننننننننننباب وما انته  إليه من نتائج األمر المر يتعين معه مدر 
الحسننننابية اللماسننننية واأل م بما  لصنننن  إليه اللبرة الحسننننابية الثالثية والتي جاءت موافقة لثرننننول والقانون 

 فيما قام  عليه من  سباب وما انته  إليه من نتائج.

ومن حيث إنه ابتداء  ال بد من اإلشنارة إلى  ن التهرب الضريبي مو كل فعل ملالف ألحكام قوانين الضرائر 
وم يقوم به المكلف بقصد التهرب من تسديد الضريبة  و الرس  كليا   و جائيا  من  الل ما يقدمه للدوائر والرس

 المالية من بيانات ومعلومات ملالفة للحقيقة  و ت  إ فا ما  و إنةارما.

وتعديالته فإن المكلف  2113/ لعام 24ومن حيث إنه وبمقتضننننننننى  حكام قانون الضننننننننريبة على الد ل رق  /
ضنننريبة الد ل المقطوع  ير ملام قانونا  بمسننن  قيود وسنننجالت محاسنننبية وتقدي  بيانات الدوائر المالية بحج  ب

 عماله و رباحه السننننننوية كما مو شننننن ن المكلف بضننننننريبة األرباح الحقيقية وأن تقدير تل  األرباح إنيما يت  من 
لد ل ءرض ويت  تصننننننننيم المكلف بضنننننننريبة اقبل لجان بدائية واسنننننننتئنافية تشنننننننكل لد  الدوائر المالية لهما ال

المقطوع على مما األسنننننننننننا  لمل  فإن واقعة التهرب الضنننننننننننريبي المنسننننننننننننوبة للجهة المدعية تءدو  ير قائمة 
ومرتةاة على مبرراتها القانونية السننليمة ويءدو ما انتهى إليه ضننبط االسننتعالم الضننريبي موضننوع الدعو  في 

  ير محله القانوني.

قد  جازت للدوائر  2115/ لعام 11/ من المرسنننننننننننوم التشنننننننننننريعي رق  /2المقابل فإن المادة /ومن حيث إنه وب
المالية بعد انقضاء مدة سنة من سريان تصنيم المكلف بضريبة الد ل المقطوع إعادة تصنيفه  إذا طر  تبدل 

  للدوائر المالية / منه قد  عط4نقصنننننانا   و زيادة عن رق   عماله   كما إن المادة / %25ال يقل عن نسنننننبة 
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الحق في إرنندار تةليم إضنننافي في حال ظهور معلومات جديدة  و اعتشننناف معلومات ل  يت  التةليم عنها 
  ثناء إجراءات التصنيم العادية.

ومن حيث إنه في ضنوء النصين القانونيين لنفي المكر وفي ضوء التقلبات االقتصادية الطارئة في البالد وما 
سنننعر الصنننرف وانعكاسنننها على  سنننعار السنننلع واللدمات في السنننوق تعد الدوائر المالية  رافقها من تءيرات في

محقة في إعادة التةليم بالضنريبة ولةن في ضنوء حج  النشاط الفعلي والحقيقي للمكلف والمر تر  المحكمة 
عوام التةليم أل  ن ما انته  إليه اللبرة الحسنننننننننابية الثالثية في تقريرما التةميلي من تحديد األرباح الصنننننننننافية

 المشكو منها جاء متناسبا  مع حج  النشاط الفعلي للجهة الطاعنة وفق ما سلف بيانه.

ومن حيث إن الحك  الطعين إذ سنار على  ير النهج سالف المكر يكون متعين اإللءاء تمهيدا  للحك  وفق ما 
  لص  إليه اللبرة الحسابية الثالثية.

 "لهذه األسباب"
 ا يلي:حكمت المحكمة بم

 : قبول الطعن شكال .حوأ  

 : قبوله موضوعا  وألءاء الحك  الطعين.ثانيا  

 : قبول الدعو  وطلر التد ل شكال .ثالثا  

-234/6/131: قبولهما موضننننننننننوعا  في شننننننننننطر منهما وألءاء قرارات اللجنة االسننننننننننتئنافية ذوات األرقام فابعا  
ذلنننن  من لثننننار ونتننننائج وألاام اإلدارة  بمننننا يترتننننر على 1/11/2113تنننناري   235/6/131-236/6/131

على  سننننننا   رباح رنننننننافية  2116-2115المدعى عليها بإعادة تةليم الجهة المدعية عن عامي التةليم 
بمبلق  2113-2114/ ل.  مليونان و مسمائة  لف ليرة سورية  وعن عامي التةليم 235113111وقدرما /

 سورية وبما يترتر على ذل  من لثار ونتائج. /ل.  ثالثة ماليين و مسمائة  لف ليرة335113111/

: إعادة نصننننننف رسنننننن  الطعن وكفالته للجهة الطاعنة وتضننننننمينها النصننننننف اآل ر وتضننننننمين الطرفين خاكإككككا  
 / ل.  مقابل  تعاب المحاماة.511المصاريم والنفقات منارفة وكال  منهما /

 م11/21/1112ه الموافق 2224قرارًا صدر وتُلي علنًا في   /  /
 الجإتشاف                                الجإتشاف                             فئيس الج تجو          
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 1129 لسنة( 2/ع/492) رقم القرار
 م1129 لسنة( 1128/2) الرقم ذات الطعن في

 لعكككككام/ 01/ فسكككككي الدولكككككو ةكككككي للعكككككاكل ن األواوكككككي اللكككككانمن  ةكككككي/ 120/ الجكككككادة ةكككككي الجشكككككخ  نإ
 ابتكككدان   واركككتخط والتل  كككد ال صكككخ وكككب ل علكككى الجإكككتل ل ب تكككي العاككككل اعت كككاف اكككاأب اكككدد 3112

 تبخيكككخه تمجكككب حوككك اب عكككن نكككاجي العاككككل غيكككاب  تكككمن  حأّ  حعكككنه إل هكككا الجشكككاف الجكككادة كطلككك  ةكككي
 تشكككتل ظكككخو  تعتخضكككه حو حوككك اب العاككككل تماجكككه سكككد حنكككه اةتكككخ  سكككد الجشكككخ  حن ب إككك ان وذلككك 

 كعهكككا   كككب واسعكككا   األوككك اب حو الظكككخو  تلككك  بالتكككالي وتًكككمن  بعجلكككه الت اسكككه دون  ت كككمل سكككاهخة سكككمة
 .العاكل غياب تبخيخ

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر  م21/5/2119 الموافق منننننننننننننننن1441/  / في الواقع االثنين ميو  عقدتها التي العلنية الجلسننة في

 :المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

 رئيسا          الدولة مجلس رئيس نائر  ابراهي  عارف السيد

 عضوا                       سكر سعيد محمد السيد

 عضوا                                      مقطرن  فرا  السيد

 .قدورال الله عبد السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

   

 إدارة لهمثتُ -لوظيفته إضافة– للطباعة العامة للم سسة العام المدير :(ضدها كطعمن  وهي الطاعأو  ال هككككككو
 .الدولة قضايا

 ضد

  )م.ع(. (:طاعأو وهي ضدها  الجطعمن  ال هو
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 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

)م.ع(  المدعينننننننة الجهنننننننة  ن فننننننني األوراق منننننننن اسنننننننتبان حسنننننننبما تنننننننتللج القضنننننننية وقنننننننائع نإ حينننننننث منننننننن
 المسننننتقيل بحكنننن  باعتبارمننننا قننننرار بحقهننننا رنننندر  نننننه قائلننننة بدمشننننق اإلداريننننة المحكمننننة  مننننام بنننندعواما تقنننندم 
 غيابهننننننننا و ن 9/11/2116 تنننننننناري  مننننننننن اعتبننننننننارا   وذلنننننننن  23/11/2116 تنننننننناري  963/943/12/2 بننننننننرق 
 تصننننرف تحنننن  نفسننننها وضننننع  وقنننند اإلدارة مننننع التوارننننل علننننى القنننندرة وعنننندم الشننننديد مرضننننها بسننننبر عننننان

 القانونيننننننة المهنننننل ضننننننمن وذلننننن  ال يننننناب لتبريننننننر 12/12/2116منننننن اعتبنننننارا   طبيننننننة تقنننننارير وقننننندم  اإلدارة
 دعوامننننا إلقامننننة بننننادرت فقنننند دارةاإل قننننرار مشننننروعية بعنننندم ولقناعتهننننا للعمننننل بإعادتهننننا تقنننن  لنننن  اإلدارة  ن إالي 

 ورنننننننرف للعمنننننننل وأعادتهنننننننا المسنننننننتقيل حكننننننن  القنننننننرار بإلءننننننناء عليهنننننننا المننننننندعى الجهنننننننة لننننننناامإ طالبنننننننة الماثلنننننننة
 رد فيننننننه التمسنننننن  عننننننارض بطلننننننر تقنننننندم  ثنننننن  9/11/2116 تنننننناري  مننننننن اعتبننننننارا   والتعويضننننننات الرواتننننننر

 وذلننننننن  الدولنننننننة لننننننند  قةسننننننناب  دمنننننننة لقننننننناء االجتماعينننننننة الت ميننننننننات م سسنننننننة إلنننننننى  .ل /46111/ مبلنننننننق
 .تقاعدر راتر ررف بهدف

 الطلننننننر قبننننننول بعنننننندم القاضنننننني الطعننننننين حكمهننننننا المحكمننننننة  رنننننندرت المحاعمننننننة وبنتيجننننننة نننننننهإ حيننننننث ومننننننن
 الطلننننننر فنننننني الننننننواردة بطلباتهننننننا مسننننننتقلة دعننننننو   بإقامننننننة حقهننننننا حفننننننظ مننننننع المدعيننننننة مننننننن المقنننننندم  العننننننارض
 موضنننننوعا   وقبولهنننننا ذلنننن  عننننندا فيمننننا شنننننكال   النننندعو   وقبنننننول  لنننننمل  قننننانوني مقتضنننننى ثمننننة عنننننان نإ العننننارض

 23/11/2116 بتنننننناري  الصننننننادر 963/943/12/2 رقنننننن  منننننننه المشننننننكو القننننننرار لءنننننناءوأ منهننننننا شننننننطر فنننننني
 بننننمات لعملهننننا المدعيننننة بإعننننادة عليهننننا المنننندعى الجهننننة والنننناام للطباعننننة العامننننة للم سسننننة العننننام المنننندير عننننن
 9/11/2116 تننننناري  منننننن والممتننننندة ملهننننناع عنننننن المدعينننننة انقطننننناع فتنننننرة واعتبنننننار فيهنننننا عانننننن  التننننني الفئنننننة

 المننننننادة مننننننن/ ب/ الفقننننننرة  حكننننننام عليهننننننا مطبقننننننا   22/11/2116 فنننننني منننننننه المشننننننكو القننننننرار رنننننندور ولءايننننننة
 ذلنننننن  يجنننننناوز مننننننا ورفننننننض 2114 لعننننننام/ 51/ رقنننننن  الدولننننننة فنننننني للعنننننناملين األساسنننننني القننننننانون  مننننننن/ 135/

 .طلبات من

 طالبننننة بننننه للطعننننن بننننادرت فقنننند الطعننننين الحكنننن  يننننهإل انتهننننى بمننننا قناعتهننننا ولعنننندم اإلدارة جهننننة نإ حيننننث مننننن
 تنننننننناري / 963/943 رقنننننننن  بننننننننالقرار المسننننننننتقيل بحكنننننننن  المدعيننننننننة اعتبننننننننار تنننننننن   نننننننننه علننننننننى ت سيسننننننننا   إلءنننننننناءك

 طلبهنننننا رفنننننض تننننن  وقننننند الدولنننننة فننننني للعننننناملين األساسننننني القنننننانون  منننننن 135 للمنننننادة اسنننننتنادا   23/11/2116
 عمنننننننل طبيعنننننننة نوأ الطلنننننننر تقننننننندي  بتننننننناري  نواألربعننننننني اللامسنننننننة سنننننننن تجننننننناوزت عونهنننننننا للعمنننننننل باإلعنننننننادة
 عنننننل فننننني وكانننننن  بالعمنننننل ملتامنننننة  ينننننر ومننننني بالمسننننن ولية والحنننننس العمنننننل علنننننى المثنننننابرة يتطلنننننر الم سسنننننة
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 رقننننننننن  بنننننننننالقرار اسنننننننننتقال  و ن لهنننننننننا سنننننننننبق وقننننننننند اإلنسنننننننننانية وال نننننننننروف واألن منننننننننة القنننننننننوانين تسنننننننننتءل منننننننننرة
 3/4/2112 تنننننننننناري  944 رقنننننننننن  بننننننننننالقرار العمننننننننننل إلننننننننننى  عينننننننننندت ثنننننننننن  23/3/1999 تنننننننننناري  244/433

 العمنننننننل عننننننن انقطعنننننن  المدعينننننننة نوأ 2113 لعننننننام 454/2رقنننننن  العليننننننا اإلدارينننننننة المحكمننننننة حكنننننن  بموجننننننر
 .25/11/2116 ولءاية 9/11/2116 من اعتبارا  

 طالبنننننة بنننننه للطعنننننن بنننننادرت فقننننند الطعنننننين الحكننننن  إلينننننه انتهنننننى بمنننننا قناعتهنننننا ولعننننندم المدعينننننة نإ حينننننث ومنننننن
 والترفينننننننع للقننننننندم م ملنننننننة فعلينننننننة  دمنننننننة اللدمنننننننة واحتسننننننناب لتعويضننننننناتوا الرواتنننننننر لناحينننننننة جائينننننننا   فسنننننننله

 بشنننننننكل للعمنننننننل وأعادتهنننننننا القطعينننننننة الدرجنننننننة الحكننننننن  اعتسننننننناب وحتنننننننى 9/11/2116 تننننننناري  منننننننن والمعننننننناش
 بتننننننناري   رنننننننيب  المدعينننننننة  ن علنننننننى طعنهنننننننا و سسننننننن  والتعويضنننننننات المسنننننننتحقات عافنننننننة ورنننننننرف فعلننننننني

 سنننننابقة مجمنننننة عنننننن نننننناج  بالمشننننني طراباضننننن منننننع شنننننديد القطنننننر ثننننننائي اضنننننطراب بمنننننرض 9/11/2116
  بننننرزت وقنننند النننندوام مننننن منعهننننا المننننرض ومننننما ومسننننتمر دائنننن  بشننننكل العننننال  ت  ننننم ومنننني اللننننويحي للتصننننلر
 فيننننه وضننننع  بطلننننر تقنننندم  عمننننا بهننننا ت  ننننم لنننن   نهننننا إالي  لننننإلدارة والمصنننندقة لننننمل  الم ينننندة الطبيننننة التقننننارير
 اللامسننننننننة بلءنننننننن  ب نهننننننننا الننننننننرد فةننننننننان 29/11/2114 تنننننننناري  261 بننننننننرق  اإلدارة تصننننننننرف تحنننننننن  نفسننننننننها

  الحننننق للعمننننل إعادتهننننا بعنننندم اإلدارة تعسننننف ن  وأاللمسننننين إلننننى اإلعننننادة سننننن رفننننع تنننن   نننننه علمننننا   واألربعننننين
 .وتعويضاتها  جورما عامل تستحق مي لمل  الضي  بها

 .شكال   بالقبول حرر  فهو الشكلية اجراءاته استوفى الطعنين عال نإ حيث ومن

 األساسننننننني القنننننننانون  فننننننني/ 135/ المنننننننادة فننننننني المشنننننننرع  ن إلنننننننى احاإللمننننننن بداينننننننة نيي يتعننننننن ننننننننهإ حينننننننث ومنننننننن
 سنننننبيل علنننننى المسنننننتقيل بحكننننن  العامنننننل اعتبنننننار حننننناالت حننننندد 2114 لعنننننام/ 51/ رقننننن  الدولنننننة فننننني للعننننناملين
 العامننننننل غيننننناب يكنننننون   الي   عنننننالك إليهنننننا المشنننننار المنننننادة مطلننننننع فننننني ابتنننننداء   اشنننننترط و ننننننه والتقييننننند الحصنننننر

 تواجننننننه قنننننند  نننننننه الحسننننننبان فنننننني وضننننننع قنننننند المشننننننرع  ن بحسننننننبان وذلنننننن  تبريننننننرك توجننننننر  سننننننباب عننننننن ننننننناج 
 تلننننن  بالتنننننالي وتةنننننون  بعملنننننه التحاقنننننه دون  تحنننننول قنننننامرة قنننننوة تشنننننكل ظنننننروف تعترضنننننه  و  سنننننباب العامنننننل
 .العامل غياب تبرير معه يوجر واقعا   الحاالت

 يتضنننننح فإنننننه المصننننندقة الطبيننننة التقنننننارير والسننننيما بنننننالملف المبننننرزة الوثنننننائق إلننننى وبنننننالرجوع نننننهإ حينننننث ومننننن
 العنننننننارض منننننننما و ن بعملهنننننننا االلتحننننننناق منننننننن ومنعهنننننننا بالمدعينننننننة  لننننننن ي  رنننننننحي وعنننننننارض منننننننرض منننننننناق  ن

 تنننننناري  ف143/ 13 رقنننننن  بالةتنننننناب ورد مننننننا ذلنننننن  ي كنننننند وممننننننا العمننننننل عننننننن غيابهننننننا سننننننبر مننننننو الصننننننحي
 الوضننننننننع  ن مننننننننن الم سسننننننننة إلننننننننى للطباعننننننننة العامننننننننة الم سسننننننننة فننننننننرع منننننننندير مننننننننن المرفننننننننوع 4/1/2113

 عنننننندم إلننننننى  د  الننننننمر األمننننننر األمثننننننل الشننننننكل علننننننى عملهننننننا بممارسننننننة لهننننننا يسننننننمح ال للمدعيننننننة الصننننننحي
 تصننننرف تحنننن  نفسننننها لوضننننع بننننادرت المدعيننننة  ن الثابنننن   ن عمننننا متةننننرر بشننننكل وتءيبهننننا بالنننندوام التاامهننننا
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 منننننندتها االسننننننتراحة بحاجننننننة  نهننننننا يشننننننعر طبنننننني تقريننننننر عننننننن نسننننننلة مرفقننننننة 13/11/2116 بتنننننناري  اإلدارة
 فننننني الصنننننحي وضنننننعها ودراسنننننة لعملهنننننا بإعادتهنننننا تقننننن  لننننن  اإلدارة  ن إالي  9/11/2116 منننننن عتبنننننارا  ا  شنننننهران
 األمنننننر  لل يننننناب مبنننننررة  سنننننباب منننننناق  ن وجننننندت المحكمنننننة فنننننإن ذلننننن  وعلنننننى الطبننننني التقرينننننر منننننما ضنننننوء
 ومشنننننوبا   السنننننلي  القنننننانوني محلنننننه  ينننننر فننننني المسنننننتقيل بحكننننن  باعتبارمنننننا الصنننننادر القنننننرار منننننن يجعنننننل النننننمر
 بهننننننما الطعننننننين الحكنننننن  اليننننننه انتهننننننى مننننننا وت يينننننند لءنننننناءكإ معننننننه يتعننننننين الننننننمر األمننننننر مشننننننروعيةال  ثلنننننني بعيننننننر
 .الش ن

 تننننناري  منننننن وتعويضننننناتها  جورمنننننا منحهنننننا لجهنننننة المدعينننننة الجهنننننة بمطلنننننر يتعلنننننق وفيمنننننا ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 بننننننين التفريننننننق يتعننننننين فإنننننننه فعليننننننة  دمننننننة الفتننننننرة مننننننمك اعتبننننننار مننننننع للعمننننننل إعادتهننننننا ولحننننننين 9/11/2116

 تحنننننن  نفسننننننها وضننننننع ولءايننننننة 9/11/2116فنننننني الواقننننننع العمننننننل عننننننن المدعيننننننة غينننننناب تنننننناري  مننننننن المنننننندة
 فننننننننني اإلدارة تصنننننننننرف تحننننننننن  نفسنننننننننها وضنننننننننع تننننننننناري  منننننننننن والمننننننننندة 13/12/2116 فننننننننني اإلدارة تصنننننننننرف

 المننننننادة منننننن /ب/ الفقنننننرة مهننننناتحك فإننننننه األولننننننى المننننندة  ن بحينننننث  للعمنننننل إعادتهنننننا ولءاينننننة 13/12/2116
 إداريننننننننننة إجنننننننننازة 13/12/2116 ولءايننننننننننة 9/11/2116 منننننننننن ال يننننننننناب ويعتبننننننننننر النننننننننمكر السنننننننننابقة/ 135/

 بنننننال  ارنننننة إجنننننازة البننننناقي يعتبنننننر عفايتهنننننا عننننندم وعنننننند المسنننننتحقة السننننننوية اإلدارينننننة إجازاتهنننننا منننننن محسنننننوبة
 عنننننندم نتبننننننيي   ن وبعنننننند فإنننننننه للعمننننننل إعادتهننننننا ولءايننننننة 13/12/2116 تنننننناري  مننننننن الثانيننننننة المنننننندة  مننننننا   جنننننر

  ربعننننون / %41/ بنسننننبة يقنننندر تعننننويض المدعيننننة منننننح تننننر   المحكمننننة فننننإن منننننه والمشننننك القننننرار مشننننروعية
 عامنننننل اعتبنننننار منننننع  فعنننننال   بالعمنننننل القينننننام السنننننتحقاقها يشنننننترط ال التننننني وتعويضننننناتها  جورمنننننا منننننن بالمائنننننة
 والقننننننندم المعننننننناش حسننننننناب فننننننني دا لنننننننة فعلينننننننة  دمنننننننة للعمنننننننل إعادتهنننننننا ولءاينننننننة 9/11/2116 منننننننن المننننننندة

 د لنننن ا  قانوننننن عليهننننا المترتبننننة الت مينيننننة االشننننتراعات مننننن يصننننيبها مننننا عنهننننا  درتنننن  ن علننننى للترفيننننع الم مننننل
 .طلبات من ذل  يجاوز ما ورفض الملتج الت ميني المرجع

 وفقنننا   قبولنننه عننندم معنننه يتعنننين ممنننا مسنننتقلة لننندعو   محنننل موضنننوعه فنننإن العنننارض بالطلنننر يتعلنننق فيمنننا  منننا
 .األولى الدرجة محكمة إليه اتجه  لما

 .المكر السالف لنهج وفقا   الطعين الحك  تعديل يتعين ف نه تقدم لما وفقا   نهإ حيث ومن

 "األسباب لهذه"
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .شكال   الموحدين الطعنين قبول: حوأ  
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 وفننننق الطعننننين الحكنننن  وتعننننديل منننننه شننننطر فنننني موضننننوعا   المدعيننننة الجهننننة مننننن المقنننندم الطعننننن قبننننول: ثانيككككا  
 :االتي

 .به مستقلة دعو   بإقامة المدعية الجهة ب حقية المسا  دون  ضالعار  الطلر قبول عدم -1
 .تقدم ما تجاوز فيما شكال   الدعو   قبول -2
 الصنننننادر 963/943/12/2 رقننننن  مننننننه المشنننننكو القنننننرار لءننننناءوأ منهنننننا شنننننطر فننننني موضنننننوعا   قبولهنننننا -3

 مننننننن عليننننننه يترتننننننر بمننننننا للطباعننننننة العامننننننة للم سسننننننة العننننننام المنننننندير عننننننن 23/11/2116 بتنننننناري 
 بتقاضننني و حقيتهنننا فيهنننا عانننن  التننني الفئنننة بنننمات لعملهنننا المدعينننة إعنننادة ذلننن  فننني بمنننا جونتنننائ لثنننار

 السننننننتحقاقها يشننننننترط ال التنننننني وتعويضنننننناتها  جورمننننننا مننننننن بالمائننننننة  ربعننننننون  %41 بنسننننننبة تعننننننويض
 واعتبنننننننار للعمنننننننل إعادتهنننننننا ولءاينننننننة 13/12/2116 تننننننناري  منننننننن الفتنننننننرة عنننننننن فعنننننننال   بالعمنننننننل القينننننننام
 المعنننناش حسنننناب فنننني دا لننننة فعليننننة  دمننننة للعمننننل إعادتهننننا ولءايننننة 9/11/2116 مننننن الفتننننرة عامننننل
 المترتبننننننة الت مينيننننننة االشننننننتراعات مننننننن يصننننننيبها مننننننا عنهننننننا تنننننن در  ن علننننننى للترفيننننننع الم مننننننل دموالق نننننن
 .طلبات من ذل  يجاوز ما ورفض الملتج الت ميني المرجع لد  قانونا   عليها

 .موضوعا   اإلدارة طعن رفض: ثالثا  

 منارنننننفة الطنننننرفين وتضنننننمين طعنهنننننا رسنننننوم وتضنننننمينها اإلدارة منننننن المقننننندم الطعنننننن النننننةعف مصنننننادرة :فابعكككككا  
 .األتعاب مقابل  .ل/ 511/ مبلق منهما وكل المصاريم

 م11/5/1129في الموافق هـ2221/ /    في علناً  وتلي صدر
 

 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م 1129لعام ( 2/ع/492) رقم القرار
 م1129 لسنة( 4541/2) الرقم ذي الطعن في

 اتهاذ ُتطبق له لت ي ل هو األجمف والتعميضكككككاب الجإكككككت لوالج العاكل على الجلخفة سانمنا  إّن األاتام 
 ذل . كأاط-طاةهاختالذي ثبت  على العاكل

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية مةالمحك إن
 مجلس بمقر م24/5/2119 الموافق منننننننننننننننن1441/ /   في الواقع االثنين يوم عقدتها التي العلنية الجلسننة في

 : المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

  رئيسا          الدولة مجلس رئيس نائر  براهي ا عارف السيد

  عضوا                             سكر سعيد محمد السيد

 عضوا                             العنادر  الد السيد

 .قدور الله عبد السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

 

  .الدولة قضايا إدارة مثلهتُ -لمنصبه إضافة-العدل وزير :الطاعأككككككو الك كهكو

 ضننننننننننننند

 )ع.ع(. :ضدها الجطعمن  ال هو

 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع وراقاأل على االطالع بعد

 .شكال   مقبول فهو الشكلية إجراءاته استوفى الطعن نإ حيث ومن
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 وبتنننناري  درعننننا عدليننننة لنننند  العنننناملين مننننن-المنننندعي–ضنننندك المطعننننون  بنننن ن تننننتللج الوقننننائع نإ حيننننث ومننننن
 هتركنننننن وتننننن  اإلرمننننننابي داعننننن  تن ننننني  قبننننننل منننننن العنننننناملين زمنننننالءك بعنننننض مننننننع طافنننننها ت تننننن  9/11/2116

 اإلدارة وكانننننن  بننننندرعا الجننننننائي األمنننننن فنننننرع قبنننننل منننننن النننننالزم الضنننننبط تن ننننني  وتننننن  23/11/2116 بتننننناري 
 وتمنننننن  اإلدارة تصننننننرف تحنننننن  نفسننننننه وضننننننع 15/12/2116 وبتنننننناري  المسننننننتقيل بحكنننننن  الطنننننناعن اعتبننننننرت
 بطلنننننننر بننننننندرعا العمالينننننننة البداينننننننة محكمنننننننة إلنننننننى بننننننندعواك  تقننننننندم وكنننننننان 5/4/2114 بتننننننناري  للعمنننننننل إعادتنننننننه
 .واستحقاقاته العمالية وحقوقه وتعويضاته  جورك بكافة له الحك  فيها يطلر 2/11/2113 بتاري 

 تنننننناري / 121/ رقنننننن  فيننننننه المطعننننننون  قرارمننننننا بنننننندرعا العماليننننننة البدايننننننة محكمننننننة  رنننننندرت المحاعمننننننة وبنتيجننننننة
 :يلي ما إلى نتيجته في انتهى والمر 2113 لعام 132  سا  القضية في 3/12/2113

 .شكال   الدعو   قبول -1
 الفتننننرة عننننن  جننننورك عامننننل للمنننندعي تنننندفع بنننن ن عليهننننا المنننندعى الجهننننة وألنننناام جائيننننا   موضننننوعا   قبولهننننا -2

 دائرتنننننننه تصنننننننرف تحننننننن  نفسنننننننه وضنننننننع تننننننناري  حتنننننننى 9/11/2116 بتننننننناري  طافنننننننها ت تننننننناري  مننننننن
 وتعويضنننننناته  جننننننورك عامننننننل مننننننن (%41) مقنننننندارك تعويضننننننا   لننننننه تنننننندفع و ن 15/12/2116 بتنننننناري 

 تنننننناري  وحتننننننى 15/12/2116 فنننننني دائرتننننننه تصننننننرف تحنننننن  نفسننننننه وضننننننع تنننننناري  مننننننن الفتننننننرة عننننننن
 فنننننني تنننننند ل فعليننننننة  دمننننننة الفتننننننرتين واعتبننننننار 5/4/2114 بتنننننناري  فعننننننال   ومباشننننننرته للعمننننننل عودتننننننه
 المسننننتحقات مننننن حصننننته العامننننل عنهننننا ينننندفع  ن شننننريطة للترفيننننع الم مننننل دموالق نننن المعنننناش حسنننناب
  .ال ...الت مينية

 القننننننانون   نننننالف نننننننه  علنننننى ت سيسنننننا   المننننننمكور بنننننالقرار للطعننننننن تبنننننادر  الدولنننننة قضننننننايا إدارة نإ حينننننث ومنننننن
 يكننننن لنننن  مننننا  جننننرك يتقاضننننى  ن للعامننننل يجننننوزال  العنننناملين قننننانون  مننننن/ 49/ بالمننننادة عمننننال   نننننهو  واألرننننول

 الشننننروط ضنننندك بننننالمطعون  تتحقننننق لنننن  نننننهو  بالعمننننل مننننرتبط األجننننر نو  قننننانوني وجننننه علننننى لوظيفتننننه شننننا ال  
 طلننننننر إلننننننى وانتهنننننن  2114 لعننننننام 51 رقنننننن  العنننننناملين قننننننانون  مننننننن/ 39/ المننننننادة فنننننني عليهننننننا المنصننننننوح

 .الدعو   ورفض الطعين الحك  إلءاء

 طبنننننقيُ  ننننننهفإ 2114 لعنننننام/ 1/ رقننننن  الدولنننننة مجلنننننس فننننني العمومينننننة الجمعينننننة ر ر بموجنننننر ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 قننننانون  مننننن/ 92/ المننننادة نصنننن  وقنننند  الملتفنننني العامننننل علننننى المطبقننننة األحكننننام الملطننننوف العامننننل علننننى
 الشنننننهر  ول منننننن اعتبنننننارا    جنننننرك يقطنننننع العامنننننل فنننننىا ت إذا) :يلننننني منننننا علنننننى 2114 لعنننننام 51 رقننننن  ملينالعنننننا
  األقننننل علننننى شننننهرين لمنننندة  جننننرك ينننن د  العامننننة الجهننننة بهننننا تقبننننل  سننننباب وجننننود وعننننند فائننننها ت يلنننني الننننمر
 دامنننننن  مننننننا االسننننننتحقاق  رننننننحاب إلننننننى  جننننننرك ت ديننننننة ىعلنننننن فيثننننننابر الوظيفننننننة بسننننننبر فنننننناء تاال عننننننان إذا  مننننننا

 .(  بارك انقطاع على سنة انقضاء بعد  جرك ويقطع منطقية  ير  باركإ
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 طافننننها ت تنننن  ضنننندك المطعننننون   ن المبننننرزة الوثننننائق وبموجننننر الشننننرطة ضننننبط بموجننننر ثبنننن  نننننهإ حيننننث ومننننن
 وبالتنننننالي 23/11/2116 فننننني الوثنننننائق بحسنننننر تركنننننه وتننننن  9/11/2116 بتننننناري  داعننننن  تن ننننني  قبنننننل منننننن

 الفتننننننرة عننننننن يسننننننتحق فإنننننننه 2114 لعننننننام/ 1/ رقنننننن  العموميننننننة لجمعيننننننةا ور ر/ 92/ المننننننادة ب حكننننننام عمننننننال  
 سننننننتبعديُ   ن علننننننى فعننننننال   بالعمننننننل القيننننننام السننننننتحقاقها يشننننننترط ال التنننننني وتعويضنننننناته  جننننننورك عامننننننل المننننننمكورة

 الوظيفننننننة بسننننننبر عنننننان هننننننن  ثابنننننن  اللطنننننف ن  طالمننننننا  اللهننننننا هوتعويضنننننات  جننننننورك مننننننن تقاضننننناك مننننننا منهنننننا
 .الدولة في عامل ولةونه

 فننننننني اإلدارة تصنننننننرف تحننننننن  نفسنننننننه وضنننننننع تننننننناري  منننننننن الممتننننننندة الفتنننننننرة يلنننننننج فيمنننننننا ننننننننهإ ثحيننننننن ومنننننننن
 تقنننننندرك تعنننننويض عنهنننننا يسننننننتحق فإننننننه 5/4/2113 فننننني فعنننننال   العمننننننل إلنننننى إعادتنننننه ولحنننننين 15/12/2116

 يشنننننننننترط ال التننننننننني وتعويضننننننننناته جنننننننننورك  منننننننننن بالمئنننننننننة وسنننننننننتون   مسنننننننننة( %65) بنسنننننننننبة المحكمنننننننننة منننننننننمك
 فنننني المحسننننوبة الفعليننننة اللنننندمات عننننداد فنننني المننننمكورتين الفتننننرتين عتبنننناروا  فعننننال   بالعمننننل القيننننام السننننتحقاقها

 المرجنننننع لننننند  الت مينينننننة االشنننننتراعات منننننن حصنننننته عنهنننننا يننننندفع ن  علنننننى والمعننننناش الترفينننننع التقاعننننند مجنننننال
 . فيها له يد ال قامرة قوة يعتبر اللطف ن  ماسيي  وال الملتج الت ميني

 بننننننالقبول جنننننندير اإلدارة طعننننننن مننننننن يجعننننننل تقنننننندم مننننننا  ننننننالف لننننننىإ الطعننننننين الحكنننننن  ذمنننننناب نإ حيننننننث ومننننننن
 .بيانه السابق النحو على الطعين الحك  وتعديل منه شطر في موضوعا  

 "األسباب لهذه"
 : يلي ما المحكمة حكمت

 .شكال   الطعن قبول: حوأ  

 :التالي النحو على ليصبح الطعين الحك  وتعديل منه شطر في موضوعا   قبوله: ثانيا  

 .شكال   عو  الد قبول :ثالثا  

 المطعنننننون ) للمننننندعي تننننندفع بننننن ن عليهنننننا المننننندعى الجهنننننة والننننناام منهنننننا شنننننطر فننننني موضنننننوعا   قبولهنننننا :فابعكككككا  
 اللطننننننف فتننننننرة عننننننن ال  فعنننننن بالعمننننننل القيننننننام السننننننتحقاقها يشننننننترط ال التنننننني وتعويضنننننناته جننننننورك  عامننننننل (ضنننننندك

 مننننننن كتقاضننننننا مننننننا منهننننننا سننننننتبعديُ  ن  علننننننى 23/11/2116 فنننننني تركننننننه لءايننننننة 9/11/2116 مننننننن الممتنننننندة
 للمنننننننندعي تنننننننندفع بنننننننن ن (الطاعنننننننننة) عليهننننننننا المنننننننندعى الجهننننننننة لنننننننناامإ وكننننننننمل    اللهننننننننا وتعويضننننننننات جننننننننور 
 التننننني والتعويضنننننات جنننننوراأل منننننن بالمئنننننة وسنننننتون   منننننس فقنننننط (%65) بنسنننننبة تعنننننويض (ضننننندك المطعنننننون )
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 تصنننننرف تحننننن  نفسنننننه وضنننننع تننننناري  منننننن الممتننننندة الفتنننننرة عنننننن فعنننننال   بالعمنننننل القينننننام السنننننتحقاقها يشنننننترط ال
 الفتنننننننننننننرتين واعتبنننننننننننننار 5/4/2114 فننننننننننننني فعنننننننننننننال   للعمنننننننننننننل إعادتنننننننننننننه ولحنننننننننننننين 15/12/2116 فننننننننننننني اإلدارة

 مننننننا ورفننننننض المباشننننننر والترفيننننننع التقاعنننننند مجننننننال فنننننني المحسننننننوبة الفعليننننننة اللنننننندمات عننننننداد فنننننني المننننننمكورتين
 .طلبات من ذل  يجاوز

 .المصاريم منارفة الطرفين تضمين :خاكإا  

 .م 19/5/1129الموافق ه 2222/   /   في علناً  وتلي صدر

 
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1129 لسنة( 2/ع/552) رقم القرار
 م1129 لسنة( 529/2) الرقم ذات الطعن في

 ية اللانمن  اتي الإنز  كن بجأ ى حو الطعن كن كعصكككمكا   ليس الجإكككتل ل ب تي العاكل اعت اف سخاف إن
 وحن ويجاأ ك خاها العدالو وتأخذ كداه ال ق يبل  اتى للتج يص وك ن    قللتدس عخضو ي لى بل ادوده
 هاكا   كختًزا   وتشتل اإلطن  على اإلدافي  اللانمن  ك ادئ حهي كن اإلدافيو اللخافاب على اللضكائيو الخسابو

 إلدافي ا اللضككان و ن اللاطلوو وتداعياته ان خاةه و  لا  اإلدافي  اللخاف تصككميب إلعادة حوككاوككيا   وكأطللا  
 هذا من  ت حن الطعن عن بجأأى اإلدافي  اللخاف  تمن  اتى  شككتخط اإلدافة سخافاب على لخسابته بإككطه ةي

 تًمن  نح ويتع ن إةككدافهو على وتع أها اإلدافة تدة  وكعطياب ةكك ي و وسائ  على بأان   ةككدف سد اللخاف
 األنظجوو  اللمان ن تلخفها التي األاتام ك  وكتماةلو الخاهأو الجعطياب ك  كأإكك جو اييييو المسائ  هذه

 وكككتأدا التي الجعطياب حو المسائ  بهذه اعتنل وجمد ثبت حو خلل وجمد تبّ ن ةإذا والشكككأن بهذا الأاةذة
 ت ل لب افي اإلد اللاضي  لمم ا ث اإلدافي  اللضكان لخسابو عخضكه اللخاف هذا حضك ى اإلدافي  اللخاف عل ها

 ةإذا هاوكككنكت كن والتأ د وكعايختها اللخاف بإةكككداف إل ها اأوكككتأاد تي التي والدواة  والجعطياب المسائ 
 اللخاف اهذ إللغان التدخل لزاكا  ا ألذ  ان ة تها رمهت ع مب حو ونكتها حةإدب رمائب وجمد اتضح

 ال  ث. طاولو على اللخاف هذا حة ح كتى الجع ب اإلدافي 
 دعمى انعدام اللخاف اإلدافي أ تلض  للجماع د الجلخفة إلساكو دعمى اإللغان.إن -

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر م26/3/2119 الموافق ه1441/  /  في الواقع االثنين يوم عقدتها التي العلنية الجلسنننننة في

 :لمستشارينا من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

 رئيسا          الدولة مجلس رئيس نائر   إبراهي  عارف السيد

 عضوا                                            سكر سعيد محمد السيد

 عضوا                                                مقطرن  فرا  السيد

 .قدور الله عبد السيد القاضي الدولة مفوض بحضور
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 .لمنصبه إضافة-العالي التعلي  وزير(: ضدما مطعون  ومي) :الطاعأككككو ككوال هكك

 .لوظيفته إضافة-الجامعي حلر مشفى مدير                                        

      "الدولة قضايا إدارة مثلهماتُ "                                                                 

  نننننندضنننننننن 

 ) . (. األستاذ المحامي وكيلها)ه. (  (:طاعأو وهي  ضدها الجطعمن  ال هو

 

 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 بننننندعواما تقننننندم  اإلدارة جهنننننة  ن فننننني األوراق منننننن اسننننتبان حسنننننبما تتحصنننننل القضنننننية وقنننننائع نإ حينننننث مننننن
 حلننننننر مشننننننفى لنننننند  تعمننننننل( . ه) عليهننننننا المنننننندعى  ن فيهننننننا قائلننننننة بطرطننننننو  اإلداريننننننة المحكمننننننة  مننننننام

 بحكننننننن  اعتبارمنننننننا فنننننننت  1/4/2113 تننننننناري  مننننننننم عملهنننننننا عنننننننن انقطعننننننن  وقننننننند ممرضنننننننة بوظيفنننننننة الجنننننننامعي
 تركننننننن  وقننننننند الدولنننننننة بلدمنننننننة لامنننننننةمُ  وكونهنننننننا 4/4/2114 تننننننناري  1413 رقننننننن  القنننننننرار بموجنننننننر المسنننننننتقيل

  .ل/ 445241/ مبلنننننننق عليهنننننننا ترتنننننننر فقننننننند ليهننننننناع المتوجنننننننر باللدمنننننننة االلتننننننناام تننننننن در  ن دون  عملهنننننننا
 عليهننننننا المصننننننروفة المبننننننالق ولقنننننناء التمننننننريض مدرسننننننة تجنننننناك التاامهننننننا مننننننن عليهننننننا المتبقيننننننة اللدمننننننة بنننننندل

 بمبلننننق يقنننندر معنننننور  لتعننننويض إضننننافة التمننننريض مدرسننننة فنننني دراسننننتها  ننننالل تقاضننننتها التنننني والتعويضننننات
 االلتاامنننننات وتسنننننديد وضنننننعها لتسنننننوية لمدعينننننةا اإلدارة تراجنننننع لننننن  عليهنننننا المننننندعى وكنننننون   .ل /51111/

 الحجنننننا إلقننننناء طالبنننننة الماثلنننننة دعوامنننننا إلقامنننننة اإلدارة بنننننادرت فقننننند ذمتهنننننا تبنننننر  ولننننن  عليهنننننا المترتبنننننة المالينننننة
 بنننندفع إلاامهننننا ثنننن  ومننننن عليهننننا المنننندعى للجهننننة العائنننندة المنقولننننة و يننننر المنقولننننة األمننننوال علننننى االحتينننناطي

 حنننننال فننننني تنفينننننمر حجنننننا إلنننننى االحتيننننناطي الحجنننننا وقلنننننر لقانونينننننةا الفائننننندة منننننع  .ل /525241/ مبلنننننق
 .الوفاء عدم

 الحجننننننننا بإلقنننننننناء القاضنننننننني 24/4/2115 تنننننننناري / 2/ رقنننننننن  قرارمننننننننا  رنننننننندرت المحكمننننننننة نإ حيننننننننث ومننننننننن
 وقنننندرك مبلننننق بحنننندود وجنننندت  ينمننننا المنقولننننة و يننننر المنقولننننة عليهننننا المنننندعى الجهننننة  مننننوال علننننى االحتينننناطي

 .اإلدارة بلمطلو  ت مينا    .ل /445241/
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 المتضننننننمن القننننننرار انعننننندام فيننننننه التمسننننن  بالتقابننننننل دعننننناءبا تقنننننندم  عليهنننننا المنننننندعى الجهنننننة نإ حيننننننث ومنننننن
 حلننننننر محاف ننننننة  ننننننار  عملهننننننا مركننننننا وتحدينننننند للعمننننننل بإعادتهننننننا اإلدارة وألنننننناام المسننننننتقيل بحكنننننن  اعتبارمننننننا

  جورمنننننننا رفورنننننن الننننننوظيفي وضننننننعها بتسننننننوية وألاامهننننننا فيهننننننا الموجننننننودة األمنيننننننة ال ننننننروف انتهنننننناء لحننننننين
 بتننننننناري  طرطنننننننو  محاف نننننننة تصنننننننرف تحننننننن  نفسنننننننها وضنننننننع تننننننناري  منننننننن المننننننندة عامنننننننل عنننننننن وترفيعاتهنننننننا

 مبلنننننننق بننننننن ر مطالبتهنننننننا  و معارضنننننننتها منننننننن اإلدارة ومننننننننع فعنننننننال   للعمنننننننل إعادتهنننننننا ولحنننننننين 16/11/2112
 نوأ العمنننننننننل مباشنننننننننرتها مننننننننننم اإلدارة لننننننننند  باللدمنننننننننة ملتامنننننننننة  نهنننننننننا علنننننننننى بالتقابنننننننننل ادعاءمنننننننننا و سسننننننننن 

 عملهننننننا بمنطقننننننة المسننننننلحة اإلرمابيننننننة العصننننننابات وتواجنننننند حلننننننر بمحاف ننننننة الجاريننننننة األمنيننننننة اتاالضننننننطراب
 عننننننن اللارجننننننة القننننننامرة ال ننننننروف فننننننإن وبالتننننننالي إليننننننه الورننننننول مننننننن ومنعهننننننا بالنننننندوام التاامهننننننا لعنننننندم  د 

 لتقنننندي  بننننادرت المسننننتقيل بحكنننن  اعتبرمننننا قننننرار رنننندر حننننين نننننهو  العمننننل عننننن انقطاعهننننا بسننننبر منننني إرادتهننننا
 للعمننننننل إعنننننادة بطلنننننر تقنننننندم  عمنننننا طرطنننننو  محاف ننننننة تصنننننرف تحننننن  نفسننننننها ووضنننننع لمسننننناعدتها طلنننننر
 .المستقيل حك  قرار وطي

 االدعنننننناء قبنننننول بعننننندم القاضننننني الطعننننننين حكمهنننننا المحكمنننننة  رننننندرت المحاعمننننننة وبنتيجنننننة ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 للعمنننننل دتهننننناوأعا المسنننننتقيل بحكننننن  بالتقابنننننل المدعينننننة اعتبنننننار قنننننرار انعننننندام لطلنننننر بالنسنننننبة شنننننكال   المتقابنننننل
 المتقابنننننل واالدعننننناء األرنننننلية النننندعو   وقبنننننول  القنننننانوني الميعننننناد  ننننار  لتقديمنننننه النننننوظيفي وضنننننعها وتسننننوية
 فننننننني اإلدارة جهنننننننة ومننننننننع مننننننننه شنننننننطر فننننننني موضنننننننوعا   المتقابنننننننل دعننننننناءاال وقبنننننننول ذلننننننن  عننننننندا فيمنننننننا شنننننننكال  

 ذلننننن  يجننننناوز منننننا ورفنننننض الننننندعو   موضنننننوع المالينننننة بالمبنننننالق "بالتقابنننننل المدعينننننة" عليهنننننا المننننندعى معارضنننننة
 .موضوعا   ةياألرل الدعو   ورفض طلبات من

 طالبننننة بننننه للطعننننن بننننادرت فقنننند الطعننننين الحكنننن  إليننننه انتهننننى بمننننا قناعتهننننا ولعنننندم اإلدارة جهننننة نإ حيننننث ومننننن
 و سسننننن  وموضنننننوعا   شنننننكال   المتقابنننننل دعننننناءاال ورفنننننض بالننننندعو   النننننواردة مطالبهنننننا وفنننننق لهنننننا والحكننننن  إلءننننناءك
 .دعواما بعريضة ارةالمث الدفوع ذات على طعنها

 إلءننننناءك طالبنننننة بنننننالحك  للطعنننننن  يضنننننا   بنننننادرت "بالتقابنننننل المدعينننننة" عليهنننننا المننننندعى الجهنننننة نإ حينننننث ومنننننن
 المثننننننارة الننننندفوع ذات علننننننى طعنهنننننا و سسننننن  بالتقابننننننل بادعائهنننننا الننننننواردة مطالبهنننننا وفنننننق لهننننننا والحكننننن  جائينننننا  

 األمنيننننننة األوضنننننناع بسننننننبر المسننننننتقيل بحكنننننن  اعتبارمننننننا قننننننرار تتبلننننننق لنننننن  ب نهننننننا و ضنننننناف  بالتقابننننننل بادعائهننننننا
 إلننننننى القننننننرار إرسننننننال يسننننننتطع لنننننن  عملهننننننا مكننننننان  ن عمننننننا حلننننننر محاف ننننننة إلننننننى الم ديننننننة الطننننننرق  وانقطنننننناع
 بادعائهننننا تقنننندم  لننننمل  القننننرار مننننما بصنننندور مسننننبقة معرفننننة علننننى تةننننن لنننن  و نهننننا األسننننباب لننننمات طرطننننو 
 .المتقابل

 .شكال   بالقبول حريان فهما الشكلية إجراءاتهما استوفيا الطعنين عال نإ حيث ومن
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 وزينننننر عنننننن 12/2/2113 تننننناري  449 رقننننن  القنننننرار رننننندر الننننندعو   مجرينننننات سنننننير  ثنننننناء ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 تةلينننننم تنننن  عليننننه وبننننناء عملهننننا إلننننى "بالتقابننننل المدعينننننة" عليهننننا المنننندعى إعننننادة والمتضننننمن العننننالي التعلنننني 
 تقنننننندم  حيننننننث الننننننمكر لفالسننننننا القننننننرار رنننننندور ضننننننوء فنننننني بالنننننندعو   مطالبهمننننننا بتحدينننننند النننننندعو   طرفنننننني
 بحكننننننن  اعتبارمنننننننا قنننننننرار بطننننننني مطالبهنننننننا فيهنننننننا  عننننننندت بمنننننننمكرة بالتقابنننننننل المدعينننننننة عليهنننننننا المننننننندعى الجهنننننننة

 تنفنننننم لنننن  اإلدارة جهنننننة  ن حننننين فننننني  بالتقابننننل بادعائهنننننا الننننواردة األ نننننر   المطالننننر لةافنننننة إضننننافة المسننننتقيل
 .المحكمة تةليم

 تقنننننندم  و ن "بالتقابننننننل المدعيننننننة" عليهننننننا منننننندعىال للجهننننننة سننننننبق نننننننه  األوراق مننننننن الثابنننننن  نإ حيننننننث ومننننننن
 بحكنننننن  اعتبارمننننننا قننننننرار رنننننندور وقبننننننل زميالتهننننننا مننننننن مجموعننننننة مننننننع طرطننننننو  محننننننافظ السننننننيد إلننننننى بطلننننننر

 المتمثلننننننة لمشننننننكلتها لحننننننلا وأيجنننننناد طرطننننننو  محاف ننننننة تصننننننرف تحنننننن  وضننننننعها فيننننننه التمسنننننن  لالمسننننننتقي
 وأنننننه  طرطننننو  بمحاف ننننة مننننةمقي عونهننننا األمنيننننة ال ننننروف بسننننبر حلننننر محاف ننننة إلننننى االنتقننننال بصننننعوبة

 لعنننننننام 11/11/ق/2622 رقننننننن  بكتابنننننننه بتورنننننننية  طرطنننننننو  محنننننننافظ قنننننننام المنننننننمكور الطلنننننننر علنننننننى بنننننننناء  
 المسنننننناعدة إمكانيننننننة لبيننننننان الننننننمكر السننننننالف لطلننننننرا بننننننه مرفقننننننا   العننننننالي التعلنننننني  وزيننننننر السننننننيد إلننننننى 2112

 محاف نننننننة فننننننني طننننننناتوالقا حلنننننننر محاف نننننننة فنننننني العنننننننالي التعلنننننني  لنننننننوزارة التابعنننننننة المشننننننافي فننننننني للعننننننامالت
 لحنننننين لننننندوامهن مناسنننننر حنننننل وأيجننننناد طرطنننننو  محاف نننننة تصنننننرف تحننننن  اعتبنننننارمن بلصنننننوح طرطنننننو 

 .حلر محاف ة في األمنية ال روف تحسن

 معنننننناون  إلننننننى المرفننننننوع 22/3/2115 تنننننناري  1139 رقنننننن  الجننننننامعي حلننننننر مشننننننفى عتنننننناب مننننننن نتبننننننيي  عمننننننا
 عملهنننننا عنننننن انقطعننننن  قننننند "بالتقابنننننل ينننننةالمدع" عليهنننننا المننننندعى  ن الصنننننحية للشننننن ون  العنننننالي التعلننننني  وزينننننر
 منننننانع وال بكتابهنننننا ورد عمنننننا طرطنننننو  محاف نننننة فننننني عونهنننننا الرامننننننة واألوضننننناع الموارنننننالت لصنننننعوبة ن نننننرا  

 .السابقة غيابها فترة وتبرير وضعها تسوية بعد لعملها وأعادتها المستقيل حك  قرار طي في

 إنننننناال منننننن بمنجنننننى  و الطعنننننن منننننن ا  معصنننننوم لنننننيس المسنننننتقيل بحكننننن  العامنننننل اعتبنننننار قنننننرار نإ حينننننث ومنننننن
 وت  نننننم منننننداك  الحنننننق يبلنننننق حتنننننى للتمحنننننيج ومحنننننال   يقللتننننندق عرضنننننة يبقنننننى بنننننل حننننندودك فننننني القنننننانون  حكننننن 

 اإلدارر  القنننننانون  مبننننناد   مننننن  منننننن اإلدارينننننة القنننننرارات علنننننى القضنننننائية الرقابنننننة و ن السنننننيما مجرامنننننا العدالنننننة
 انحرافنننننه وأيقننننناف اإلدارر  القنننننرار تصنننننوير عنننننادةإل  ساسنننننيا   ومنطلقنننننا   مامنننننا   مرتةننننناا   وتشنننننكل اإلطنننننالق علنننننى

 يكننننننون  حتننننننى يشننننننترط اإلدارة قننننننرارات علننننننى لرقابتننننننه بسننننننطه فنننننني اإلدارر  القضنننننناء وأن  اللاطئننننننة وتداعياتننننننه
 ومعطيننننات رننننحيحة وقننننائع علننننى بننننناء   رنننندر قنننند القننننرار مننننما يكننننون   ن الطعننننن عننننن بمننننن   اإلدارر  القننننرار
 المعطيننننننات مننننننع منسننننننجمة حقيقيننننننة الوقننننننائع مننننننمك تةننننننون  ن  ويتعننننننين إرنننننندارك علننننننى وتعينهننننننا اإلدارة تنننننندفع

  لننننل وجننننود نتبننننيي  فننننإذا الشنننن ن بهننننما النافننننمة واألن مننننة القننننوانين تقررمننننا التنننني األحكننننام مننننع ومتوافقننننة الرامنننننة



 مجلس الدولة السوري

 

42 

 منننننننما  ضنننننننحى اإلدارر  القنننننننرار عليهنننننننا اسنننننننتند التننننننني المعطينننننننات  و الوقنننننننائع بهنننننننمك اعنننننننتالل وجنننننننود ثبننننننن   و
 الوقننننننننننائع بتحليننننننننننل اإلدارر  القاضنننننننننني عدسننننننننننة تقننننننننننوم بحيننننننننننث دارر اإل القضنننننننننناء لرقابننننننننننة عرضننننننننننه القننننننننننرار

 فنننننننإذا سننننننالمتها منننننننن والت عنننننند ومعايرتهننننننا القنننننننرار بإرنننننندار إليهنننننننا االسننننننتناد تنننننن  التننننننني والنننننندوافع والمعطيننننننات
 اإلدارر  القاضننننني علنننننى إلاامنننننا   عنننننان رنننننحتها  شنننننوم عينننننوب  و سنننننالمتها  فسننننندت شنننننوائر وجنننننود اتضنننننح
 .بحثه طاولة على القرار مما  ربح متى عيرالم اإلدارر  القرار مما إللءاء التد ل

 المدعينننننة" عليهنننننا المننننندعى الجهنننننة  ن نتبنننننيي  فإننننننه ذكرمنننننا السنننننالف القضنننننية لمعطينننننات وفقنننننا   ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 بطلنننننر تقننننندم  قننننند العمنننننل عنننننن انقطاعهنننننا وقبنننننل المسنننننتقيل بحكننننن  اعتبارمنننننا قنننننرار رننننندور وقبنننننل "بالتقابنننننل

 إلننننننى انتقالهننننننا بصننننننعوبة المتمثلننننننة مشننننننكلتها حننننننلل مسنننننناعدتها فيننننننه التمسنننننن  طرطننننننو  محننننننافظ السننننننيد إلننننننى
 محاف ننننة تصننننرف تحنننن  نفسننننها وضننننع وطلبنننن  األمنيننننة ال ننننروف بسننننبر حلننننر محاف ننننة فنننني عملهننننا مكننننان

 رنننننعوبة ووجنننننود النننننرامن بالوضنننننع طرطنننننو  محنننننافظ السنننننيد منننننن وأيماننننننا   فيهنننننا مقيمنننننة باعتبارمنننننا طرطنننننو 
  ر وجننننود نيتبننننيي   ن دون  المسنننناعدة إمكانيننننة لبيننننان العننننالي التعلنننني  وزيننننر إلننننى عتنننناب بتوجيننننه قننننام باالنتقننننال

 قنننننامرة قنننننوة بمثابنننننة تعننننند والتننننني الطارئنننننة األمنينننننة ال نننننروف  ن مننننننه يسنننننتللج النننننمر األمنننننر ذلننننن  حنننننول رد
 ماالسنننننيي  عملهننننا ر   علننننى بقاءمنننننا مننننن "عليهننننا المننننندعى" بالتقابننننل المدعيننننة إمكانينننننة دون  حالنننن  التنننني منننني

 منننننننن الفتنننننننرة تلننننننن  فننننننني حلنننننننر محاف نننننننة تسنننننننود عانننننننن  التننننننني األمنينننننننة والحنننننننواد  ال نننننننروف  ن علمننننننننا نوأ
 بكتنننننناب ورد منننننا  ن إلننننننى اإلشنننننارة مننننننع  حيننننناته  يهنننننندد  منننننر العنننننناملين تنقنننننل مننننننن وتجعنننننل بمكننننننان اللطنننننورة
 اإلدارة قينننننام فنننننإن ذلننننن  عنننننن فضنننننال   المتقدمنننننة الن نننننر وجهنننننة ي يننننند ذكنننننرك السنننننالف الجنننننامعي حلنننننر مشنننننفى
 بسننننبر يكننننن لنننن  العمننننل عننننن غيابهننننا  ن علننننى اللننننةد شننننكليُ   ن شنننن نه مننننن لعملهننننا بالتقابننننل المدعيننننة بإعننننادة

 .منها المقدم الطلر على عليه نيبُ  فيما نيبُ  اإلعادة قرار و ن السيما تقصيرما  و تقاعسها

 عنننان مننناإني  العمنننل عنننن بالتقابنننل المدعينننة انقطننناع  ن نتبنننيي  قننند دام ومنننا تقننندم منننا علنننى وبنننناء   ننننهإ حينننث ومنننن
 مكننننننان إلننننننى ورننننننولها إمكانيننننننة دون  حالنننننن  التنننننني ألمنيننننننةا بننننننال روف متمثننننننل إرادتهننننننا عننننننن  ننننننار  لسننننننبر
 المسننننتقيل بحكنننن  اعتبارمننننا راقننننر  فننننإن  ذلنننن  جننننراء لحياتهننننا المهنننندد واللطننننر االنتقننننال رننننعوبة بسننننبر عملهننننا

 فنننننإن وبالتنننننالي عملهنننننا موارنننننلة منننننن منعتهنننننا مبنننننررة  سنننننباب ثمنننننة  ن باعتبنننننار القنننننانوني محلنننننه يصنننننادف لننننن 
 شنننن نه مننننن والللننننل االعننننتالل مننننما نوأ منننننه المشننننكو القننننرار شنننناب و لننننال   اعننننتالال   يشننننكل  ن شنننن نه مننننن ذلنننن 
 قننننننانوني شننننننكل علننننننى بنننننننىتُ  لنننننن  عليهننننننا اسننننننتند التنننننني والوقننننننائع المعطيننننننات ن  باعتبننننننار مشننننننروعيته يننننننثل   ن

 مقننننر إلننننى وورننننوله  انتقنننناله  ورننننعوبة لننننديها العنننناملين حننننال بواقننننع درايننننة علننننى عاننننن  اإلدارة عننننون  سننننلي 
 االعتبننننار بعننننين بالتننننالي ت  ننننم ولنننن  حلننننر محاف ننننة  ننننار  مننننن منننن  ممننننن السننننيما  حلننننر بمحاف ننننة عملهنننن 

 تسننننتهدف التنننني الننندعو   فننننإن ذلنننن  وعلنننى  منعنننندما   مننننه المشننننكو القننننرار منننن يجعننننل الننننمر األمنننر الواقننننع منننما
 عنننننان منهنننننا الهننننندف  ن باعتبنننننار اإللءننننناء دعنننننو   إلقامنننننة مراعاتهنننننا المتعنننننين بالمواعيننننند تتقيننننند ال فينننننه الطعنننننن
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 بالتقابننننننل دعنننننناءاال مننننننن يجعننننننل الننننننمر األمننننننر بمنننننندة مقينننننند  يننننننر المنعنننننندم بننننننالقرار لطعنننننننوا االنعنننننندام إعننننننالن
 . شكال   مقبول

 عامنننننل عنننننن وترفيعاتهنننننا  جورمنننننا بصنننننرف بالتقابنننننل المدعينننننة الجهنننننة بمطلنننننر يتعلنننننق وفيمنننننا ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 ولحنننننننين 16/11/2112 بتننننننناري  طرطنننننننو  محاف نننننننة تصنننننننرف تحننننننن  نفسنننننننها وضنننننننع تننننننناري  منننننننن المننننننندة

 الطرينننننق عنننننن و روجنننننه مننننننه المشنننننكو بنننننالقرار اعنننننتالل وجنننننود ثبننننن  قننننند ومنننننادام فإننننننه ال  فعننننن للعمنننننل إعادتهنننننا
 النننننمر األمنننننر  بالتقابنننننل المدعينننننة ب نننننروف المحيطنننننة الواقعينننننة للمعطينننننات مراعاتنننننه وعننننندم السنننننلي  القنننننانوني

 المسننننتقيل بحكنننن  بالتقابننننل المدعيننننة اعتبننننار تنننناري  مننننن المنننندة  ن تننننر   المحكمننننة فننننإن انعدامننننه إلعننننالن  د 
 حسنننننناب فنننننني دا لننننننة فعليننننننة  دمننننننة فعننننننال   لننننننه مباشننننننرتها لعمننننننل إعادتهننننننا ولءايننننننة 1/4/2113 فنننننني قننننننعالوا

 بنسنننننبة المحكمنننننة تقننننندرك الفتنننننرة منننننمك عنننننن تعنننننويض بتقاضننننني  حقيتهنننننا منننننع للترفينننننع الم منننننل والقننننندم المعننننناش
 مننننننع فعننننننال   بالعمننننننل القيننننننام السننننننتحقاقها يشننننننترط ال التنننننني وتعويضنننننناتها  جورمننننننا مننننننن بالمائننننننة عشننننننرة 11%

 رمننننننين باللدمننننننة االلتنننننناام مننننننما عننننننون  عليهننننننا المتوجبننننننة باللدمننننننة لاللتنننننناام ةطفئننننننم المنننننندة مننننننمك عتبننننننارا  عنننننندم
 .فعال   بالعمل بالقيام

 ومعالجتنننننننه وبحثنننننننه سنننننننردك تننننننن  لمنننننننا وفقنننننننا   فإننننننننه المدعينننننننة اإلدارة بمطلنننننننر يتعلنننننننق وفيمنننننننا ننننننننهإ حينننننننث ومنننننننن
 مطلبهنننننننا فإننننننننه للعمنننننننل تقابنننننننلبال المدعينننننننة بإعنننننننادة قنننننننرار إرننننننندار تننننننن   ن وباعتبنننننننار سنننننننابقا   إلينننننننه واالنتهننننننناء

 . بالرفض جدير  ضحى

 "األسباب لهذه"
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .شكال   الموحدين الطعنين قبول: حوأ  

 مننننننه شنننننطر فننننني موضنننننوعا  " بالتقابنننننل لمدعينننننة"ا عليهنننننا المننننندعى الجهنننننة منننننن المقننننندم الطعنننننن قبنننننول: ثانيكككككا  
 . الطعين الحك  وألءاء

 .شكال   بالتقابل دعاءواال األرلية الدعو   قبول: ثالثا  

 تنننننناري  1413 رقنننننن  القننننننرار انعنننننندام وأعننننننالن منننننننه شننننننطر فنننننني موضننننننوعا   بالتقابننننننل دعنننننناءاال قبننننننول: فابعككككككا  
 ونتنننننائج لثنننننار منننننن ذلننننن  علنننننى يترتنننننر بمنننننا العنننننالي التعلننننني  وزينننننر معننننناون  السنننننيد عنننننن الصنننننادر 4/4/2114

( تقننننننننابال   المدعيننننننننة) ليهنننننننناع المنننننننندعى الجهننننننننة بمنننننننننح( المدعيننننننننة) بالتقابننننننننل عليهننننننننا المنننننننندعى اإلدارة وألنننننننناام
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 القيننننننام السننننننتحقاقاتها يشننننننترط ال التنننننني وتعويضنننننناتها  جورمننننننا مننننننن بالمائننننننة عشننننننرة %11 بنسننننننبة تعننننننويض
 فعننننننال   لنننننه ومباشننننننرتها للعمنننننل إعادتهننننننا ولحنننننين 1/4/2113 تنننننناري  منننننن الممتنننننندة الفتنننننرة عننننننن فعنننننال   بالعمنننننل
 لترفينننننننعل الم مننننننل دموالق ننننننن معنننننناشال حسننننننناب فنننننني الدا لنننننننة الفعليننننننة  ننننننندماتها مننننننن المنننننننمكورة الفتننننننرة واعتبننننننار
 المرجنننننع  حكنننننام وفنننننق عليهنننننا المترتبنننننة الت مينينننننة االشنننننتراعات فننننني حصنننننتها عنهنننننا تننننن در  ن علنننننى  والتقاعننننند
 المتوجنننننننر باللدمنننننننة لاللتننننننناام ةمطفئننننننن المننننننندة منننننننمك العتبنننننننار ذلننننننن  يمتننننننند  ن ودون  لنننننننه اللاضنننننننعة التننننننن ميني
 بالقضننننننننية الصننننننننادر 24/4/2115 تنننننننناري / 2/ رقنننننننن  االحتينننننننناطي الحجننننننننا قننننننننرار مفعننننننننول وأنهنننننننناء عليهننننننننا
 . طلبات من ذل  تجاوز ما ورفض

 . موضوعا   األرلية الدعو   رفض: خاكإا  

 .موضوعا   اإلدارة من المقدم الطعن رفض: وادوا  

 مقابننننننننل سننننننننورية ليننننننننرة  مسننننننننمائة مبلننننننننق منهمننننننننا وكننننننننل المصنننننننناريم منارننننننننفة الطننننننننرفين تضننننننننمين: سننننننننابعا  
 . األتعاب

 م18/4/1129 لـ لموافقا هـ2221/  /  في علناً  وتلي صدر
 

 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                        
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 م1111 لسنة( 1/ع/92) رقم القرار
 م1111 لسنة( 1291) الرقم ذي الطعن في

 ىعلككك   صكككل وحن العجكككل فح  علكككى اللكككائج ن العكككاكل ن ككككن  تكككمن  حن العاككككل وضككك  لتإكككميو  شكككتخط
 كككككن  ككككل هككككم بالعاكككككل والجلصككككمد تع  أككككهو بعككككد عل هككككا وضككككعه تإككككميو الجطلككككمب األعلككككى الشككككهادة

 والجلصكككمد العاككككوو لل هكككو العكككددي الجكككنال ةكككي الجل مظكككو المظكككائف إاكككدى ةكككي دائجكككو بصكككمفة ُ عكككّ ن
 سانمنيكككا و و ن ككككمن  الجلكككخفة التع ككك ن وحةكككمل إلجكككخاناب وةلكككا    دائجكككو بصكككمفة التع ككك ن هكككم بكككالتع  ن

 ةكككدوف وسبكككل الجيسكككت اوكككتلداكها ةتكككخة حثأكككان الثانميكككو الدفاوكككو ركككهادة علكككى اصكككلت سكككد عيكككوالجد
حن ةكككك و  ب إكككك ان وتع  أهككككا سبككككل سككككد تككككي الجككككذكمفة الشككككهادة علككككى اصككككملها   عككككل تثب تهككككا سككككخاف

 الجيست. اأوتلدام ةتخة خنل عل ها تأطبق أ العاكل
 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر  م19/2/2121 الموافق مننننننننن1441/  /  في الواقع األربعاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسة في

 :المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

 رئيسا           الدولة مجلس رئيس نائر     قطان محمود السيد

 عضوا                                            مقطرن  فرا  السيد

                                               عضوا                                           العنادر  الد السيد 

 .الجامع  دام حسام الدولة مفوض بحضور

 

 .الدولة قضايا إدارة مثلهتُ -لمنصبه إضافة–الدولة مجلس رئيس :الطاعأو ال هو

 ضككككككككككككككد

 ) .ح(. :ضدها الجطعمن  ال هو
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 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 قائلننننة بنننندعواما تقنننندم  ضنننندما المطعننننون  المدعيننننة الجهننننة  ن فنننني تتحصننننل القضننننية وقننننائع إن حيننننث ومننننن
 مننننن ناسنننن  بوظيفننننة الشننننهداء ذور  مننننن سنننننور  اسننننتلدام عقنننند بموجننننر الدولننننة مجلننننس لنننند  تعيينهننننا تنننن  نننننه 
 شننننننننهادة علننننننننى حصننننننننل  عملهننننننننا ر   علننننننننى وجودمننننننننا و ثننننننننناء 2/2/2115 بتنننننننناري  وذلنننننننن  الرابعننننننننة فئننننننننةال

 مجلنننننس رئنننننيس السنننننيد عنننننن الصنننننادر/ 233/ رقننننن  القنننننرار وبموجنننننر 2/4/2116 بتننننناري  الثانوينننننة الدراسنننننة
 االعتبنننننار بعنننننين األ نننننم دون  الرابعنننننة الفئنننننة منننننن ناسننننن  بوظيفنننننة تثبيتهنننننا تننننن  31/11/2113 بتننننناري  الدولنننننة

 رقنننن  التشننننريعي المرسننننوم ألحكننننام  الفننننا   وذلنننن  التعاقنننند بعنننند عليهننننا حصننننل  التنننني الجدينننندة العلميننننة الشننننهادة
 فئتنننننننني تعننننننننديل رفننننننننض تنننننننن  16/1/2119 وبتنننننننناري   عليننننننننه بننننننننناء نييننننننننالتع تنننننننن  الننننننننمر 2114 لعننننننننام/ 4/

 مجلنننننس رئنننننيس السنننننيد عنننننن الصنننننادر 23/12/2113 تننننناري / 333/ رقننننن  القنننننرار مشنننننروع وأعنننننادة الوظيفينننننة
 ولقناعنننننة  المالينننننة للرقابنننننة المركنننننار  الجهننننناز قبنننننل منننننن وذلننننن  الثانينننننة الفئنننننة إلنننننى نقلننننني منوالمتضننننن الدولنننننة
 بتطبينننننق يقننننن  لننننن  المركنننننار  الجهننننناز  ن علنننننى ت سيسنننننا   النننننوظيفي وضنننننعها تعنننننديل ب حقيتهنننننا المدعينننننة الجهنننننة

 عننننننن ننننننناج  عننننننان الجدينننننندة العلميننننننة الشننننننهادة  سننننننا  علننننننى تثبيتهننننننا عنننننندم نو  2114 لعننننننام/ 51/ القننننننانون 
 عليهنننننا المننننندعى الجهنننننة إلننننناام إلنننننى تهننننندف التننننني الماثلنننننة الننننندعو   عانننننن  فقننننند فينننننه لهنننننا يننننند وال دارةاال  طننننن 

 فنننني للعنننناملين األساسنننني القننننانون   حكننننام وفننننق الثانيننننة الفئننننة إلننننى الرابعننننة الفئننننة مننننن الوظيفيننننة فئتهننننا بتعننننديل
 .ةالنافم واألن مة القوانين مع يتوافق بما راتبها وتعديل 2114 لعام/ 51/ رق  الدولة

 المننننندعى الجهنننننة بنننننإلاام القاضننننني الطعنننننين حكمهنننننا المحكمنننننة  رننننندرت المحاعمنننننة بنتيجنننننة ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 مننننن ذلنننن  علننننى يترتننننر مننننا بكننننل الثانيننننة الفئننننة إلننننى الرابعننننة الفئننننة مننننن وذلنننن  الوظيفيننننة الفئننننة بتعننننديل عليهننننا
/ 51/ قننننن ر  العننننناملين قنننننانون  منننننن/ 146/ للمنننننادة وفقنننننا   عالمشنننننري   ن علنننننى قضننننناءما المحكمنننننة و سسننننن  لثنننننار
 رننننننن  فننننننني ينننننننرد لننننننن  منننننننا عنننننننل فننننننني المنننننننمكور القنننننننانون  لنصنننننننوح الم قننننننن  العامنننننننل   ضنننننننع 2114 لعنننننننام

 ومطالبتهنننننا  علنننننى علمينننننة شنننننهادة علنننننى حصنننننولها حالنننننة ينننننن   لننننن  المدعينننننة اسنننننتلدام رننننن  نوأ اسنننننتلدامه
 المطالبننننننة العنننننناملين قننننننانون  مننننننن/ 13/ للمننننننادة عمنننننناال  إ  حقهننننننا مننننننن يكننننننون  وعليننننننه الننننننوظيفي الوضننننننع تعننننننديل
 .الطلر على الموافقة اإلدارة حق ومن م قتة عاملة عونها عن بمعال الوظيفة فئتها بتعديل

 طالبننننة بننننه للطعننننن بننننادرت فقنننند الطعننننين لحكنننن ا إليننننه انتهننننى ابمنننن قناعتهننننا ولعنننندم اإلدارة جهننننة نإ حيننننث ومننننن
 النننننوظيفي وضنننننعها لتعنننننديل تثبيتهنننننا قبنننننل طلنننننر بننننن ر تتقننننندم لننننن  ضننننندما المطعنننننون   ن علنننننى ت سيسنننننا   إلءننننناءك

 .تثبيتها قرار ردور بعد بطلبها تقدم  ماإني  عليه الحارلة العلمي الم مل  سا  على يتهاوتثب
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 .شكال   بالقبول حرر  فهو القانونية و وضاعه الشكلية جراءاتهإ مستوفيا   مد  قُ  الطعن نإ حيث ومن

 االدارة جهننننننة لنننننند  عملهننننننا باشننننننرت-ضنننننندما المطعننننننون –المدعيننننننة  ن األوراق مننننننن الثابنننننن  نإ حيننننننث ومننننننن
 الرابعننننننة الفئننننننة مننننننن ناسنننننن  بوظيفننننننة م قنننننن  سنننننننور  اسننننننتلدام عقنننننند بموجننننننر 2/2/2115 بتنننننناري  طاعنننننننةال

 رقنننن  التشننننريعي المرسننننوم  حكننننام علننننى وبننننناء  العامننننة الثانويننننة شننننهادة علننننى حصننننل  2/4/2116 وبتنننناري 
 ئنننننةالف علنننننى ععاملنننننة األساسننننني التعلننننني  لشنننننهادة اسنننننتنادا   تثبيتهنننننا تننننن  التنفيمينننننة وتعليماتنننننه 2114 لعنننننام/ 4/

 الصنننننادر الدولنننننة فننننني األساسننننني العننننناملين ن نننننام منننننن/ 13/ المنننننادة منننننن/ و/ لفقنننننرةا نإ حينننننث ومنننننن  الرابعنننننة
 العمنننننل ر   علننننى القننننائمين العنننناملين  حنننند حصننننل إذا"  ننننننه علننننى نصنننن  2114 لعننننام/ 51/ رقنننن  بالقننننانون 

 مطلوبننننةال الشننننهادات مننننن شننننهادة علننننى تعيينننننه بعنننند واللامسننننة الرابعننننة الفئتننننين وظننننائف إحنننند  شننننا لي مننننن
 تسنننننوية التعينننننين فننننني الحنننننق رننننناحبة الجهنننننة منننننن بصننننن  يجنننننوز والثالثنننننة والثانينننننة األولنننننى الفئنننننات لوظنننننائف

 . السابقة( ه-و-  -ب- ) الفقرات حكام  وفق وضعه

 منننننن يكنننننون   ن العامنننننل وضنننننع لتسنننننوية يشنننننترط فإننننننه النننننمكر السنننننابقة المنننننادة ألحكنننننام وفقنننننا   ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 عليهننننا وضننننعه تسننننوية المطلننننوب األعلننننى الشننننهادة علننننى يحصننننل نو  العمننننل ر   علننننى القننننائمين العنننناملين

 الوظننننائف إحنننند  فنننني دائمننننة بصننننورة نعننننيي يُ  مننننن عننننل مننننو بالعامننننل المقصننننود  ن المعلننننوم ومننننن  تعيينننننه بعنننند
 العنننناملين ن ننننام مننننن األولننننى المننننادة عليننننه نصنننن  لمننننا وفقننننا   العامننننة للجهننننة العننننددر المننننالق فنننني الملحوظننننة
 وفقنننننا    دائمنننننة بصنننننورة التعينننننين منننننو بنننننالتعيين المقصنننننود ن  المعنننننروف منننننن ننننننه  عمنننننا  الدولنننننة فننننني األساسننننني

 الوضننننننع تسننننننوية جننننننواز ن  يعننننننني منننننناإني  تقنننننندم مننننننا ومقتضننننننى قانونيننننننا   المقننننننررة التعيننننننين و رننننننول ءاتاجننننننر إل
 وضننننننعه تسننننننوية المطلننننننوب الشننننننهادة علننننننى يحصننننننل نو  دائمننننننا   عننننننامال   وضننننننعه المسننننننو   يكننننننون   ن يشننننننترط

 .تعيينه بعد عليها

 فتنننننننرة  ثنننننننناء الثانوينننننننة الدراسنننننننة شنننننننهادة علنننننننى حصنننننننل  قننننننند ضننننننندما المطعنننننننون  المدعينننننننة نإ حينننننننث ومنننننننن
 عننننان منننناإني  المننننمكورة الشننننهادة علننننى حصننننولها فننننإن وبالتننننالي تثبيتهننننا قننننرار رنننندور وقبننننل الم قنننن  اسننننتلدامها

 ال ننننننه  عمنننننا ينينننننعت ننننننه  األحنننننوال منننننن حنننننال بننننن ر يعنننننني ال الم قننننن  االسنننننتلدام  ن باعتبنننننار ينهنننننايتع قبنننننل
 لتسننننوية المطلوبننننة الشننننروط فننننإن ذلنننن  وعلننننى العامننننل رننننفة الم قنننن  االسننننتلدام فتننننرة  ننننالل اعليهنننن ينطبننننق
 علننننى قيامهننننا لعنننندم دعوامننننا رفننننض معننننه يتعننننين الننننمر األمننننر بيانننننه سننننلف لمننننا وفقننننا   متحققننننة  يننننر وضننننعها

 .سلي  قانوني مستند

 "األسباب لهذه"

 :يلي بما المحكمة حكمت
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 .شكال   الطعن قبول: حوأ  

 .الطعين الحك  وألءاء موضوعا   قبوله: ثانيا  

 .شكال   الدعو   قبول: ثالثا  

 .موضوعا   رفضها: فابعا  

 .المصاريم ضدما المطعون  الجهة تضمين :خاكإا  

 م1/1111/ 29 الموافق هـ2222/    /   في علناً  وتلي صدر قراراً 
 

 الج تجو فئيس      الجإتشاف                           الجإتشاف                              
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 م1111 لعام( 5/ع/194) رقم القرار
 م1111 لعام( 1299/5) الرقم ذي الطعن في

 ألهي اسدا  ة اللخاف عد  الإبب هذا انلضكى كا ةإذا عليه ويبأى يبخفه كشكخو  وكبب وكليي إدافي  سخاف لًل-
 .الجشخوعيو ع مب كن بع ب وكشمبا   حفكانه

ل كن التهجو التي ةكككككدف سخاف ةكككككخةه كن اللدكو اوكككككتأادا  إل ها ب تي سضكككككائي إن ثبمب بخانة العاك-
 دا  لخكن الإبب وجديخا  باإللغان.كتتإب الدفجو اللطعيوو   عل كن اللخاف ةاس

إن إنهان تًليل العاكل بإدافة ال هو العاكو  عد كن الجننكاب الجتخوكو لإكككككلطو اإلدافة وتلديخها وةلا  -
 كأاط ذل .لعجل واإن و خ الجخةق العامو لجا تلتضيه كصل و ا

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر م13/3/2121 الموافق منننننننننننن1441/  /   في الواقع الثالثاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسة في

 :المستشارين من المشكلة بالهيئة بدمشق الدولة

                                  رئيسا                   ر الحمو  عامر محمد السيد

  عضوا                           زرزر فرا  السيد

  عضوا                         شاوردر فرا  السيد

 .السعيد طارق  السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

     

                                                                          .ع(.ا) :الطاعأكككككككو ال هككككو

 ضنننننننننند

 .لمنصبه إضافة-الوزراء مجلس رئيس: ضدها الجطعمن  ال هو

 .لمنصبه إضافة-المالية وزير                        



 مجلس الدولة السوري

 

31 

 .لوظيفته إضافة-االجتماعية للت مينات العامة للم سسة العام المدير                        

 "الدولة قضايا إدارة مثله تُ "                                                                   

 (.)ق.حالمحامي يمثله-لوظيفته إضافة-الشعبي التسليم لمصرف العام المدير                        

 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 .الشكلية جراءاتهماإ استوفيا قد الموحدين الطعنين إن يثح من

 تقنننننندم قنننننند عننننننان المنننننندعي بنننننن ن-االوراق مننننننن واضننننننح مننننننو عمننننننا-تتحصننننننل القضننننننية وقننننننائع نإ حيننننننث ومننننننن
 بصنننننننفة يعمننننننل عننننننان ب ننننننننه فيهننننننا قننننننائال   24/11/2114 بتننننننناري  اإلداريننننننة المحكمننننننة لنننننننىإ دعننننننواك  بعريضننننننة

 رقنننن  القننننرار الماليننننة وزيننننر عننننن رنننندر 3/4/2114 وبتنننناري  بالرقننننة الشننننعبي التسننننليم مصننننرف فننننرع منننندير
 علننننى بننننناء   وذلنننن  عنننننه بنننندال     ننننر   عاملننننه وتةليننننم الفننننرع مننننور  بتسننننيير تةليفننننه نهنننناءإ المتضننننمن( 131)

 سننننرقة وعنننندم مننننوالواأل والشننننيكات ام تننننواال البيانننننات علننننى محاف تننننه ر نننن  وذلنننن  معاونننننه مننننن عينننندر تقريننننر
 تنننننننناري ( 2614) بننننننننرق  الننننننننوزراء مجلننننننننس رئننننننننيس نعنننننننن الصننننننننادر بننننننننالقرار فننننننننوجئ عمننننننننا  منهننننننننا مبلننننننننق  ر
 .6/11/2114 بتاري  القرار مما قتبلي  وقد اللدمة من ررفه المتضمن 24/9/2114

 بانعننننندامهما الحكننننن  طالبنننننا   بهمنننننا للطعنننننن بنننننادر فقننننند ينالمنننننمكور  القنننننرارين مشنننننروعية بعننننندم المننننندعي ولقناعنننننة
 جميننننع ومنحننننه الفعليننننة  دماتننننه مننننن فالصننننر  قننننرار بسننننبر العمننننل عننننن توقفننننه منننندة واحتسنننناب ثارممننننال بكافننننة

 الجهنننننننة لنننننننااموأ للترفينننننننع الم منننننننل بالقننننننندم واالحتفنننننننا  الفتنننننننرة تلننننننن  عنننننننن المسنننننننتحقة والتعويضنننننننات الرواتنننننننر
 .به الالحق االدنى الضرر عن تعويضا   له تدفع ب ن عليها المدعى

 رننننداركبإ هنننناليإ االسننننتناد تنننن  التنننني الموجبننننة األسننننباب يتضننننمن لنننن  القننننرار ن  علننننى دعننننواك  المنننندعي وي سننننس
 .الدولة في الرقابية الجهات من توريات و  تحقيقات  ر يسبقه ل  نه  لىإ ضافةإ

 نهننننا  علننننى ت سيسننننا   موضننننوعا   ردمننننا طالبننننة النننندعو   دفعنننن  قنننند عليهننننا المنننندعى االدارة جهننننة نإ حيننننث ومننننن
 منننننن/ 134/ للمنننننادة اسنننننتنادا   اللدمنننننة منننننن رنننننرفه تنننن  ننننننهو  اإللءننننناء لننننندعو   القنننننانوني الميعننننناد  نننننار  مقامننننة

 ب فعننننال المنننندعي قيننننام حكامهننننا  وفننننق المشننننكلة للجهننننة ثبنننن   ن بعنننند الدولننننة فنننني للعنننناملين االساسنننني القننننانون 
 بالعصننننننابات مرتبطننننننا   عننننننان ليننننننهإ الموكننننننل ن  الملتصننننننة الجهننننننات بنننننندت  وقنننننند الجاائيننننننة القننننننوانين مهنننننناتجري 

 .االعمال تل  جراء بحقه العامة الدعو   تحري  ت  نهو  المسلحة االرمابية
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 رفعنننننن  فقنننننند 13/12/2116 تنننننناري ( 911/1) رقنننننن  قرارمننننننابموجننننننر و  المننننننمكورة المحكمننننننة إن حيننننننث ومننننننن
 وبتننننننننناري   المحاعمنننننننننة جلسنننننننننات حضنننننننننور عنننننننننن المننننننننندعي النقطننننننننناع المحكمنننننننننة سنننننننننجالت منننننننننن الننننننننندعو  

 رقننننننن  االرمننننننناب محكمننننننة قنننننننرار رنننننندور ضنننننننوء فننننننني النننننندعو   تجديننننننند بطلننننننر المننننننندعي تقنننننندم 29/3/2113
 السنننننفر منننننع جننننراءاتإ لءنننناءوأ فعننننال  مننننن ليننننهإ نسننننر ممننننا ءتننننهبرا المتضننننمن 26/4/2113 تنننناري ( 623)

 .القطعية الدرجة القرار مما اعتسر وقد بحقه الصادر موالاأل وتجميد

 رقنننن  فيننننه المطعننننون  قرارمننننا عثريننننةباأل المننننمكورة المحكمننننة رنننندرت  فقنننند المحاعمننننة ونتيجننننة نننننهإ حيننننث ومننننن
 : والمتضمن 2119 املع( 1452/3) اسا  رق  بالدعو   23/11/2119 تاري ( 446/3)

 .شكال   الدعو   قبول-1

 للمننننندعي بالنسنننننبة مننننننه المشنننننكو القنننننرار منننننن الثانينننننة المنننننادة وألءننننناء منهنننننا شنننننطر فننننني موضنننننوعا   قبولهمنننننا-2
( االجتماعيننننننننة للت مينننننننننات العامننننننننة والم سسننننننننة الشننننننننعبي التسننننننننليم مصننننننننرف) االدارة جهتنننننننني لننننننننااموأ جائيننننننننا  

 لنننند   دمتننننه انتهنننناء نتيجننننة للمنننندعي قانونننننا   منهمننننا  ر علننننى المترتبننننة التقاعديننننة الحقننننوق  ورننننرف بتصننننفية
 تجنننناوز مننننا ورفننننض ونتننننائج ثننننارل مننننن ذلنننن  علننننى يترتننننر وبمننننا منننننه المشننننكو الصننننرف قننننرار بموجننننر الدولننننة
 رننننندر اللدمنننننة منننننن الصنننننرف قنننننرار ن  علنننننى قضننننناءما المنننننمكورة المحكمنننننة دتشنننننيي  وقننننند  طلبنننننات منننننن ذلننننن 
 بننننننناء   الملننننننتج مرجعننننننه عننننننن الدولننننننة فنننننني ملينللعننننننا االساسنننننني القننننننانون  مننننننن/ 134/ المننننننادة حكننننننام  وفننننننق
 العامننننننة الوظيفننننننة علننننننى المحاف ننننننة ابتءنننننناء المننننننمكورة بالمننننننادة عليهننننننا المنصننننننوح اللجنننننننة مقترحننننننات علننننننى

 بننننننراءة إعننننننالن بضننننننوء نننننننه  و الصنننننندد بهننننننما المسننننننتقر العليننننننا اإلداريننننننة المحكمننننننة اجتهنننننناد وعلننننننى وحمايتهننننننا
 . التقاعدر معاشه تقاضي المدعي حق من عديُ  هفإن المسلةية للمحكمة إحالته وعدم جاائيا   المدعي

 والحكنننن  جائيننننا   إلءننننا ك طالبننننا   بننننه للطعننننن بننننادر فقنننند المننننمكور بننننالقرار قناعتننننه ولعنننندم المنننندعي نإ حيننننث ومننننن
 ملالفننننننة والقننننننانون  لثرننننننول فيننننننه المطعننننننون  القننننننرار لملالفننننننة وذلنننننن  بالنننننندعو   المثننننننارة مطالبننننننه بكافننننننة لننننننه
 .والتطبيق بالت ويل  تجلي 

 إلءننننناءك طالبنننننة المنننننمكور بنننننالحك  للطعنننننن بننننندورما بنننننادرت قننننند عليهنننننا المننننندعى اإلدارة جهنننننة نإ حينننننث ومنننننن
 .والقانون  لثرول لملالفته الدعو   ووقف

 نو  24/9/2114 بتننننننناري  رننننننندر قننننننند اللدمنننننننة منننننننن المننننننندعي رنننننننرف قنننننننرار ن  ثابننننننن  ننننننننهإ حينننننننث ومنننننننن
 المهلنننننة ضنننننمن مقامنننننة الننننندعو   يجعنننننل النننننمر منننننراأل 24/11/2114 بتننننناري  الماثلنننننة دعنننننواك   قنننننام المننننندعي
 بعننننند 29/3/2113 بتننننناري  دعنننننواك  تجديننننند لنننننىإ بنننننادر ننننننه  عمنننننا  اإللءننننناء دعنننننو   إلقامنننننة المحنننننددة القانونينننننة
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 علينننننه جنننننر   لمنننننا طبقنننننا   المنننننمكورة المهلنننننة ضنننننمن  ر 26/4/2113 بتننننناري  االرمننننناب محكمنننننة قنننننرار رننننندور
 .شكال   بالقبول حرية الماثلة الدعو   تءدو لمل  الصدد بهما القضائي االجتهاد

 فننننإذا عليننننه ويبنننننى يبننننررك مشننننروع سننننبر سننننلي  دارر إ قننننرار لةننننل ن  لننننىإ اإلشننننارة مننننن البنننند نننننهإ حيننننث ومننننن
 بننننه ويهننننور  المشننننروعية عيننننوب مننننن بعيننننر ومشننننوبا   ركانننننه  ألمنننن  فاقنننندا   القننننرار عنننندي السننننبر مننننما انقضننننى مننننا
 .االنعدام درجة الى

 قننننند مننننننه المشنننننكو/ اللدمنننننة نمننننن المننننندعي رنننننرف قنننننرار بننننن ن الننننندعو   وثنننننائق منننننن ثابننننن  ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 .بالرقة المسلحة اإلرمابية بالعصابات ارتباطه من إليه ما نحو سند ُ  ما بسبر ردر

 5/3/2119 فنننننني المنننننن رخ االرمنننننناب قضننننننايا محكمننننننة عننننننن الصننننننادر البيننننننان مننننننن ثابنننننن  نننننننهإ حيننننننث ومننننننن
 ن مننننةم لننننىإ االنضننننمام بجننننرم المنننندعي بحننننق العامننننة النننندعو   تحرينننن  تنننن  ب نننننه النننندعو   ملننننف فنننني المبننننرز
 جننننراءاتإ لءنننناءوأ فعننننال  مننننن ليننننهإ نسننننر ممننننا ليننننهإ الموكننننل بننننراءة عالنبننننإ النننندعو   تلنننن  انتهنننن  وقنننند ارمابيننننة

 وذلنننننن  االرمنننننناب محكمننننننة لنننننند  العامننننننة النيابننننننة قبننننننل مننننننن بحقننننننه الصننننننادر مننننننوالاأل وتجمينننننند السننننننفر منننننننع
 بعننننننند القطعيننننننة الدرجنننننننة والمكتسننننننر 26/4/2113 تننننننناري ( 623) رقنننننن  المنننننننمكورة المحكمننننننة قنننننننرار بموجننننننر
 .العامة النيابة من مشامدته

 مفتقنننندا   منننننه المشننننكو اللدمننننة مننننن الصننننرف قننننرار يءنننندو المننننمكور الجاائنننني الحكنننن  وبصنننندور نننننهإ حيننننث ومننننن
 .ثاركل بكافة هبإلءائ الحك  من ممك والحالة معد  وال السبر ركن إلى

 بقننننناءك رةفتننننن  نننننالل عسنننننر منننننن المننننندعي حققنننننه ومنننننا العمنننننل مقابنننننل جنننننراأل لمبننننند  ومراعننننناة ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 تعنننننويض لينننننهإ الموكنننننل مننننننح تنننننر   التقننننندير رنننننالحية منننننن لهنننننا وبمنننننا المحكمنننننة منننننمك فنننننإن الوظيفنننننة  نننننار 

 القيننننننام السننننننتحقاقها شننننننترطيُ  ال التنننننني والتعويضننننننات المقطننننننوع الشننننننهرر  االجننننننر مننننننن %11 مقنننننندارك جاافنننننني
 مننننن رننننرفه قننننرار رنننندور بعنننند العمننننل عننننن ينننندك عننننف تنننناري  مننننن الممتنننندة الفتننننرة نعنننن وذلنننن  بالعمننننل الفعلنننني
 الفعليننننة  دماتننننه مننننن الفتننننرة تلنننن  واعتبننننار القننننرار مننننما رنننندور بعنننند العمننننل إلننننى فعننننال   عادتننننهإ  ولحننننين اللدمننننة
 لنننننند  عنهننننننا الت مينيننننننة االشننننننتراعات بتسننننننديد قيامننننننه بعنننننند التقاعنننننندر والمعنننننناش الترفيننننننع حسنننننناب فنننننني الدا لننننننة
 .االجتماعية الت مينات م سسة

 المصنننننرف فنننننرع دارةبنننننإ تةليفنننننه نهننننناءإ المتضنننننمن ينننننةالمال وزينننننر قنننننرار لءننننناءإ طلنننننر ولجهنننننة ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 تقتضنننننيه منننننا ضنننننوء فننننني وتقنننننديرما االدارة لسنننننلطة المتروكنننننة مننننناتالمالء منننننن يعننننند القنننننرار منننننما تننننن ثيرفنننننإن 

نننن وال العننننام والمرفننننق العمننننل مصننننلحة  المطلننننر مننننما يءنننندو لننننمل  بشننننيء ذلنننن  فنننني القضنننناء مننننن عليهننننا رمعقي
 .موضوعا   بالرفض ةحري االدعاء الئحة في المثارة الطلبات ةوبقي
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 فنننني منننننه شننننطر فنننني موضننننوعا   بننننالقبول جننننديرا   المنننندعي طعننننن يءنننندو تقنننندم مننننا منننند  وفنننني نننننهإ حيننننث ومننننن
 بحكننننن  والتاامنننننا   الحنننننق بقنننننول رننننندعا   وذلننننن  اإلدارة وطعنننننن  نننننراآل شنننننطرك تطنننننال النننننرفض سنننننباب  ن  حنننننين

 .القانون 

 "األسباب لهذه"
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .شكال   نالموحدي الطعنين قبول :حوأ  

 .الطعين الحك  لءاءوأ منه شطر في موضوعا   المدعي طعن قبول :ثانيا  

 .شكال   الدعو   قبول :ثالثا  

 المتضمن 24/9/2114 تاري  (2614) رق  منه المشكو القرار لءاءوأ منها شطر في موضنوعا   قبولها :فابعا  
 داركمق تعويض للمدعي تدفع ب ن يهاعل المدعى االدارة جهة لااموأ ثاركل بكافة اللدمة من المدعي رنننننننرف

 الفعلي قيامال السننتحقاقها يشننترط ال التي والتعويضننات المقطوع الشننهرر  جراأل من بالمائة عشننرة فقط 11%
 دمةالل من هرننننننرف قرار رنننننندور بعد العمل عن المدعي انفةاق تاري  من الممتدة الفترة عن وذل  بالعمل
 المعاش ابوحسننننننن الترفيع في دا لة الفترة تل  واعتبار القرار  امم رننننننندور بعد للعمل عادتهإ  تاري  ولءاية

 ما رفضو  االجتماعية الت مينات م سنننسنننة لد  الت مينية االشنننتراعات من حصنننته بتسنننديد قيامه بعد التقاعدر
 .طلبات من ذل  يجاوز

 .موضوعا   االدارة طعن رفض: خاكإا  

  .ل/ 511/ منهما وكل المحاعمة درجتي يف المصنننناريم بينهما فما منارننننفة الطرفين تضننننمين: وكككادوكككا  
 . المحاماة تعاب  مقابل

 م 24/4/1111 لـ الموافق هـ2222/  /  في علناً  وتلي صدر قراراً 
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1112لعام ( 1/ع/45)رقم القرار

 م1112 لعام( 1549) الرقم ذي الطعن في
 اكتد كا تماةخهجا اوككتجخاف يتعّ ن وحنه والطعن الدعمى  سبمل كأاط هجا والصكك و الجصككل و إن رككخطي -

 سبملهجا. ةي وحوا  الطعن حو الدعمى  ك ارخة رخوط كن حوا  رخط لًمنهجا سائجو الدعمى 
 ذل ب لتتمخى باإللغان سضككككائيا   كهددا   اللخاف دام كا ت لى الجع ب اللخاف وكككك ب ةي اإلدافة وككككلطو إنّ -

 لىت  أ اتى اإلدافة كماجهو ةي اللخاف ن ت صكك وجب اللضككائي الطخيق حوةككد التلاضككيو و ذا إجخاناب
 اك ب ن التمة ق وجمب إلى كخده ذل  ن و  واألةخاد جانب كن وكغللو اإلدافة جانب كن ك تماو العنسو

 وجمب وب ن لللانمن  كلال و كن اللخاف عليه يأطمي  كا إةككككككن  ةي اق كن لإلدافة  تمن  حن   ب
 يمم/ 61/ خنل إأ تعديله حو اللخاف وكك ب لإلدافة   مز أ لذل  اللخاف على الجتخت و األوضككا  اوككتلخاف

 م.3117 لعام 23 فسي الدولو ك لس سانمن  كن/ 31/ الجادة ةي عل ها الجأصم 
 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 لياالع اإلدارية المحكمة

 مجلس بمقر م3/2/2121 الموافق مننننننننننننننن1442/   /  في الواقع األربعاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسننة في
 : المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

  رئيسا   الدولة مجلس رئيس نائر        قطان محمود السيد 

  عضوا                            حاورر  سمير السيد 

 عضوا                              العنادر الد  السيد 

  .الجامع  دام حسام السيدالقاضي  الدولة مفوض بحضور

 جميعا   كيله .م( و ب-.عع-.عو-.ح -.مم-.نح–.عع-.عع-.عن-)ع.ح: الكككطكككاعكككأكككككككككككككككو الككك كككهكككو
 و ح.ق(. )ا.ف انالمحامي

  ضكككككككككككككد 

 .لمنصبه إضافة–الوزراء مجلس رئيس :ضدها الجطعمن  ال هو
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 .لمنصبه إضافة–المالية وزير                        

 .لوظيفته إضافة–للجمارق العام المدير                        

 "الدولة قضايا إدارة جميعا   مثله تُ "                                                            

 "المحكمة" 
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 اإلدارينننننة المحكمنننننة عنننننن الصنننننادر 444/3 رقننننن  بنننننالقرار طاعننننننة اسنننننتدع  المدعينننننة الجهنننننة نإ حينننننث منننننن
 النننننندعو   قبننننننول إلننننننى والمنتهنننننني م2121 لعننننننام/1432  سننننننا  رقنننننن  القضننننننية فنننننني م22/11/2121 بتنننننناري 
 .موضوعا   ورفضها شكال  

 الطاعننننننننة الجهنننننننة  فنننننننراد بننننننن ن األوراق منننننننن واضنننننننح منننننننو عمنننننننا تنننننننتللج القضنننننننية وقنننننننائع نإ حينننننننث ومنننننننن
 م25/11/2119 بتننننناري  بدمشنننننق اإلدارينننننة المحكمنننننة  منننننام دعنننننوام  بعريضنننننة تقننننندموا قننننند عنننننانوا( المدعينننننة)

 راء فننننننن) بصنننننننفة الجمركينننننننة الضنننننننابطة شننننننن ون  مديرينننننننة لننننننند  الننننننندائمين العننننننناملين منننننننن بننننننن نه  فيهنننننننا وجننننننناء
( المدعينننننة) الطاعننننننة الجهنننننة  فنننننراد نقنننننل تننننن  النننننوزراء مجلنننننس رئنننننيس موافقنننننة إلنننننى باالسنننننتناد و ننننننه( جمنننننركين

 عاتننننننر بصننننننفة للجمننننننارق العامننننننة المديريننننننة مننننننالق إلننننننى الجمركيننننننة الضننننننابطة شنننننن ون  مديريننننننة مننننننالق مننننننن
 الن ننننام مننننن /31/ المننننادة فنننني عليننننه المنصننننوح السننننن شننننرط مننننن اسننننتثناء   وذلنننن  مراقننننر بصننننفة والننننبعض
 :التالية اراتالقر  بموجر الطاعنة الجهة  فراد نقل ت  وقد للجمارق الدا لي

 الطنننننناعن بلصننننننوح العننننننام الجمننننننارق منننننندير عننننننن الصننننننادر م13/12/2114 تنننننناري  313 رقنننننن  القننننننرار -
 .ع(.ع)

 الطنننننننناعن بلصننننننننوح العننننننننام الجمننننننننارق منننننننندير عننننننننن الصننننننننادر م3/3/2119 تنننننننناري /133 رقنننننننن  القننننننننرار-
 .ع(.ع)

 الطننننننناعن بلصنننننننوح العنننننننام الجمنننننننارق مننننننندير عنننننننن الصنننننننادر م21/3/2119 تننننننناري  141 رقننننننن  القنننننننرار-
 .ن(.ح)

 بلصننننننننننننوح العننننننننننننام الجمننننننننننننارق منننننننننننندير عننننننننننننن الصننننننننننننادر م12/3/2114 تنننننننننننناري  213 رقنننننننننننن  القننننننننننننرار-
 (.ح. )الطاعن
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 الطننننننناعن بلصنننننننوح العنننننننام الجمنننننننارق مننننننندير عنننننننن الصنننننننادر م13/12/2114 تننننننناري  312 رقننننننن  القنننننننرار-
 .ح(.ع)

 الطننننننناعن بلصنننننننوح العنننننننام الجمنننننننارق مننننننندير عنننننننن الصنننننننادر م22/4/2113 تننننننناري  131 رقننننننن  القنننننننرار-
 .م(.م)

 الطنننننننناعن بلصننننننننوح العننننننننام الجمننننننننارق منننننننندير عننننننننن الصننننننننادر م4/4/2119 تنننننننناري  123 رقنننننننن  ارالقننننننننر -
 .م(.و)

 الطننننننناعن بلصنننننننوح العنننننننام الجمنننننننارق مننننننندير عنننننننن الصنننننننادر م12/6/2113 تننننننناري  221 رقننننننن  القنننننننرار-
  .ع(.ع)

 الطننننننناعن بلصنننننننوح العنننننننام الجمنننننننارق مننننننندير عنننننننن الصنننننننادر م12/6/2113 تننننننناري  222 رقننننننن  القنننننننرار-
 .م(.ب)

 الطنننننننناعن بلصننننننننوح العننننننننام الجمننننننننارق منننننننندير عننننننننن الصننننننننادر م3/3/2119 تنننننننناري  139 رقنننننننن  القننننننننرار-
 .ع(.ن)

 ثرمننننناإ علنننننى وباشنننننر جميعهنننننا المالينننننة للرقابنننننةالمركنننننار  الجهننننناز بت شنننننير اقترنننننن  قننننند المنننننمكورة القنننننرارات و ن
 فنننننني ورننننننل  طويلننننننة منننننندة مضنننننني وبعنننننند العامننننننة الجمننننننارق مديريننننننة لنننننند  عملهنننننن  الطاعنننننننة الجهننننننة  فننننننراد

 الجهننننة  فننننراد فننننوجئ العمننننل مباشننننرة المننننمكورة القننننرارات رنننندور تنننناري  مننننن سنننننوات  ثننننال إلننننى منهننننا الننننبعض
 مجلننننننس رئننننننيس عننننننن م14/11/2119 تنننننناري  16326/4 رقنننننن  منننننننه المشننننننكو الةتنننننناب بصنننننندور الطاعنننننننة
 السننننننتثنائه  موافقننننننات علننننننى حصننننننلوا مننننننن بلصننننننوح الصننننننادرة الموافقننننننات جميننننننع إلءنننننناء متضننننننمنا   الننننننوزراء

 الموافقنننننننننات  ن حنننننننننين فننننننننني( م2119– م2113– م2114– م2116) األعنننننننننوام فننننننننني السنننننننننن شنننننننننرط منننننننننن
 لنننننن  حالننننننة /26/ مننننننن  عثننننننر بلءنننننن  والتنننننني( قبننننننل ومننننننا م2115) لثعننننننوام  ر األعننننننوام مننننننمك قبننننننل الصننننننادرة
 األعننننننوام فنننننني الطاعنننننننة الجهننننننة  فننننننراد  مثننننننال مننننننن نقننننننل موافقننننننات علننننننى الحارننننننلين وبقنننننني اإللءنننننناء يشننننننملها
 منننننن الننننر   علننننى العامننننة الجمننننارق مديريننننة فنننني إليهنننننا المنقننننولين بوظننننائفه  قبننننل ومننننا م2115 مننننن السننننابقة
 رقنننننننن  المننننننننمكور الةتنننننننناب بنننننننن ن الطاعنننننننننة الجهننننننننة  فننننننننراد ولقناعننننننننة الجميننننننننع بننننننننين فيمننننننننا األوضنننننننناع تماثننننننننل

 الوقنننن  بمننننرور تحصننننن  التنننني المكتسننننبة حقننننوقه  مننننن ونننننال الننننوظيفي وضننننعه  علننننى  ثننننر قنننند 16326/4
  ن بعننننند اسنننننتقرت قننننند المنننننمكورة نقلهننننن  راراتقننننن و ن ماسنننننيي  وال  األ ينننننر الوضنننننع فننننني العمنننننل مباشنننننرته  علنننننى

 والطلنننننننر الننننننندعو   منننننننمك معنننننننه عانننننننن  النننننننمر األمنننننننر المالينننننننة للرقابنننننننة المركنننننننار  الجهننننننناز بت شنننننننير اقترنننننننن 
 .م14/11/2119 تاري  16326/4 رق  الةتاب وألءاء تنفيم وقف فيها يطلبون  التي العارض
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 علنننننى ردا   تتضنننننمن م9/2/2121 ةجلسننننن فننننني جوابينننننة بمنننننمكرة تقننننندم  الدولنننننة قضنننننايا إدارة نإ حينننننث ومنننننن
 الجمننننارق إدارة لنننند  العنننناملين مننننن منننن ( الطاعنننننة) المدعيننننة الجهننننة  فننننراد  ن فيهننننا وجنننناء النننندعو   عريضننننة
 لنننننقله  الننننوزراء مجلننننس رئاسننننة مننننن موافقننننات علننننى حصننننلوا السننننابقة رةينننناأل  األعننننوام و ننننالل راء فنننن بصننننفة

 منننننن اسنننننتثنائه  منننننع العامنننننة الجمنننننارق مديرينننننة منننننالق إلنننننى الجمركينننننة الضنننننابطة شننننن ون  مديرينننننة منننننالق منننننن
 الجهنننننناز مننننننن ت شننننننيرما وتنننننن  لنننننننقله  الالزمننننننة القننننننرارات رنننننندرت الموافقننننننات تلنننننن  علننننننى وبننننننناء   السننننننن شننننننرط

 جميننننننع بإلءنننننناء م14/11/2119 تنننننناري /16326 رقنننننن  الةتنننننناب وقضننننننى  رننننننوال   الماليننننننة للرقابننننننة المركننننننار 
 وبننننناء   ونتننننائج لثننننار مننننن عليهننننا ترتننننري ومننننا الصنننندد بهننننما الننننوزراء مجلننننس رئاسننننة عننننن الصننننادرة الموافقننننات

 الننننندعو   فننننني تتنننننوفر ال و ننننننه  النقنننننل قنننننرارات بطننننني الجمنننننارق مديرينننننة عنننننن الالزمنننننة القنننننرارات رننننندرت علينننننه
 صننننناح تاال ععننننندم الدولنننننة مجلنننننس قنننننانون  فننننني عليهنننننا المنصنننننوح اإللءننننناء حننننناالت منننننن حالنننننة  ر الماثلنننننة

 الةتنننننناب و ن وت ويلهننننننا تطبيقهننننننا فنننننني لطنننننن ال  و واللننننننوائح القننننننوانين ملالفننننننة  و الشننننننكل فنننننني عيننننننر وجننننننود  و
 عيننننننننوب منننننننن عينننننننر  ر يشنننننننبه ولننننننن  السنننننننليمة ومقوماتنننننننه  ركاننننننننه عافنننننننة مسنننننننتجمعا   رننننننندر مننننننننه المشنننننننكو

 شنننننكال   الننننندعو   ورد الننننندعو   منننننن لمنصنننننبه إضنننننافة الماليننننة وزينننننر إ نننننرا  طلنننننر إلنننننى وانتهننننن  الالمشننننروعية
 .عابواألت والمصاريم الرسوم المدعية الجهة وتضمين موضوعا   ورفضها

 بالةتننننناب المتعلنننننق التنفينننننم وقنننننف طلنننننر فننننني ن رمنننننا معنننننرض وفننننني األولنننننى الدرجنننننة محكمنننننة نإ حينننننث ومنننننن
 تنفينننننم وقنننننف قبنننننول عننننندم متضنننننمنا   م2121 لعنننننام/5/3 رقننننن  قرارمنننننا  رننننندرت 16326/4 رقننننن  مننننننه المشنننننكو
 فحنننننننج دائنننننننرة منننننننن المنننننننمكور القنننننننرار تصنننننننديق وتننننننن  تنفيمينننننننة قنننننننرارات رننننننندور لعننننننندم مننننننننه المشنننننننكو القنننننننرار
 .نهائي قرار ليس لةونه العليا اإلدارية المحكمة لد  الطعون 

 بطلننننننننر م19/4/2121 بتنننننننناري  تقنننننننندموا قنننننننند عننننننننانوا( الطاعنننننننننة) المدعيننننننننة الجهننننننننة  فننننننننراد نإ حيننننننننث ومننننننننن
 العنننننام المننننندير عنننننن رننننندر م4/12/2119 بتننننناري   ننننننه فينننننه وجننننناء األولنننننى الدرجنننننة محكمنننننة  منننننام عنننننارض

–216–215–214–213–212–211–211–219–213/ األرقننننننننننننننننننننننننام ذات القننننننننننننننننننننننننرارات للجمننننننننننننننننننننننننارق
 بعننننند رننننندرت المنننننمكورة القنننننرارات نو ( الطاعننننننة) المدعينننننة الجهنننننة  فنننننراد نقنننننل قنننننرارات طننننني تتضنننننمن /214
 طلنننننر إلنننننى العنننننارض طلنننننبه  فننننني وانتهنننننوا م9/2/2121 بجلسنننننة هننننناب وعلمنننننوا يتبلءومنننننا ولننننن  الننننندعو   إقامنننننة

–214–213–212–211–211–219–213/ األرقنننننننننننام ذات فيهنننننننننننا المشنننننننننننكو القنننننننننننرارات تنفينننننننننننم وقنننننننننننف
 محكمنننننننننة ف رننننننننندرت منهنننننننننا المشنننننننننكو القنننننننننرارات تلننننننننن  وألءننننننننناء م4/12/2119 تننننننننناري  /214–216–215

 التنفينننننم وقننننف رفننننض متضننننمنا   العننننارض بالطلننننر المتعلنننننق التنفيننننم وقننننف بلصننننوح قرارمننننا األولننننى الدرجننننة
 .الطعون  فحج دائرة من الممكور القرار تصديق وت  م2121 لعام/31/5 رق  قرارما بموجر
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 الطعننننون  فنننني الن ننننر معننننرض فنننني جوابيننننة بمننننمكرات تقنننندم  قنننند عاننننن  الدولننننة قضننننايا إدارة نإ حيننننث ومننننن
 جلسنننننننة فننننننني المقدمنننننننة الجوابينننننننة منننننننمكرتها فننننننني ورد لمنننننننا تنننننننردادا   دفوعهنننننننا وجننننننناءت التنفينننننننم بوقنننننننف المتعلقنننننننة

 .م9/2/2121

 رقننننننن  فينننننننه المطعنننننننون  قرارمنننننننا األولنننننننى الدرجنننننننة محكمنننننننة  رننننننندرت الننننننننااع  سنننننننا  فننننننني المحاعمنننننننة وبنتيجنننننننة
 رفننننننننض متضننننننننمنا   م2121 لعننننننننام 1432/5  سننننننننا  رقنننننننن  القضننننننننية فنننننننني م22/11/2121 تنننننننناري  444/5

 بسننننننننلطة تتمتننننننننع اإلدارات  ن علننننننننى قضنننننننناءما األولننننننننى الدرجننننننننة محكمننننننننة دتشننننننننيي  وقنننننننند موضننننننننوعا   الننننننندعو  
 المدعيننننة الجهننننة و فننننراد عنارننننر بننننين المقارنننننة إعمننننال يمكننننن ال و نننننه ونقلهنننن  موظفيهننننا يننننارا ت فنننني تقديريننننة
 اللبننننننرة ضننننننمن تننننننندر  منهننننننا والنقننننننل العامننننننة الوظننننننائف شننننننءل اعتبننننننارات  ن طالمننننننا ئهنننننن زمال مننننننن وسننننننوام 
 الممنوحننننة التقديريننننة السننننلطة مننننالإع و ن ل ننننر إلننننى شننننلج مننننن تتبنننناين قنننند الشلصننننية والسننننمات الوظيفيننننة
 القنننننننرارات  ن طالمنننننننا المكتسنننننننبة الحقنننننننوق  فةنننننننرة منننننننع يسنننننننتقي  ال العنارنننننننر ونقنننننننل ينننننننارا ت بصننننننندد لنننننننإلدارة
 .للمدعين القانونية المراعا من تنتقج  و السلطة عن االنحراف بعير تتس  ل  منها المشكو

 علنننننى ت سيسنننننا   فينننننه للطعنننننن بنننننادروا المنننننمكور بنننننالقرار قنننننناعته  لعننننندم المدعينننننة الجهنننننة  فنننننراد نإ حينننننث ومنننننن
 قنننند عننننانوا بنننن نه  القننننول إلننننى واسننننتطردوا وت ويلننننه القننننانون  تطبيننننق فنننني واللطنننن  واألرننننول القننننانون   ننننالف  نننننه

 فننننني علينننننه المنصنننننوح السنننننن شنننننرط منننننن باسنننننتثنائه  النننننوزراء مجلنننننس رئنننننيس منننننن موافقنننننات لنننننىع حصنننننلوا
 عاتنننننر بصنننننفة العامنننننة الجمنننننارق مديرينننننة منننننالق إلنننننى ونقلهننننن  للجمنننننارق الننننندا لي الن نننننام منننننن /31/ المنننننادة

 اقترنننننن  وقننننند العامنننننة الجمنننننارق مديرينننننة إلنننننى النقنننننل قنننننرارات رننننندرت الموافقنننننات لتلننننن  وتبعنننننا   مراقنننننر وبصنننننفة
 الجدينننننننندة الوظنننننننائف فننننننني  عمننننننناله  وباشنننننننروا  المالينننننننة للرقابنننننننة المركنننننننار  الجهننننننناز بت شنننننننيرة اتالقنننننننرار  تلننننننن 

 ينننننوم /61/ منننننن  عثنننننر والنننننبعض سننننننوات ثنننننال  يقنننننارب منننننا مننننننه  النننننبعض علنننننى ومضنننننى إليهنننننا المنقنننننولين
 يجعلهنننننا ممنننننا  رننننندورما تننننناري  علنننننى ينننننوم /61/ بمضننننني نقلهننننن  قنننننرارات تحصنننننن  وجمنننننيعه  عليهنننننا مضنننننى

 الوظيفيننننننننة  وضننننننناعه   اللهنننننننا منننننننن واسننننننننتقرت واإللءننننننناء السنننننننحر منننننننن المانعننننننننة الحصنننننننانة اعتسنننننننب  قننننننند
 يولنننند التنننني الفرديننننة القننننرارات قبيننننل مننننن منننني القننننرارات تلنننن  و ن الوقنننن  بمننننرور القانونيننننة مراعننننام  وتحصننننن 

 .رننننندورما تننننناري  منننننن ينننننوم /61/  نننننالل إال طيهنننننا  و سنننننحبها يجنننننوز فنننننال ألرنننننحابها مكتسنننننر حنننننق عنهنننننا
 القننننننرارات  ن) :فيهننننننا جنننننناء والتنننننني العربنننننني اإلدارر  القضنننننناء باجتهننننننادات عنننننننةالطا الجهننننننة استشننننننهدت وقنننننند

 مننننما انقضننننى فننننإذا رنننندورما تنننناري  مننننن يننننوم /61/ ننننالل إال مشننننوبة عاننننن  ولننننو سننننحبها يجننننوز ال الفرديننننة
 حنننننق الشننننن ن لصننننناحر عندئنننننم   ويصنننننبح تعنننننديل  و إلءننننناء  ر منننننن تعصنننننمه حصنننننانة القنننننرار اعتسنننننر الميعننننناد

 القننننننرار يعيننننننر ملالفننننننا    مننننننرا   يعنننننند الحننننننق بقننننننرار الحننننننق بهننننننما إ ننننننالل وكننننننل القننننننرار تضننننننمنه فيمننننننا مكتسننننننر
 م2114 لعنننننام 613 رقننننن  السنننننورية العليننننا اإلدارينننننة المحكمنننننة بقنننننرار  يضننننا   استشنننننهدوا عمنننننا( ويبطلنننننه األ يننننرة
 قضننننننائيا   مهننننننددا   القننننننرار دام مننننننا تةننننننون  المعيننننننر القننننننرار سننننننحر فنننننني اإلدارة سننننننلطة نإ): فيننننننه جنننننناء والننننننمر
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 فننننننني القنننننننرار تحصنننننننن وجنننننننر القضنننننننائي الطرينننننننق  ورننننننند وأذا التقاضننننننني إجنننننننراءات مل بننننننن لتنننننننو ي باإللءننننننناء
 ال لننننمل ... األفننننراد جانننننر مننننن ومءلقننننة اإلدارة جانننننر مننننن مفتوحننننة العالقننننة تبقننننى ال حتننننى اإلدارة مواجهننننة
 مننننن /22/ المننننادة فنننني عليهننننا المنصننننوح يومننننا   السننننتين  ننننالل إال تعديلننننه  و القننننرار سننننحر لننننإلدارة يجننننوز
 .(...1959 لعام/ 55/ رق  لدولةا مجلس قانون 

 مضننننى لةونننننه الطاعنننننة الجهننننة حالننننة علننننى ينطبننننق ذلنننن  بنننن ن القننننول إلننننى الطاعنننننة الجهننننة وكيننننل واسننننتطرد
 العامننننة الجمننننارق مديريننننة مننننالق إلننننى نقلهنننن  المتضننننمنة القننننرارات رنننندور تنننناري  علننننى يننننوم /61/ مننننن  عثننننر
 لهنننننن  لننننننامالء مماثلننننننة  وضنننننناع مننننننناق  نو  ماسننننننيي  وال  منهننننننا المشننننننكو القننننننرارات بموجننننننر طيهننننننا يننننننت   ن قبننننننل

 الجمنننننارق مديرينننننة منننننالق إلنننننى الجمركينننننة الضنننننابطة شننننن ون  منننننالق منننننن نقلهننننن  تننننن  حالنننننة /26/عننننندد ويبلنننننق
 طلنننننر إلنننننى الطاعننننننة الجهنننننة وانتهننننن  العامنننننة الجمنننننارق مديرينننننة فننننني العمنننننل ر   علنننننى زالنننننوا ومنننننا العامنننننة
–219–213/ :األرقنننننام ذات منهنننننا المشنننننكو القنننننرارات وألءننننناء العنننننارض والطلنننننر الننننندعو   وفنننننق لهننننن  الحكننننن 
 عتنننننننننننننناب إلننننننننننننننى المسننننننننننننننتندة م4/12/2119 تنننننننننننننناري  (214–216–215–214–213–212–211–211

 مننننننننا بكننننننننل المننننننننمكور الةتنننننننناب وألءنننننننناء م14/11/2119 تنننننننناري  16326/4 رقنننننننن  الننننننننوزراء مجلننننننننس رئننننننننيس
 .واألتعاب المصاريم ضدما المطعون  الجهة وتضمين ونتائج لثار من ذل  على يترتر

 ردا   تتضننننننمن م23/12/2121 فنننننني م ر ننننننة  طيننننننة بمننننننمكرة تقنننننندم  الدولننننننة قضننننننايا إدارة نإ حيننننننث ومننننننن
 وذكننننرت األولننننى الدرجننننة محكمننننة  مننننام المقدمننننة دفوعهننننا سننننائر تةننننرر ب نهننننا فيهننننا وجنننناء الطعننننن الئحننننة علننننى
 القنننننانوني السنننننن بلنننننو ه  بسنننننبر  ننننندماته  انتهننننن  قننننند .ع(و) والطننننناعن.ع( ن) الطننننناعن بننننن ن جوابهنننننا فننننني
 بموجنننننننر م4/12/2119 بتننننننناري  العمنننننننل عنننننننن وانفةنننننننوا 135 رقننننننن  بنننننننالقرار التقاعننننننند لنننننننىع إحنننننننالته  وتننننننن 

 .الطعن رفض طلر إلى وانته  2313/2119 رق  االنفةاق ممكرتي

 االنفةننننناق منننننمكرة بموجنننننر ثبننننن  قننننند فإننننننه و.ع(-.عن) الطننننناعنين منننننن عنننننل يلنننننج فيمنننننا ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 انتهنننننننن  قنننننننند  نننننننندماته   ن قيننننننننةالالذ جمننننننننارق منننننننندير عننننننننن الصننننننننادرة م4/12/2119 تنننننننناري  2313 رقنننننننن 

 رننننننفة ذر  يننننننر مننننننن مقنننننندم طعنننننننه  مننننننن يجعننننننل الوظيفيننننننة الرابطننننننة انتهنننننناء و ن القننننننانوني السننننننن لبلننننننو ه 
 مننننا توافرممننننا اسننننتمرار نيتعننننيي  و نننننه والطعننننن النننندعو   قبننننول مننننناط ممننننا والصننننفة المصننننلحة  ن اعتبننننار علننننى
 قبولهمننننا فنننني و سننننا  الطعننننن  و النننندعو   مباشننننرة شننننروط مننننن  سننننا  شننننرط لةونهمننننا قائمننننة النننندعو   دامنننن 
 يجعنننننل ممنننننا مقبنننننوالن  ينننننر يكوننننننان فإنهمنننننا الطعنننننن  و الننننندعو   سنننننير  ثنننننناء والمصنننننلحة الصنننننفة زالننننن  فنننننإذا
 .الصفة لاوال فقط يلصه  فيما شكال   مقبوالن  ير و.ع/-.عن/ طعن من
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نننن فإنننننه الطاعنننننة الجهننننة  فننننراد بنننناقي يلننننج فيمننننا نننننهإ حيننننث ومننننن  مننننةالعا الجمننننارق مديريننننة عتنننناب مننننن حيتضي
 الرابطنننننننة  ن يعنننننننني ممنننننننا العمنننننننل ر   علنننننننى جميعنننننننا   زالنننننننوا منننننننا  نهننننننن  م31/11/2121 تننننننناري  413 رقننننننن 

 .شكال   بالقبول جدير يكون  فإنه القانوني الميعاد ضمن مقدم الطعن لةون  قائمة زال  ما الوظيفية

( ينننننةالمدع) الطاعننننننة الجهنننننة ألفنننننراد الوظيفينننننة األوضننننناع بننننن ن التنننننمكير يجننننندر البننننندء فننننني ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 51 رقننننن  العننننناملين قنننننانون  منننننن السنننننابع البننننناب ألحكنننننام وفقنننننا   الوظيفينننننة باألوضننننناع المقصنننننود لةنننننون  متماثلنننننة

 الطاعننننننة الجهنننننة  فنننننراد و ن( واإلعنننننارة والنننننندب النقنننننل) مننننني /بعننننند ومنننننا مننننننه 31/ المنننننواد فننننني م2114 لعنننننام
 شنننننن ون  مننننننالق مننننننن الننننننوزراء مجلننننننس رئننننننيس مننننننن موافقننننننات وعلننننننى طلننننننبه  علننننننى بننننننناء   نقلهنننننن  تنننننن  جميعننننننا  

 بهنننن  المتعلقننننة النقننننل قننننرارات طنننني تنننن  بعنننند وفيمننننا العامننننة الجمننننارق مديريننننة مننننالق إلننننى الجمركيننننة الضننننابطة
 منننننننن يجعنننننننل ممنننننننا م14/11/2119 تننننننناري  16326/4 رقننننننن  الةتننننننناب ومنننننننو واحننننننند عتننننننناب إلنننننننى باالسنننننننتناد

 .متماثل الطاعنين لجميع الماثل والطعن الدعو   ممك في الوظيفي الوضع

–216–215–212–211–211–219–213/ األرقام ذات منها المشنننننكو القرارات بموجر نهإ حيث ومن
 مديرية مالق من الطاعنة الجهة  فراد نقل ت  بموجبها التي القرارات طي ت  م4/12/2119 تاري  /214

 تل ب الطاعنة الجهة ألفراد اليقين العل  و ن العامة الجمارق مديرية مالق إلى الجمركية الضنننننابطة الشننننن ون 
  مام الدولة قضنننننننننايا إدارة بها تقدم  التي الجوابية الممكرة  الل من م9/2/2121 بتاري  تحقق اراتالقر 

 الثاب  النحو على م6/4/2121 بتاري  منها المشننننننكو القرارات من ت لموا قد وكانوا األولى الدرجة محكمة
 واإلدارة لقراراتا تل  تبلءه  يت  ل   نه الطاعنة الجهة  فراد ذكر وقد الملف في المبرزة الت ل  طلبات بموجر

 تاري ب العارض بطلبه  تقدموا قد وكانوا الناحية لهمك ادعائه  رنننننننحة يفيد مما بشنننننننيء ذل  على تعقر ل 
 عدفو  في  و الملف في ذل  إلى يشننننننير ما وجود لعدم ت لماته  على ترد ل  اإلدارة ولةون  م21/4/2121

 إنف عله ذل  عن فضننننال   اإللءاء لدعو   القانوني الميعاد ضننننمن مقدم العارض الطلر  ن يعني مما  اإلدارة
 العتبارما عاف   ذاته بحد فهما منها المشنننكو القرارات رننندور قبل  ر م25/11/2119 بتاري  مقدمة الدعو  
 .شكال   بالقبول جديران العارض والطلر الدعو   من يجعل مما القانوني الميعاد ضمن مقامة

 ديريةم مالق من( المدعية) الطاعنة الجهة  فراد نقل ت  بموجبها التي القرارات ن  الواضح من نهإ حيث ومن
 على بناء   والصننننادرة الفردية القرارات قبيل من العامة الجمارق مديرية مالق إلى الجمركية الضننننابطة شنننن ون 
 /31/ مادةال فقو  السنننن شنننرط تحديد ت  بموجبه المر الدا لي الن ام  ن اعتبار على التقديرية اإلدارة سنننلطة

 رئيس موافقة بموجر و نه المالية وزير عن م19/12/2111 تاري   /46 رق  القرار بموجر رنندر إنما منه
 الوزراء سمجل رئيس موافقة و ن الطاعنة الجهة ألفراد النقل  ثناء السنن شنرط من االسننتثناء ت  الوزراء مجلس
 صادرةال الموافقات وممك الدا لي الن ام المتضمن رالقرا  ردر المر الوزير من درجة  على مرجع عن رادرة
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 تةون  وبمل  هاب يتمتع التي والتقديرية االسنننتثنائية سنننلطته على بناء   رننندرت ماإني   الوزراء مجلس رئيس عن
 بناء   لصننادرةا القرارات قبيل من للجمارق العامة مديرية إلى الطاعنة الجهة  فراد نقل ت  بموجبها التي القرارات

 مما يوم /61/ من  عثر طيها يت   ن قبل القرارات تل  رنندور على مضننى قد ولةونه التقديرية سننلطتها على
 لمسا ا يجوز ال مكتسر حق الطاعنة للجهة ويصبح اإللءاء  و السحر من المانعة الحصنانة عليها ضنفييُ 

 ي تار  من يوما   تينالسننننننن  الل إال مشنننننننوبة عان  لو سنننننننحبها يجوز ال الم دية القرارات  ن اعتبار على به
 عندئم   حويصب تعديل  و إلءاء  ر من تعصمه حصانة القرار اعتسر الميعاد مما انقضى إذا بحيث  ردورما
 عيري ملالفا    مرا   يعد الحق بقرار الحق بهما إ الل وكل القرار تضنننمنه فيما مكتسننننر حق الشننن ن لصننناحر

 (.ر الطماو  للدكتور اإلدارية للقرارات العامة الن رية عتاب) ويبطله األ ير القرار

  يجوز ال لثفراد شنننننلصنننننيا   مركاا    و حقا   لدتوي  التي اإلدارية القرارات  ن مي المسنننننتقرة القاعدة نإ حيث ومن
 إذ ذل  سعك فالقاعدة المشننروعة  ير الفردية للقرارات بالنسننبة  ما سننليمة رنندرت متى وق   ر في سننحبها
 اعيدو   ن إالي  له الملالفة لثوضنننننناع وتصننننننحيحا   القانون  بحك  ااما  الت تسننننننحبها  ن اإلدارة جهة على يجر

 سننتقري  ن يجر القرار مما فإن حقا   لديوي   ن شنن نه من معير قرار رنندر إذا تقتضنني  يضننا   العامة المصننلحة
 ذاته وضنوعالم في يصندر المر الصنحيح القرار على يسنرر  ما عليه يسنرر  بحيث الامن من معينة فترة عقر
 مكم انقضنن  إذا بحيث القضننائي الطعن مدة على قياسننا   نشننرك  و إعالنه تاري  من يوم /61/ مي ترةالف وممك
 ال  عالمشننرو   ير القرار  ن به المسننل  من و نه تعديل  و إلءاء  ر من تعصننمه حصننانة القرار اعتسننر المدة
 في األفراد لد  مشنننننروعة ةثق يولد المعير القرار بقاء على معقول وق  مرور ولةن عامة عقاعدة حقا   يولد

 من نوع مةث فيكون  مشنننروعا   حقا   تولد قانونية حالة إلى واقعية حالة مجرد من لهويحوي  عليه المترتر الوضنننع
 القرار عن يولد ال فالحق المشننروع  ير القرار لبقاء المكسننر التقادم من  و المشننروعية لعير المسننقط التقادم
 يفاج  ال وحتى األوضننناع تسنننتقر  ن بعدما نيتعيي  التي المعقولة لمدةا مرور من ولةن مباشنننرة المشنننروع  ير

 (.ر الطماو  للدكتور اإلدارية للقرارات العامة الن رية عتاب) الم لوفة األوضاع بتءير األفراد

 613 رق  قرارما بموجر مبد   سنننسننن  قد عان  العليا اإلدارية المحكمة فإن سنننبق عما فضنننال   نهإ حيث ومن
 لثعوام القانونية المباد  مجموعة في المنشنننور م2114 لعام 1343 رق  الطعن في لصنننادرا م2114 لعام

 قضننننننائيا   مهددا   القرار دام ما تةون  المعير القرار سننننننحر في اإلدارة سننننننلطة  ن) :مفادك (2114– 2111)
 اإلدارة هةجموا في القرار تحصن وجر القضائي الطريق  ورند وأذا التقاضني إجراءات بمل  لتتو ى باإللءاء

 فيقالتو  وجوب إلى مردك ذل  و ن األفراد جانر من ومءلقة اإلدارة جانر من مفتوحة العالقة تبقى ال حتى
 وبوج وبين للقانون  ملالفة من القرار عليه ينطور  ما إرنننننالح في حق من لإلدارة يكون   ن يجر ما بين

 يوم /61/  الل إال تعديله  و القرار حرسننننن لإلدارة يجوز ال لمل  القرار على المترتبة األوضننننناع اسنننننتقرار
 (.م2119 لعام 32 رق  الدولة مجلس قانون  من /21/ المادة في عليها المنصوح
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 سننيما وال اإلدارة وتصننرفات  عمال على القضننائية الرقابة مي اإلدارر  القضنناء مهمة عان  المي  نهإ حيث ومن
 القرارات إنف إيضاحه ت  ما مد  في و نه الشرعية لمبد  مالئمتها من والتحقق عنها الصادرة اإلدارية القرارات
 العام المدير عن الصننادرة( 214 –216–215–212–211–211–219–213) األرقام ذات منها المشننكو
 على يوم /61/ من  عثر مرور ضنننننوء في  القانوني محلها  ير في تةون  م4/12/2119 بتاري  للجمارق
 إلى الجمركية الضننننابطة شنننن ون  مديرية مالق من الطاعنة الجهة  فراد نقل ت  بموجبها التي القرارات رننندور
 التي اتالقرار  تل   ن اعتبار على منها المشنننكو القرارات بموجر طيها ت  والتي العامة الجمارق مديرية مالق

 جهةال ادألفر  القانونية المراعا اسنننتقرت  ن بعد اإللءاء  و السنننحر من المانعة الحصنننانة  اعتسنننب قد طيها ت 
 ددماوع الملف في المبرز الجدول وفق الطي يطالها ل  مماثلة حاالت ثمة و نه سنننننيما وال بموجبها الطاعنة

 (.قبل وما م2115) األعوام في النقل على موافقات على حصل  قد عان  مماثلة حالة /26/

 مام  الف على المعروضنننة القضنننية معالجة إلى الطعين الحك  ذماب فإنه تقدم ما مد  في نهإ حيث ومن
 .يانهب السابق النحو على موضوعا   العارض والطلر الدعو   لقبول تمهيدا   باإللءاء حقيقا   يجعله النهج

 "لهذه األسباب"
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .الصفة لاوال و.ع(-.عن) من المقدم الطعن قبول عدم: حوأ  

 .شكال   الطاعنة الجهة باقي طعن قبول: ثانيا  

 .الطعين الحك  وألءاء موضوعا   هقبول: ثالثا  

 .شكال   العارض والطلر الدعو   قبول: فابعا  

-214/ األرقنننننننام ذوات منهنننننننا المشنننننننكو القنننننننرارات وألءننننننناء منهمنننننننا شنننننننطر فننننننني موضنننننننوعا   قبولهمنننننننا: خاكإكككككككا  
 ونتائجهنننننننننننننا لثارمنننننننننننننا بكنننننننننننننل م4/12/2119 تننننننننننننناري  /214–216–215–212–211–211–219–213

 .م14/11/2119 تاري  16326/4/ رق  الةتاب إلى والمستندة
  تعنننننننناب مقابننننننننل  .ل/ 511/ مبلننننننننق منهمننننننننا وكننننننننل المصنننننننناريم منارننننننننفة الطننننننننرفين تضننننننننمين: وادوككككككككا  
 .المحاماة

 م4/1/1112الموافق  2221/  /  في علناً  وتلي صدر
 الج   فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    



 الجزء األول-العليا االدارية المحكمةمختارات من المبادئ التي قررتها  

 

93 

 م1112 لعام( 1/ع/89) رقم القرار
 م1112 لعام( 195) الرقم ذات الطعن في

 هك ل ر خ  تمن ةي الطبيو اللبخة إجخان تافيخب الع ز ةي إةكككككككككاباب العجل ثبمب تافيخ اعتجاد إن
 تًمن  الطبيو اللبخة ب إكككك ان حن وااد  عن ناججو بها الجدعى اإلةككككابو إذا كانت الإككككليي اللانمني
 ال اد  تافيخ هموالذي  اإلةككابو ثبمب تافيخ  عتجدوعليه  وةلط الع ز لأإكك و وك ددة لإلةككابو  اركك و

  ةي الدعمى الجاثلو حواوا  ةي ت ديد تافيخ ثبمب الع زو كأاط ذل .
 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر م24/2/2121 فقالموا مننننننننن1442/  /   في الواقع األربعاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسة في

 :المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

 رئيسا             الدولة مجلس رئيس نائر         قنطنان منحنمنود السيد

 عضوا                                      مقطرن  فننرا  السيد

 وا  عض                                     سنعنلوق  حنمند السيد

 .الجامع  دام حسام السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

 

 .يفتهلوظ إضافة-االجتماعية للت مينات العامة للم سسة العام المدير :"ضدها كطعمن  "وهي الطاعأو ال هككككو

 إضننننافة-بطرطو  االجتماعية للت مينات العامة الم سننننسننننة فرع مدير                                      
 .هلوظيفت

 "الدولة قضايا إدارة مثلهماتُ "                                                              

 ضككككككككككككككد

 )ح.ح(. األستاذ المحامي وكيله)م.د(  :"طاعأو وهي" ضدها الجطعمن  ال هو
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 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 بتاري  بطرطو  اإلدارية المحكمة عن الصنننننادر( 111) رق  بالقرار للطعن بادرا النااع فيطر  نإ حيث من
 في موضننننوعا   وقبولها شننننكال   الدعو   بقبول والقاضنننني 2116 لعام( 232) رق  القضننننية في 14/11/2116

 الثلث يف متبدل مفتوح عسر المدعي إرنابة باعتبار االجتماعية للت مينات العامة الم سنسنة وألاام منها شنطر
 وفق ا  محسننوب تعويضننا   ومنحه عمل إرننابة الدعو   موضننوع جراحيا   ومعالج اليسننر   للسنناق الع مي المتوسننط

 مقدارما عجر نسنننننننننبة  سنننننننننا  وعلى وتعديالته 1959 لعام( 92) رق  االجتماعية الت مينات قانون   حكام
 في الثالثية الطبية اللبرة ءإجرا تاري  واعتبار الجسننننن  وظائف مجمل من بالمئة ثالثون  و  مسنننننة( 35%)

 .طلبات من ذل  تجاوز ما ورفض التعويض لحساب و ساسا   العجا لثبوت تاريلا   15/6/2115

 ن  وجدت  مامها الجارية اللماسنننية اللبرة وتقرير القضنننية  وراق على طالعهاا وبعد المحكمة نإ حيث ومن
 المدعى ابةاإلر اعتبار لجهة السلي  القانوني لهمح في جاء قد الطعين الحك  مصدرة المحكمة إليه انته  ما
 كمل و  الطعين الحك  إليه انتهى ما  ن وجدت  نها إالي  عنها الملتلفة العجا نسننننبة ولجهة عمل إرننننابة بها

 السننننلي  نيالقانو  محله  ير في الطبية اللبرة إجراء تاري  مو العجا ثبوت تاري   ن لجهة اللماسننننية اللبرة
 عجاال لنسنننبة ومحددة لها عاشنننفة مي الطبية اللبرة و ن حاد  عن ناجمة بها المدعى بةاإلرنننا  ن باعتبار

 شنننننعريُ  مما ا   الي جاء اللبرة تقرير و ن السننننيما الحاد  بتاري  مي اإلرننننابة ثبوت تاري  فإن وبالتالي فقط
  ما لمل  وفقا    الحك تعديل معه نيتعيي  المر األمر العجا ثبوت لتاري  عليه لالسننننتناد لإلرننننابة تفاق  بوجود

 الجهة برازإ عدم ضننننوء في  يضننننا   السننننلي  محله في الطعين الحك  جاء فقد والتداور  العال  لنفقات بالنسننننبة
 .الطلر لهما الم يدة والوثائق للفواتير المدعية

 األسـبـاب" "لـهـذه
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .شكال   الموحدين الطعنين قبول حوأ :

 حوالن على الطعين الحك  وتعديل منه شنننننننطر في موضنننننننوعا   المدعية الجهة من المقدم عنالط قبول ثانيا :
 :تياآل

 .شكال   الدعو   قبول -1
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 تبارباع( ضدما المطعون -الطاعنة) عليها المدعى اإلدارة جهة وألاام منها شطر في موضوعا   قبولها -2
 وفق محسنننننوب يضتعو  ومنحها العمل عن ناجمة إرنننننابة الدعو   موضنننننوع المدعية الجهة إرنننننابة
 مقدارما عجا نسبة  سا  وعلى وتعديالته 1959 لعام( 92) رق  االجتماعية الت مينات قانون   حكام

 في الحارنننننل اإلرنننننابة تاري  واعتبار الجسننننن  وظائف مجمل من بالمائة وثالثون   مسنننننة( 35%)
 ام ورفض المسنننننتحق التعويض لحسننننناب و سننننناسنننننا   العجا لثبوت المعتمد التاري  مو 29/9/2111

 .طلبات من ذل  تجاوز
 .موضوعا   اإلدارة طعن رفض ثالثا :

 ونفقات مالمصاري منارفة الطرفين وتضمين طعنها عفالة ومصادرة طعنها رسوم اإلدارة جهة تضمين فابعا :
 .المحاماة  تعاب مقابل سورية ليرة و لف اللبرة

 م12/1/1112 في الواقع هـ2221/   /   في علناً  وتلي صدر
 

 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1112 لعام( 2/ع/248) رقم القرار
 م1112 لعام( 1224/2) الرقم ذات الطعن في

 اللانمن  كن/ 126/ فسي للجادة وككككأدا   العاكو ال هاب ةي به الجعجمل الأجمذجي اأوككككتلدام إّن ةكككك 
 ةي للعاكل ن األواوي اللانمن  ةي وافد هم كا إلى الجتعاسد العاكل حخضك  الدولو ةي للعاكل ن األوكاوكي

 على يأطبق واإلعادة العجل عن اأنلطا  بلصكككككم  الدائي العاكل على يأطبق كا ةإن وعليه الدولو
 الجتعاسد.

 أهاع الجأصككم  التلديخيو إككلطوال على بأان   اللدكو المظيفيو إلى عنسته الجأتهيو العاكل إن إعادة-
  إككككخي  باإلعادة اإلدافة يلزم اللانمن  ةي نص يمجد أحنه  طالجاو  م3112 لعام/ 01/ فسي اللانمن  ةي
 .ج عملهل إنهان   حو المظيفيو العنسو إنهان الجتضجن لللخاف و  ا    صدف لي حنه طالجا ةدوفه تافيخ كن

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر م29/3/2121 الموافق منننننننننننننننن1442/  /  في الواقع االثنين يوم عقدتها التي العلنية الجلسننة في

 :المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

 رئيسا        الدولة مجلس رئيس نائر   ابراهي  عارف الدكتور القاضي السيد

 عضوا                                                    الي عارم السيد

 عضوا                                           الجسرر  ل ر  السيد

 .رافع  بو مامر السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

 

  .لمنصبه ضافةإ-النقل وزير (:ضدها الجطعمن  الطاعأو  ال هككككو

  .لمنصبه افةضإ-درعا محافظ                                   

  .لوظيفته ضافةإ-بدرعا النقل مدير                                   
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 "الدولة قضايا إدارة مثله تُ "                                                                

 ضككككككككككككككد  

  )ع.د(. المحامي مثلهيُ  )ر. ( (:الطاعأو ضدها  الجطعمن  ال هو

 

 "محكمةال"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 .الشكلية إجراءاته استوفى قد الموحد الطعن نإ حيث من

 الطاعنننننة المدعيننننة الجهننننة وكيننننل بنننن ن االوراق مننننن اسننننتبان حسننننبما تتحصننننل النننندعو   وقننننائع نإ حيننننث ومننننن
 شنننننننارحا   م19/1/2121 بتننننننناري  بننننننندرعا المدنينننننننة البداينننننننة محكمنننننننة منننننننام  دعنننننننواك  قنننننننام ( ضننننننندما المطعنننننننون )

 مننننننن وذلنننننن  تلقائيننننننا   يتجنننننندد سنننننننور  عقنننننند بموجننننننر درعننننننا نقننننننل مديريننننننة لنننننند  يعمننننننل المنننننندعي بنننننن ن: مفننننننادك
 المنطقننننننة لننننننىإ االرمابيننننننة العصننننننابات د ننننننول حننننننين لننننننىإ العمننننننل ر   علننننننى بقنننننني قنننننند نننننننه و  م26/9/2111

 م31/3/2114 بتنننننناري  العمننننننل عقنننننند بإنهنننننناء قننننننرارا   االدارة ف رنننننندرت العمننننننل متابعننننننة مننننننن منعننننننه مننننننا ومننننننما
 وواضنننننعا   للعمنننننل إلعادتنننننه بطلنننننرتقننننندم  الننننندوام منننننن منعنننننه النننننمر السنننننبر زوال و نننننداة  ننننننه  قنننننائال   ويضنننننيم

 ولنننننن  م14/11/2113 بتنننننناري  وذلنننننن  السننننننا نة المننننننناطق مننننننن  روجننننننه بعنننننند االدارة تصننننننرف تحنننننن  نفسننننننه
 اللدمنننننننة تسننننننننوا بضننننننن  ب حقيتنننننننه المننننننندعي ولقناعنننننننة م 4/11/2119 بتننننننناري  الإ جديننننننند عقننننننند تن ننننننني  ينننننننت 

 ومنحنننننننه م4/11/2119 فننننننني الثنننننناني العقننننننند وحتننننننى م26/9/2111 فننننننني االول العقننننننند تنننننناري  منننننننن الفعليننننننة
 ولءاينننننننننننة م14/11/2113 فننننننننننني االدارة تصنننننننننننرف تحننننننننننن  نفسنننننننننننه وضنننننننننننع تننننننننننناري  منننننننننننن جنننننننننننوراأل عافنننننننننننة

 .م4/11/2119

 منطقننننننة علننننننى المسننننننلحة العصننننننابات سننننننيطرة بسننننننبر عننننننان اسننننننتلدامه عقنننننند نهنننننناءإ بنننننن ن مطالبننننننه دشننننننيي  وقنننننند
 وضننننناع  لمعالجنننننة جننننناء د.م/13/ رقننننن  النننننوزراء مجلنننننس رئاسنننننة قنننننرار نو  العمنننننل متابعنننننة منننننن ومنعنننننه سنننننكنه

 عنننننندم نوأ منننننننة اآل  يننننننر المننننننناطق مننننننن اللننننننرو  بعنننننند التصننننننرف تحنننننن  نفسننننننه   وضننننننعوا الننننننمين العنننننناملين
 .بالءا   ضررا   بالمدعي لحق  الممكورة المدة احتساب

 لننننن  والمننننندعي العمنننننل مقابنننننل جنننننراأل ن  علنننننى سنننننا  ت سي المطالبنننننة منننننمك دفعننننن  اإلدارة جهنننننة نإ حينننننث ومنننننن
 م4/11/2119 وبتنننننناري  اسننننننتلدامه عقنننننند نهيفنننننن ُ  مشننننننروع عننننننمر دون  هغيابنننننن وكننننننان بالوظيفننننننة قائمننننننا   يكننننننن
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 االعننننادة رنننن  رنننندور ولحننننين النننننفس وضننننع تنننناري  مننننن المنننندة بنننن ن ضنننناف و   السننننابق لعملننننه عادتننننهإ  تمنننن 
 .حقوق  ية  عنها يستحق وال ساقطة  دمة

 فننننني المننننن رخ/ 31/النننننرق  ذر الطعنننننين قرارمنننننا بننننندرعا المدنينننننة البداينننننة محكمنننننة رننننندرت  عمنننننةالمحا وبنتيجنننننة
 :حكمية نتيجة لىإ انتهى روالم م29/6/2121

/ 43/ بنننننننرق  م4/11/2119 فننننننني المننننننن رخ الثننننننناني العقنننننند باعتبنننننننار االدارة لنننننننااموأ موضنننننننوعا   الننننننندعو   قبننننننول
 فنننننني تنننننند ل م4/11/2119 ولءايننننننة م26/9/2111 مننننننن الفتننننننرة واعتبننننننار /33/ رقنننننن  االول للعقنننننند امتنننننندادا  
 االجتماعيننننننة  الت مينننننننات قننننننانون  حكننننننام  وفننننننق االلتاامننننننات ينننننن در ن  علننننننى للترفيننننننع الم مننننننل القنننننندم حسنننننناب

 تصنننننرف تحننننن  نفسنننننه وضنننننع تننننناري  منننننن وتعويضننننناته جنننننورك  منننننن %31 للمننننندعي تننننندفع بننننن ن اإلدارة لنننننااموأ
 السننننننابقة الفقننننننرة حكنننننن  يشننننننملها رةالفتنننننن مننننننمك ن  و ننننننني م4/11/2119 ولءايننننننة م14/11/2113 فنننننني اإلدارة

 .للترفيع الم مل بالقدم احتسابها في

 قننننند ننننننه  علنننننى ت سيسنننننا   نفنننننا  ل المنننننمكور بنننننالقرار للطعنننننن بنننننادرت عليهنننننا المننننندعى اإلدارة جهنننننة نإ حينننننث ومنننننن
 الفتنننننرة عنننننن جنننننرا    يسنننننتحق ال ضننننندك المطعنننننون  نو  وت ويلنننننه القنننننانون  تطبينننننق فننننني  طننننن  علنننننى مبيننننننا   رننننندر

 نو  الدولنننننننة  فنننننني للعننننننناملين ساسننننننياأل القنننننننانون  مننننننن/ 49/ رقنننننن  المنننننننادة وفننننننق يضتعنننننننو  و  بهننننننا المطالننننننر
 مجننننندد اسنننننتلدام بمثابنننننة ومننننني لنننننإلدارة التقديرينننننة السنننننلطة ضنننننمن المسنننننتقيل بحكننننن  المعتبنننننر العامنننننل عنننننادةإ 

 .الدعو   رد طلر لىإ طعنها نهاية في التمس 

 الجهننننة ن  علننننى ت سيسننننا   عنننننه نننننوكالم بننننالقرار للطعننننن يضننننا    بننننادر قنننند المدعيننننة الجهننننة وكيننننل نإ حيننننث ومننننن
 نفسننننها وضننننع تنننناري  وحتننننى ولاأل عقنننندما تنننناري  مننننن اعتبننننارا   وقفنننن   التنننني جننننوراأل عامننننل تسننننتحق المدعيننننة

 مننننننن جورمننننننا  عامنننننل تسننننننتحق نهنننننا  عمننننننا  قنننننامرة ألسننننننباب عنننننان االنقطنننننناع ن  وذلننننن  اإلدارة تصننننننرف تحننننن 
 .تعويضا   وليس اإلدارة تصرف تح  نفسها وضع تاري 

 الطعنننننننين توحينننننند م25/11/2121 بتنننننناري  المنعقنننننندة جلسننننننتها فنننننني قننننننررت المحكمننننننة مننننننمك نإ حيننننننث ومننننننن
 .رءراأل الطعن رق  واعتماد والموضوع طرافاأل لوحدة

 رنننن  بموجننننر يعمننننل عننننان( الطنننناعن) ضنننندك المطعننننون  المنننندعي بنننن ن الوثننننائق مننننن الثابنننن  نإ حيننننث ومننننن
 رنننننن  مفعننننننول نهنننننني ُ  وقنننننند درعننننننا نقننننننل مديريننننننة لنننننند  م26/9/2111 تنننننناري / 33/ رقنننننن  سنننننننور  اسننننننتلدام

 المنننننندعي وانقطنننننناع لتءيننننننر وذلنننننن  م3/3/2114 تنننننناري / 213/ رقنننننن  القننننننرار بموجننننننر المننننننمكور االسننننننتلدام
 فنننننننننني منننننننننن رخ بطلننننننننننر تقنننننننننندم قنننننننننند نننننننننننه  و مشنننننننننروع عننننننننننمر دون  يومننننننننننا   15 تجنننننننننناوزت لمنننننننننندة العمننننننننننل عنننننننننن
 االسننننننتلدام رنننننن  تن نننننني  تنننننن  عليننننننه وبننننننناء   للعمننننننل عادتننننننهإ  علننننننى الموافقننننننة فيننننننه الننننننتمس م14/11/2113
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 وقنننننند الصنننننن  تن نننننني  بعنننننند مباشننننننرته تنننننناري  مننننننن اعتبننننننارا   م4/11/2119 تنننننناري / 43/ بننننننرق  (سنننننننور  عقنننننند)
 .م9/11/2119 في عمله باشر وقد المدعي بتوقيع الص  اقترن 

 الجهننننننات فنننننني بننننننه المعمننننننول النمننننننوذجي االسننننننتلدام رننننن  ن  لننننننىإ بدايننننننة شننننننارةاإل تجنننننندر نننننننهإ حيننننننث ومنننننن
 المتعاقننننند العامنننننل  ضنننننع  الدولنننننة فننننني للعننننناملين ساسنننننياأل ون القنننننان منننننن/ 146/ رقننننن  للمنننننادة سنننننندا   العامنننننة

 النننندائ  العامننننل علننننى ينطبننننق مننننا فننننإن وعليننننه الدولننننة فنننني للعنننناملين ساسننننياأل القننننانون  فنننني وارد مننننو مننننا لننننىإ
 .المتعاقد على ينطبق عادةواإل العمل عن االنقطاع بلصوح

 عالقتننننننه المنتهيننننننة العامننننننل ةعننننننادإ  ن  علننننننى اسننننننتقر قنننننند العليننننننا اإلداريننننننة المحكمننننننة اجتهنننننناد نإ حيننننننث ومننننننن
 التقديريننننننننة السننننننننلطة علننننننننى بننننننننناء   اللدمننننننننة لننننننننىإ( اللدمننننننننة مننننننننن الصننننننننرف-الحكميننننننننة االسننننننننتقالة) الوظيفيننننننننة

 يلنننننننام القنننننننانون  فننننننني ننننننننج يوجننننننند ال طالمنننننننا و م2114 لعنننننننام/ 51/ رقننننننن  القنننننننانون  فننننننني عنهنننننننا المنصنننننننوح
 العالقنننننة نهنننناءإ لمتضنننننمنا للقننننرار سنننننحبا   يصنننندر لنننن  ننننننه  طالمننننا رننننندورك تنننناري  منننننن يسننننرر  باإلعننننادة اإلدارة

 .لمفعوله إنهاء   و  الوظيفية

 تننننناري / 213/ رقننننن  قرارمنننننا اإلدارة رننننندرت  وطالمنننننا المعروضنننننة القضنننننية  صنننننوح فننننني ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 الطاعننننننة( ضننننندك المطعنننننون ) المدعينننننة الجهنننننة منننننع المبنننننرم االسنننننتلدام عقننننند نهننننناءإ المتضنننننمن م3/3/2114

 للجهنننننة القننننانوني المركننننا فننننإن المننننمكور الطعننننن ادميعننننن وبفننننوات مشننننروع عننننمر دون  العمننننل عننننن النقطاعهننننا
 متعاقنننننند ععامننننننل الننننننمكر نننننننفاآل القننننننرار سننننننا   علننننننى اسننننننتقر قنننننند الطاعنننننننة( ضنننننندما المطعننننننون ) المدعيننننننة

 .العمل عن لالنقطاع  دمته منتهية

( ضنننننننندما المطعننننننننون ) المدعيننننننننة الجهننننننننة مطالبننننننننة جابننننننننةإ دون  تحننننننننول عقبننننننننة ي ننننننننل المننننننننمكور القننننننننرار نوأ
 تمنننننن  م4/11/2119 تنننننناري / 43/ رقنننننن  العقنننننند بموجننننننر للعمننننننل عادتهنننننناإ  ن  منننننناطال دعوامننننننا فنننننني الطاعنننننننة

 م3/3/2114 تننننناري / 213/رقننننن  القنننننرار لءننننناءإ سنننننا   علنننننى وليسننننن  للعمنننننل عنننننادةاإل جنننننواز سنننننا   علنننننى
 متصنننننلة  ينننننر جديننننندة  دمنننننة مننننني مننننناني إ م2119 لعنننننام/ 43/رقننننن  العقننننند بنننننرامإ بعننننند  دمتنننننه ن  يعنننننني ومنننننما

 فننننننننننني العمنننننننننننل مباشنننننننننننرته منننننننننننن اعتبنننننننننننارا   يسنننننننننننرر  والتعويضنننننننننننات ربننننننننننناألجو  حقنننننننننننه نو  السنننننننننننابقة بلدمتنننننننننننه
 المنننننندعي فيهننننننا عننننننان الجدينننننند والعقنننننند السننننننابقة اللدمننننننة بننننننين المنصننننننرفة المنننننندة فننننننإن وعليننننننه م9/11/2119

 دا لننننننة واعتبارمنننننا اللدمنننننة ضننننن  موضنننننوع فيهنننننا بمنننننا ماليننننننة حقنننننوق  ينننننة  عنهنننننا يسنننننتحق وال الوظيفنننننة  نننننار 
  االجتماعينننننة الت ميننننننات م سسنننننة قنننننوانين وفنننننق دارينننننا  إ  دمتنننننه ضننننن  المننننندعي بحنننننق المسنننننا  دون  بنننننالترفيع

 .موضوعا   بالرفض حرية دعواك  يجعل ما ومما

 الحكنننن  لءنننناءإل تمهينننندا   موضننننوعا   بننننالقبول جننننديرا   اإلدارة طعننننن فننننإن تقنننندم مننننا علننننى وت سيسننننا   نننننهإ حيننننث ومننننن
 .الطعين
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 "األسـبـاب لهذه"
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .شكال   الطعن قبول :حوأ  

 :يلي بما والحك  الطعين الحك  وألءاء موضوعا   اإلدارة طعن قبوله :يا  ثان

 .موضوعا   ورفضها شكال   الدعو   قبول -1
 .موضوعا   المدعي طعن رفض :ثالثا  

 .المحاماة  تعاب مقابل  .ل (1111) ومبلق المصاريم( الطاعنة) ضدما المطعون  الجهة تضمين :فابعا  
 

 م29/4/1112 ه الموافق لـ2221/  /  في علناً  وتلي صدر حكماً 

 
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1124( لعام 2/ع/998القرار رقم )
 م1124( لعام 1411/2في الطعن ذي الرقم )

ةي اال ةكككدوف سخاف بإككك ب األعجال كن سبل اإلدافةو  تمن التً يل اللانمني الصككك يح لطلب تصكككفيو 
العلد كن سبل الجتعهد إّنجا هم الطعن بجشككككخوعيو سخاف وكككك ب األعجالو وعليه أ  جتن ال تي بتصككككفيو 

 عهد يهد  بدعماهالعلد إّأ بعد ال  ث بجدى كشكخوعيو سخاف و ب األعجال الجذكمفو وهذا  عأي حن الجت
ضككجأيا  الطعن بلخاف وكك ب األعجالو وتًمن ك تجو الدفجو األولى سد حخطأب بتصكك  تها العلد سبل البت 

 بجشخوعيو سخاف و ب األعجالو كأاط ذل .
 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 إن المحكمة اإلدارية العليا

م بمقر مجلس 1/11/2113ه الموافق 21/1/1441في الجلسنننننننننننننة العلنية التي عقدتها يوم األحد الواقع في 
 الدولة بدمشق بالهيئة المشكلة من المستشارين:

 السيد عبد النارر الضللي                  رئيس مجلس الدولة                  رئيسا  

 السيد نبيل كرابيلي                                                              عضوا  

 مد ل ر الجسرر                                                       عضوا  السيد مح

 بحضور مفوض الدولة القاضي السيد كفاح عيسى.

 

 إضافة لمنصبه.-محافظ ريم دمشق الطاعأو  الجطعمن ضدها ت عيا (:ال هو 

 فة لوظيفته.إضا-مدير اللدمات الفنية بريم دمشق                                        

 "ُتمثلهما إدارة قضايا الدولة.                                                                      

 دكككككككككككض
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 : ) .ح( وكيله المحامي األستاذ ) .م(. الطاعأو ت عا ( ال هو الجطعمن ضدها

 "المحكمة"
 اولة.بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المد

 ومن حيث إن الطعن األرلي والطعن التبعي قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية فهما جديران بالقبول شكال .

ومن حيث إن وقائع القضنننننننية تتحصنننننننل حسنننننننبما اسنننننننتبان من األوراق ب ن الجهة المدعية )المطعون ضننننننندما 
ري  اإلدارر قائلة فيها  نه بتا والطاعنة تبعيا ( كان  قد تقدم  باسننننننننتدعاء دعواما إلى ديوان محكمة القضنننننننناء

/ بين الجهنة المندعينة والجهنة المندعى عليها لتنفيم بناء طابق إضننننننننننننننافي 26ت  إبرام العقند رق  / 9/2/2111
/ مراحيض مع إعنادة تنن مينل الطننابق 4لثنانوينة الشننننننننننننننهينند محمند  رة الملتلطنة في حفير الفوقنا مع دورة ميناك /

/ يوم وقد 311/ ل.  وعلى  ن يت  التنفيم  الل مدة /933193211/ شننننعر بقيمة /9األرضنننني م لف من /
وقد باشننننننننرت  23/2/2111واسننننننننتل  موقع العمل بتاري   26/2/2111 عطي المتعهد  مر المباشننننننننرة بتاري  

الجهة المدعية بتنفيم  عمال العقد حسر األرول والشروط العقدية  وقد ترافق مع التنفيم ارتفاع كبير ب سعار 
 جور اليد العاملة مما  رمق الجهة المدعية ومع ذل  اسنتمرت بالتنفيم حيث ت  رننرف الةشننف المواد األولية و 
/ ل.  وباشر ب عمال الةشف الساد  حتى 539353143البالءة قيمته / 2/4/2112/ تاري  5الم ق  رق  /

 26/6/2113/ تاري  43فوجئ بقرار سنحر األعمال بقرار المكتر التنفيمر لمجلس المحاف ة بجلسنته رق  /
/ لعام 26المتضنننمن سنننحر األعمال المتبقية من العقد رق  / 23/1/2114/ق تاري  5ومن بعدك بالقرار رق  

بسنننبر تقاعس المتعهد عن تنفيم المشنننروع وتنفيم األعمال المتبقية على حسنننابه الصننننادر بدون مبرر  2111
ما إن اإلدارة ن م  محضرر تبرير مدة قانوني حيث  ن تنفيم األعمال تاامن مع األحدا  الجارية في البلد ك

/ يومننا  بسننننننننننننننبننر ال روف الرامنننة وكون المتعهنند قنند تحفظ على 254+221جائي بررت فيهمننا منندة مقنندارمنا /
فروقات األسنننننننننعار و جور اليد العاملة والمتناع اإلدارة عن تصنننننننننفية العقد فقد كان  ممك الدعو  لطلر الحك  

مل فروق األسننننننننعار و جور اليد العاملة التي رافق   عمال العقد وتصننننننننفية بإلاام اإلدارة المدعى عليها بدفع كا
 عمننال العقنند  وألاام اإلدارة بنندفع كننامننل مسننننننننننننننتحقننات المنندعي نتيجننة ذلنن  بمننا فيهننا قيمننة األعمننال المنفننمة بعنند 

 الةشف اللامس  وألاام اإلدارة بدفع الفائدة القانونية مع التعويض المناسر.

ى عليها )الطاعنة( كان  قد دفع  الدعو  ملتمسنة رفضنها ت سنيسنا  على  ن نسبة ومن حيث إن الجهة المدع
التي يتحملها المتعهد وبالتالي فإنه ال يستحق  ر تعويض عن  %15فروقات األسنعار مي ضنمن نسنبة الننننننننننننننن

ما  فروقات األسنننننننننننننعار  وأن طلبات المتعهد بارتفاع األسنننننننننننننعار مقدمة بعد انتهاء مدة العقد وبالتالي ال تقبل  
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بالنسبة للفوائد القانونية فءنه ال يحك  بها من تاري  المطالبة  وأنيما من تاري  الحك  عن مبالق ارتفاع األسعار 
 ألن حصيلة االرتفاع والفوائد لها طبيعة حقوقية واحدة مي التعويض.

ته رق  لمحاف ة بجلسننننننننننعما بيين  اإلدارة بعدة ممكرات الحقة  نه اسننننننننننتنادا  إلى قرار المكتر التنفيمر لمجلس ا
المتضنننمن الموافقة على سنننحر األعمال وعلى قرار المكتر التنفيمر بجلسنننته رق   26/6/2113/ تاري  43/
/ح تاري  1415المتضنننمن عدم الموافقة على طلر المتعهد موضنننوع كتابه رق   23/3/2113/ تاري  66/

المدة ورننرف كشننف ن امي و نه  المتضننمن طلر الموافقة على إيقاف سننحر األعمال وتبرير 22/3/2113
على اسننتعداد إلتمام  عمال المشننروع في حال سننمح  األحوال األمنية  فقد  رنندر السننيد محافظ ريم دمشننق 

من  2111/ لعام 26المتضننمن سننحر األعمال المتبقية من العقد رق  / 23/1/2114/ق تاري  5القرار رق  
ر ة في يمما على حسابه  كما بيين  اإلدارة بممكرتها الم  المتعهد وذل  بسبر تقاعسه عن تنفيم المشروع وتنف

/ 263 ننه ت  اإلعالن على تنفينم األعمنال المتبقينة لعندة مرات كنان ل رمنا بالمناقصننننننننننننننة رق  / 26/4/2114
ول  ُيلام لءاية تاريله و نه سننننننننننننيت  مطالبة المتعهد بالمبالق المالية المترتبة عليه عند تنفيم  5/3/2114تاري  
 ع.المشرو 

في القضية ذات  3/11/2114تاري   916/3وبنتيجة المحاعمة  ردرت محكمة القضاء اإلدارر قرارما رق  
المتضننننننمن قبول الدعو  شننننننكال  وقبولها موضننننننوعا  في شننننننطر منها وألاام اإلدارة  2114لعام  1631/3الرق  

ا عن ارتفاع مادة االسننننمن  / ل.  تعويضنننا  له333912المدعى عليها ب ن تدفع للجهة المدعية مبلق وقدرك /
/ ل.  من 2633452األسننننننود المسننننننتعملة في تنفيم التعهد موضننننننوع الدعو   وألاامها ب ن تدفع مبلق وقدرك /

عن تل  المبالق من تاري  اعتسنننننننننننناب  %5قيمة األعمال المنفمة والءير مصننننننننننننروفة مع الفائدة القانونية بواقع 
 فية العقد على مما األسا  ورفض ما يجاوز ذل  من طلبات.الحك  الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام وتص

وقد شننننننننننييدت محكمة القضننننننننننناء اإلدارر قرارما الممكور على تقرير اللبرة الفنية األحادية الجراية  مامها والمر 
/ ل.  ومو يمثل 333912 لج على  ن زيادة  سنننننعار المواد المحصنننننورة )مادة االسنننننمن  األسنننننود( بلء  /

للمتعهد  وبلء  قيمة زيادات المواد المحصننننننننورة والءير محصننننننننورة بجهات القطاع العام  التعويض المسننننننننتحق
من قيمة األعمال  %15/ ل.  وبلء  نسنننننبة النننننننننننننننننننن 4433651و جور اليد العاملة والمحروقات مبلق وقدرك /

ل. / وبالتالي فإن المتعهد ال يسننننننننتحق  931533145=%15*6213925المنفمة التي يتحملها المتعهد /
تعويض فروقات  سنعار على األعمال المنفمة في عقدك  و نه بلء  قيمة األعمال المنفمة والءير مصروفة   ر
/ ل.  وذل  ت سننننننيسننننننا  على  ن قيمة األعمال المنفمة بموجر محضننننننر لجنة الجرد المشننننننكلة في 263452/

/ ليرة سننورية 6213925مديرية اللدمات الفنية في محاف ة ريم دمشننق حسننر األسننعار العقدية مبلءا  قدرك /
بينما قيمة األعمال المنفمة بموجر كشننننف اللدمات الفنية في محاف ة ريم دمشننننق حسننننر األسننننعار العقدية 
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/ مبلق مقدراك 5/ ليرة سننننننننننننننورينة بينمنا قيمنة األعمال المنفمة بموجر الةشننننننننننننننف رق  /6213925مبلءنا  وقندرك /
ال المنفننمة بموجننر محضننننننننننننننر الجرد وقيمننة / ل.  وبننالتننالي يكون الفرق بين قيمننة األعمنن539353143314/

-6463431/ مو قيمة األعمال المنفمة و ير المصنننننروفة تسنننننتحق السنننننداد ومو /5األعمال بالةشنننننف رق  /
/ ل.  كما شنننييدت المحكمة قرارما ب حقية الجهة المدعية بتقاضننني الايادات الطارئة 263452=5935143

القضاء اإلدارر من  ن الايادات الطارئة على  سعار المواد على مادة االسمن  األسود ما استقر عليه اجتهاد 
 .2114/ لعام 51/ من القانون رق  /63وفق المادة / %15المحصورة ال تلضع إلى نسبة الن 

ومن حيننث إن جهننة اإلدارة بننادرت للطعن بننالقرار المننمكور طننالبننة إلءنناءك والحك  برفض النندعو  كونننه قنند ُبني 
وتنن ويلنه كون المطنالبننة بنالتعويض ال تسننننننننننننننتنند على حقيقنة ألن واقع التنفينم مو  على  طن  في تطبيق القنانون 

مسننننن ولية المتعهد ونتيجة طبيعية  ن يتحمل المتعهد تبعتها و ن التعويض عن ارتفاع  سنننننعار مادة االسنننننمن  
ادة م األسننود والمحصننور بيعها لد  القطاع العام ملالف للقوانين واالجتهادات القضننائية حيث إن زيادة سننعر

/ من ن ام العقود الصنننادر 63المنصنننوح عليها بالمادة / %15االسنننمن  الطارئة تد ل ضنننمن نسنننبة الننننننننننننننننن 
كون المادة الممكورة ل  ُتفرق بين مواد محصورة ومواد  ير محصورة  كما إن  2114/ لعام 51بالقانون رق  /

لمتعهد فروق األسنننننننننعار تضنننننننننمن عدم منح ا 23/9/2116/ تاري  4613عتاب رئاسنننننننننة مجلس الوزراء رق  /
و ن  2114/ لعام 51/ من القانون رق  /63الناجمة عن ارتفاع مادة االسنننمن  األسنننود وتطبيق نج المادة /

/ 263452زيادة األسنعار  ربح  من األمور المتوقعة وأن ما جاء بالقرار الطعين إللاام اإلدارة بدفع مبلق /
ة الطاعنة الحق في توقف رننننننرف  ر مبلق مسننننننتحق  و قد قيمة األعمال المنفمة و ير المصننننننروفة فإن للجه

كون  2114/ لعام 451/ من المرسوم /42يستحق للمتعهد عن األعمال التي  نجاما استنادا  ألحكام المادة /
اإلدارة قد سنننحب  األعمال من المتعهد لتقاعسنننه عن تنفيم التااماته  كما إن تقرير اللبرة جاء مجافي للحقيقة 

 والواقع.

حيث إن الجهة المطعون ضنننننننننننننندما )المدعية( بادرت للطعن تبعيا  بالقرار المطعون فيه ملتمسننننننننننننننة قبول  ومن
طعنهنا التبعي شننننننننننننننكال  وموضننننننننننننننوعنا  وأعنادة اللبرة الفنينة األحادية الجارية بالدعو  بلبرة ثالثية ومنح الجهة 

حل الدعو ( بما يتناسننننننننننننر مع الطاعنة تبعيا  الايادة الطارئة على األسنننننننننننعار لثعمال المنفمة بالمشنننننننننننروع )م
الايادات الفعلية لثسنعار و جور اليد العاملة ووفق المراسني  التشنريعية الصادرة بايادة األجور والرواتر  وألاام 
الجهة المطعون ضننننندما تبعيا  بدفع قيمة األعمال المنفمة فعليا  و ير المصنننننروفة مع الفائدة القانونية والمحددة 

/ ل.  وتصنننفية العقد على مما األسننننا   وقد  سنننسنننن  الجهة 263452د بقيمة /وفق محضنننر الجرد المعتم
الطناعننة تبعينا  طعنهنا بنالقول  ن القرار الطعين جاء بعيدا  عن الدقة والموضننننننننننننننوعية وفي  ير محله القانوني 

نفيم ت لجهة التعويض الممنوح للمتعهد والمر يسننننتحقه جراء ارتفاع األسنننننعار عن المواد و جور اليد العاملة في
/ والتي ارتفع  بشنننننننننكل كبير و ير عادر في ظل ال روف 2113-2112-2111المشنننننننننروع  الل  عوام /
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السننننننائدة والتي ل  تةن بالحسننننننبان عند التعاقد  كما إن المحكمة اعتمدت على نتائج اللبرة الفنية األحادية في 
لى لجهة تقديرما مقدار الايادة ع تقدير زيادة األسنننننعار ر   ابتعادك عن الموضنننننوعية واألسنننننس الفنية السنننننليمة

مادة االسننننننننننننننمن  و يرما من المواد و جور اليد العاملة  كما إن القرار الطعين تجامل بالفقرة الثالثة منه  جور 
 اللبرة الفنية ول  يحدد الطرف الضامن لها  الفا  لثرول والقانون.

ية وقائع الدعو  ودراسننننننننننننة تقرير اللبرة الفنومن حيث إن ممك المحكمة وبعد التمعن والتبصننننننننننننر ملييا  بوثائق و 
الجارية فيها وجدت تقرير اللبرة األحادية الجارر  مام محكمة الدرجة األولى قد نهض على  سنننننننننننس سنننننننننننلمية 
ورحيحة وجاء متفقا  مع األرول والقانون وجديرا  باالعتماد والركون إليه بهمك الدعو  ومو األمر المر ُيءني 

ية وبالتالي فءن ما  لصنننننننن  إليه محكمة الدرجة األولى من إلاام اإلدارة المدعى عليها عن إعادتها بلبرة ثالث
/ ل.  تعويضنننننننننننننا  لها عن ارتفاع مادة االسنننننننننننننمن  األسنننننننننننننود 33912ب ن تدفع للجهة المدعية مبلءا  وقدرك /

عمال / ل.  قيمة األ263452المسننننننننننتعملة في تنفيم التعد موضننننننننننوع الدعو  وألاامها ب ن تدفع مبلق وقدرك /
المنفمة والءير مصنننروفة مع الفائدة القانونية إنيما يكون قد جاء متفقا  مع األرنننول والقانون واالجتهاد المسنننتقر 
لد  مجلس الدولة وال تنال منه مطاعن طرفي الدعو   إالي  نها   ط ت بتصننفيتها العقد قبل الب  بمشننروعية 

 لطلر تصفية العقد إنيما مو الطعن بمشروعية قرار قرار سحر األعمال  حيث إن التةييم القانوني الصحيح
إذ ال يمكن الحك  بتصننننننننفية العقد إالي بعد البحث بمد   23/1/2114/ق تاري  5سننننننننحر األعمال ذر الرق  

مشننننننروعية قرار سننننننحر األعمال الممكور  ومما يعني  ن المتعهد يهدف بدعواك ضننننننمنيا  الطعن بقرار سننننننحر 
ار سحر األعمال المشكو منه تبيين  نه ردر بناء على موافقة المكتر التنفيمر األعمال  و نه بالرجوع إلى قر 

وقد رنننننندر بعد رفض طلر المتعهد المقدم بكتابه  26/6/2113/ تاري  43لمجلس المحاف ة بجلسننننننته رق  /
المتضمن إيقاف سحر األعمال وتبرير المدة وررف كشف ن امي و نه  12/3/2113/ق تاري  1415رق  

اد إلتمام  عمال المشننروع في حال سننمح  األحوال األمنية  كما إنه قد ثب  من ملف القضننية  ن على اسننتعد
وكون  23/2/2111واسنننننننتل  موقع العمل بتاري   26/2/2111 مر المباشنننننننرة كان قد  عطي للمتعهد بتاري  

بتبرير منندة  وقنند قننامنن  اإلدارة 21/12/2111/ يوم فننإن المنندة العقننديننة تنتهي بتنناري  311منندة العقنند مي /
بحيث  ربح  المدة العقدية تنتهي  24/6/2112/ تاري  1/ يوما  بموجر ممكرة التبرير الجائية رق  /221/

/ تاري  2/ يوما  بموجر ممكرة التبرير الجائية رق  /254كما قام  اإلدارة بتبرير مدة / 23/4/2112بتاري  
وأن جهة اإلدارة ل  تدر  مدة الت  ير  الل  11/4/2113/بال/ وبمل   رننبح  المدة العقدية تنتهي بتاري  

ولءاية تاري  سحر األعمال  كما إن للمتعهد  عمال منفمة بعد الةشف  11/4/2113الفترة الممتدة من تاري  
ل  تن   اإلدارة كشننننننننننننننف م قننن  بهنننا حينننث بلءننن  قيمنننة تلننن  األعمنننال  1/4/2112/ تننناري  5الم قننن  رق  /

ولءاية تاري   2/3/2112ت  ير في تن ي  الةشنننننننننننف الممكور من تاري  / ل.  مما يجعل مدة ال263451/
سننننننحر األعمال مدة مبررة حكما  وتضنننننناف إلى المدة العقدية وفقا  لالجتهاد المسننننننتقر مما يجعل قرار سننننننحر 
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/ من 54األعمال المشنننكو منه رنننادر ضنننمن المدة العقدية وفي  ير محله القانوني وملالف ألحكام المادة /
  ومو األمر النمر ال معند  معنه من اعتبنار قرار سننننننننننننننحر األعمال ذر الرق  2114/ لعنام 51  /القنانون رق

في  ير محلننه ومنع اإلدارة من مطننالبننة المتعهنند بفروقننات التنفيننم على حسنننننننننننننننابننه  23/1/2114/ق تنناري  5
 وتصفية العقد موضوع الدعو  على مما األسا  المتقدم.

اإلدارة مفتقرا  إلى المسننننننننننننننتنند القنانوني السننننننننننننننلي  وجنديرا  بالرفض ومن حينث إننه في مند  منا تقندم يكون طعن 
موضننننوعا  بينما يكون الطعن التبعي قائما  على  سننننا  رننننحيح من الواقع والقانون في شننننطر منه ومو حقيق 
بالقبول وبالتالي يكون الحك  الطعين المر ل  يعالج الدعو  على األسنننننننننننننا  المتقدم قد جانر الصنننننننننننننواب في 

 عين تعديله وفقا  لما سلف بيانه.قضاءك مما يت

 "لهذه األسباب"
 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول الطعن األرلي والطعن التبعي شكال .حوأ  

 : قبول الطعن التبعي موضوعا  في شطر منه وتعديل الحك  الطعين على النحو اآلتي:ثانيا  

 قبول الدعو  شكال . -1
في  23/1/2114/ق تاري  5سحر األعمال ذر الرق  قبولها موضوعا  في شطر منها واعتبار قرار  -2

 ير محلننه القننانوني ومنع اإلدارة من مطننالبننة الجهننة الطنناعنننة بننالتنفيننم على حسنننننننننننننننابهننا وألاام اإلدارة 
/ ل.  ثالثة وثالثون  لفا  وتسننننننننننننننعمائة 33912المندعى عليها ب ن تدفع للجهة المدعية مبلق وقدرك /

ا  لها عن ارتفاع  سننعار مادة االسننمن  األسننود المسننتعملة في واثنتا عشننر ليرة سننورية ال  ير تعويضنن
/ ليرة سنننننننننورية مئتان وثمانية 263452تنفيم التعد موضنننننننننوع الدعو   وألاامها ب ن تدفع مبلءا  وقدرك /

وستون  لفا  وسبعمائة واثنان و مسون ليرة سورية ال  ير لقاء قيمة األعمال المنفمة و ير المصروفة 
سنويا  عن تل  المبالق من تاري  اعتساب الحك  الدرجة القطعية وحتى  %5ونية بواقع مع الفائدة القان

 الوفاء التام وتصفية العقد على مما األسا  ورفض ما يجاوز ذل  من طلبات.

 : رفض الطعن األرلي موضوعا .ثالثا  
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المحاعمة إليها : إعادة نصنننننننننننننف الرسنننننننننننننوم المدفوعة من الجهة المدعية )المطعون ضننننننننننننندما( في درجتي فابعا  
وتضننننننمينها النج اآل ر وتضننننننمين الطرفين منارننننننفة المصنننننناريم ونفقات اللبرة في درجتي المحاعمة وكل 

 منهما  مسمائة ليرة سورية مقابل  تعاب المحاماة وأعادة بدل كفالة الطعن لمودعه.

 م2/21/1124ه الموافق 12/2/2221صدر وتُلي علنًا في 
 الجإتشاف                             فئيس الج تجو                    الجإتشاف                    
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 م 1129 لعام( 1/ ع/118) رقم القرار
 م1129 لسنة( 4222/1) الرقم ذي الطعن في

 هم عافاألوكك افت ا  عن التعميض حن على واأوككتشككافي  اللضككائي بلإككجيه الدولو ك لس اوككتلخ اجتهاد
 هخةواللا واللمة الج اجئ ال اد  ت عو الجتعهد ت ج ل على الجإكككككبق اأت ا  و ن لجتعهدل سانمني اق

 للعلد الجالي التمازن   لتل ا ن التعميض ةي اله كن اخكانه تإتهد  نصم  وض  طخيق عن وذل 
 افوكككك وسد الإككككلييو اللانمني الجأطق  لالف إّنجا األوككككعاف أفت ا  نتي و حو الطافئو الظخو  بإككككبب

 زجاو  إذا األوكككعاف افت ا  ةي اله الجتعهد إوكككلاط يتضكككجن الذي العلدي الشكككخط بطنن على جتهاداأ
 لجادةا حاتام ك  يتأاسض الشككخط هذا حن عن ةضككن   العامو الأظام لجلال ته الجعلمل ال د الإككعخ افت ا 

 وبب. بن الجتعهد اإاب على اإلدافة إثخان إلى وييدي الجدني اللانمن  كن/ 128/
داكت الجماد الجتعاسد على تمفيدها لصالح وزافة الدةا    األفزا  الغضو( تلدد حوعافها ةي األوما  كا-

/ 068/ كن اللخاف المزافي فسي /12الج ليو بجمجب نشخاب حوعاف فوجيو ةإنها تأدفج ت ت اتي الجادة /
 .3110لعام 

ف بتافيخ إساكو الدعمى ةإن ال ائدة طكالجكا حن التعميض الجطكالكب بكه ككان كثاف نزا  ور خ كعلمم الجلدا-
اللانمنيو تًمن اعت افا  كن تافيخ ةكككككدوف سخاف الج تجو اإلدافيو العليا  حو ا تإكككككاب سخاف ك تجو الدفجو 

 كأاط ذل . األولى الدفجو اللطعيو( ول  ن المةان التامو
 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر  م21/3/2119 الموافق منننننننننننننننن1441/ / في الواقع األربعاء يوم عقدتها التي يةالعلن الجلسننة في

 : المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

          رئيسا       الناشف توفيق السيد 

                                  عضوا       الجسرر  ل ر  السيد 

 عضوا       حاورر  سمير السيد 

 .الحق عبد مازن  القاضي السيد الدولة مفوض ربحضو 
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 )ع. (. المحامي وكيله ت.ع( -.إع-.إ ): الطاعأو الك كهكو

 )ع.ا(. المحامي وكيله)م.ع(   

 ضكككككككككككككد

 .الدولة قضايا إدارة مثلهتُ -لمنصبه إضافة-الدفاع وزير: ضدها الجطعمن  ال هو

 "المحكمة"
 .المداولة وبعد يضاحاتاإل وسماع األوراق على االطالع بعد

 .شكال   بالقبول جديران فهما الشكلية إجراءاتهما استوفيا الموحدين الطعنين نإ حيث منو 

 عانننننن ( الطاعننننننة) المدعينننننة الجهنننننة  ن األوراق منننننن بنننننينت حسنننننبما تتحصنننننل القضنننننية وقنننننائع نإ حينننننث ومنننننن
 عانننننن  المدعينننننة الجهنننننة ن  فيهنننننا جننننناء بدمشنننننق اإلدارر  القضننننناء محكمنننننة  منننننام الماثلنننننة بننننندعواما تقننننندم  قننننند
 رقننننن  العقننننند بموجنننننر( ضننننندما المطعنننننون ) عليهنننننا المننننندعى لنننننإلدارة التابعنننننة التعييننننننات إدارة منننننع تعاقننننندت قننننند
-سننننننننمانة-فواعننننننننه- ضننننننننار)  ضننننننننة  رزاق تقنننننننندي  بموجبننننننننه التامنننننننن  25/11/2111 تنننننننناري / 21/621/
 زمنننننننرةو (  إلننننننن .....حمنننننننج-لنننننننرح-زاعينننننننة-الةسنننننننوة-القطيفنننننننة-دومنننننننا-دمشنننننننق) تمنننننننوين لمراعنننننننا( لويننننننناتح

 ومنننننا 2112 عنننننام  نننننالل( الرقنننننة-الحسنننننكة-الننننناور دينننننر-مصنننننياف-تننننندمر-حلنننننر) تمنننننوين لمراعنننننا األلبنننننان
 ارتفنننننناع نتائجهننننننا مننننننن وكاننننننن  سننننننورية علننننننى المنننننن امرة عوارننننننف اشننننننتدت حتننننننى العقنننننند بتنفيننننننم باشننننننرت نإ

  متوقعنننننة  ينننننر فادحنننننة  سنننننارة بهنننننا  لحنننننق ممنننننا عبينننننر بشنننننكل تقنننننديمها علنننننى عليهنننننا المتعاقننننند المنننننواد  سنننننعار
 منننننع ذلننننن  فعلننننن   نهنننننا ر ننننن  الطبيعننننني الحننننند إلنننننى االلتننننناام رد عنننننن امتنعننننن  قننننند عليهنننننا المننننندعى اإلدارة و ن

 فقننننند األسنننننعار زينننننادات عنننننن التعنننننويض تقاضننننني فننننني ب حقيتهنننننا المدعينننننة الجهنننننة ولقناعنننننة  ل نننننرين متعهننننندين
 ومننننن اللبننننرة تقننننررك مننننا وفننننق الطبيعنننني الحنننند إلننننى االلتنننناام بننننرد الحكنننن  فيهننننا تطلننننر الماثلننننة بنننندعواما تقنننندم 

  ثننننناء الننننرائج السننننعر وبننننين عليننننه المتعاقنننند السننننعر بننننين القيمننننة فننننرق  بنننندفع عليهننننا المنننندعى الجهننننة لنننناامإ ثنننن 
 عننننننن بننننننالتعويض  يضننننننا   والاامهننننننا  السننننننداد وحتننننننى االدعنننننناء تنننننناري  مننننننن القانونيننننننة الفائنننننندة مننننننع العقنننننند تنفيننننننم

 العقنننندر الشننننرط  ن عتننننى دعوامننننا  سسنننن  وقنننند  للمحكمننننة تقننننديرك يعننننود والمعنننننور  المننننادر والضننننرر العطننننل
 علننننى ردت قنننند عليهننننا المنننندعي اإلدارة وكاننننن  باطننننل شننننرط مننننو العقنننند مننننن/ 6/ المننننادة عليننننه نصنننن  الننننمر

 النننننناظ  و ن الطنننننرفين برضننننناء تننننن  وقننننند المتعاقننننندين شنننننريعة العقننننند  ن علنننننى ت سيسنننننا   رفضنننننها طالبنننننة الننننندعو  
 2115 لعننننننام/ 563/ رقنننننن  ر الننننننوزار  والقننننننرار 2115 لعننننننام/ 3/ رقنننننن  القننننننانون  مننننننو النننننندفاع لننننننوزارة القننننننانوني
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 و حكننننام اللارننننة الشننننروط دفتننننر  حكننننام علننننى بننننناء  نننن نُ  قنننند العقنننند و ن  العامننننة الشننننروط دفتننننر والمتضننننمن
 .2115 لعام/ 563/ رق  الوزارر  القرار

 قرارمننننننا المنازعننننننة ن ننننننرت التنننننني اإلدارر  القضنننننناء محكمننننننة  رنننننندرت المحاعمننننننة وبنتيجننننننة نننننننهإ حيننننننث ومننننننن
 قرارمننننننا  سسنننننن  وقنننننند  موضننننننوعا   ورفضننننننها شننننننكال   النننننندعو   قبننننننول: ةالنتيجنننننن حيننننننث مننننننن المتضننننننمن الطعننننننين

 تقلبننننات تبيعننننة( المتعهنننند) الثنننناني الفريننننق يتحمننننل  ن علننننى تنننننج التنننني العقنننند مننننن/ 3/ المننننادة  حكننننام علننننى
 جنننننننراء منننننننن اللسنننننننارة  و بالضنننننننرر اإلدارة قبنننننننل يننننننندعي  ن لنننننننه يحنننننننق وال  المنننننننواد علنننننننى الطارئنننننننة األسنننننننعار

 رقننننن  القنننننرار منننننن/ 43/ المنننننادة فننننني النننننواردة الحننننناالت عننننندا عنننننان سنننننبر و ر بلءننننن  مهمنننننا األسنننننعار ارتفننننناع
  سننننننننعارما محننننننننددة عليهننننننننا المتعاقنننننننند األشننننننننءال  و المننننننننواد فيهننننننننا تةننننننننون  التنننننننني ومنننننننني 2115 لعننننننننام/ 563/

 فننننننني  و المباشنننننننرة  ينننننننر والضنننننننرائر الرسنننننننوم فننننننني الننننننننقج  و الاينننننننادة تةنننننننون   و رسنننننننمية تعرفنننننننة بموجنننننننر
 .عليها المتعاقد ازماللو   و المواد على المفروضة معدالتها

 مننننن/ 43/ المننننادة  حكننننام مقتضننننى عننننن اللننننرو  إلننننى دفعتهننننا التنننني األسننننباب نتبننننيي  لنننن  المحكمننننة نإ وعلننننى
 عنهننننا الصننننادرة األحكننننام عليننننه  سسنننن  الننننمر القننننانوني التعليننننل تقنننندم ولنننن  2115 لعننننام/ 563/ رقنننن  القننننرار

 .به المطالر التعويض بمنح للحك  مستندا   اتلاذك يمكن قانوني مبد   ر تر   ول 

 رنننننندر  نننننننه بمقولننننننة فيننننننه الطعننننننن إلننننننى بننننننادرت المننننننمكور القننننننرار رننننننوابية بعنننننندم المدعيننننننة الجهننننننة ولقناعننننننة
 العموميننننننننة الجمعينننننننة ر رو  القضنننننننائي ولالجتهنننننننناد ووثائقهنننننننا الننننننندعو   ولوقننننننننائع واألرنننننننول للقنننننننانون  ملالفنننننننا  

 :ةالتالي لثسباب اإللءاء مستوجر يجعله مما والتشريع للفتو   االستشارر  للقس 

 العقننننندر الشنننننرط إبطنننننال علنننننى الدولنننننة مجلنننننس فننننني والتشنننننريع الفتنننننو   قسننننن  لننننند  النننننر ر اسنننننتقر لقننننند -1
 .األسعار فروق  بطلر المتعهد  حقية وعلى العام للن ام لملالفته األسعار بثبات

 األسننننننعار بثبننننننات العقنننننندر الشننننننرط إبطننننننال علننننننى الدولننننننة مجلننننننس لنننننند  القضننننننائي االجتهنننننناد اسننننننتقر -2
 اإلدارينننننة المحكمنننننة قنننننرارات االجتهننننناد منننننما ومنننننن األسنننننعار روقننننناتف بطلنننننر المتعهننننند  حقينننننة وعلنننننى
 الطعننننننن فنننننني/ 34/ ورقنننننن -1934 لسنننننننة/ 54/ رقنننننن  الطعننننننن فنننننني/ 64/ رقنننننن  :األرقننننننام ذوات العليننننننا
 فنننننننني/ 1/ ورقنننننننن -1945 لسنننننننننة/ 23/ رقنننننننن  الطعننننننننن فنننننننني/ 23/ ورقنننننننن -1934 لسنننننننننة/ 39/ رقنننننننن 

 .1936 سنةل/ 435/ رق  الطعن في/ 164/ ورق -1991 لسنة/ 3/ رق  الطعن
 اإلدارينننننة المحكمنننننة  حكنننننام فنننننإن 1959 لعنننننام/ 55/ النننننرق  ذر الدولنننننة مجلنننننس قنننننانون  ألحكنننننام سنننننندا   -3

 عننننننوان مننننني المحكمنننننة منننننمك  حكنننننام ألن األولنننننى الدرجنننننة محننننناع  قبنننننل منننننن التطبينننننق واجبنننننة العلينننننا
 .التطبيق واجر القانون  منالة تنال  حكام من تضمنته بما الحقيقة
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 اعتبننننر عننننندما 2115 لعننننام/ 563/ رقنننن  القننننرار مننننن/ 43/ المننننادة كننننامألح الطعننننين القننننرار ملالفننننة -4
 ال وبالتننننننالي العننننننام بالقطنننننناع محصننننننورة  يننننننر ومنننننني رسننننننمية تعرفننننننة إلننننننى تسننننننتند ال العقنننننند مننننننواد  ن

 مننننن ثبنننن  حيننننث  عننننالك المننننمكورة/ 43/ المننننادة عليهننننا نصنننن  التنننني الحنننناالت النننندعو   علننننى ينطبننننق
 علننننى األسننننعار لفننننروق  دراسننننته  فنننني اسننننتندوا اللبننننراء  ن بالنننندعو   المقنننندمين الفنيننننة اللبننننرة تقريننننرر 
 ومننننننديرياتها المسننننننتهل  وحمايننننننة الدا ليننننننة التجننننننارة وزارة عننننننن الصننننننادرة الرسننننننمية األسننننننعار نشننننننرات

 لامننننننةومُ  التطبيننننننق واجبننننننة سننننننعارماو  رسننننننمية نشننننننرات قانونننننننا   منننننني النشننننننرات ومننننننمك المحاف ننننننات فنننننني
 .سواء حد على وللتجار المعنية الجهات لجميع

 واالستشنننننارر  القضنننننائي بقسنننننميه الدولنننننة مجلنننننس اجتهننننناد  ن إلنننننى ابتنننننداء   التنوينننننه منننننن البننننند ننننننهإ ينننننثح ومنننننن
 علننننى المسننننبق االتفنننناق و ن للمتعهنننند قننننانوني حننننق مننننو األسننننعار ارتفنننناع عننننن التعننننويض  ن علننننى اسننننتقر قنننند

 تسننننننتهدف نصننننننوح وضننننننع طريننننننق عننننننن وذلنننننن  القننننننامرة والقننننننوة المفنننننناجئ الحنننننناد  تبعننننننة المتعهنننننند تحميننننننل
 نتيجنننننة  و الطارئنننننة ال نننننروف بسنننننبر للعقننننند المنننننالي التنننننوازن  يلتنننننل حنننننين التعنننننويض فننننني حقنننننه منننننن حرماننننننه
 الشنننننرط بطنننننالن علنننننى االجتهننننناد منننننما سنننننار وقننننند  السنننننلي  القنننننانوني المنطنننننق يلنننننالف مننننناإني  األسنننننعار الرتفننننناع
 الحننننننند السنننننننعر ارتفننننننناع جننننننناوز إذا األسنننننننعار ارتفننننننناع فننننننني حقنننننننه المتعهننننننند إسنننننننقاط يتضنننننننمن النننننننمر العقننننننندر
/ 143/ المنننننادة  حكنننننام منننننع يتنننننناقض الشنننننرط منننننما  ن عنننننن فضنننننال   منننننما  العنننننام الن نننننام الفتنننننهلمل المعقنننننول

 .سبر بال المتعهد حساب على اإلدارة إثراء إلى وي در المدني القانون  من

 المننننواد مننننن و يرمننننا الءضننننة واألرزاق اللحننننوم تورينننند عقننننود علننننى تنطبننننق المتقدمننننة المبنننناد  نإ حيننننث ومننننن
 و ن االلتننننناام فتنننننرة  نننننالل دورينننننة بصنننننورة ينننننت  التوريننننند  ن طالمنننننا الننننندفاع وزارة لصنننننالح تقننننندم التننننني الءمائينننننة
 .للايادة تتعرض األسعار

 مننننننني المتعاقننننننندة اإلدارة لصنننننننالح تقنننننننديمها علنننننننى المتعاقننننننند المنننننننواد  ن األوراق منننننننن الثابننننننن  نإ حينننننننث ومنننننننن
 تصننننندر رسنننننمية  سنننننعار نشنننننرات بموجنننننر المحلينننننة األسنننننواق فننننني  سنننننعارما تحننننندد المنننننواد ومنننننمك  ضنننننة  رزاق
 فيمنننننا النشنننننرات ومنننننمك المحاف نننننات فننننني منننننديرياتها بواسنننننطة المسنننننتهل  وحماينننننة الدا لينننننة التجنننننارة وزارة عنننننن

 والتجننننار واللارننننة العامننننة المعنيننننة الجهننننات لةافننننة لامننننةمُ  عتبننننرتُ  المننننواد لهننننمك محننننددة  سننننعار مننننن تضننننمنته
 علنننننف يحكمنننننه مننننناإني  و  نننننر   محاف نننننة بنننننين المنننننادة سنننننعر الفا نننننت  ن عنننننن فضنننننال   ومنننننما  سنننننواء حننننند   علنننننى
 اللبنننرة منننن ثبننن  وقننند  التصنننريم  سنننواق إلنننى اإلنتنننا  مصنننادر منننن المنننادة نقنننل و جنننور العاملنننة اليننند  جنننور
 العقنننند مننننواد علننننى الطارئننننة األسننننعار زيننننادات حسنننناب فنننني اعتمنننندوا اللبننننراء  ن القضننننية بهننننمك الجاريننننة الفنيننننة
 المسننننتهل  وحمايننننة الدا ليننننة رةالتجننننا مننننديريات عننننن الصننننادرة الرسننننمية األسننننعار نشننننرات علننننى النننننااع محننننل
 رسننننمية تعرفننننة إلننننى تسننننتند تقننننديمها علننننى المتعاقنننند المننننواد فننننإن وبالتننننالي ؛فيهننننا قنننندم  التنننني المحاف ننننات فنننني
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 لعنننننام/ 563/ رقننننن  النننننوزارر  القنننننرار منننننن/ 43/ المنننننادة  حكنننننام عليهنننننا نصننننن  التننننني الحننننناالت عليهنننننا وتنطبنننننق
2115. 

 الدولننننننة مجلننننننس لنننننند  المسننننننتقر واالجتهنننننناد د المبننننننا مننننننمك  ننننننالف الننننننمر الطعننننننين الحكنننننن  نإ حيننننننث ومننننننن
 لمننننننواد رسننننننمية تعرفننننننة وجننننننود و  فننننننل اللصننننننوح بهننننننما العليننننننا اإلداريننننننة المحكمننننننة عننننننن الصننننننادرة واألحكننننننام

 .اإللءاء عليه وحق الصواب جانر قد يكون  النااع محل العقد

 انتهننننن  قننننند عانننننن  الطعنننننين الحكننننن  مصننننندرة المحكمنننننة  منننننام الجارينننننة الثالثينننننة الفنينننننة اللبنننننرة نإ حينننننث ومنننننن
 منننننن المنننننوردة المنننننواد  سنننننعار علنننننى الطارئنننننة الاينننننادات مجمنننننوع  ن إلنننننى 2/4/2113 فننننني المننننن رخ بتقريرمنننننا

 ليننننننرة/ 224151546/ وقنننننندرك مبلءننننننا   النننننندعو   موضننننننوع العقنننننند بموجننننننر( المدعيننننننة الجهننننننة) المتعهنننننند قبننننننل
 اتزينننننننناد عننننننننن( .عت-.إع-.عم-إ:  .السننننننننادة) المدعيننننننننة للجهننننننننة المسننننننننتحق التعننننننننويض قيمننننننننة و ن سنننننننورية

 منننننن/ 63/ المنننننادة  حكنننننام وفنننننق الننننندعو   موضنننننوع العقننننند بموجنننننر المنننننوردة المنننننواد علنننننى الطارئنننننة األسنننننعار
 قنننننننننننننندرك بمبلننننننننننننننق اللصنننننننننننننوح بهننننننننننننننما اإلدارر  القضنننننننننننننناء واجتهننننننننننننناد 2114 لعننننننننننننننام/ 51/ رقنننننننننننننن  القنننننننننننننانون 

 .سورية ليرة /36533334/

  عنننننالك المنننننمكورة الفنينننننة اللبنننننرة تقرينننننر وعلنننننى الملنننننف  وراق علنننننى اطالعهنننننا وبعننننند المحكمنننننة نإ حينننننث ومنننننن
 القضننننناء لننننند  المعتمننننندة واألرنننننول للقنننننانون  موافقنننننا   جننننناء  ننننننه وجننننندت ومعالجنننننات سنننننس ُ  منننننن تضنننننمنه ومنننننا

 منننننمك جعنننننل النننننمر األمنننننر والعلمينننننة الفنينننننة الناحينننننة منننننن وسنننننليما   عافينننننا   تعلنننننيال   ومعلنننننال   التقننننندير فننننني اإلدارر 
 الطارئننننننة األسنننننعار زيننننننادات عنننننن المقنننننندر التعنننننويض لجهنننننة فيننننننه جننننناء مننننننا علنننننى االعتمنننننناد تقنننننرر المحكمنننننة

 المدعيننننننننة الجهننننننننة  حقيننننننننة وتقريننننننننر سننننننننورية ليننننننننرة/ 36533334/ والبننننننننالق عليهننننننننا المتعاقنننننننند المننننننننواد علننننننننى
 عننننننن لهننننننا عتعننننننويض( ضنننننندما المطعننننننون ) عليهننننننا المنننننندعى اإلدارة مننننننن المبلننننننق مننننننما بتقاضنننننني( الطاعنننننننة)

 إعننننننادة يطلننننننر لننننن  رفينالطنننننن منننننن  يننننننا    ن ماسننننننيي  الننننننااع محننننننل العقننننند مننننننواد  سننننننعار علنننننى الطارئننننننة الاينننننادات
 .الفنية اللبرة

 نننننننااع مثننننننار عننننننان بننننننه المطالننننننر التعننننننويض  ن وطالمننننننا القانونيننننننة الفائنننننندة لطلننننننر بالنسننننننبة نننننننهإ حيننننننث ومننننننن
 الفائنننندة فننننإن القضننننائي االجتهنننناد عليننننه اسننننتقر لمننننا ووفقننننا   فإنننننه النننندعو   إقامننننة بتنننناري  المقنننندار معلننننوم و يننننر
 المبلننننننق عننننننن سنننننننويا  / %5/ وبواقننننننع التننننننام الوفنننننناء حننننننينول القننننننرار مننننننما رنننننندور تنننننناري  مننننننن اعتبننننننارا   تةننننننون 

 .به المحكوم

 المسنننننتقرة المبننننناد  فنننننإن والمعننننننور  المنننننادر الضنننننرر عنننننن التعنننننويض بطلنننننر يتعلنننننق فيمنننننا ننننننهإ حينننننث ومنننننن
  نننننواع عافننننة يجبننننر للمتعهنننند منننننحيُ  الننننمر األسننننعار زيننننادات عننننن التعننننويض  ن اعتبننننرت الدولننننة مجلننننس لنننند 

 .به الحقةال اللسارة عن الناجمة األضرار
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 وفقننننا   منهنننا شننننطر فننني سننننلي  قنننانوني  سننننا  علنننى قائمننننة الننندعو   تءنننندو تقننندم مننننا مننند  فنننني ننننهإ حيننننث ومنننن
 .ذل  بحدود موضوعا   القبول متعينة ومي  عالك المبين للتفصيل

 "األسباب لهذه"
 :  يلي بما باإلجماع العليا اإلدارية المحكمة حكمت

 .شكال   الموحدين الطعنين قبول: حوأ  

 .الطعين الحك  وألءاء منهما شطر في موضوعا   قبولهما: ثانيا  

 .شكال   الدعو   قبول :ثالثا  

 اإلدارة منننننن تتقاضنننننى بننننن ن( الطاعننننننة) المدعينننننة الجهنننننة و حقينننننة منهنننننا شنننننطر فننننني مضنننننوعا   قبولهنننننا: فابعكككككا  
 مليونننننننننا   وثمننننننننانون  سننننننننتة فقننننننننط  .ل/ 36533334/ قنننننننندرك مبلءننننننننا  ( ضنننننننندما المطعننننننننون ) عليهننننننننا المنننننننندعى

 عننننننن لهننننننا تعويضننننننا    يننننننر ال سننننننورية ليننننننرة وثمننننننانون  و ربننننننع وثمانمائننننننة  لفننننننا   وثمننننننانون  ثمانيننننننةو  و مسننننننمائة
-الننننندعو   موضنننننوع-25/11/2111 تننننناري  21/621/ رقننننن  العقننننند منننننواد  سنننننعار علنننننى الطارئنننننة الاينننننادات

/  %5/ بنسننننننبة القانونيننننننة الفائنننننندة مننننننع المدعيننننننة للجهننننننة المبلننننننق مننننننما بنننننندفع عليهننننننا المنننننندعى اإلدارة وألنننننناام
 .التام الوفاء ولءاية الحك  مما ردور تاري  من سنويا  

 اآل ننننننننر النصننننننننف وتضنننننننمينها إليهننننننننا الطاعننننننننة الجهننننننننة منننننننن المدفوعننننننننة الرسنننننننوم نصننننننننف إعننننننننادة: خاكإكككككككا  
 مقابننننننل سننننننورية ليننننننرة و لننننننف الفنيننننننة اللبننننننرة ونفقننننننات المصنننننناريم بينهمننننننا فيمننننننا منارننننننفة الطننننننرفين وتضننننننمين

 .المحاماة  تعاب

 م11/4/1129 في الموافق هـ2221/  / في علنا وتلي صدر حكماً 

 
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 1129 لسنة( 2/ع/194) رقم القرار
 م1129 لسنة( 4424/2) الرقم ذات الطعن في

لمد الجماد الصككادف باللانمن كن نظام الع/ 61/ الجادة كن/ ب/ ال لخة حاتام بجلتضككى التعهد إّن ةإككخ
 األعجال تمييل على وككأو كدة كضككي بعد الجتعهد كن طلب تلد ي على يتميل 3112/ لعام 01فسي /

 لي إذاةو ال إككخ ةي الجتعهد فغ و على ةككخااو تدل ع افة ح و الطلب هذا يتضككجن ب  ث اإلدافة سبل كن
 تأ  ذ تابعوك ةي وبخربته بالعلد كتجإككتا   الأيز  حنه على   إككخ ذل  ةإن الطلب هذا بجثل يتلدم الجتعهد

 وجمد اةتخا   جتن أ ةإنه آخخ وبجعأى التميلو هذا اوتدعت التي العي اب اإلدافة تذلل ا أجا األعجال
 ذل . كأاط-لوعجال اإلدافة تمييل على كضت سد وأو حن لج خد بال إخ الجتعهد لدى الخغ و

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية حكمةالم إن
 مجلس بمقر م22/4/2119 الموافق مننننننننن14/3/1441 في الواقع االثنين يوم عقدتها التي العلنية الجلسة في

 :المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

 رئيسا               الدولة مجلس رئيس         الضللي النارر عبد السيد

 عضوا                                  عرابيلي نبيل السيد

 عضوا                                          شويكي حسام محمد السيد

  عيسى عفاح السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

 

 .لمنصبه إضافة التنفيمر المكتر مدير–الالذقية محافظ الطاعأو: ال هككككو

    .لوظيفته ةإضاف–بالالذقية الفنية اللدمات مدير                  

                                             "الدولة قضايا إدارة مثلهماتُ "                                                               

 :دكككككككككض
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 )ع.ب(. المحامي وكيله)ح. ( : ضدها الجطعمن  ال هو

 "المحكمة"
 .المداولة وبعد احاتااليض وسماع االوراق على االطالع بعد

 .الشكلية إجراءاته استوفى قد الطعن نإ حيث ومن 

 عبننننننر النننننندعو    قننننننام( ضنننننندك المطعننننننون ) المنننننندعي وكينننننل  ن فنننننني تتحصننننننل القضننننننية وقننننننائع نإ حيننننننث ومنننننن
 بتننننناري  بطرطنننننو  اإلدارر  القضننننناء محكمنننننة دينننننوان لننننند  ودع  الوثنننننائق منننننن مجموعنننننة بنننننه مرفنننننق اسنننننتدعاء

 رقنننننن  العقنننننند بموجننننننر عليهننننننا المنننننندعى اإلدارة مننننننع تعاقنننننند المنننننندعي  ن :بننننننالقول فيننننننه شننننننارحا   24/3/2116
 نهننننننر–العجمنننننني مقننننننام المايرعننننننة عننننننام طريننننننق وتافينننننن  وتعبينننننند تسننننننوية  عمننننننال لتنفيننننننم 2113 لعننننننام/ 121/

 مننننننن اعتبننننننارا   يومننننننا  ( 61) زمنيننننننة وبمنننننندة  .ل (266196244) مقنننننندارما إجماليننننننة بقيمننننننة تفريعننننننة مننننننع ديفننننننة
 والنننننمر 11/11/2113 تننننناري  ح/ 11266/ رقننننن  بالةتننننناب المننننندعي هتسنننننلم النننننمر المباشنننننرة منننننر  تننننناري 
 بالتنفيننننننم المباشننننننرة يسننننننتطع لنننننن  المنننننندعي ولةننننننن  11/11/2113 تنننننناري  مننننننن اعتبننننننارا   المباشننننننرة مننننننر  حنننننندد

 تنفيننننم بنننندء تمنننننع مننننالياأل مننننن معارضننننة وجننننود لننننىإ سننننببها يرجننننع والتنننني العمننننل مواقننننع تسننننليمه عنننندم بسننننبر
 تقريننننننر تنننننن   13/5/2119 وبتنننننناري  بالتنفيننننننم البنننننندء مننننننن ليننننننتمكن قالطرينننننن مسننننننار تحدينننننند وعنننننندم االعمننننننال
 فنننني العمننننل المنننندعي وباشننننر الملحقننننة التفريعننننة مكننننان تءييننننر بعنننند اإلدارة قبننننل مننننن للطريننننق النهننننائي المسننننار

 قسنننننن  لوجننننننود الاراعننننننة مديريننننننة معارضننننننة بسننننننبر 24/4/2119 تنننننناري  مننننننن  عمننننننال بتنفيننننننم وقننننننام المشننننننروع
 زراعننننننة مديرينننننة منننننع الملتلفنننننة اإلدارة جهننننننات بنننننين متعنننننددة راسنننننالتم وبعنننننند مالعهنننننا  ضنننننمن الطرينننننق منننننن

 الطريننننق فنننني  ننننرل مسننننار علننننى بقسنننن  واسننننتبداله الاراعننننة مديريننننة بنننن مالق المننننار القسنننن  إلءنننناء تقننننرر الالذقيننننة
 متابعنننننة المننننندعي منننننن اإلدارة طلبننننن  النهنننننائي الحنننننل لنننننىإ ورنننننوال   دارةاإل جهنننننات مراسنننننالت اسنننننتةمال وقبنننننل
 مننننننه طلنننننر البديلنننننة الفرعنننننة وتحديننننند المراسنننننالت تلننننن  اسنننننتةمال وبعننننند  المسنننننار ديننننندتح دون  عمنننننالاأل تنفينننننم

 تننننناري  منننننن اعتبنننننارا   العمنننننل اسنننننتئناف مننننننه طلنننننر الشنننننتور  التوقنننننف فتنننننرة فننننني للننننند ول ون نننننرا   التنفينننننم متابعنننننة
 حنننننننننندا األ عاننننننننننن  وقنننننننننن  فنننننننننني 15/1/2112 تنننننننننناري  ح/454/ رقنننننننننن  الةتنننننننننناب بموجننننننننننر 16/3/2112
 ورنننننننالها  تقطينننننننع لنننننننىإ و دت 15/3/2111 تننننننناري  منننننننن اعتبنننننننارا   بنننننننالبالد  حليننننننن قننننننند ويةاالم سننننننن منينننننننةاأل

  حننننندا  فيهنننننا حننننندث  التننننني( العقننننند تنفينننننم مكنننننان) الحفنننننة منطقنننننة فننننني و صورنننننا   والبشنننننر بنننننالحجر واضنننننرب
 مجموعنننننة إلرننننندار النننننوزراء مجلنننننس برئاسنننننة حننننندا ممنننننا منطقنننننة فننننني عمنننننل  ر تنفينننننم معهنننننا اسنننننتحال دامينننننة
 يوجننننر قننننامرا   طرفننننا   وتعتبرمننننا االحنننندا  تلنننن  بسننننبر العمننننل عننننن التوقننننف  ننننالل مننننن تبننننرر البال ننننات مننننن

 4/5/2114 تنننننننناري / 264/ رقنننننننن  القننننننننرار إرنننننننندار إلننننننننى عمنننننننندت قنننننننند اإلدارة نوأ  التنننننننن  ير منننننننندة تبريننننننننر
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 حننننننندا واأل ال نننننننروف تراعننننننني ن  دون  حسنننننننابه علنننننننى والتنفينننننننم المننننننندعي منننننننن االعمنننننننال بسنننننننحر القاضننننننني
 منننننن االلتمنننننا  لنننننىإ دعنننننواك  اسنننننتدعاء فننننني المننننندعي وكينننننل انتهنننننى وقننننند... القطنننننر بهنننننا يمنننننر التننننني منينننننةاأل

 العمنننننل عنننننن التوقنننننف السنننننتمرار 2113 لعنننننام/ 121/ رقننننن  العقننننند بفسننننن  المننننندعي ب حقينننننة الحكننننن  المحكمنننننة
 قننننننرار بمثابننننننة 4/5/2114 تنننننناري / 264/ رقنننننن  اإلدارة قننننننرار واعتبننننننار عننننننام مننننننن ألعثننننننر اإلدارة مننننننن بسننننننبر
 اللبننننننرة تقنننننندرك مننننننا وفننننننق الفسنننننن  عننننننن الناجمننننننة تالتعويضننننننا عافننننننة بتقاضنننننني المنننننندعي و حقيننننننة للعقنننننند فسنننننن 
 بننننننود ضنننننمن إبرازمنننننا ينننننت  ولننننن  المشنننننروع فننننني نفنننننمما التننننني عمنننننالاأل قيمنننننة عامنننننل بتقاضننننني و حقيتنننننه  الفنينننننة

 فننننني المنفنننننمة االعمنننننال واعتبنننننار االشنننننراف جهننننناز قبنننننل منننننن المعننننند المسننننناحة دفتنننننر وفنننننق المننننناليين الةشنننننفين
 مننننننع للمنننننندعي الضننننننمان وتوقيفننننننات النهائيننننننة الت مينننننننات عننننننادةوأ  ونهائيننننننا   م قتننننننا   اسننننننتالما   مسننننننتلمة المشننننننروع
 منننننن اعتبنننننارا   المبنننننالق جمينننننع علنننننى بالفائننننندة والحكننننن  االسنننننا  منننننما علنننننى العقننننند وتصنننننفية القانونينننننة فوائننننندمما

 المننننادة مننننن/ ب/ الفقننننرة بنننن ن القولبنننن النننندعو   المنننندعي وكيننننل سننننس  وقنننند  السننننداد عننننام وحتننننى الحكنننن  تنننناري 
 عاملننننة سنننننة التنفيننننم وقننننف فتننننرة جنننناوزت إذا)  نننننه علننننى نصنننن  2114 عننننامل/ 51/ رقنننن  القننننانون  مننننن/ 61/

 مديريننننننة معارضننننننة بسنننننبر السنننننننة جنننننناوز فنننننالتوقف( ذلنننننن  طلننننننر إذا التعهننننند فسنننننن  المتعهنننننند حنننننق مننننننن عنننننان
 الثنننناني الةشننننف تنننناري  منننننم المشننننروع فنننني توقننننف فالعمننننل البننننديل المسننننار بإيجنننناد اإلدارة قيننننام وعنننندم الاراعننننة
 تسنننننننلي  وطلنننننننر الملءننننننناة للفرعنننننننة بنننننننديل مسنننننننار تحديننننننند تننننننن  حتنننننننى التوقنننننننف واسنننننننتمر 24/4/2119 الواقنننننننع
 بسننننننبر اسننننننتمر التوقننننننف ن  ر  31/4/2111 فنننننني المنننننن رخ الحفننننننة مركننننننا رئننننننيس عتنننننناب بموجننننننر الموقننننننع

 بعنننننننند 4/5/2114 بتنننننننناري  رنننننننندر االعمننننننننال سننننننننحر قننننننننرار نوأ  والنصننننننننف السنننننننننتين حننننننننوالي اإلدارة مننننننننن
 تنننناري  مننننن اعتبننننارا   عمننننالاأل تنفيننننم متابعننننة لمنننندعيا إبننننال  وتنننن  التوقننننف تنننناري  علننننى سنننننوات  مننننس حننننوالي

 تنفينننننم منطقنننننة فننننني ماشننننندي   علنننننى عانننننن  والتننننني االحننننندا  بداينننننة علنننننى عنننننام منننننرور بعننننند ر  16/3/2112
 بالتنننننن  ير المتعلقننننننة المننننندعي بطلبننننننات البنننننن  قبنننننل عمننننننالاأل سننننننحر لنننننىإ بننننننادرت اإلدارة نإ عمننننننا  االعمنننننال
 تننننننج والتننننني 2114 لعنننننام/ 451/ رقننننن  المرسنننننوم منننننن/ 42/ المنننننادة منننننن/ و/ الفقنننننرة  حكنننننام بنننننمل  ملالفنننننة  

 سننننحر تقريننننر  و الم قتننننة الةشننننوف مننننن تنننن  ير  رامننننة ر  اقتطنننناع قبننننل العامننننة الجهننننة علننننى يتعننننين) :ب نننننه
 التنفينننننم عنننننن بتننننن  رك المتعلقنننننة المتعهننننند بطلبنننننات بننننن ت  ن التنفينننننم فننننني تننننن  رك بسنننننبر المتعهننننند منننننن االعمنننننال

 يفننننننوق  مننننننا لننننننىإ المنننننندعي مننننننن االعمننننننال بسننننننحر اإلدارة ا ننننننيتر  نوأ بهننننننا البنننننن  مننننننر  ليهنننننناإ يعننننننود والتنننننني
 .مبررة مدة مي الحارلة الت  ير مدة  ن على دليال   يشكل ماني إ العقدية المدة ضعاف  عشرات

 فينننننه المطعنننننون  القنننننرار بطرطنننننو  اإلدارر  القضننننناء محكمنننننة  رننننندرت المحاعمنننننة وبنتيجنننننة ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 منننننننننن والمتضنننننننننمن 2113 لسننننننننننة/ 931/ لنننننننننرق ا ذات القضنننننننننية فننننننننني 13/12/2113 تننننننننناري / 232/ رقننننننننن 
 رقنننن  العقنننند بفسنننن  المنننندعي حقيننننةو  منهننننا شننننطر فنننني موضننننوعا   وقبولهننننا شننننكال    النننندعو   قبننننول النتيجننننة حيننننث

 ليننننننننهإ ورننننننننل  الننننننننمر الحنننننننند عننننننننند منتهيننننننننا   واعتبننننننننارك النننننننندعو   موضننننننننوع  22/11/2113 تنننننننناري / 121/
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 فنننني المنفننننمة عمننننالاأل قيمننننة بتقاضنننني  حقيتننننهو  ونهائيننننا   م قتننننا   اسننننتالما   مسننننتلمة عمننننالاأل واعتبننننار عمننننالاأل
 يكننننن لنننن  مننننا ؛المننننالي الةشننننف بنننننود فنننني إيرادمننننا يننننت  لنننن  والتنننني اإلدارة لنننند   المسنننناحة لنننندفتر وفقننننا   المشننننروع

 العقدينننننة الضننننمان وتوقيفنننننات للعقنننند النهائينننننة الت مينننننات باسنننننتعادة و حقيننننة فعنننننال   العقديننننة قيمتهنننننا تقاضننننى قنننند
 وبتقاضننننني العقننننند فسننننن  نتيجنننننة بنننننه الالحقنننننة ضنننننراراأل لقننننناء  .ل  /556131/ مقننننندارك تعنننننويض وبتقاضننننني

 تننننناري  منننننن النهائينننننة الت ميننننننات عننننندا فيمنننننا بهنننننا المحكنننننوم المبنننننالق علنننننى سننننننويا  / %5/ بنسنننننبة قانونينننننة فائننننندة
منننننا  ورفنننننض األسنننننا   منننننما علنننننى العقننننند وتصنننننفية التنننننام الوفننننناء ولءاينننننة القطيعنننننة الدرجنننننة الحكننننن  اعتسننننناب

 .طلبات من ذل  تجاوز

 فنننني بهننننا اسننننتعان  التنننني الفنيننننة اللبننننرة ليننننهإ انتهنننن  مننننا علننننى قضنننناءما قامنننن   قنننند المحكمننننة نإ حيننننث ومننننن
 توقننننننننف فتننننننننرة ن  مننننننننن الملننننننننف  وراق مننننننننن لهننننننننا اسننننننننتبان مننننننننا وعلننننننننى 5/11/2114 فنننننننني المنننننننن رخ تقريرمننننننننا

 فتنننننننرة ومننننننني 31/4/2111 تننننننناري  حتنننننننى 24/4/2119 تننننننناري  منننننننن امتننننننندت قننننننند المشنننننننروع فننننننني االعمنننننننال
 يطلبننننننه مننننننا وفننننننق العقنننننند فسنننننن  يقتضنننننني ممننننننا اإلدارة مننننننن بسننننننبر مننننننو التوقننننننف امننننننم و ن السنننننننة تجنننننناوزت
 اسننننننتنادا   العقنننننند فسنننننن  نو  2114 لعننننننام/ 51/ رقنننننن  القننننننانون  مننننننن/ 61/ المننننننادة ألحكننننننام اسننننننتنادا   المنننننندعي
 منننننننمك وبننننننن ن بنننننننه الالحقنننننننة االضننننننرار عنننننننن تعنننننننويض بتقاضننننننني االحقيننننننة المننننننندعي يعطننننننني المنننننننمكورة للمننننننادة

 منننننن القانونينننننة النسنننننبة نقننننناحإ بعننننند تنفينننننمما ينننننت  لننننن  التننننني عمنننننالاأل عنننننن المنفعنننننة بفنننننوات تتمثنننننل االضنننننرار
/ 556131/ مقنننننننندارك البننننننننالق التعننننننننويض مبلننننننننق بنننننننن ن وجنننننننندت المحكمننننننننة و ن/ %25/ البالءننننننننة العقنننننننند قيمننننننننة

 الصنننننادر الموحننننند العقنننننود ون نننننام العقننننند و حكنننننام شنننننروط منننننع يتوافنننننق مننننناني إ اللبنننننرة قبنننننل منننننن المقننننندر  .ل
 طننننابع رسنننن  عننننن التعننننويض بشنننن ن اللبننننرة ليننننهإ انتهنننن  مننننا بلننننالف وذلنننن  2114 لعننننام/ 51/ رقنننن  بالقننننانون 

 .ال ....به للحك  مبررا  –ومعطياتها القضية  صورية في–المحكمة تجد ل  والمر العقد

 طالبنننننة فينننننه للطعنننننن بنننننادرت فقننننند المنننننمكور بنننننالقرار عليهنننننا المننننندعى اإلدارة قناعنننننة ولعننننندم ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 منننننن الحارنننننلة المعارضنننننة عنننننون  وت ويلنننننه القنننننانون  تطبينننننق فننننني  طننننن  علنننننى ننننننيبُ   ننننننه علنننننى ت سيسنننننا   الءننننناءك

 ن  و ارننننة الطريننننق محنننناور بقيننننة فنننني  عمالننننه متابعننننة مننننن المتعهنننند تعننننق لنننن  الالذقيننننة زراعننننة مديريننننة قبننننل
 المننننننالي الةشننننننف علننننننى حصننننننل المتعهنننننند ن  بنننننندليل الرئيسنننننني المحننننننور نهايننننننة فنننننني عليننننننه المعتننننننرض الجنننننناء
 بنسننننننننننبة م24/4/2119 الثنننننننننناني والةشننننننننننف %14 بلءنننننننننن  رننننننننننرف بنسننننننننننبة م24/5/2119 بتنننننننننناري  األول

 وبعننننند األ نننننر   الطرينننننق محننننناور ضنننننمن بالعمنننننل مسنننننتمرا   المتعهننننند عنننننان الفتنننننرة منننننمك و نننننالل %33 رنننننرف
 تننننننناري ( و/31393) رقننننننن  تابنننننننهبك الشنننننننتور  التوقنننننننف فتنننننننرة بعننننننند بالعمنننننننل المتابعنننننننة علنننننننى المتعهننننننند موافقنننننننة

 عننننن التوقننننف عننننن اإلدارة مسنننن ولية عنننندم ي كنننند مننننا ومننننو ذلنننن  بعنننند عملننننه يتننننابع لنننن  لةنننننه م15/12/2111
 لننننىإ فعمنننند األسننننعار ارتفنننناع مننننن المتعهنننند فتلننننوي  سننننورية علننننى المجنونننننة الحننننرب اسننننتعار بعنننند و نننننه العمننننل
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 التاامننننننه إلنهنننننناء ذريعننننننة اسننننننتدعائه فنننننني سنننننناقها التنننننني األسننننننباب مننننننن متلننننننما   العمننننننل متابعننننننة عننننننن التوقننننننف
 . سائر بدون  بالتعهد

  ن المتننننننننازعين الطنننننننرفين ودفنننننننوع و قنننننننوال بنننننننالملف المبنننننننرزة ثنننننننائقالو   نننننننالل منننننننن الثابننننننن  إن حينننننننث ومنننننننن
 محنننننل العقننننند موضنننننوع المشنننننروع فننننني األعمنننننال تنفينننننم متابعنننننة عنننننن توقنننننف قننننند( ضننننندك المطعنننننون ) المننننندعي
 الفرعننننننة اسننننننتبدال عنننننندم بسننننننبر م31/4/2111 تنننننناري  وحتننننننى م24/4/2119 تنننننناري  مننننننن اعتبننننننارا   النننننندعو  
 اسننننننتئناف منننننننه طلننننننر وعننننننندما  اإلدارة لننننننىإ وتعننننننود ابهنننننن للمنننننندعي ينننننند ال سننننننبابأل الدولننننننة  مننننننالق ضننننننمن
 علننننى م15/3/2112 تنننناري  حتننننى األعمننننال إيقنننناف معننننه اقتضننننى ممننننا حننننلي  قنننند الشننننتاء فصننننل عننننان العمننننل

 التنننننني األمنينننننة األحننننندا  عانننننن  التننننناري  مننننننما وبحلنننننول م16/3/2112 بتننننناري  مجنننننددا   العمنننننل يسنننننت نف  ن
 اإلدارة ف رنننننندرت العمننننننل اسننننننتئناف دون  حننننننال ممننننننا المشننننننروع منطقننننننة فنننننني ما شنننننندي  علننننننى سننننننورية شننننننهدتها
 علنننننننى والتنفينننننننم المتعهننننننند منننننننن العقننننننند  عمنننننننال سنننننننحر المتضنننننننمن م4/5/2114 تننننننناري / 264/ رقننننننن  القنننننننرار
 فعنننننال   عمننننندت قننننند عليهنننننا المننننندعى اإلدارة  ن علنننننى إشنننننارة  ينننننة منننننن  لنننننوا   الننننندعو   ملنننننف جننننناء وقننننند حسنننننابه

 المبنننننررة  ينننننر التننننن  ير مننننندة بدراسنننننة مننننن قا  نهنننننا  و( ضننننندك المطعنننننون ) المننننندعي حسننننناب علنننننى التنفينننننم النننننى
 .المدعي لىإ منسوب مبرر  ير ت  ير مناق  ن  و العقد تنفيم في الحارلة

 :يلي ما على تنج 2114 لعام/ 51/ رق  القانون  من/ 61/ المادة نإ حيث ومن

 مقتضنننننننيات علنننننننى بنننننننناء   نهائينننننننا   تنفينننننننمك عنننننننن العننننننندول عنننننننند التعهننننننند فسننننننن  الصنننننننرف منننننننرآل يحنننننننق - 
 .م قتا   األعمال تنفيم بوقف األمر له يحق عما ةالعام المصلحة

 .ذل  طلر إذ التعهد فس  المتعهد حق من عان عاملة سنة التنفيم وقف فترة تجاوزت إذا -ب
 عننننادل تعننننويض فنننني المتعهنننند حننننق المننننادة مننننمك ألحكننننام وفقننننا   التنفيننننم وقننننف  و الفسنننن  علننننى يترتننننر-     
 .القضاء قبل من يضالتعو  مما ويقدر فعال   به تلحق التي األضرار عن

 علنننننى يتوقنننننف التعهننننند فسننننن  فنننننإن  عنننننالك/ 61/ المنننننادة منننننن/ ب/ الفقنننننرة  حكنننننام بمقتضنننننى إننننننه حينننننث ومنننننن
 يتضننننمن بحيننننث اإلدارة قبننننل مننننن األعمننننال توقيننننم علننننى سنننننة منننندة مضنننني بعنننند المتعهنننند مننننن طلننننر تقنننندي 
 مننننما بمثننننل هنننندالمتع يتقنننندم لنننن  فننننإذا الفسنننن  فنننني المتعهنننند رغبننننة علننننى رننننراحة تنننندل عبننننارة  يننننة الطلننننر مننننما

 تننننملل حينمننننا األعمننننال تنفينننم متابعننننة فنننني وبر بتنننه بالعقنننند متمسننننكا   اليننناال  نننننه علننننى يفسنننر ذلنننن  فننننإن الطلنننر
 لننننند  الرغبنننننة وجنننننود افتنننننراض يمكنننننن ال فإننننننه ل نننننر وبمعننننننى  التوقنننننف منننننما اسنننننتدع  التننننني العقبنننننات اإلدارة

 اسنننننتنتا  يمكنننننن ال ننننننهإ عمنننننا  لثعمنننننال اإلدارة توقينننننم علنننننى مضننننن  قننننند سننننننة  ن لمجنننننرد بالفسننننن  المتعهننننند
 مطلبننننه فننننإن الصنننندد مننننما فنننني طلننننر بنننن ر يتقنننندم لنننن ( ضنننندك المطعننننون ) المنننندعي  ن وباعتبننننار  الرغبننننة مننننمك

 اللصننننوح مننننما فنننني البيننننان عننننن و ننننني  قانونننننا   ي ينننندك مننننا لننننيس العقنننند بفسنننن  المتعلننننق النننندعو   فنننني المثننننار
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 تنننننننننناري ( و/21143)  بننننننننننالرق لننننننننننديها والمسننننننننننجل اإلدارة الننننننننننى المتعهنننننننننند بننننننننننه تقنننننننننندم الننننننننننمر الةتنننننننننناب بنننننننننن ن
 الاراعننننننة مديريننننننة معارضننننننة بسننننننبر العمننننننل عننننننن متوقفننننننا   الينننننناال ب نننننننه فيننننننه نبننننننيي  والننننننمر م13/11/2111

 ضننننمن إدراجننننه يمكننننن ال الةتنننناب مننننما فننننإن  األعمننننال تنفيننننم متابعننننة  و العقنننند بإنهنننناء التوجيننننه فيننننه والننننتمس
 بعينننند  و قريننننر مننننن ينننندل ال عونننننه الننننمكر لنفننننة/ 61/ المننننادة مننننن/ ب/ الفقننننرة قصنننندته الننننمر الطلننننر مفهننننوم
 النننننى عمننننندت منننننا بعننننند اإلدارة  ن بداللنننننة العقننننند منننننن النننننتللج لنننننىإ الحاسنننننمة المتعهننننند نينننننة انصنننننراف علنننننى
 فنننننني العمننننننل اسننننننتئناف المتعهنننننند مننننننن طلبنننننن  قنننننند الاراعننننننة مديريننننننة عليهننننننا اعترضنننننن  التنننننني الفرعننننننة إلءنننننناء

 علننننننى الموافقننننننة إلدارةا مننننننن طلننننننر منننننناوأني  العقنننننند فسنننننن  بطلننننننر يتمسنننننن  لنننننن  المتعهنننننند فننننننإن ومنننننننا  المشننننننروع
 .الشتور  التوقف فترة ضمن المشروع لد ول ن را   العمل عن التوقف

 فنننننإن-بياننننننه سنننننبق عمنننننا-العقننننند بفسننننن ( ضننننندك المطعنننننون ) المننننندعي  حقينننننة عننننندم نتبنننننيي  وقننننند إننننننه حينننننث ومنننننن
 بننننننالرفض جننننننديرا   يءنننننندو/ 61/ المننننننادة مننننننن/  / الفقننننننرة الننننننى والمسننننننند الفسنننننن  مننننننما عننننننن بننننننالتعويض مطلبننننننه
 .بالفس  وعدما   وجودا   المطلر مام الرتباط

 متابعننننة عننننن (ضنننندك المطعننننون ) المنننندعي توقننننف فننننإن القضننننية وقننننائع مننننن ثابنننن  مننننو وكمننننا إنننننه حيننننث ومننننن
 فقنننننند األ يننننننرة الفتننننننرات وفنننننني ه نينننننن إال  اإلدارة مننننننن بسننننننبر البدايننننننة فنننننني عننننننان المشننننننروع فنننننني األعمننننننال تنفيننننننم
 وقنننند  صورننننا  ( الحفننننة) المشننننروع منطقننننة وفنننني عمومننننا   بننننالبالد عصننننف   منيننننة  حنننندا  التوفننننق مننننما رافقنننن 

 نإ مننننننا فنننننناإلدارة  األعمننننننال تنفيننننننم متابعننننننة عننننننن المتعهنننننند توقننننننف فتننننننرة إطالننننننة فنننننني األحنننننندا  مننننننمك تسننننننبب 
 الفرعنننننة اسنننننتبدال طرينننننق عنننننن الاراعنننننة مديرينننننة بننننناعتراض المتمثلنننننة واألسنننننباب العوائنننننق تنننننمليل منننننن تمكنننننن 
 تمكنننننين دون  حالننننن  التننننني األمنينننننة ا األحننننند ومنننننو ل نننننر لسنننننبر التوقنننننف امتننننند حتنننننى الدولنننننة  منننننالق ضنننننمن

/ 264/ رقنننن  األعمننننال سننننحر قننننرار رنننندور سننننبق  التنننني الفتننننرة  ننننالل األعمننننال تنفيننننم متابعننننة مننننن المتعهنننند
 بتننننننناري  المتعاقننننننندين الطنننننننرفين منننننننن معلومنننننننة تةنننننننن لننننننن  األحننننننندا  منننننننمك  ن وباعتبنننننننار م4/5/2114 تننننننناري 
 دون  الحيلولننننننة  و عليهننننننا التءلننننننر ركبمقنننننندو  ولننننننيس حنننننندوثها توقننننننع منهمننننننا  ر باسننننننتطاعة يكننننننن ولنننننن  التعاقنننننند
 فننننإن مسننننتحيال    مننننرا   السننننحر قننننرار رنننندور قبننننل األعمننننال تنفيننننم متابعننننة مننننن جعلنننن  قنننند وباعتبارمننننا وقوعهننننا
 لهنننمك السنننابقة الفتنننرة  ن النننى اإلشنننارة منننع  فيهنننا لنننه يننند ال قنننامرة لقنننوة  سنننيرا   وقنننع قننند يكنننون  شننن  وال المتعهننند

 اإلدارة منننننن بسنننننبر توقنننننف فتنننننرة بمجملهنننننا مننننني األعمنننننال فينننننمتن عنننننن المتعهننننند فيهنننننا توقنننننف والتننننني األحننننندا 
 فننننإن وعليننننه المتعهنننند لننننىإ سننننرنُ  قنننند مبننننرر  يننننر تنننن  يرا    ن الننننى إشننننارة  يننننة بننننالملف وجننننود عنننندم ظننننل فنننني

  ينننننر فنننني رنننندر قننننند القننننرار مننننما يجعنننننل منننناإني  األعمننننال سنننننحر قننننرار رنننندور لءاينننننة القننننامرة القننننوة اسننننتمرار
 .السلي  القانوني محله
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 األعمنننال اعتبنننار النننى حتمنننا   فضنننييُ  مننناإني  محلنننه  ينننر فننني رننندر وقننند األعمنننال سنننحر ارقنننر  إن حينننث ومنننن
 التنننننني المرحلننننننة عننننننند منتهيننننننة-النننننندعو   محننننننل-2113 لعننننننام/ 121/ رقنننننن  العقنننننند موضننننننوع عليهننننننا المتعاقنننننند
 عامنننننل( الطاعننننننة) عليهنننننا المنننندعى اإلدارة منننننن يتقاضنننننى  ن المنننندعي حنننننق منننننن ويءنننندو التنفينننننم إليهنننننا ورننننل
 وفننننق وذلننن  لننننه المصنننروفة الماليننننة الةشنننوف فنننني إبرازامنننا ينننت  ولنننن  المشنننروع فنننني نفنننمما يالتنننن األعمنننال قيمنننة
 م قتننننننا   اسننننننتالما   المسننننننتلمة بحكنننننن  المنفننننننمة األعمننننننال مننننننمك واعتبننننننار اإلدارة قبننننننل مننننننن المعنننننند المسنننننناحة دفتننننننر

 .الضمان وتوقيفات النهائية الت مينات للمدعي يدتع  ن اإلدارة على نويتعيي  نهائيا   واستالما  

 مننننن بسننننبر عمننننالاأل توقننننف عننننن بننننالتعويض يطالننننر لنننن  المنننندعي  ن الننننى اإلشننننارة تجنننندر إنننننه حيننننث ومننننن
 العقنننند فسنننن  عننننن بننننالتعويض مطلبننننه حصننننر قنننند منننناوأني   اإلدارة مننننن بسننننبر التنفيننننم اسننننتطالة عننننن  و اإلدارة

 سنننننبق عمنننننا المنفعنننننة تفنننننوا عنننننن تعنننننويض  ر يسنننننتحق ال فإننننننه بالفسننننن  محنننننق  ينننننر المننننندعي  ن وباعتبنننننار
 .بيانه

 المبننننالق علننننى يتقاضنننناما  ن يسننننتحق المنننندعي فننننإن بهننننا المطالننننر القانونيننننة للفائنننندة بالنسننننبة إنننننه حيننننث ومننننن
 الدرجنننننة الحكننننن  منننننما اعتسننننناب تننننناري  منننننن اعتبنننننارا   وذلننننن  النهائينننننة الت ميننننننات عننننندا فيمنننننا بهنننننا لنننننه المحكنننننوم
 لننننن  الطننننرفين بننننين قيقيننننا  ح نااعننننا   تشنننننكل عاننننن  المبننننالق مننننمك  ن مننننن انطالقنننننا   التننننام الوفنننناء ولءايننننة القطعيننننة

 لمننننننا تعاينننننناا   مننننننو منننننناإني  النهائيننننننة الت مينننننننات علننننننى الفائنننننندة اسننننننتثناء وأن الحكنننننن  مننننننما بموجننننننر إال بهننننننا يبنننننن 
 .المدعي به يطعن ل  والمر الطعين الحك  به قضى

 ومننننو منننننه شننننطر فننني رننننحيح  سننننا  علنننى قائمننننا   اإلدارة طعننننن يكننننون  قننندمت مننننا منننند  وفننني إنننننه حيننننث ومنننن
 محنننننق المننننندعي  ن  سنننننا  علنننننى الننننننااع موضنننننوع عنننننالج النننننمر الطعنننننين الحكننننن  يكنننننون  عمنننننا بنننننالقبول حقينننننق
 تقديمننننننه المتعهنننننند علننننننى يتعننننننين الننننننمر الطلننننننر موضننننننوع مصنننننندرته المحكمننننننة تتحننننننر    ن دون  العقنننننند بفسنننننن 
 . عالك ذكرك ما مع ليتوافق التعديل متعين يكون   مبتءاك ينال حتى

 "األسباب لهذه"
 :يلي بما المحكمة حكمت  

 .شكال   الطعن لقبو  :حوأ  

 :التالي النحو على ليصبح الطعين الحك  وتعديل منه شطر في موضوعا   قبوله :ثانيا  

 .شكال   الدعو   قبول -1
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 تنننننننننناري / 264/ رقننننننننن  األعمنننننننننال سننننننننننحر قنننننننننرار واعتبنننننننننار منهنننننننننا شننننننننننطر فننننننننني موضنننننننننوعا   قبولهنننننننننا -2
 المنفننننمة األعمننننال اعتبننننار فنننني المنننندعي و حقيننننة القننننانوني محلننننه  يننننر فنننني رنننندر قنننند م4/5/2114

 تصننننننرف بنننننن ن عليهننننننا المنننننندعى اإلدارة وألنننننناام إليننننننه ورننننننل  الننننننمر الحنننننند عننننننند منتهيننننننة بلننننننهق   مننننننن
 محسنننننوبة لننننه المصننننروف الماليننننة الةشنننننوف ضننننمن تننننرد لنننن  والتننننني المنفننننمة األعمننننال قيمننننة للمنننندعي

 اسننننتالما   المسننننتلمة بحكنننن  المنفننننمة األعمننننال واعتبننننار  قبلهننننا مننننن المعنننند المسنننناحة دفتننننر  سننننا  علننننى
 الضنننننمان وتوقيفنننننات النهائينننننة الت ميننننننات قيمنننننة للمننننندعي عيننننندتُ  بننننن ن وألاامهنننننا نهائينننننا   واسنننننتالما   م قتنننننا  
 بنسنننننبة النهائينننننة الت ميننننننات باسنننننتثناء بهنننننا لنننننه المحكنننننوم المبنننننالق مجمنننننوع علنننننى القانونينننننة الفائننننندة منننننع
 وتصنننننفية  التنننننام الوفننننناء ولءاينننننة القطعينننننة الدرجنننننة الحكننننن  اعتسننننناب تننننناري  منننننن اعتبنننننارا   سننننننويا   5%

 .طلبات من ذل  تجاوز ما ورفض األسا  مما ىعل العقد
 وتضننننمين إليننننه اآل ننننر النصننننف وأعننننادة االدعنننناء رسننننوم نصننننف( ضنننندك المطعننننون ) المنننندعي تضننننمين :ثالثككككا  

 مقابنننننل  .ل( 511) منهمنننننا وكنننننل اللبنننننرة ونفقنننننات المحاعمنننننة درجتننننني فننننني المصننننناريم منارنننننفة الطنننننرفين
 .المحاماة  تعاب

 م11/2/1129 لـ الموافق هـ2221/   /   في علناً  وتلي صدر حكماً 
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 م 1129 لسنة( 2/ ع/944) رقم القرار
 م1129 لسنة 2428/2/ الرقم ذي الطعن في

 كادة حي يتضكككجأا لي 3110 لعام /068/ واللخاف 3110 لعام /8/ فسي الدةا  وزافة ك ا عاب سانمن إّن 
 كا رخاف على األوككعاف ب خوساب للجطال و األرككغال علمد ةي الأهائي الًشككف على الت  ط تمجب سانمنيو
 الشككككخوط دةتخ الجتضككككجن 3112 لعام /201/ فسي لجخوككككمما كن( ح  ال لخة/ 20/ الجادة عليه نصكككت
و وبالتالي أ   مز حن تتجإكككككككك  3112/ لعام 01ادف باللانمن فسي /الجماد الصككككككك العلمد لأظام العاكو

 اإلدافة بخةض الدعمى تأويإا  على حن الجتعهد لي يت  ط على الًشف الأهائيو كأاط ذل .
 

 "باسم الشعب العربي في سورية"  
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 بمقر م 25/11/2119 الموافق ه 23/3/1441 في الواقع االثنين يوم عقدتها التي العلنية الجلسنننننننة في

 : المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة مجلس

 رئيسنا         الدولة مجلس رئيس         الضللي النارر عبد السيد

 عضوا                                         الجسرر  ل ر  محمد السيد

    ضوا  ع                                            شويكي حسام السيد

 .عيسى عفاح السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

 

    .الدولة ضاياق إدارة مثلهتُ -لوظيفته إضافة–العسكرية اإلنشاءات تنفيم لم سسة العام المدير :الطاعأو ال هو

 ضنننننننننننننند

 .ولةالد قضايا إدارة مثلهتُ -لوظيفته إضافة–العسكرية األشءال إدارة مدير: ضدها الجطعمن  ال هو

 "المحكمة"
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 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 .الشكلية إجراءاته استوفى الطعن نإ حيث ومن

 تنفيم سةم س) المدعية اإلدارة  ن المبرزة الوثائق من استبان حسبما تتحصل الدعو   ممك وقائع إن حيث ومن
 بها مرفقا   بدمشنننق اإلدارر  القضننناء محكمة  مام و  بدع 12/4/2116 بتاري  تقدم  (العسنننكرية اإلنشننناءات

 تاري / 114/ العقد بموجر العسننننننننننننننكرية األشننننننننننننننءال إدارة مع تعاقدت  نها فيها جاء الوثائق من عددا  
  .ل/ 2664636111/ مقدارما إجمالية بقيمة الثالث الفيلق قيادة لصنننالح  عمال تنفيمب للقيام 21/3/2111

 المطلوبة األعمال عامل تنفيم وت  12/11/2111 تاري  16394 رق  لةتابا بموجر المباشنننرة  مر وتبلء 
 المدعى الجهة على ترتر وقد 21/3/2111 بتاري  عان/ 4/ رق  النهائي والةشننف عشننوف سننبعة تن ي  وت 

 عان  ولما المدعية  اإلدارة قبل من المعدة لدراسننننننةل ا  وفق  سننننننعار عفروقات  .ل/ 464541/ مبلق عليها
 لمتعلقا الوزراء مجلس رئاسنننننة تعليمات بمل  ملالفة إليها المبلق مما دفع عن ممتنعة عليها المدعى اإلدارة
 تدفع  نب عليها المدعى اإلدارة إلاام طالبة الماثلة بالدعو   التقدم إلى المدعية الجهة عمدت لمل  الشنن ن بهما
/ 114/ رق  العقد تنفيم في ا لةالد المواد  سنننننعار فروقات عن عتعويض  .ل/ 464541/ وقدرك مبلق لها

 .التام الوفاء ولءاية االستحقاق تاري  من القانونية الفائدة مع الدعو   موضوع 2111 لعام

 ال المدعية اإلدارة جهة  ن ت سيسا   رفضها طالبة الدعو   على ردت المدعى عليها اإلدارة جهة إن حيث ومن
/ 44/ لمادةبا عليها المنصوح التعويض مما لصرف المطلوبة الشروط تحقق لعدم  سعار فروق   ر تستحق

 .2115 لعام 563 القرار من

 لعام/ 1514/  سا  24/2/2113 تاري  162 رق  فيه المطعون  قرارما المحكمة  ردرت المحاعمة وبنتيجة
 المرو  النهائي الةشننننف على تتحفظ ل  المدعية اإلدارة جهة عون  الدعو   رد إلى فيه  لصنننن  والمر 2113

 .المتعاقدين الطرفين بين المطاف  اتمة ريعتب

 ق ر  الدفاع وزارة مبايعات عقود قانون   ن ت سننننيسننننا   بالحك  للطعن بادرت المدعية اإلدارة جهة إن حيث ومن
 يتحفظ  ن عليه يجر المتعهد  ن فيديُ  ما يتضننمن ل  2115 لعام 563 رق  الوزارر  والقرار 2115 لعام/ 3/

 حقية ب واعترف  سننننبق ضنننندما المطعون  اإلدارة و ن ماسننننيي  األسننننعار بفروقات ةللمطالب النهائي الةشننننف على
 .الفروقات ممك لصرف مياانيتها في مبالق ررد وت  بالتعويض الطاعنة المدعية اإلدارة

 لعام 563 والقرار 2115 لعام 3 رق  الدفاع وزارة مبايعات قانون   ن اإلشنننارة من بد ال ابتداء   نهإ حيث ومن
 فروقاتب للمطالبة األشننءال عقود في النهائي الةشننف على التحفظ توجر قانونية مادة  ر تضننمناي ل  2115
 دفتر المتضمن 2114 لعام 451 رق  المرسوم من(  ) الفقرة/ 34/ المادة عليه نص  ما  رار على األسعار
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  ن ستنادا  ا للدعو   ضنهابرف اإلدارر  القضناء محكمة عليه بن  ما تةون  وبالتالي العقود لن ام العامة الشنروط
 ويكون  حيحر قانوني سند على قائ   ير األسنعار بفروقات للمطالبة النهائي الةشنف على يتحفظ ل  المتعهد

 .بالقبول جديرا   الش ن مما في الطاعنة الجهة  ثارته ما

 لجهةا  حقية على للوقوف فنية  برة إجراء على يتوقف بالدعو   الفصننننل  ن وجدت المحكمة إن حيث ومن
 المدعية اإلدارة جهة طلبات لدراسننة فنية  برة إجراء المحكمة قررت لمل  األسننعار بفروقات للمطالبة المدعية

 .جاءا    و عال   بها  حقيتها مد  وبيان

  لج حيث  برته بتقرير 14/1/2119 بتاري  تقدم الفنية باللبرة نهض المر اللبير السننننيد إن حيث ومن
 حال في التعويض عنها ويستحق رسمية تعرفة لها التي الوحيدة المادة ومي األسود االسمن  مادة  ن إلى فيه

 ارتفاع  ر عليها يطر  ل  2115 لعام 563 رق  الوزارر  القرار من/ 43/ المادة  حكام وفق  سننننننعارما زيادة
 .21/3/2111 ولءاية 2111 لعام 114 العقد تنفيم فترة  الل

 حيثياتو  وقائع بجميع  حاط اللبير السيد  ن وجدت اللبرة تقرير على اطالعها وبعد المحكمة إن حيث ومن
 وال تائجن من إليه انته  وما  سنننس من اللبرة عليه قام  ما إلى المحكمة اطمئن  وقد التنفيم وواقع الدعو  

 مطالر إنف إيضنناحه سننبق لما واسننتنادا   لمل  عليها الطاعنة المدعية اإلدارة جهة تعقير اللبرة ممك من ينال
 ديرا  ج الماثل الطعن ويكون  بالرفض وجديرة القانوني لثسنننننننننا  مفتقدة تةون  الطاعنة المدعية اإلدارة جهة

 .دعو  ال برفض نتيجة من إليه انتهى فيما الطعين الحك  تصديق المتعين من ويءدو عمل  بالرفض

 "األسباب لهذه"
 :  يلي بما المحكمة حكمت

 . شكال   الطعن قبول :حوأ  

 .  الطعين الحك  وتصديق موضوعا   رفضه :ا  ثاني

 .اللبرة ونفقات والمصاريم الرسوم الطاعنة الجهة تضمين: ثالثا  

 م 1129/ 15/22 في الموافق هـ 2222/  /   في علناً  ليوتُ  صدر قراراً 
 

 والج تج فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1111لسنة ( 4/ ع/ 212) رقم القرار
 م 1111 لسنة( 199/4) الرقم ذي الطعن في

 كأه والجطلمب اللدكاب تلد ي كن ل تجتن العام الجخةق تإكك  خ هم اإلدافي  للعلد واألول الخئيإككي الهد 
 وذل  والعام الجخةق تإككك  خ ةي ركككخكان( واإلدافة الجتعهد  العلد طخةي كن  ل و ن  اةوو الج تج  ألةخاد

 نح   ب التي الأيو اإكككن و ن كعلملوو فبح نإككك و على ال صكككمل ةي الجتعهد ب ق اإلخنل دون   له
 تدالاع ةي واضككك و بصكككمفة وتظهخ تت لى حن   ب اإلدافي  العلد إبخام عأد الجتعهد عأد كتمةخة تًمن 

 تيال األوعاف حن اللضكان كا وجد ةإذا ولإلدافة اللدكاب حو للجماد تلد جه للان سبله كن الجلدكو األوكعاف
 إلعادة ا  كدةمع ن إككه   د ةإنه الجألمةو الطبيعو ل دودها ت اوز على انطمب سد لها اوككتأادا   التعاسد تي

 لعاموا الجال تبديد رككأنه كن ت اوزا   األوككعاف هذه رككتلت كا إذا وككّيجا العلمد لهذه العادل الجالي التمازن 
 ذل . كأاط

 

 ية""باسم الشعب العربي في سور
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 الدولة مجلس بمقر  م1/3/2121 الموافق مننن1441/  / في الواقع األحد يوم عقدتها التي العلنية الجلسة في

 : القضاة السادة المشكلة بهيئتها بدمشق

  رئيسا    رالح محمود الدكتور المستشار 

  عضوا     شويكي حسام المستشار 

 عضوا      شاوردر فرا   المستشار 

 .علي حسن السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

   

-فتهلوظي ضافةإ-بدمشق الصحي والصرف الشرب لمياك العامة للم سسة العام المدير :الككطكاعكأكككككو الكك ككهككو
 .الدولة قضايا إدارة مثلهتُ 

 ضكككككككككككككد
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 )ب.ق(. المحامي مثلهيُ )م.ع(  :ضدها الجطعمن  ال هو

 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على طالعاال دبع  

 .الشكلية إجراءاته استوفى الطعن نإ وحيث 

  منننننام بننننندعو   تقننننندم قننننند عنننننان المدعينننننة الجهنننننة وكينننننل بننننن ن تتحصنننننل الننننندعو   منننننمك وقنننننائع نإ حينننننث مننننننو 
 اإلدارة منننننننننع تعاقننننننننندت المدعينننننننننة الجهنننننننننة  ن فيهنننننننننا جننننننننناء 4/2/2111 بتننننننننناري  اإلدارر  القضننننننننناء محكمنننننننننة

 إجماليننننننة بقيمننننننة متمماتهننننننا مننننننع مرنننننننة قسنننننناطل لتورينننننند 2114 لعننننننام 162 العقنننننند بموجننننننر عليهننننننا منننننندعىال
 قيمتهنننننا ورنننننرف ونهنننننائي  ولننننني اسنننننتالم واسنننننتالمها العقننننند منننننواد توريننننند وتننننن   .ل 1236943641 مقننننندارما
 تطالبنننننه عليهنننننا المننننندعى اإلدارة عنننننن رنننننادر عتابنننننا   تبلءننننن  المدعينننننة الجهنننننة  ن إالي  ارنننننوال   العقننننند وتصنننننفية
 : اآلتي التفصيل وفق  .ل 433443642 مبلق بتسديد بموجبه

 للرقابننننننة المركايننننننة الهيئننننننة تقريننننننر علننننننى بننننننناء تحصننننننيله مطلننننننوب مبلننننننق  .ل 333443642 مبلننننننق -1
 . والتفتي 

 . 23/1/2111 لءاية المبلق على فوائد قيمة  .ل 131153925 مبلق -2
 تنفينننننم وقنننننف طالبنننننة الماثلنننننة بالننننندعو   تقننننندم  فقننننند المطالبنننننة منننننمك شنننننرعية بعننننندم المدعينننننة الجهنننننة ولقناعنننننة
 عليننننه يترتننننر مننننا بكننننل القننننرار مننننما إلءنننناء وبالنتيجننننة 23/1/2111 تنننناري  2243 رقنننن  منننننه المشننننكو القننننرار

 .ونتائج لثار من

 الجهننننننة إلنننننناام فيننننننه التمسنننننن  بالتقابننننننل ادعنننننناء بطلننننننر تقنننننندم  عليهننننننا المنننننندعى اإلدارة جهننننننة نإ حيننننننث ومننننننن
 للعقنننننننند السننننننننعرية الفروقننننننننات لقنننننننناء  .ل 333443462 مبلننننننننق يدبتسنننننننند( تقننننننننابال   عليهننننننننا المنننننننندعى) المدعيننننننننة
 تننننننننننناري  لءاينننننننننننة االسنننننننننننتحقاق تنننننننننناري  منننننننننننن عفوائننننننننننند  .ل 131153925 مبلننننننننننق منننننننننننع الننننننننننندعو   موضننننننننننوع

24/12/2115 . 

 23/2/2111 تنننننننناري  141 رقنننننننن  قرارمننننننننا  رنننننننندرت بالنننننننندعو   ن رمننننننننا و ثننننننننناء المحكمننننننننة نإ حيننننننننث ومننننننننن
 قبنننننل مننننن تصنننننديقه بعنننند القطعينننننة الدرجننننة الحكننننن  سننننراعت وقننننند منننننه المشنننننكو القننننرار تنفينننننم وقننننف المتضننننمن

 . 2111 لعام ط/  2339 بالقرار الطعون  فحج دائرة



 الجزء األول-العليا االدارية المحكمةمختارات من المبادئ التي قررتها  

 

129 

 23/3/2111 تنننننننننناري  م/266/3 رقنننننننننن  قرارمننننننننننا  رنننننننننندرت بالنننننننننندعو   ن رمننننننننننا و ثننننننننننناء المحكمننننننننننة نإ عمننننننننننا
 و ينننننر المنقولنننننة تقنننننابال   عليهنننننا المننننندعى المدعينننننة الجهنننننة  منننننوال علنننننى االحتيننننناطي الحجنننننا إلقننننناء المتضنننننمن

 . .ل 333443642 مبلق بحدود منقولةال

 اإلدارر  القضنننننننناء محكمننننننننة  مننننننننام عننننننننارض بطلننننننننر تقنننننننندم  قنننننننند عاننننننننن  المدعيننننننننة الجهننننننننة نإ حيننننننننث ومننننننننن
 اسنننننتحقاقاتها منننننن  .ل 333443642 مبلنننننق بحسننننن  قامننننن  عليهنننننا المننننندعى الم سسنننننة بننننن ن فينننننه  وضنننننح 

 المبلننننق بإعننننادة عليهننننا لمنننندعىا اإلدارة بننننإلاام لهننننا الحكنننن  والتمسنننن  التنفيننننم وقننننف قننننرار بننننمل  ملالفننننة لننننديها
 .ضرر من  رابها عما والتعويض القانونية الفائدة مع الممكور

 2/2/2116 تننننننننناري  26/2 النننننننننرق  ذر فيننننننننه المطعنننننننننون  قرارمنننننننننا المحكمننننننننة  رننننننننندرت المحاعمنننننننننة وبنتيجننننننننة
 للجهنننننة تعيننننند نبننننن  عليهنننننا المننننندعى اإلدارة إلننننناام النتيجنننننة حينننننث منننننن والمتضنننننمن 2116 لعنننننام 454  سنننننا 

 المننننننمكور المبلننننننق علننننننى سنننننننويا  %5 بنسننننننبة القانونيننننننة الفائنننننندة مننننننع  .ل 333443642 قنننننندرك بلننننننقم المدعيننننننة
 وألءنننناء بالتقابننننل االدعنننناء ورفننننض التننننام الوفنننناء ولحننننين القطعيننننة الدرجننننة الحكنننن  اعتسنننناب تنننناري  مننننن اعتبننننارا  
 إلنننننننى 2111 لعنننننننام م/266/3/ القنننننننرار بموجنننننننر المحكمنننننننة منننننننمك عنننننننن الصنننننننادر االحتيننننننناطي الحجنننننننا قنننننننرار
  مامهنننننا الجارينننننة والثالثيننننة األحادينننننة الفنينننننة اللبننننرة علنننننى ت سيسنننننا   فيننننه المطعنننننون  القنننننرار فنننني جننننناء امننننن ل ننننر
 تصننننفية تنننن  و نننننه الملتننننوم ال ننننرف بطريننننق  سننننعار عننننروض طلننننر علننننى اسننننتنادا   تنننن  التعاقنننند  ن ضننننوء وفنننني
 . روال   العقد

 ملالفنننننة علنننننى مبنينننننا   جننننناء  ننننننه اعتبنننننار علننننى المنننننمكور بنننننالقرار للطعنننننن بنننننادرت اإلدارة جهنننننة نإ حينننننث ومننننن
 والتفتننننني  للرقابنننننة المركاينننننة الهيئنننننة تحقيقنننننات نتيجنننننة ثبننننن  ننننننه  علنننننى ت سيسنننننا   وت ويلنننننه القنننننانون  تطبينننننق فننننني

 النننندعو   موضننننوع العقنننند مننننواد  سننننعار فنننني سننننعرية فروقننننات وجننننود قبلهننننا مننننن الجاريننننة اللبننننرة إلننننى واسننننتنادا  
 ملالفنننننننة جننننننناءت فينننننننه المطعنننننننون  حكمهنننننننا إلرننننننندار المحكمنننننننة عليهنننننننا اسنننننننتندت التننننننني الفنينننننننة اللبنننننننرة و ن

 .والتفتي  للرقابة المركاية الهيئة قبل من الجارية لللبرة وكمل  والقانون  لثرول

 فنيننننننة  بننننننرة إجننننننراء قننننننررت فقنننننند الصننننننحيح نصننننننابها فنننننني األمننننننور وضننننننع وب يننننننة المحكمننننننة إن حيننننننث ومننننننن
 الاينننننادة حنننننال وفننننني التعاقننننند بتننننناري  عليهنننننا المتعاقننننند األسنننننعار اعتننننندال مننننند  لبينننننان  بنننننراء  مسنننننة بمعرفنننننة

 .الايادة ممك نسبة تقدير والم لوف الطبيعي الحد عن

 األسنننننا   بنننننرته  بتقرينننننر تقننننندموا اللماسنننننية الفنينننننة بننننناللبرة نهضنننننوا النننننمين اللبنننننراء السنننننادة نإ حينننننث ومنننننن
 المدعيننننننننننة الجهننننننننننة بمطالبننننننننننة اإلدارة  حقيننننننننننة عنننننننننندم إلننننننننننى فيننننننننننه  لصننننننننننوا والننننننننننمر 15/11/2114 بتنننننننننناري 

 منننننن باقتطاعنننننه اإلدارة قامننننن  النننننمر المبلنننننق باسنننننترداد األ ينننننرة منننننمك حقينننننةو  مبلنننننق بننننن ر/ ضننننندما المطعنننننون /
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 فنننننني المنننننن رخ األول التةميلنننننني  بننننننرته  تقريننننننر بموجننننننر النتيجننننننة مننننننمك علننننننى اللبننننننراء  عنننننند وقنننننند اسنننننتحقاقاتها
26/9/2113. 

  وضننننننح  والتةميلنننننني األساسنننننني اللبننننننرة تقريننننننر علننننننى تعقيبننننننا   بمننننننمكرة تقنننننندم  اإلدارة جهننننننة نإ حيننننننث ومننننننن
 النسنننننبة منننننمك  ن حنننننين فننننني %25 بمبلنننننق الماثلنننننة الننننندعو   منننننن النننننربح نسنننننبة بتقننننندير قننننناموا لبنننننراءال  ن فينننننه
 .الماثلة للدعو   المشابهة الدعاو    رار على %15 الن نسبة تتجاوز  ال يجر

 ثنننناني تةميلنننني  بننننرة بتقريننننر تقنننندموا اللماسننننية الفنيننننة بنننناللبرة نهضننننوا الننننمين اللبننننراء السننننادة نإ حيننننث ومننننن
 العقنننننننند طبيعننننننننة مننننننننع ميننننننننتالء بمننننننننا والهوالنننننننن  األربنننننننناح نسننننننننبة ن  فيننننننننه  وضننننننننحوا 29/11/2119 بتنننننننناري 

 تبلننننق العقنننند لمننننواد السننننعرية الايننننادة تةننننون  وبننننمل  المننننوردة المننننواد تةنننناليم قيمننننة مننننن %15 تبلننننق وشننننروطه
 . .ل 134453536

 هننننننةالج بمطالبننننننة الطاعنننننننة اإلدارة جهننننننة  حقيننننننة إلننننننى التةميلنننننني  بننننننرته  وبتقريننننننر اللبننننننراء السننننننادة و لننننننج
 بتسنننننننديد المدعينننننننة الجهنننننننة قينننننننام حنننننننال فننننننني و ننننننننه  .ل 134453536 بمبلنننننننق ضننننننندما المطعنننننننون  المدعينننننننة
–333443642 مبلنننننننق اسنننننننترداد المدعينننننننة للجهنننننننة فنننننننإن اإلدارة قبنننننننل منننننننن بهنننننننا المطالنننننننر السنننننننعرية الاينننننننادة

  .ل 131153925 بمبلنننننننننننننننننننق بالمطالبنننننننننننننننننننة اإلدارة  حقينننننننننننننننننننة وعننننننننننننننننننندم  .ل 139123136= 134453536
 .السعرية الايادة قيمة تسديد عن ت  ير عفوائد

 المرفننننق تسننننيير مننننو اإلدارر  للعقنننند واألول الرئيسنننني الهنننندف ن  اإليضنننناح مننننن البنننند ابتننننداء   نننننهإ حيننننث ومننننن
 العقنننننند طرفنننننني مننننننن عننننننل وأن عافننننننة  المجتمننننننع ألفننننننراد منننننننه المطلوبننننننة اللنننننندمات تقنننننندي  مننننننن ليننننننتمكن العننننننام

 فننننننني المتعهننننننند بحنننننننق اإل نننننننالل دون  علنننننننه وذلننننننن   العنننننننام المرفنننننننق تسنننننننيير فننننننني شنننننننركاء( واإلدارة المتعهننننننند)
 عنننننند المتعهننننند عنننننند متنننننوفرة تةنننننون   ن يجنننننر التننننني النينننننة حسنننننن وأن معقولنننننة  ربنننننح نسنننننبة علنننننى الحصنننننول

 قبلنننننه منننننن المقدمنننننة األسنننننعار اعتننننندال فننننني واضنننننحة بصنننننورة وت هنننننر تتجلنننننى ن  يجنننننر اإلدارر  العقننننند إبنننننرام
 لهننننا اسننننتنادا   التعاقنننند تنننن  التنننني األسننننعار ن  القضنننناء وجنننند مننننا فننننإذا لننننإلدارة اللنننندمات و  للمننننواد تقديمننننه لقنننناء
 المنننننالي التنننننوازن  إلعنننننادة مننننندفوعا   نفسنننننه يجننننند فإننننننه الم لوفنننننة الطبيعنننننة لحننننندودما تجننننناوز علنننننى انطنننننوت قننننند

 فننننإن وبالتننننالي العننننام المننننال تبدينننند شنننن نه مننننن تجنننناوزا   األسننننعار مننننمك شننننكل  مننننا ذاإ ماسننننيي  العقننننود لهننننمك العنننادل
 عننننننروض بطلننننننر المتمثلننننننة التعاقنننننند فنننننني اإلدارة إليهننننننا اسننننننتندت يالتنننننن اآلليننننننة نبنننننن  المدعيننننننة الجهننننننة تمسنننننن 
 نسننننننرو   فضننننننل علننننننى الحصننننننول وبالنتيجننننننة العامننننننة الجهننننننات عقننننننود قانونيننننننة  حكننننننام وفننننننق تمنننننن   سننننننعارك

  سننننعار فنننني تجنننناوز وجننننود للقضنننناء ثبنننن  مننننادام للعقنننند المننننالي التننننوازن  عننننادةإل القضنننناء ينننند ديقيينننن ال األسننننعار
 .المقدمة األسعار في اعتدال وجود وعدم الطبيعة حدودما عن تلر  لإلدارة المقدمة المواد
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 فنننني المنننن رخ الثنننناني التةميلنننني بتقريرمننننا اللماسننننية الفنيننننة اللبننننرة  ننننالل مننننن للمحكمننننة ثبنننن  نننننهإ حيننننث ومننننن
 سنننننبق منننننا ضنننننوء وفننننني لنننننمل   .ل 134453536 تبلنننننق العقننننند لمنننننواد سنننننعرية زينننننادة وجنننننود 29/11/2119

 .المدعية الجهة من المبلق مام استرداد اإلدارة حق من يكون  يضاحهإ

 مبلنننننق حسنننننم  ب نهنننننا المحكمنننننة  منننننام المقدمنننننة منننننمكراتها بموجنننننر  وضنننننح  الطاعننننننة اإلدارة نإ حينننننث ومنننننن
 المدعينننننننة الجهنننننننة حنننننننق منننننننن يكنننننننون  لنننننننمل  لنننننننديها المدعينننننننة الجهنننننننة اسنننننننتحقاقات منننننننن  .ل 334223133

 1445536 – 3422133) مبلننننننق ومننننننو عليهننننننا المترتننننننر المبلننننننق عننننننن زاد مننننننا اسننننننترداد ضنننننندما المطعننننننون 
 الحكننننننن  رننننننندور تننننننناري  منننننننن سننننننننويا   %5 نسنننننننبة المبلنننننننق منننننننما علنننننننى القانونينننننننة وبالفائننننننندة( 139423596=

 .التام الوفاء ولحين

 ولءايننننة االسننننتحقاق تنننناري  مننننن بننننه تطالننننر الننننمر المبلننننق عننننن القانونيننننة بالفائنننندة اإلدارة مطالبننننة لجهننننة و مننننا
 عنننننان المبلنننننق منننننما ن  االيضننننناح منننننن البننننند فنننننإن ةالمدعيننننن الجهنننننة اسنننننتحقاقات منننننن المبلنننننق منننننما حسننننن  تننننناري 
 بحكنننن  المبلننننق بهننننما اإلدارة حننننق ثبننننوت تنننناري  مننننن تترتننننر الفائنننندة فننننإن وبالتننننالي الطننننرفين بننننين  ننننالف محننننل

 الجهنننننننة بهنننننننا تطالنننننننر التننننننني المبنننننننالق مسنننننننبقا   حسنننننننم  اإلدارة نإ حينننننننث ومنننننننن القطعينننننننة  الدرجنننننننة مكتسنننننننر
 مننننن بتقاضننننيها الحننننق لننننإلدارة ثبنننن  التنننني المبننننالق عننننن دةبالفائنننن للمطالبننننة وجننننه مننننناق يعنننند لنننن  فإنننننه المدعيننننة
 منننننننمكرتها بموجنننننننر الطاعننننننننة اإلدارة جهنننننننة علينننننننه عقبننننننن  منننننننا األمنننننننر منننننننما منننننننن يننننننننال وال المدعينننننننة الجهنننننننة
 .12/2/2121 في الم ر ة

 تمهيننننندا   اإللءننننناء متعنننننين يكنننننون  النننننمكر سنننننالف الننننننهج  ينننننر علنننننى سنننننار إذ الطعنننننين الحكننننن  نإ حينننننث ومنننننن
  .احهيضإ سبقما  وفق للحك 

 "األسباب لهذه"
 :  يلي بما المحكمة حكمت

 .شكال   الطعن قبول: حوأ  

 . الطعين الحك  وألءاء منه شطر في موضوعا   قبوله: ثانيا  

  .شكال   التقابل واالدعاء العارض والطلر األرلية الدعو   قبول: ثالثا  

 وتحديننننند مننننننه  شنننننطر فننننني ا  موضنننننوع بالتقابنننننل واالدعننننناء العنننننارض والطلنننننر األرنننننلية الننننندعو   قبنننننول: فابعكككككا  
 العقنننند مننننواد علننننى سننننعرية عايننننادة تقاضننننته والننننمر ضنننندما المطعننننون ) المدعيننننة الجهننننة علننننى المترتننننر المبلننننق
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 الفنننننننا   و ربعنننننننون  و مسنننننننة و ربعمائنننننننة ملينننننننون  فقنننننننط  .ل/ 134453536/ بنننننننن 2114 لعنننننننام 162 النننننننرق  ذر
 منننننما بتقاضننننني( الطاعننننننة) يهننننناعل المننننندعى اإلدارة و حقينننننة  ينننننر ال سنننننورية لينننننرة وثمنننننانون  وسنننننتة و مسنننننمائة

 عليهننننننا المنننننندعى اإلدارة وألنننننناام لننننننديها ( ضنننننندما المطعننننننون ) المدعيننننننة الجهننننننة اسننننننتحقاقات مننننننن فقننننننط المبلننننننق
 مليننننننون  فقننننننط  .ل/ 139463596) قنننننندرك مبلننننننق (ضنننننندما المطعننننننون ) المدعيننننننة للجهننننننة تعينننننند نبنننننن  الطاعنننننننة
 علننننى القانونيننننة الفائنننندة مننننع  يننننر ال سننننورية ليننننرة وتسننننعون  وسننننتة و مسننننمائة الفننننا   وسننننبعون  وسننننتة وتسننننعمائة

 قنننننرار وألءننننناء التنننننام  الوفننننناء ولحنننننين الحكننننن  منننننما رننننندور تننننناري  منننننن سننننننويا  ( %5) بنسنننننبة المنننننمكور المبلنننننق
 23/3/2111 تنننننناري   م/266/3 رقنننننن  القننننننرار بموجننننننر المحكمننننننة مننننننمك عننننننن الصننننننادر االحتينننننناطي الحجننننننا
 .طلبات من ذل  يجاوز ما ورفض

 وتضننننننمين اآل ننننننر النصننننننف ومصننننننادرة الطاعننننننة لننننننإلدارة وكفالتننننننه نالطعنننننن الرسننننننوم نصنننننف إعننننننادة: خاكإككككككا  
 .المحاماة  تعاب مقابل/ 511/ منهما وكل منارفة المصاريم الطرفين

 م 2/4/1111لـ الموافق هـ2222/  /  في الواقع حداأل يوم علناً  ليوتُ  صدر حكماً 
 

 الج تجو فئيس              الجإتشاف                           الجإتشاف                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجزء األول-العليا االدارية المحكمةمختارات من المبادئ التي قررتها  

 

133 

 م1111لسنة ( 4/ ع/ 215)رقم  القرار
 م 1111 لسنة( 499/4) الرقم ذي الطعن في

 وكأعتإكككاتها الكككبند بهكككا تجكككخ التكككي الخاهأكككو الظكككخو  حن علكككى جكككخى  سكككد اإلدافي  اللضكككان إن اجتهكككاد
 ة هككككا لككككه يككككد وأ جتعهككككدال إفادة عككككن خافجككككو سككككاهخة سككككمة تشككككتل اإلدافي  العلككككد تأ  ككككذ عجليككككو علككككى

 ككككدة لتبخيكككخ الأاةكككذ العلكككمد سكككانمن  ككككن( 02  الجكككادة ألاتكككام ط لكككا   سانمنيكككا   وكككب ا   تًكككمن  ألن وتصكككلح
 ظككككل ةككككي العلككككد الجتعهككككد إبككككخام الأتي ككككو تلكككك  كككككن  غ ككككخ العلككككدو وأ تأ  ككككذ ةككككي ال اةككككل التككككأخ خ
 وحثخهكككا وركككدتها لظكككخو ا تلككك  نطكككا  اتإكككا  ألن بهكككا وعلجكككه الكككبند بهكككا تجكككخ التكككي الخاهأكككو الظكككخو 

 ككككن عاليكككو علكككى دفجكككو  كككان كهجكككا للجتعهكككد ك اجلكككو عأصكككخ ذاتهكككا ب كككد تشكككتل التأ  كككذ عجليكككو علكككى
 الجلتكككزم بالجتعهكككد ُيل كككق اللكككاهخة اللكككمة بمجكككمد كلكككدكا   والتإكككليي ذلككك  بغ كككخ وال كككذفو واللكككمل ال يطكككو

 حكككككام وي علككككه العككككام الجخةككككق خدكككككو علككككى اإلدافة ككككك  كتعككككاون  وحنككككه وككككّيجا الضككككخف حرككككد اإلدافة كككك 
  لبلكككما كتعهكككدين إل  كككاد بجتكككان الصكككعمبو إلكككى الأتي كككو ا كككث ككككن ويكككيدي عأهكككا بغأكككى هكككم كغكككاكخة
 ذل . اإلدافةو كأاط ك  األتزام

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 الدولة مجلس بمقر  م 1/3/2121 الموافق من1441/ /  في الواقع األحد يوم عقدتها التي العلنية الجلسة في

 : القضاة السادة المشكلة بهيئتها بدمشق

  رئيسا    رالح محمود الدكتور المستشار 

  عضوا           علي  حمد المستشار 

 عضوا            شاوردر فرا  المستشار 

 .علي حسن السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

   

 ) .ش(. المحامي وكيله)م.ح(  :الكطكاعكأكككككو الك كهكو
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 "ضكككككككككككككد"

 ضننننافةإ-بدمشننننق الصننننحي والصننننرف الشننننرب لمياك العامة للم سننننسننننة العام المدير :ضكككدها الجطعمن  ال هو
 .الدولة قضايا إدارة مثلهتُ -لوظيفته

 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على طالعاال بعد

 .لشكليةا إجراءاته استوفى قد الطعن نإ حيث ومن

 المدعينننننننة الجهنننننننة وكينننننننل بننننننن ن األوراق منننننننن واضنننننننح منننننننو عمنننننننا تتحصنننننننل القضنننننننية وقنننننننائع نإ حينننننننث ومنننننننن
 فيهننننا قننننائال   بدمشننننق اإلدارر  القضنننناء محكمننننة ديننننوان إلننننى الماثلننننة دعننننواك  بعريضننننة تقنننندم قنننند عننننان /الطاعنننننة/
 ري تنننننننا/ 34/ رقننننننن  العقننننننند بموجنننننننر عليهنننننننا المنننننندعى اإلدارة منننننننع تعاقننننننندت نو  المدعينننننننة للجهنننننننة سنننننننبق نننننننه 

  نننننالل النبننننن  ميننننناك وحننننندة لبنننننار لننننناوم الةهربائينننننة محركاتهنننننا منننننع  اطسنننننة مضنننننلات لتقننننندي  26/5/2114
 . 22/6/2114 بتاري  المباشرة  مر المدعية الجهة تبليق وت  يوم 21 مقدارما تنفيم مدة

 المدعينننننننة الجهنننننننة قامننننننن ( 5342) بنننننننرق  اإلدارة لننننننند  المسنننننننجل الةتننننننناب وبموجنننننننر 3/4/2114 وبتننننننناري 
 ال ننننننروف بسننننننبر نقلهننننننا مننننننن الننننننتمكن لعنننننندم العقنننننند مننننننواد تسننننننلي  عليهننننننا المتعننننننمر مننننننن ب نننننننه اإلدارة بننننننإعالم
 بتننننننننناري  العقدينننننننننة المنننننننننواد بتسنننننننننلي  المدعينننننننننة الجهنننننننننة قامننننننننن  األمنينننننننننة ال نننننننننروف تحسنننننننننن وبعننننننننند األمنينننننننننة

 حسننننننن  وتننننننن  11/12/2114 تننننننناري ( 4433) بنننننننرق   ولننننننني اسنننننننتالم ضنننننننبط بنننننننمل    ينننننننونُ  16/11/2114
 المضننننننلات تجريننننننر مننننننن تمكنهننننننا عنننننندم لقنننننناء المدعيننننننة الجهننننننة مسننننننتحقات مننننننن  .ل( 1613111) مبلننننننق
( 136233242) مقنننننندارما تنننننن  ير  رامننننننات بفننننننرض قامنننننن  عمننننننا  التسننننننلي  قبننننننل  نننننناح تجننننننارب حقننننننل فنننننني

 تن نننننننني  وتنننننننن  14/1/2115 تنننننننناري / 64/ رقنننننننن  المحضنننننننر بموجننننننننر وذلنننننننن  المدعيننننننننة الجهننننننننة علنننننننى  .ل
 . الحسميات تل  لجهة المدعية الجهة عليه وتحف   للعقد نهائي عشف

 التمسنننن  والتنننني الماثلننننة دعوامننننا عاننننن  فقنننند الحسننننميات بتلنننن  اإلدارة  حقيننننة بعنننندم المدعيننننة الجهننننة ولقناعننننة
 عنننندم ولقنننناء التنننن  ير لقنننناء حسننننمه تنننن  مننننا بإعننننادة اإلدارة وألنننناام مبننننررة منننندة التنننن  ير منننندة عامننننل اعتبننننار فيهننننا

 . القانونية الفائدة مع المضلات تجرير

 المضنننننلات نأل مبننننررة  يننننر التجرينننننر عنننندم حسننننميات بننننن ن القننننول علننننى دعوامنننننا عيننننةالمد الجهننننة و سسنننن 
 للمضنننننلات الصنننننيانة معتمننننند لننننند  تجريبهنننننا تننننن  ذلننننن  ومنننننع لنننننديها مجربنننننة الصنننننانعة الشنننننركة منننننن مكفولنننننة

 نوأ الننننننبالد بهنننننا تمنننننر التننننني الم سننننننفة األمنينننننة ال نننننروف بسنننننبر عننننننان التنفينننننم فننننني التننننن  ير ن  وأالءاطسنننننة
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 المضنننننلات بنننننإ را  الفنننننرح لهنننننا سنننننمح  وعنننننندما سنننننا نة منطقنننننة فننننني تقنننننع ينننننةالمدع الجهنننننة مسنننننتودعات
 . ذل  في مصلحة لها نأل تراخ  ر دون  بمل  قام 

 ن  علنننننى ت سيسنننننا   موضنننننوعا   ردمنننننا طالبنننننة الننننندعو   دفعننننن  قننننند عليهنننننا المننننندعى اإلدارة جهنننننة نإ حينننننث ومنننننن
 ماسنننننيي  الطارئننننة ال ننننروف شننننروط تحقننننق لعنننندم لهننننا قنننننانوني  سننننا  ال التنننن  ير منننندة تبريننننر المتعهنننند مطالبننننة

 التجريننننننر عنننننندم حسننننننميات نوأ التعاقنننننند  بتنننننناري  موجننننننودة عاننننننن  المتعهنننننند بهننننننا تمسنننننن  التنننننني ال ننننننروف و ن
 العقننننندر التاامننننه منننننن جنننناء فهننننني وبالتننننالي العقنننند منننننن/13/ المننننادة وتحديننننندا   العقديننننة للشنننننروط اسننننتنادا   تمنننن 

 . لقاءك المادر الحس  يوجر االلتاام بهما القيام عدم نوأ

( 143/2) رقنننن  فيننننه المطعننننون  قرارمننننا المننننمكورة المحكمننننة  رنننندرت فقنننند المحاعمننننة ونتيجننننة نننننهإ حيننننث ومننننن
 شننننننكال   النننننندعو   قبننننننول والمتضننننننمن 2114 لعننننننام( 2443/2)  سننننننا  رقنننننن  بالنننننندعو   21/2/2114 تنننننناري 

 علنننننى التجنننننارب إجنننننراء لجهنننننة العقننننندر بنننننااللتاام الوفننننناء عننننندم ن  علنننننى ا  سيسنننننت  وذلننننن  موضنننننوعا   ورفضنننننها
 التننننن  ير  رامنننننات لجهنننننة  منننننا  القنننننانوني محلهنننننا فننننني فهننننني وبالتنننننالي الحسنننننميات إجنننننراء وجنننننري المضنننننلات

 المناقصننننة عننننن اإلعننننالن تنننناري  مننننن سننننا نة عاننننن  المنطقننننة عننننون  يضننننا    القننننانوني محلهننننا فنننني جنننناءت فقنننند
 شننننرط ينفنننني الننننمر األمننننر المتعهنننند  مننننام ماثلننننة عاننننن  ال ننننروف نفننننإ وبالتننننالي لننننإلدارة المننننواد تسننننلي  ولءايننننة

 . عالتوق عدم

 طالبنننننة بنننننه للطعنننننن بنننننادرت فقننننند المنننننمكور القنننننرار رنننننوابية بعننننندم ولقناعتهنننننا المدعينننننة الجهنننننة نإ حينننننث ومنننننن
 النتيجننننننة حيننننننث مننننننن والحكنننننن  والتطبيننننننق الت ويننننننل فنننننني  تجلينننننن ملالفننننننة والقننننننانون  لثرننننننول لملالفتننننننه لءنننننناءكإ

 . االدعاء بالئحة المثارة بطلباتها

 الجهنننننة طلبنننننات لدراسنننننة ملنننننتج  بينننننر بمعرفنننننة الفنينننننة رةبننننناللب االسنننننتعانة قنننننررت المحكمنننننة نإ حينننننث ومنننننن
 ووثنننننائق وشنننننروطه العقننننند  حكنننننام ضنننننوء فننننني وذلننننن  بشننننن نها الفنننننني ور ينننننه  برتنننننه وبينننننان( الطاعننننننة) المدعيننننة
 . الطرفين ودفوع و قوال الدعو  

 25/2/2113 فننننني المننننن رخ  برتنننننه بتقرينننننر انتهنننننى قننننند اللبنننننرة بمهمنننننة نهنننننض النننننمر اللبينننننر نإ حينننننث مننننننو 
 :يلي ما إلى

 المتعهنننننند حننننننق ومننننننن  .ل( 3143121) مقنننننننندارما تنننننن  ر  رامننننننات المدعيننننننة الجهننننننة علننننننى يترتننننننر -1
 .عليه مترتبة ت  ير  رامات لقاء منه الممكور المبلق على زيادة حسمه ت  ما استعادة

 مننننننننن المتعهنننننننند تمكننننننننن عنننننننندم لقنننننننناء  .ل( 1613111) البالءننننننننة الحسننننننننمية بننننننننإجراء اإلدارة  حقيننننننننة -2
 .نفقته وعلى  اح بتجار  حقل في المضلات تجرير
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 بمعرفنننننة الفنينننننة اللبنننننرة و عنننننادت ضننننندما المطعنننننون  اإلدارة لمطلنننننر اسنننننتجاب  قننننند المحكمنننننة نإ حينننننث ومنننننن
 : يلي ما إلى 9/3/2119 في الم رخ  برته  بتقرير اللبراء انتهى وقد  براء ثالثة

 تننننننن  ير  رامننننننات  يننننننة بفننننننرض اإلدارة  حقيننننننة وعنننننندم التنننننن  ير منننننندة عامننننننل تبريننننننر المتعهنننننند  حقيننننننة -1
 . بحقه

 فنننننني قيامننننننه عنننننندم لقنننننناء المتعهنننننند اسننننننتحقاقات مننننننن  .ل( 1613111) مبلننننننق بحسنننننن  اإلدارة  حقيننننننة -2
 . التسلي  قبل  اح تجارب حقل في المضلات تجرير

 بننننن عقي  29/5/2119 فننننني م ر نننننة جوابينننننة بمنننننمكرة تقننننندم  ضننننندما المطعنننننون  اإلدارة جهنننننة نإ حينننننث ومنننننن
 اللبنننننرة بمهمنننننة نهضنننننوا النننننمين اللبنننننراء إلنننننى لتهننننناإحا تمننننن  مالح نننننات بعننننندة اللبنننننرة تقرينننننر علنننننى بموجبهنننننا
 .  برته  نتيجة على ثرما  وبيان لدراستها الثالثية

 علننننننى بموجبننننننه  عنننننندوا 24/3/2119 فنننننني منننننن رخ تةميلنننننني بتقريننننننر وتقنننننندموا عننننننادوا اللبننننننراء نإ حيننننننث ومننننننن
 .  برته  نتيجة

 لهننننننا العائنننننندة عاتالمسننننننتود بنننننن ن  بننننننيث مننننننا بتقنننننندي  الطاعنننننننة الجهننننننة فنننننن علي  قنننننند المحكمننننننة نإ حيننننننث ومننننننن
 فنننننني سنننننو   بيننننن  منطقنننننة فننننني قائمنننننة البحنننننث مننننندار العقننننند موضنننننوع الءاطسنننننة المضنننننلات فيهنننننا المتواجننننندة

 . ادعائها وفق الءربية الءوطة

 عقننننننارر  قيننننند بينننننان عنننننن بصنننننورة تقننننندم المنننننمكور للتةلينننننم وتنفينننننما   الطاعننننننة الجهنننننة وكينننننل نإ حينننننث ومنننننن
 ضنننننبط عنننننن نسنننننلة بنننننرزو  العقارينننننة سنننننو   بيننننن  منطقنننننة فننننني الواقنننننع( 644/1) رقننننن  للعقنننننار ملةيتنننننه يثبننننن 
 شننننننءالإ  اللننننننه مننننننن ثبنننننن  الننننننمر21/4/2113 تنننننناري ( 1411) رقنننننن  دمشننننننق بريننننننم الجنننننننائي مننننننناأل فننننننرع

 . الءاطسة والمضلات البوارر  ينلتلا  عمستودع الممكور للعقار المدعي

 ومكننننان (المتعهنننند) الطاعنننننة الجهننننة مسننننتودع نبنننن  الملننننف فنننني المبننننرزة الوثننننائق مننننن ثابنننن  نننننهإ حيننننث ومننننن
 . التعهد تنفيم بتاري  السا نة المناطق ضمن من تعد العقد تنفيم

 الننننننبالد بهننننننا تمننننننر التنننننني الرامنننننننة ال ننننننروف ن  علننننننى جننننننر   قنننننند اإلدارر  القضنننننناء اجتهنننننناد نإ حيننننننث ومننننننن
 لننننننه ينننننند وال المتعهنننننند رادةإ عننننننن  ارجننننننة قننننننامرة قننننننوة تشننننننكل اإلدارر  العقنننننند تنفيننننننم عمليننننننة علننننننى ومنعكسنننننناتها

 مننننندة لتبرينننننر النافنننننم العقنننننود قنننننانون  منننننن( 53) المنننننادة حكنننننامأل طبقنننننا   قانونينننننا   سنننننببا   ون تةننننن نأل وتصنننننلح فيهنننننا
 .العقد تنفيم في الحارل الت  ير
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 وعلمننننه الننننبالد بهننننا تمننننر التنننني الرامنننننة ال ننننروف ظننننل فنننني العقنننند المتعهنننند بننننرامإ النتيجننننة تلنننن  مننننن يءيننننر وال
 عنصننننننر ذاتهننننننا بحنننننند تشننننننكل نفيننننننمالت عمليننننننة علننننننى و ثرمننننننا وشنننننندتها ال ننننننروف تلنننننن  نطنننننناق اتسنننننناع نأل بهنننننا

 .والحمر الحيطة من عالية درجةعلى  عان مهما للمتعهد ةمفاج 

 الضننننرر شنننند  اإلدارة مننننع الملتننننام بالمتعهنننند لحننننقيُ  القننننامرة القننننوة بوجننننود مقنننندما   والتسننننلي  ذلنننن  بءيننننر والقننننول
 وينننن در عنهننننا بءنننننى مننننو مءننننامرة  مننننام ويجعلننننه العننننام المرفننننق  دمننننة علننننى اإلدارة مننننع متعنننناون  نننننهو  ماسننننيي 
 . اإلدارة مع االلتاام يقبلوا متعهدين يجادإل بمكان الصعوبة إلى النتيجة حيث من

 علميننننا   تعلننننيال   معللننننه جنننناءت التنننني الثالثيننننة الفنيننننة اللبننننرة ضننننوء وفنننني تقنننندم مننننا منننندر وفنننني نننننهإ حيننننث ومننننن
 لمننننننا فننننننا  و ال المدعيننننننة الجهننننننة تءنننننندو النننننندعو   وثننننننائق مننننننن سننننننليما استلالرننننننا   ومستللصننننننة سننننننائءا   وفنيننننننا  
 العقنننننند تنفيننننننم فنننننني الحارننننننلة التنننننن  ير منننننندة عامننننننل تبريننننننر طلننننننر فنننننني محقننننننة الطعننننننين الحكنننننن  إليننننننه انتهننننننى

 سنننننننويا   %5 بواقننننننع القانونيننننننة الفائنننننندة مننننننع منهننننننا المقتطعننننننة التنننننن  ير  رامننننننات واسننننننترداد النننننندعو   موضننننننوع
 .التام الوفاء ولءاية الحك  مما ردور تاري  من اعتبارا  

  يننننننر فننننني جننننناءت فقننننند المضننننننلات تجرينننننر عننننندم حسنننننميات باسنننننترداد بننننننةالمطال ولجهنننننة ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 . الناحية لهمك إليه انتهى لما الطعين الحك  ت عيد المحكمة وتر   القانوني محلها

 مننننه شنننطر فننني موضنننوعا   بنننالقبول جنننديرا   المدعينننة الجهنننة طعنننن يءننندو تقننندم منننا مننندر وفننني ننننهإ حينننث ومنننن
 . اآل ر شطرك تطال الرفض  سباب ن  حين في

 "األسباب لهذه"
 : يلي بما المحكمة حكمت 

 .شكال   الطعن قبول :حوأ  

  :التالي النحو على ليصبح الطعين الحك  وتعديل منه شطر وفي موضوعا   قبوله: ثانيا  

 . شكال   الدعو   قبول -1
 لحارننلةا الت  ير مدة عامل بتبرير عليها المدعى اإلدارة جهة وألاام منها شننطر في موضننوعا   قبولها -2

 نهام المتقطعة الت  ير  رامات عامل المدعية للجهة تعيد نوب  الدعو   موضنننننننوع التعهد تنفيم في
 ليرة ربعون و  واثنان ومئتان  لفا   وعشننرون  وثمانية وسننتمائة مليون  فقط  .ل( 136233242) والبالءة
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 الدرجة الحك  اعتسننناب تاري  من اعتبارا   سننننويا   %5 بواقع عليها القانونية الفائدة مع  ير ال سنننورية
  . طلبات من ذل  يجاوز ما ورفض التام الوفاء ولءاية القطعية

 اآل ر النصننف وتضننمينها إليها المحاعمة درجتي في المدعية الجهة من المسننلفة الرسننوم نصننف إعادة :ثالثا  
 مقابل  .ل/ 511/ منهما وكل المحاعمة درجتي وفي المصنننناريم بينهما فيما منارننننفة الطرفين وتضننننمين

  .المحاماة عاب ت

 م 2/4/1111 لــ الموافق هـ2222/  /  في علنا وتلي صدر

 
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1111 لعام( 5/ع/291) رقم القرار
 م1111 لعام( 2154/5) الرقم ذي الطعن في

 امع صككا اخت هم اإلدافيو العلمد كأازعاب ةي بال صككل إدافي  سضككان به لو الدولو ك لس صككا اخت-
 .به تل ق حو التعاسد عجليو تإبق التي ومان اإلدافي  العلد عن الجت خعو الجأازعاب لإائخ وراكل

 الأزا  نو  ةخعيا   علد  عتبخ اإلدافي  بالعلد ال انبي باتصككككاله الً الو علد حن على اأجتهاد اوككككتلخ -
 فيه خالأظ حكخ  عمد الً الو علد عن الأارككئ الً الو كصككدف الجصككخ  وب ن الجتعاسدة اإلدافة ب ن اللائي

 و كأاط ذل .إدافي  سضان به لو الدولو لج لس
 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر م9/6/2121 الموافق ه1441/  /  في الواقع االثنين يوم عقدتها التي العلنية الجلسنننننننة في

 :المستشارين من المشكلة بالهيئة بدمشق الدولة

                                  رئيسا                       عرابيلي نبيل السيد

  عضوا                      سعلوق حمد  السيد

  عضوا                     شاوردر فرا  السيد

 .السعيد طارق  السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

      

 .لمنصبه ضافةإ-الاراعي واالرالح الاراعة وزير :الطاعأكككككككو ال هككككو

  .لوظيفته ضافةإ-بحمج الاراعي واالرالح الاراعة مدير                  

  "الدولة قضايا ادارة مثلهماتُ "                                                              

 ضككككككككككد

  ع.ح(.) االستاذ المحامي مثلهيُ -لوظيفته إضافة-الصناعي للمصرف العام المدير :ضدها الجطعمن  ال هو
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 .األستاذ )ح. ( المحامي مثلهيُ -لوظيفته ضافةإ-بحمج الصناعي المصرف مدير                        

 "المحكمة"
 .المداولة وبعد تاإليضاحا وسماع األوراق على االطالع بعد

 .الشكلية إجراءاته استوفى قد الطعن إن حيث من

( الطاعننننننة) المدعينننننة اإلدارة  ن فننننني األوراق منننننن اسنننننتبان حسنننننبما تتحصنننننل القضنننننية وقنننننائع إن حينننننث ومنننننن
 تعاقنننننندت نهننننناب  قائلنننننة 26/6/2116 بتننننناري  بدمشنننننق اإلدارر  القضننننناء محكمنننننة   منننننام الننننندعو    قامننننن  قننننند
 اإلرشننننننادية الوحنننننندات تسننننننوير لتنفيننننننم 2111 لعننننننام/ 9/ رقنننننن  األشننننننءال قنننننندع بموجننننننر . (ب) المتعهنننننند مننننننع
 المتعهنننننننند إعطنننننننناء وتنننننننن   .ل( 2232341) مقنننننننندارما إجماليننننننننة بقيمننننننننة وكفرالمننننننننا وزينننننننندل األشننننننننرفية فنننننننني

 رقنننننن  بالةتننننناب إننننننمارك ر ننننن  العقننننند تنفينننننم عننننننن نةنننننل ننننننه  إالي  14/4/2111 بتننننناري  المباشنننننرة منننننر  المنننننمكور
 العقننننند إلءننننناء تننننن  لنننننمل  م12/9/2111 تننننناري  نمننننن/5443/ رقننننن  الةتنننننابو  4/3/2111 تننننناري  ن.منننننن/494/

 للمصنننننننرف لعامنننننننة اإلدارة ملاطبنننننننة فتمننننننن  العقدينننننننة ت ميناتنننننننه مصنننننننادرة يسنننننننتوجر منننننننا ومنننننننو معنننننننه المبنننننننرم
 ن  بمريعنننننة باالعتنننننمار النننننرد فةنننننان تحريرمنننننا وعننننندم الةفالنننننة بتمديننننند منننننرة منننننن  عثنننننر حمنننننج فنننننرع الصنننننناعي

 المحكمنننننة مننننن االلتمنننننا  إلننننى دعوامنننننا فنننني المدعينننننة اإلدارة انتهنننن  وقننننند االسننننتحقاق  بتننننناري  ملءنننناة الةفالننننة
 تنننننننناري / 2436/ الننننننننرق  ذات النهائيننننننننة الت مينننننننننات عفالننننننننة قيمننننننننة بتحويننننننننل عليهننننننننا المنننننننندعى الجهننننننننة إلنننننننناام
 بطلنننننننننر المدعينننننننننة اإلدارة تقننننننننندم  بالننننننننندعو   السنننننننننير و ثنننننننننناء  .ل (2516111) والبالءنننننننننة 25/5/2111

 إضننننننافة-الصننننننناعي للمصننننننرف العننننننام المنننننندير إد ننننننال فيننننننه  التمسنننننن 21/11/2114 فنننننني منننننن رخ عننننننارض
 عليهننننننا المنننننندعى الجهننننننة مننننننع والتضننننننامن بالتةافننننننل وألاامننننننه عليننننننه منننننندعى عطننننننرف النننننندعو   فنننننني-لوظيفتننننننه

 ن  بعننننند ومنننننن  اليهنننننا الننننندعو   موضنننننوع الت ميننننننات عفالنننننة قيمنننننة بتحوينننننل( بحمنننننج الصنننننناعي المصنننننرف)
 فنننني لوظيفتننننه إضننننافة الصننننناعي للمصننننرف لعنننناما المنننندير بإد ننننال قرارمننننا األولننننى الدرجننننة محكمننننة  رنننندرت

 تعليمنننننات وبحسنننننر المناسنننننر الوقننننن  فننننني الةفالنننننة بطلنننننر تقننننن  لننننن  المدعينننننة اإلدارة بننننن ن بنننننيين 11/4/2113
 بتننننناري  ةمنننننا  حُ  تنتهننننني الةفالنننننة فنننننإن 26/5/1943 تننننناري  1643/15/ب/43 رقننننن  مجلنننننس النننننوزراء رئاسنننننة

 االرنننننلي الصننننن  عيننننند ُ  سنننننواء مفعولهنننننا انسنننننري مننننندة  نننننالل لهنننننا مطالبنننننة ورود عننننندم حنننننال فننننني االسنننننتحقاق
... النهائينننننننة و  الم قتنننننننة اسنننننننتحقاقها بتننننننناري  ملءننننننناة عتبنننننننرتُ  الةفالنننننننة فنننننننإن وبالتنننننننالي يعننننننناد  لننننننن  م  للةفالنننننننة
 .الدعو   رد ممكرتها بنتيجة والتمس 

 595/4 رقننننن  فينننننه المطعنننننون  القنننننرار االولنننننى الدرجنننننة محكمنننننة  رننننندرت المحاعمنننننة ونتيجنننننة ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 الدولنننننة مجلنننننس صننننناحا ت عننننندم النتيجنننننة حينننننث منننننن المتضنننننمن 24/4/2113 تننننناري  1615/4/  سنننننا 
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 ويلضننننع تجاريننننة طبيعننننة ذا عننننديُ  النننننااع ن  علننننى ت سيسننننا   الماثلننننة بالنننندعو   الن ننننر فنننني إدارر  قضنننناء بهيئننننة
 بطبيعتهنننننا الةفننننناالت عننننند قننننند المسنننننتقر القضنننننائي وأن االجتهننننناد المصنننننرفية  للمعنننننامالت الناظمنننننة لثعنننننراف

 والمطالبنننننات المنازعنننننات فننننني الن نننننر منننننر  يجعنننننل ممنننننا بصنننننددما تصننننندر التننننني العقنننننود عنننننن مسنننننتقلة مسننننن لة
 بهننننننما الجاريننننننة المصننننننرفية التعننننننامالت علننننننى بننننننناء الصننننننادرة المصننننننرفية الةفنننننناالت بشنننننن ن فالمصننننننار  بننننننين

 .ادارر  قضاء بهيئة الدولة لمجلس فيه الن ر صاحا ت ينعقد ال اللصوح

 بنننننادرت فقننننند اإلدارر  القضننننناء محكمنننننة إليهنننننا انتهننننن  التننننني يجنننننةبالنت اإلدارة ناعنننننةق ولعننننندم ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 بهيئنننننة الدولنننننة مجلنننننس صننننناحا ت عنننننالنوأ  فينننننه المطعنننننون  القنننننرار إلءننننناء طالبنننننة الماثنننننل طعنهنننننا تقننننندي  لنننننىإ

 مسننننننتقر االجتهننننناد ن  علننننننى ت سيسنننننا   النننننن ...موضنننننوعا   الننننندعو   بقبننننننول الحكننننن و  النننننندعو   فننننني إدارر  قضننننناء
 بهيئننننننة الدولننننننة لمجلننننننس صنننننناح تاال ينعقنننننند اإلداريننننننة لعقننننننودا مجننننننال فنننننني نننننننه  علننننننى الدولننننننة مجلننننننس لنننننند 

 والمرحلينننننة التهميديننننة اإلجننننراءات وكننننمل ... العقننننود تلنننن  عننننن الناشننننئة المنازعننننات جميننننع فنننني دارر إ قضنننناء
 العقنننننود فننننني العنننننرض لجدينننننة ضنننننمانا   قننننندمتُ  التننننني المصنننننرفية لنننننةالةفا نو  التعاقننننند  عملينننننة تسنننننبق قننننند التننننني

 قانونننننننا   جننننننائا عليننننننه والحجننننننا االدارة رننننننندوق  فنننننني المتعهنننننند بممننننننة الننننننمر النقنننننند بمثابننننننة عتبننننننرتُ  اإلداريننننننة
 لعنننننام( 9) رقننننن  االشنننننءال عقننننند ومنننننو دارر إ عقننننند عنننننن مترتبنننننة الننننندعو   فننننني النننننواردة الطلبنننننات ن  وباعتبنننننار

 وكفرالمننننننا وزينننننندل األشننننننرفية فنننننني اإلرشننننننادية الوحنننننندات تسننننننوير لتنفيننننننم )ب. ( المتعهنننننند مننننننع المبننننننرم 2111
 بشنننننن نها الناشننننننئ النننننننااع يجعننننننل ممننننننل المننننننمكور العقنننننند متفر ننننننات مننننننن منننننني دعو  النننننن موضننننننوع الةفالننننننة نو 

 منننننننما فننننننني دارر اإل القضننننننناء محكمنننننننة لينننننننهإ انتهننننننن  منننننننا نو  دارر إ قضننننننناء بهيئنننننننة الدولنننننننة لمجلنننننننس ينعقننننننند
 .لءاءباإل وحريا   بالقصور مشوبا   قراما ويجعل القانوني محله  ير في جاء اللصوح

 فيهنننننا ننننن بيي  23/12/2119 فنننني م ر نننننة جوابيننننة بمننننمكرة تقننننندم  ضنننندما المطعننننون  الجهنننننة نإ حيننننث ومننننن
 اإلدارة قبننننل مننننن مادتمدينننن يننننت  ولنننن  منننندتها انقضنننن  ن  بعنننند 16/3/21144 بتنننناري  الةفالننننة إلءنننناء تنننن  ب نننننه

 المصننننننرفية الةفالنننننة لتمديننننند الطاعننننننة الجهنننننة منننننن طلننننننر  ربننننن بلنننننقتُ  لننننن  المصنننننرف إدارة  ن حنننننين الطاعننننننة
 .فقط الةفالة ريانس مدة ضمن تنحصر المصرف مس ولية نو 

 الاراعننننننني واإلرنننننننالح الاراعنننننننة مديرينننننننة) المدعينننننننة اإلدارة بننننننن ن الملنننننننف  وراق منننننننن الثابننننننن  نإ حينننننننث ومنننننننن
 تسنننننننوير مشنننننننروع لتنفينننننننم 2111 لعنننننننام/ 9/ رقننننننن  العقننننننند بموجنننننننر( . ب) المتعهننننننند منننننننع تعاقننننننندت بحمنننننننج
 تقننننندم وقننننند  .ل (26232341) مقننننندارما إجمالينننننة بقيمنننننة (وكفرالمنننننا وزيننننندل  شنننننرفية) اإلرشنننننادية الوحننننندات
  رقننننننننن المصنننننننننرفية الةفالنننننننننة بموجنننننننننر  .ل( 2516111) البالءنننننننننة النهائينننننننننة بالت ميننننننننننات لنننننننننإلدارة المتعهننننننننند

 وقننننند بحمنننننج الصنننننناعي المصنننننرف عليهنننننا المننننندعى الجهنننننة عنننننن ةالصنننننادر  25/5/2111 تننننناري / 2436/
 ن  وعلننننننى 13/4/2111 تنننننناري  م. /4612/ رقنننننن  بالةتنننننناب ليننننننهإ الموجننننننه المباشننننننرة مننننننر  المتعهنننننند تبلننننننق
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 ن  الي إ 21/3/2111 بتنننننننناري  العمننننننننل موقننننننننع تسننننننننليمه وتنننننننن  14/4/2111 بتنننننننناري  األعمننننننننال تنفيننننننننم يبنننننننند 
 لمصنننننادرة بننننناإلدارة حنننندا النننننمر األمنننننر كر انننننمإ ر ننننن  عليهنننننا المتعاقنننند األعمنننننال تنفينننننم عننننن تللنننننف قننننند المتعهنننند

 لننننننننىإ 26/2/2114 تنننننننناري  م.ت/543/ رقنننننننن  الةتنننننننناب بتوجيننننننننه فقامنننننننن  بلننننننننه ق   مننننننننن المقدمننننننننة الت مينننننننننات
 عننننننواردات وتسننننننديدما حمننننننج ماليننننننة مديريننننننة إلننننننى الةفالننننننة قيمننننننة وتحويننننننل بحمننننننج الصننننننناعي المصننننننرف

 2354/6/ رقننننننن  بكتابنننننننه المصنننننننرف ف جابهنننننننا العقننننننند  تنفينننننننم عنننننننن المتعهننننننند نةنننننننول بسنننننننبر للنفقنننننننات ملففنننننننة
 تننننننناري  بعننننننند الةتننننننناب ورود بسنننننننبر الةفالنننننننة قيمنننننننة تمديننننننند و  تحوينننننننل عنننننننن باعتنننننننمارك 13/4/2115 تننننننناري 

 نوأ الةفالننننننة بموضنننننوع التاامننننننه ينقضننننني الةفالننننننة اسنننننتحقاق موعننننند انقضنننننناء بمجنننننرد ب نننننننه مبيننننننا   االسنننننتحقاق
 .ةما  حُ  الغيا   عتبريُ  طلر  ر

 الدولنننننننة مجلنننننننس صننننننناحا ت ن  علنننننننى بعيننننننند مننننننند  مننننننننم مسنننننننتقر اإلدارر  القضننننننناء اجتهننننننناد نإ حينننننننث ومنننننننن
 لسننننننننائر وشننننننننامل عننننننننام صنننننننناحا ت مننننننننو اإلداريننننننننة العقننننننننود منازعننننننننات فنننننننني بالفصننننننننل إدارر  قضنننننننناء بهيئننننننننة

 اسننننتقر قنننند عننننمل  بننننه  تلحننننق  و التعاقنننند عمليننننة تسننننبق التنننني سننننواء اإلدارر  العقنننند عننننن المتفرعننننة المنازعننننات
 القننننننائ  النننننننااع نأو  فرعيننننننا   عقنننننند يعتبننننننر اإلدارر  بالعقنننننند الجننننننانبي باتصنننننناله الةفالننننننة عقنننننند  ن علننننننى االجتهنننننناد

 فيننننه الن ننننر  مننننر يلننننتج فالننننةالة عقنننند عننننن الناشننننئ الةفالننننة مصنننندر المصننننرف وبننننين المتعاقنننندة اإلدارة بننننين
 إلنننننناام لنننننىإ الهنننننادف الماثلننننننة القضنننننية فننننني المثنننننار النننننننااع فنننننإن وعلينننننه إدارر  قضنننننناء بهيئنننننة الدولنننننة مجلنننننسل

 25/15/2111 تننننننناري / 2436/ رقننننننن  النهائينننننننة الت ميننننننننات عفالنننننننة قيمنننننننة بتحوينننننننل عليهنننننننا المننننننندعى الجهنننننننة
 شنننن  بننننال مننننو والننننمر 2111 لعننننام( 9) رقنننن  العقنننند عننننن متفننننرع نننننااع مننننو منننناإني   .ل( 2516111) البالءننننة

 نوأ إدارر  قضننننناء بهيئنننننة الدولنننننة لمجلنننننس منعقننننندا   فينننننه الن نننننر صننننناحا ت يجعنننننل النننننمر األمنننننر إدارر  عقننننند
 إلءنننناء المتعننننين مننننن بننننات فقنننند الطعننننين حكمهننننا فنننني ذلنننن  بلننننالف قضنننن  منننني ذإ اإلدارر  القضنننناء محكمننننة
 والبننننن  التقاضننننني إجنننننراءات لالسنننننتةما تمهيننننندا   األولنننننى الدرجنننننة محكمنننننة لنننننىإ القضنننننية ملنننننف وأعنننننادة الحكننننن 

 والموضنننننوعية الشنننننكلية النننننناحيتين منننننن اإلدارة طعنننننن قبنننننول لنننننىإ حتمنننننا   فضنننننييُ  منننننا ومنننننو  رنننننوال   الننننننااع فننننني
 حفاظننننا   األولننننى الدرجننننة لمحكمننننة النننننااع موضننننوع فنننني البنننن  مننننر  تننننرق مننننع صنننناح تاال إعننننالن حنننندود فنننني

 نبنننن  البيننننان عننننن نننننيو  التقاضنننني درجننننات مننننن درجننننة حنننندم   رمُيحنننن ال عنننني المتقاضننننين ية صورنننن علننننى
 مراحننننننل مننننننن مرحلننننننة  ر فنننننني يثيننننننروك ن  لللصننننننوم يمكننننننن العننننننام الن ننننننام مننننننن مننننننو الننننننوالئي صنننننناح تاال

 .ذاتها تلقاء من تثيرك المحكمة نيمكن   عما التقاضي

 "األسباب لهذه"
 :يلي بما المحكمة حكمت
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 .شكال   الطعن قبول :حوأ  

  الطعين. الحك  وألءاء منه شطر في موضوعا   قبوله :ثانيا  

 ملف عادةوأ  الماثلة  للقضنننية مثار نااع في للن ر إدارر  قضننناء بهيئة الدولة مجلس صننناحا ت إعالن :ثالثا  
 . روال   النااع موضوع في والب  التقاضي إجراءات الستةمال األولى الدرجة محكمة لىإ القضية

 .النتيجة ضوء وفي النااعب الب  حين لىإ المحاماة و تعاب بالمصروفات الب  في التريث :فابعا  

 م9/8/1111 في الموافق هـ2222/  /  في علناً  ليوتُ  صدر حكماً 
 

 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1111 لسنة( 5/ع/122) رقم القرار
 م1111 لسنة( 4484/5) الرقم ذي الطعن في

إن تخاخي اإلدافة فداا  طمين  كن الزكن ةي إةككككداف سخاف وكككك ب األعجال والتأ  ذ على اإككككاب الجتعهدو 
  عكل كن ر خ الجلبمل حن ت لى الخابطككو العلككد ككو سككائجككو ب أهجككاو وحن يت جككل الجتعهككد ةخو  التأ  ككذ ةي 

 كأاط ذل .اال التأ  ذ على اإابهو 
 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية حكمةالم إن
 مجلس بمقر م14/4/2121 الموافق ه23/11/1441 في الواقع الثالثاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسة في

 :المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

                      رئيسا     الحمور  عامر محمد السيد

  عضوا                        زرزر فرا  السيد

                                                        عضوا                      شاوردر فرا  السيد

 .الصوطرر  عمار السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

 

 و.م(.-م.ب-)م.ع األستاذة المحامين وكيله)م.خ(  (:ضدها الجطعمن  الطاعأككككو  ال هككككو

 ضككككككككككككككد

 قضنننايا ةإدار  مثلهتُ -لوظيفته إضنننافة-بانيا  مصنننفاة لشنننركة العام المدير (:الطاعأو ضككدها  ن الجطعم ال هو
 .الدولة

 

 "المحكمة"
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 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 .الشكلية اجراءاتهما استوفيا قد الموحدين الطعنين إن حيث ومن

م.خ( ) المدعينننننننة الجهنننننننة  ن فننننننني-االوراق منننننننن تبنننننننين حسنننننننبما–تتحصنننننننل القضنننننننية وقنننننننائع نإ حينننننننث ومنننننننن
 بتننننننناري  بطرطنننننننو  االدارر  القضننننننناء محكمنننننننة دينننننننوان إلنننننننى دعوامنننننننا باسنننننننتدعاء وكيلهنننننننا بواسنننننننطة تقننننننندم 

 تننننننننننننناري  2119/د/143/ رقننننننننننننن  العقننننننننننننند  برمننننننننننننن  و ن لهنننننننننننننا سنننننننننننننبق  ننننننننننننننه: فيهنننننننننننننا قائلنننننننننننننة 21/6/2116
 بتنفينننننننم بموجبنننننننه التامننننننن  والنننننننمر( بانينننننننا  مصنننننننفاة شنننننننركة) عليهنننننننا المننننننندعى الجهنننننننة منننننننع 23/12/2119

  ن وعلنننننننى  .ل/ 1111111/قننننننندرك إجمنننننننالي بمبلنننننننق والشنننننننحن الترحينننننننل لقسننننننن  النفطينننننننة الحسنننننننابات ن نننننننام
 رقننننننننن  بالةتننننننننناب تبلءتنننننننننه النننننننننمر المباشنننننننننرة  منننننننننر تبليءهنننننننننا تننننننننناري  منننننننننن  شنننننننننهر/ 4/  نننننننننالل التنفينننننننننم ينننننننننت 

 وفنننننننق التحليلينننننننة الدراسنننننننة عننننننندادبإ المدعينننننننة الجهنننننننة قامننننننن  وقننننننند 31/12/2119 تننننننناري  ح/4511/16/
 عليهنننننا تعنننننديالت طلبننننن  التننننني عليهنننننا المننننندعى الجهنننننة إلنننننى وقننننندمتها الفنينننننة الشنننننروط دفتنننننر علينننننه ننننننج منننننا

 عمنننننا عليهنننننا  المننننندعى الجهنننننة عليهنننننا وافقننننن  التننننني الالزمنننننة التعنننننديالت بتنفينننننم المدعينننننة الجهنننننة  قامننننن  وقننننند
 دريةالمصنننننننن النسننننننننلة االدارة وسننننننننلم  التحليليننننننننة الدراسننننننننة وفننننننننق إليهننننننننا الموكلننننننننة األعمننننننننال بتنفيننننننننم قامنننننننن 

 حيننننننث البرنننننننامج اسننننننتلدام علننننننى للعنننننناملين التنننننندرير مرحلننننننة بنننننند ت ثنننننن  ومننننننن المعطيننننننات وقواعنننننند للبرنننننننامج
 انتهننننننناء ور ننننننن  للتننننننندرير المطلوبنننننننة الحواسنننننننير بتننننننن مين اإلدارة تننننننن  ر ر ننننننن  تننننننندرير جلسنننننننات عننننننندة  قيمننننننن 
 فننننني طننننناء   بوجنننننود مدعينننننة للبرننننننامج األولننننني باالسنننننتالم عليهنننننا المننننندعى اإلدارة تقننننن  لننننن  التننننندرير مرحلنننننة

 عننننننان االدارة تطلبننننننه مننننننا عننننننل  ن العلنننننن  مننننننع التصنننننننيع بمرحلننننننة مننننننازال البرنننننننامج  ن ادعنننننن  عمننننننا  البرنننننننامج
 العقنننننند شننننننروط و ننننننار  اإلدارة قبننننننل مننننننن المعتمنننننندة التحليليننننننة الدراسننننننة  ننننننار  مننننننن البرنننننننامج علننننننى تعننننننديال  
 وفننننني المنننننرة تلنننننو ةالمنننننر  بالتعنننننديالت قامننننن  فقننننند المدعينننننة الجهنننننة نينننننة حسنننننن وإلثبنننننات الطنننننرفين بنننننين الموقنننننع

 اإلدارة لتتهنننننرب ذلننننن  وكنننننل التحليلينننننة الدراسنننننة  نننننار  ومنننننن جديننننندة تعنننننديالت اإلدارة تطلنننننر عانننننن  منننننرة عنننننل
 الجهنننننة عمنننندت ثنننن  ومننننن النهائيننننة الت مينننننات وتسننننديد العقننننند وتصننننفية ةالمدعينننن الجهننننة مسننننتحقات دفننننع مننننن

 مننننننن األعمننننننال رسننننننح المتضننننننمن 2/5/2116 تنننننناري / 462/ رقنننننن  القننننننرار إرنننننندار إلننننننى عليهننننننا المنننننندعى
 فقنننننند المننننننمكور القننننننرار مشننننننروعية بعنننننندم المدعيننننننة الجهننننننة ولقناعننننننة حسننننننابها علننننننى والتنفيننننننم المدعيننننننة الجهننننننة
 وبالنتيجنننننة 2/5/2116 تننننناري / 462/ رقننننن  القنننننرار تنفينننننم وقنننننف فيهنننننا التمسننننن  التننننني الماثلنننننة دعوامنننننا عاننننن 
 عافنننننة بننننندفع وألاامهنننننا حسنننننابها ىعلننننن التنفينننننم بفنننننروق  مطالبتهنننننا منننننن اإلدارة ومننننننع إلينننننه المشنننننار القنننننرار إلءننننناء

 مننننن %5 بواقننننع القانونيننننة بالفائنننندة وألاامهننننا النهائيننننة الت مينننننات مننننع العقنننند قيمننننة بكامننننل المتمثلننننة مسننننتحقاتها
 .واألتعاب والمصاريم الرسوم عليها المدعى الجهة وتضمين التام الوفاء وحتى االدعاء تاري 
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 حننننننددت 2114 لعننننننام/ 51/ القننننننانون  مننننننن/ 54/ ةالمنننننناد نإ بننننننالقول دعوامننننننا المدعيننننننة الجهننننننة  سسنننننن  وقنننننند
 المتعهنننند حسنننناب علننننى التعهنننند وتنفيننننم األعمننننال سننننحر يقننننرر  ن الصننننرف مننننرآل فيهننننا يجننننوز التنننني الحنننناالت

 جميننننننننع تنفيننننننننم قامنننننننن  و نهننننننننا  ارنننننننة النننننننندعو   موضننننننننوع العقنننننننند حالنننننننة علننننننننى تنطبننننننننق ال الحنننننننناالت ومنننننننمك
 قبننننل مننننن باالسننننتثمار وضننننع قنننند قبلهننننا مننننن هتركيبنننن تنننن  الننننمر البرنننننامج  ن عمننننا  عليهننننا المتوجبننننة االلتاامننننات

 سنننننننحر قنننننننرار علنننننننى المدعينننننننة الجهنننننننة قبنننننننل منننننننن المقننننننندم االعتنننننننراض علنننننننى  يضنننننننا   تنننننننرد لننننننن  التننننننني اإلدارة
 . األعمال

 المتضنننننننمن 21/4/2116 تننننننناري / 61/ رقننننننن  قرارمنننننننا  رننننننندرت دارر اإل القضننننننناء محكمنننننننةإن  حينننننننث ومنننننننن
 وذلننننن  فقنننننط المدعينننننة الجهنننننة حسننننناب علنننننى التنفينننننم فنننننروق  لجهنننننة جائينننننا   مننننننه المشنننننكو القنننننرار تنفينننننم وقنننننف
 وذلننننن  القطعينننننة الدرجنننننة المنننننمكور الحكننننن  اعتسنننننر وقننننند النتيجنننننة ضنننننوء وفننننني الننننندعو   ب سنننننا  البننننن  لحنننننين
 رقننننن  العلينننننا دارينننننةاإل المحكمنننننة لننننند  الطعنننننون  فحنننننج دائنننننرة قنننننرار بموجنننننر بنننننه المقننننندم الطعنننننن رفنننننض بعننننند

 .12/6/2114 تاري  1ط/1111/

 ذلنننن  سسنننن   وقنننند ردمننننا طالبننننة النننندعو   علننننى ردت قنننند عاننننن  عليهننننا المنننندعى اإلدارة جهننننة نإ حيننننث ومننننن
 بحضنننننور جنننننرت التننننني بنننننار تاال جلسنننننات بمحاضنننننر توثيقهنننننا تننننن   طننننناءو  عينننننوب منننننناق بننننن ن القنننننول علنننننى

 ومننننني عقنننننديا   المتعهننننند منننننن المطلوبنننننة الفنينننننة االلتاامنننننات رنننننلر منننننن ومننننني )ع.ب( السنننننيد المتعهننننند منننننندوب
  ن اعتبننننار وعلننننى التحليليننننة بالدراسننننة عالقننننة  يننننة لهننننا ولننننيس جرائيننننةوأ ووظائفيننننة  ساسننننية تصنننننيعية عيننننوب

 والشننننحن الترحيننننل لقسنننن  النفطيننننة الحسننننابات ن ننننام بتنفيننننم قيامننننه لعنننندم العقديننننة لتااماتننننهبا   ننننل قنننند المنننندعي
 بيانننننات تلنننناين علننننى قننننادر  يننننر البرنننننامج بقنننني حيننننث العقديننننة التنفيننننم منننندة  ننننالل معننننه المبننننرم العقنننند وفننننق

 المننننندعي إلنننننى لنننننرطُ  فقننننند المطلوبنننننة الءاينننننة يحقنننننق لننننن  قبلنننننه منننننن المقننننندم الن نننننام وكنننننون  النفطينننننة الحسنننننابات
 الفنينننننة الشنننننروط ودفتنننننر  العقدينننننة الشنننننروط دفتنننننر وفنننننق قبلنننننه منننننن المقننننندم الن نننننام رنننننالحوأ تنفينننننم اسنننننتةمال

 حسنننننابه علنننننى والتنفينننننم التعهننننند سنننننحر اإلدارة قنننننررت اسنننننتجابته عننننندم وعنننننند منننننرات عننننندة علينننننه الت عيننننند وتننننن 
/ 51/ رقنننننن  القننننننانون  مننننننن/ 55-54/ المننننننادتين نننننننج مننننننن متوافقننننننة جنننننناءت اإلدارة جننننننراءاتإ فننننننإن وبالتننننننالي

 .2114 لعام

 ملننننننف لدراسننننننة بهننننننا االسننننننتعانة قننننننررت قنننننند المحكمننننننة عاننننننن  التنننننني األحاديننننننة الفنيننننننة اللبننننننرة نإ حيننننننث ومننننننن
 بنننننين المبنننننرم العقننننند وشننننروط ألحكنننننام المدعينننننة الجهننننة طلبنننننات موافقنننننة مننننند  وبيننننان الننننندعو   موضنننننوع العقنننند
 المننننن رخ بتقريرمنننننا انتهننننن  جننننناءا    و عنننننال   بهنننننا  حقيتهنننننا مننننند  وبينننننان 2114 لعنننننام/ 51/ والقنننننانون  رفينالطننننن
 وتالفننننني البرمجننننني الن نننننام السنننننتةمال شنننننهرين مننننندتها زمنينننننة مهلنننننة المتعهننننند مننننننح إلنننننى 23/5/2113 فننننني
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 مننننننةالمحك مننننننن بقننننننرار ونهايتهننننننا المهلننننننة بدايننننننة وتحدينننننند اإلدارة قبننننننل مننننننن عليننننننه المبننننننداة  المالح ننننننات عافننننننة
 .الامنية المهلة انتهاء بعد النهائي الحك  رداروأ

 انتهننننى التنننني النتيجننننة  ن مبينننننة الفنيننننة اللبننننرة بتقريننننر جنننناء مننننا علننننى عقبنننن  المدعيننننة الجهننننة نإ حيننننث ومننننن
 بموجنننننر منهننننا مطلنننننوب مننننو مننننا بتنفينننننم قامنننن  المدعيننننة الجهنننننة  ن باعتبننننار  امضننننة جننننناءت اللبيننننر إليهننننا
 الدراسنننننة علنننننى تعنننننديالت الحقيقنننننة فننننني مننننني اإلدارة قبنننننل منننننن بهنننننا عىالمننننند  طننننناءاأل يسنننننمى منننننا ني وأ العقننننند

 .عليها المتفق التحليلية

 مبنننننرر  ر يوجننننند ال  ننننننه مبيننننننة اللبنننننرة تقرينننننر علنننننى  يضنننننا   عقبننننن  عليهنننننا المننننندعى الجهنننننة نإ حينننننث ومنننننن
 فيننننه التننننام والننننمر بالعقنننند المباشننننرة  مننننر علننننى سنننننوات ثمننننان مضنننن  قنننند  نننننه باعتبننننار مهلننننة المتعهنننند لمنننننح
 منننننن فإننننننه سننننننوات ثمنننننان مضننننني وبعننننند  شنننننهر  ربعنننننة  نننننالل باليننننند مفتننننناح  سنننننا  علنننننى بتسنننننليمه عهننننندالمت

 متابعنننننة الممكنننننن  ينننننر مننننن يجعنننننل النننننمر األمننننر جديننننندة  عمنننننل ومتطلبنننننات واقننننع منننننناق يكنننننون   ن الطبيعنننني
 إلنننننى التصنننننمي  إلنننننى الدراسنننننة منننننن السنننننابقة العمنننننل مراحنننننل بكافنننننة الن نننننر إعنننننادة يسنننننتلام بنننننل المشنننننروع منننننما

 .ثالثية بلبرة عادتهاوأ  اللبرة ممك والتمس  التنفيمو  البرمجة

 اللبنننننرة عنننننادةإ  دارر اإل القضننننناء محكمنننننة قنننننررت عليهنننننا المننننندعى الجهنننننة لمطلنننننر اسنننننتجابة ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 فنننننننني المنننننننن رخ بتقريرمننننننننا اللبننننننننرة مننننننننمك انتهنننننننن  وقنننننننند ثالثيننننننننة بلبننننننننرة بالنننننننندعو   الجاريننننننننة حاديننننننننةاأل الفنيننننننننة

 ن ننننام يقنننندم ن  يسننننتطيع ولنننن  اإلدارة تجنننناك العقديننننة التااماتننننه بتنفيننننم  ننننل  قنننند المتعهنننند ن  الننننى 3/9/2119
 وال فينننننه عينننننوب ال عامنننننل ن نننننام  ر باليننننند مفتننننناح سننننا   علنننننى والشنننننحن الترحينننننل لقسننننن  النفطينننننة الحسننننابات

 التننننني والتنفيمينننننة والتصنننننميمية واالجرائينننننة الحسنننننابية والعيننننوب  طننننناءاأل ظهنننننور تةنننننرار بسنننننبر وذلننننن   طنننناء 
 المدعيننننة الجهننننة مننننن عمننننالاأل سننننحر قننننرار نفننننإ وعليننننه  ارجهننننا مننننن وليسنننن  يننننةالتحليل الدراسننننة دا ننننل منننني
 لعننننننام/ 51/ بالقنننننانون  الصنننننادر العامننننننة للجهنننننات العقنننننود ن ننننننام منننننن/ 54/ المنننننادة نننننننج منننننع متوافقنننننا   جننننناء

 مبلنننننق ربننننن  المتعهنننند بمطالبنننننة لننننإلدارة حقينننننة  فننننال المدعينننننة الجهنننننة حسنننناب علنننننى التنفيننننم لجهنننننة مننننا  2114
 قاربننننن  بمننننندة العقدينننننة المننننندة انتهننننناء بعننننند اإلدارة ن  علنننننى ت سيسنننننا   وذلننننن  حسنننننابه لنننننىع التنفينننننم فنننننروق  لقننننناء

 26/3/2112 تنننننناري / ح 534/16/ رقنننننن  بكتابهننننننا منننننننه االعمننننننال بسننننننحر المتعهنننننند نننننننمرت  قنننننند السنننننننتين
 سنننننحر طائلنننننة تحننننن  المشنننننروع مراحنننننل بقينننننة السنننننتةمال شنننننهرين قصننننناما  مهلنننننة ننننننمارماإ بموجنننننر عطتنننننهو  

 تنننننناري  مننننننن سنننننننوات ربننننننع  تجنننننناوزت لمنننننندة ا نننننن تر  قنننننند اإلدارة ن  الي إ حسننننننابه لننننننىع والتنفيننننننم منننننننه التعهنننننند
 26/3/2112 فنننننني نننننننماراإل تنننننناري  مننننننن  ر حسننننننابه علننننننى والتنفيننننننم منننننننه التعهنننننند بسننننننحر للمتعهنننننند نننننننمارماإ

 ملنننننف دراسنننننة  نننننالل منننننن تجننننند لننننن  اللبنننننرة نوأ 2/5/2116 بتننننناري  عمنننننالاأل بسنننننحر قرارمنننننا اتلننننناذ ولءاينننننة
 حسنننننابه علنننننى والتنفينننننم عمنننننالاأل بسنننننحر قرارمنننننا رننننندارإل سننننننوات ربنننننع  مننننندة دارةاإل لتننننن  ر مبنننننرر الننننندعو  



 مجلس الدولة السوري

 

143 

 العقدينننننة المننننندة انتهننننناء منننننن اعتبنننننارا   عمنننننالاأل بسنننننحر المتعهننننند ننننننمارإ فننننني اإلدارة ترا ننننني مننننندة  نننننالل ننننننهو 
 فقنننننند نننننننمارباإل المحننننننددة المهلننننننة انتهنننننناء مننننننن اعتبننننننارا   عمننننننالاأل بسننننننحر قرارمننننننا باتلنننننناذ ترا يهننننننا ثنننننن  ومننننننن

 ثننننننرتو  القطاعننننننات جميننننننع علننننننى انعكننننننس ممننننننا وتطننننننورت الننننننبالد فنننننني السننننننائدة حنننننندا األ ا اللهنننننن ظهننننننرت
 لنننن  نننننه  عمننننا مننننرات لعنننندة تضنننناعف  التنننني تنفيننننمما لقيمننننة بالنسننننبة و ارننننة العقننننود تنفيننننم علننننى عبيننننر بشننننكل
 محننننل المشننننروع تنفيننننم باسننننتةمال قامنننن  قنننند اإلدارة بنننن ن المبننننرزة والوثننننائق النننندفوع  ننننالل مننننن لللبننننرة يتبننننين
 للجهننننات العقننننود ن ننننام مننننن/ 55/ المننننادة فنننني جنننناء لمننننا تنفيننننما   وذلنننن  تاريلننننه حتننننى النننندعو   وضننننوعم العقنننند
 .2114 لعام/ 51/ رق  بالقانون  الصادر العامة

 مننننندرك طالبنننننة الثالثينننننة الفنينننننة اللبنننننرة بتقرينننننر جننننناء منننننا علنننننى ردت عليهنننننا المننننندعى الجهنننننة نإ حينننننث ومنننننن
 مننننننو  ر والشنننننحن الترحيننننننل لقسننننن  النفطينننننة اباتالحسنننننن ن نننننام نجنننننازوأ وتنفيننننننم توريننننند عقننننند مننننننو العقننننند عنننننون 
 اللبننننرة بنتيجننننة واأل ننننم األسننننعار فنننني تءييننننر عليهننننا تطننننر  قنننند  دوات  يننننة يتضننننمن ال بحننننق فننننني فةننننرر  عمننننل
 بننننناإلدارة و ضنننننرارا   ذاتهنننننا اللبنننننرة إلينننننه تورنننننل  لمنننننا وفقنننننا   العقننننند بتنفينننننم   نننننل النننننمر للمننننندعي مكافننننن ة يشنننننكل

 .السابقة ودفوعها  قوالها المدعية الجهة عررت حين في العقود  قانون  عليه نج ما يلالف ومما

 المنننننن رخ/ 141/ رقنننننن  الطعننننننين حكمهننننننا بطرطننننننو  دارر اإل القضنننننناء محكمننننننة رنننننندرت  المحاعمننننننة وبنتيجننننننة
 :النتيجة حيث من والقاضي 2119 لسنة/ 69/ الرق  ذات القضية في 24/11/2119 في

 المدعينننننة الجهننننة حسنننناب علننننى تنفيننننمال بفننننروق  المتعلننننق بشننننقها يتعلننننق فيمننننا بالنننندعو   البحننننث عنننندم -1
 .ألوانها سابقة باعتبارما

 .شكال   ذل  عدا فيما الدعو   قبول -2
 .موضوعا   رفضها -3
 قنننند والثالثيننننة األحاديننننة اللبننننرتين عننننال ن"إ: بننننالقول المننننمكور حكمهننننا دارر اإل القضنننناء محكمننننة  سسنننن  وقنننند

 تننننناري  حتننننى المنقضنننننية المنننندة  ننننالل و ننننننه العقديننننة لتااماتننننهبا   نننننل قنننند المنننندعي المتعهننننند ن  علننننى اجمعتننننا
 والشننننننحن الترحيننننننل لقسنننننن  النفطيننننننة الحسننننننابات ن ننننننام نجننننننازوأ تنفيننننننم ينننننننه   لنننننن  األعمننننننال بسننننننحر اإلدارة قننننننرار
 العيننننننوب ظهننننننور بسننننننبر وذلنننننن   شننننننهر ب ربعننننننة المحننننننددة العقديننننننة المنننننندة  ننننننالل بالينننننند مفتنننننناح  سننننننا  علننننننى

 تننننننناري / 462/رقننننننن  قنننننننرارال إرننننننندار إلنننننننى عليهنننننننا المننننننندعى الجهنننننننة دفنننننننع ممنننننننا متةنننننننرر بشنننننننكل واأل طننننننناء
 منننننننننن/ 54/ المنننننننننادة لننننننننننج اسنننننننننتنادا   الننننننننندعو   موضنننننننننوع العقننننننننند عمنننننننننال   سنننننننننحر المتضنننننننننمن 2/5/2116

 إلننننننى اإلدارة دفعنننننن  التنننننني سننننننباباأل وقانونيننننننة رننننننحة مننننننن الننننننر   علننننننى و نننننننه  2114 لعننننننام/ 51/القننننننانون 
 مننننندة وانقضننننناء العقدينننننة المننننندة انتهننننناء بعننننند جنننننراءاإل بهنننننما قيامهنننننا  ن إال األعمنننننال بسنننننحر قرارمنننننا رننننندارإ

/ 54/ المننننننادة مضننننننمون  مقتضننننننى مننننننع ينننننن تلف ال سنننننننوات بعنننننندة اللصننننننوح بهننننننما إليهننننننا الموجننننننه نننننننماراإل
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 مننننا يتضننننمن لنننن  النننندعو   ملننننف  ن ذلنننن  إلننننى  ضننننف األحننننوال  مننننمك مثننننل فنننني األعمننننال سننننحر مننننن والءايننننة
 ألمنننننرا ومنننننو تاريلنننننه حتنننننى الننننندعو    موضنننننوع العقننننند محنننننل المشنننننروع تنفينننننم باسنننننتةمال اإلدارة لقينننننام شنننننيريُ 

 عامنننننل بشنننننكل حسنننننابها علنننننى التنفينننننم فنننننروق  المدعينننننة الجهنننننة تحمينننننل بمشنننننروعية البننننن   منننننر يجعنننننل النننننمر
 يمكننننن ذاإ مننننا حينئننننم ليتقننننرر لننننإلدارة مقننننرر حننننق مننننو والننننمر الواقننننع  رض علننننى الفعلنننني بالتنفيننننم رمننننين يبقننننى

 وبننننمل  ةالطويلنننن المنننندة مننننمك مضنننني بعنننند بعضننننها  م والةلننننف األسننننعار فننننروق  عامننننل المدعيننننة الجهننننة تحميننننل
 المدعيننننننننة الجهننننننننة وتقاضنننننننني األعمننننننننال سننننننننحر قننننننننرار لءنننننننناءإ إلننننننننى تهنننننننندف التنننننننني الماثلننننننننة النننننننندعو   فننننننننإن

 موضننننننوعا   بننننننالرفض جننننننديرة ومنننننني محلهننننننا  يننننننر فنننننني النهائيننننننة الت مينننننننات فيهننننننا بمننننننا العقديننننننة السننننننتحقاقاتها
 فيمنننننا الننننندعو   وتةنننننون  نفنننننا  ل ذكنننننر لمنننننا وفقنننننا   حيننننننه فننننني التنفينننننم بفنننننروق  المطالبنننننة موضنننننوع يعنننننالج  ن وعلنننننى
 .ألوانها سابقة الشطر بهما يتعلق

 والحكنننن  بإلءائننننه الحكنننن  طالبننننة  عننننالك المننننمكور الحكنننن  فنننني للطعننننن بننننادرت المدعيننننة الجهننننة نإ حيننننث ومننننن
  طنننن  علننننى مبنيننننا   رنننندر الطعننننين القننننرار عننننون  وذلنننن  النننندعو   الئحننننة فنننني الننننواردة بمطالبهننننا الطاعنننننة للجهننننة

 البرمجننننني الن نننننام بتنفينننننم قامننننن  قننننند( الطاعننننننة) لمدعينننننةا الجهنننننة  ن باعتبنننننار وت ويلنننننه القنننننانون  تطبينننننق فننننني
 النسننننلة وسننننلمتها اإلدارة قبننننل مننننن المعتمنننندة التحليليننننة والدراسننننة الفنيننننة الشننننروط دفتننننر عليننننه نننننج مننننا وفننننق

 البرنننننامج اسننننتلدام علننننى للعنننناملين التنننندرير مرحلننننة بنننند ت ثنننن  ومننننن المعطيننننات وقواعنننند للبرنننننامج المصنننندرية
 مدعينننننة للبرننننننامج األولننننني االسنننننتالم محضنننننر تن ننننني  إلنننننى اإلدارة تبنننننادر  لننننن التننننندرير مرحلنننننة انتهننننناء ور ننننن 

 منننننن اإلدارة طلبتنننننه منننننا عنننننل و ن العقننننند قيمنننننة المدعينننننة للجهنننننة تصنننننرف ولننننن  البرننننننامج فننننني   طننننناء بوجنننننود
 المعتمنننندة التحليليننننة الدراسننننة  ننننار  ومننننن البرنننننامج علننننى تعننننديال   عننننان منننناإني  مالح ننننات مننننن المدعيننننة الجهننننة

 األ ننننننر   تلنننننو المنننننرة المطلوبننننننة بالتعنننننديالت قامننننن  المدعيننننننة الجهنننننة نوأ  العقننننند وطشننننننر  و نننننار  قبلهنننننا منننننن
 لتتهنننننرب علنننننه وذلننننن  التحليلينننننة الدراسنننننة  نننننار  ومنننننن جديننننندة تعنننننديالت تطلنننننر اإلدارة عانننننن  منننننرة عنننننل وفننننني
 فنننننننني وضننننننننع البرمجنننننننني الن ننننننننام و ن المدعيننننننننة الجهننننننننة مسننننننننتحقات ودفننننننننع األولنننننننني االسننننننننتالم تن نننننننني  مننننننننن

 ثمننننننان مننننننن  عثننننننر مضنننننني وبعنننننند اسننننننتلدامه علننننننى المنننننندربين لننننننديها والعنننننناملين رةاإلدا قبننننننل مننننننن االسننننننتلدام
 األعمننننننننال سننننننننحر المتضننننننننمن م2/5/2116 تنننننننناري / 462/ رقنننننننن  قرارمننننننننا بإرنننننننندار اإلدارة قامنننننننن  سنننننننننوات
 سنننننحر قنننننرار إرننننندار  ن إلنننننى قرارمنننننا حيثينننننات فننننني  شنننننارت قننننند المحكمنننننة  ن عمنننننا  حسنننننابها علنننننى والتنفينننننم
 لعننننام/ 51/ القننننانون  مننننن/ 54/ المننننادة مضننننمون  مقتضننننى مننننع  تلفينننن ال طويلننننة منننندة مضنننني بعنننند األعمننننال
 واعتبارمنننننا منهنننننا جننننناء فننننني الننننندعو   رفنننننض إلنننننى  لصننننن  ذلننننن  ومنننننع األعمنننننال سنننننحر منننننن ولءاينننننة 2114
 .التنفيم بفروق  المتعلق بشقها يتعلق فيما ألوانها سابقة

 الفقننننننرة بإلءنننننناء الحكنننننن  طالبننننننة بنننننالحك  للطعننننننن  يضننننننا   بننننننادرت عليهنننننا المنننننندعى اإلدارة جهننننننة نإ حيننننننث ومنننننن
 التنفينننننننم بفنننننننروق  ومطالبتنننننننه المتعهننننننند حسننننننناب علنننننننى بالتنفينننننننم اإلدارة ب حقينننننننة والحكننننننن  القنننننننرار منننننننن األولنننننننى



 مجلس الدولة السوري

 

151 

 علننننننى و عنننننندت الحكميننننننة الفقننننننرات بنننننناقي بتثبينننننن  والحكنننننن  حسننننننابه علننننننى التنفيننننننم جننننننراء المدفوعننننننة والمبننننننالق
 .اإلدارر  القضاء محكمة  مام المقدمة دفوعها

 المتضننننننننمن م11/3/2121 تنننننننناري  ط/322/5/ رقنننننننن  قرارمننننننننا درت رنننننننن المحكمننننننننة مننننننننمك نإ حيننننننننث ومننننننننن
 .الطعنين توحيد

 اللبننننرة تقننننارير ودراسننننة النننندعو   و وراق بوثننننائق ا  مليينننن والتبصننننر الننننتمعن وبعنننند المحكمننننة مننننمك نإ حيننننث ومننننن
 سنننننننليمة فنينننننننة  سنننننننس علنننننننى نهنننننننض قننننننند الثالثينننننننة الفنينننننننة اللبنننننننرة تقرينننننننر  ن وجننننننندت فيهنننننننا الجارينننننننة الفنينننننننة

 النننننمر األمنننننر ومنننننو  وحيثياتهنننننا الننننندعو   منننننمك وقنننننائع منننننن سنننننائءا   استلالرنننننا   جمسنننننتلل وجننننناء ورنننننحيحة
 وثننننائق مننننن ثبنننن   نننننه بحسننننبان وذلنننن  القضننننية بهننننمك للبنننن  إليننننه الركننننون  وبالتننننالي باالعتمنننناد جننننديرا   يجعلننننه

 ح/4511/16/ رقننننننن  الةتننننننناب بموجنننننننر المباشنننننننرة  منننننننر تبلنننننننق قننننننند عنننننننان–المننننننندعي–المتعهننننننند  ن الننننننندعو  
 الجهننننننة) بانيننننننا  مصننننننفاة شننننننركة تجنننننناك العقديننننننة التااماتننننننه بتنفيننننننم   ننننننل قنننننند و نننننننه م31/12/2119 تنننننناري 

  سننننا  علننننى والشننننحن الترحيننننل لقسنننن  النفطيننننة الحسننننابات ن ننننام يقنننندم  ن يسننننتطع لنننن  عونننننه( عليهننننا المنننندعى
 والءايننننننة الهنننننندف الن ننننننام مننننننما لبنننننيليُ  (فيننننننه   طنننننناء وال عيننننننوب ال متةنننننامال   عننننننامال   ن ننننننام  ر) بالينننننند مفتننننناح
 والتصنننننميمية واإلجرائينننننة الحسنننننابية والعينننننوب األ طننننناء ظهنننننور تةنننننرار بسنننننبر وذلننننن  ؛األجلهننننن م ُرننننن النننننمر

 الفنيننننة اللبننننرة  وضننننحته لمننننا وفقننننا    ارجهننننا مننننن وليسنننن  التحليليننننة الدراسننننة دا ننننل مننننن منننني التنننني والتنفيميننننة
 .الثالثية

  تنننننناري/ 462/ رقنننننن  القننننننرار إرنننننندار ثنننننن  ومننننننن نننننننمارإ بتوجيننننننه اإلدارة إجننننننراءات يجعننننننل الننننننمر األمننننننر ومننننننو
 مرجعهنننننا عنننننن رننننندرت قننننند حسنننننابه علنننننى والتنفينننننم المتعهننننند منننننن األعمنننننال سنننننحر المتضنننننمن م2/5/2116

 القننننننرار بإلءنننننناء المتعلننننننق جانبهننننننا فنننننني الماثلننننننة النننننندعو   ويجعننننننل السننننننلي  القننننننانوني محلهننننننا وفنننننني الملننننننتج
 يالقننننننانون المسننننننتند إلننننننى مفتقننننننرة العقنننننند قيمننننننة بكامننننننل المتمثلننننننة مسننننننتحقاتها عافننننننة بنننننندفع والمطالبننننننة المننننننمكور
 مننننننن بنننننندءا   الننننننامن مننننننن طننننننويال   ردحننننننا   عليهننننننا المنننننندعى اإلدارة ترا نننننني  ن إالي  موضننننننوعا   بننننننالرفض وجننننننديرة
 م26/3/2112 فننننننني المننننننن رخ اإلننننننننمار توجيننننننه إلنننننننى ورنننننننوال   م31/12/2119 فنننننني المباشنننننننرة  منننننننر إعطنننننناء

 لءاينننننة المتعهننننند حسننننناب علنننننى بالتنفينننننم قيامهنننننا عننننندمو  م2/5/2116 بتننننناري  األعمنننننال سنننننحر إلنننننى ثننننن  ومنننننن
 منننننن رافقنننننه ومنننننا التعاقننننند معطينننننات الفتنننننرة تلننننن  طنننننوال فينننننه تءينننننرت سننننننوات ثمنننننان منننننن ألعثنننننر  ر ريلنننننهتا

 تلنننننن  المتعهنننننند ويتحمننننننل قائمننننننة العقديننننننة الرابطننننننة تبقننننننى  ن المعقننننننول مننننننن فلننننننيس  باألسننننننعار حنننننناد ارتفنننننناع
 .مستقبال   حسابه على تنفيمما حال في الفروق 

 مضننننني بعننننند  ننننننه م26/4/2113 فننننني الم ر نننننة بمنننننمكرتها  وضنننننح  قننننند عانننننن  اإلدارة  ن عنننننن فضنننننال   منننننما
 المتابعننننة الممكننننن  يننننر مننننن جعلنننن  جدينننندة عمننننل ومتطلبننننات واقننننع مننننناق  ن الطبيعنننني فمننننن سنننننوات ثمنننناني
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 مننننن السننننابقة العمننننل مراحننننل بكننننل الن ننننر إعننننادة يسننننتلام بننننل عننننندما توقننننف التنننني النقطننننة مننننن المشننننروع بهننننما
 العقدينننننة العالقنننننة اعتبنننننار منننننمك النننننةوالح معننننند  فنننننال وبالتنننننالي والتنفينننننم البرمجنننننة إلنننننى التصنننننمي  إلنننننى الدراسنننننة
 التنفيننننننم بفننننننروق  المدعيننننننة الجهننننننة مطالبننننننة مننننننن عليهننننننا المنننننندعى االدارة جهننننننة ومنننننننع منتهيننننننة البحننننننث منننننندار
 .حسابها على

 الت مينننننننات عننننننادةبإ اإلدارة لاامبننننننإ المتعلننننننق( الطاعنننننننة) المدعيننننننة الجهننننننة لطلننننننر بالنسننننننبة نننننننهإ حيننننننث ومننننننن
 الحننننننق  عطنننننن  قنننننند 2114 لعننننننام/ 451/ رقنننننن  المرسننننننوم مننننننن/ 42/ المننننننادة مننننننن(  ) الفقننننننرة فننننننإن النهائيننننننة
 والضننننننرر العطننننننل لقنننننناء الجننننننااء مننننننن عنننننننوع وتوقيفاتننننننه  ت ميناتننننننه عننننننل  و بننننننبعض المتعهنننننند بتءننننننري  لننننننإلدارة
 سننننننبيل ال المننننننمكور بننننننالنج عمننننننال   فإنننننننه وبالتننننننالي األعمننننننال تنفيننننننم سننننننحر بسننننننبر لهننننننا تعرضنننننن  اللننننننمين

 مثنننننار التعهننننند تنفينننننم لحسنننننن ضنننننمانا   المقدمنننننة النهائينننننة الت ميننننننات بإعنننننادة لطلبهنننننا المدعينننننة الجهنننننة جابنننننةإل
 .األعمال بسحر اإلدارة قرار ومشروعية ورحة العقدية التااماته بتنفيم  اللهإ ثب   ن بعد البحث

  سنننننا  علنننننى قائمنننننة عليهنننننا والمننننندعى المدعينننننة الجهنننننة طعنننننون  تةنننننون  تقننننندم منننننا مننننند  فننننني ننننننهإ حينننننث ومننننن
 الننننمر الطعننننين الحكنننن  يكننننون  وبالتننننالي بننننالقبول حقيقننننة ومنننني منهننننا شننننطر فنننني ن والقننننانو  الواقننننع مننننن رننننحيح

 تمهينننندا   لءنننناءباإل وجننننديرا   قضننننائه فنننني الصننننواب جانننننر قنننند بيانننننه المتقنننندم األسننننا  علننننى النننندعو   يعننننالج لنننن 
 مطالبننننننة مننننننن عليهننننننا المنننننندعى االدارة جهننننننة ومنننننننع منتهينننننة البحننننننث مثننننننار العقديننننننة العالقننننننة باعتبننننننار للحكننننن 
  .طلبات من ذل  تجاوز ما ورفض حسابه على التنفيم بفروق  المتعهد

 "األسباب لهذه"
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .شكال   الموحدين الطعنين قبول: حوأ  

 .الطعين الحك  وألءاء منهما شطر في موضوعا   قبولهما: ثانيا  

 .شكال   الدعو   قبول: ثالثا  

 2119/د/143/ رقننننن  العقننننند موضنننننوع العقدينننننة العالقنننننة واعتبنننننار منهنننننا شنننننطر فننننني موضنننننوعا   قبولهنننننا: فابعكككككا  
 الجهنننننننة مطالبنننننننة منننننننن عليهنننننننا المننننننندعى اإلدارة جهنننننننة ومننننننننع الطنننننننرفين منننننننن منتهينننننننة 23/12/2119 تننننننناري 

 2/5/2116 تنننننننناري / 462/ رقنننننننن  القننننننننرار بموجننننننننر حسننننننننابه علننننننننى التنفيننننننننم بفننننننننروق ( المتعهنننننننند) المدعيننننننننة
 .طلبات من ذل  تجاوز ما ورفض
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 وتضنننننمينهما إليهمنننننا المحاعمنننننة درجتننننني فننننني الننننندعو   طرفننننني منننننن ةالمسنننننلف الرسنننننوم نصنننننف إعنننننادة :خاكإكككككا  
  .ل/ 511/ منهمنننننننا وكنننننننل منارنننننننفة اللبنننننننرة ونفقنننننننات المصننننننناريم الطنننننننرفين وتضنننننننمين  نننننننراآل النصنننننننف

 .لم دية الطعن عفالة بدل وأعادة المحاماة  تعاب مقابل

 9/1111/ 22 ـل الموافق هـ2/2/2222 في علناً  وتلي صدر قرار
 

 الج تجو فئيساف                           الجإتشاف                        الجإتش            
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 م1111( لعام 5/ع/194القرار رقم )
 م1111( لعام 1294/5في الطعن ذي الرقم )

اوككككككككتلخ اأجتهاد على حن العلد ر خ الجتتمب وللن كان ر خ كألم  ةي الج ال العام بإككككككككبب جأم  -
ة إلى إث اب فوابطها التعاسد و بالًتابو إّأ حن تأ  ذ األعجال كن سبل الجتعهد بأان على تًليل اإلدافة عاد

رك مي كن اإلدافة استضكته الضخوفة والظخو  الطافئو التي حااطت بالعجل التي لي تتإ  أت ا  األةمل 
لو آلثاف اللانمنيو الأارككككككواإلجخاناب الجلخفة ةي حنظجو العلمد   عل الطخة ن حكام علد ةعلي يختب كاةو ا

 عأه وذل  ط لا  لجا جخى عليه اأجتهاد ةي ك لس الدولو بلإجيه اللضائي واأوتشافي.
ةإنه حضكككككككككيل إلى  3117/ لعام 23( كن سانمن ك لس الدولو فسي /12-8ط لكا  ألاتكام الجادت ن   -

سد و جأازعاب اإلدافيوو صاةها بالأظخ ةي وائخ الاختصا  جديد يتجثل ةي اختك تجو اللضكان اإلدافي 
تل  اللائجو ك  إادى ال هاب العاكو وكانت ناركككلو عن  بأنهاالجأازعو اإلدافيو العام  ةله اللانمن عخ  

كإكككألو لها عنسو بالجصكككل و العاكو وتصكككخةت اإلدافة بشكككأنها بمةككك ها وكككلطو عاكو كن خنل تطب ق 
صكككا  كأعلدا  لج لس الدولو ختازعو   عل اأفوابط اللانمن العام على تل  الماسعوو و ن وجمد هذه الجأ

 به لو سضان إدافيو كأاط ذل .
 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 إن المحكمة اإلدارية العليا

م بمقر مجلس 14/4/2121ه الموافق 23/11/1441في الجلسة العلنية التي عقدتها يوم الثالثاء الواقع في 
 تشارين:الدولة بدمشق بالهيئة المشكلة من المس

 السيد محمد عامر الحمور                   رئيسا  

 السيد نبيل كرابيلي                          عضوا  

 السيد فرا  شاوردر                        عضوا  

 بحضور مفوض الدولة القاضي السيد عمار الصوطرر.

 إ.ع( وكيلهما المحامي األستاذ )ز.خ(.-: ) .خال هو الطاعأو
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 دكككككككككككض

ُتمثله -إضافة لوظيفته-: المدير العام للم سنسة العامة لمياك الشرب والصرف الصحيال هو الجطعمن ضكدها
 إدارة قضايا الدولة.

 "المحكمة"
 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.

 ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية.

ضنننننننننننية تتحصنننننننننننل كما اسنننننننننننتبان من األوراق في  ن اإلدارة المدعية )الطاعنة( تقدم  ومن حيث إن وقائع الق
تم   23/12/2115بعريضننننننننننننننة دعواما الماثلة إلى ديوان محكمة القضنننننننننننننناء اإلدارر مبينة فيها  نه وبتاري  

 ملاطبة اإلدارة من قبل إدارة الملابرات الجوية بضنننننننرورة حفر لبار اسننننننننتةشننننننننافية حول فرع المنطقة الجنوبية
على  ن يكون ذلن  على وجنه السننننننننننننننرعنة القصننننننننننننننو   وتبعنا  لنملن  قام  اإلدارة المدعى عليها بتةليم الجهة 
ة  ه إلى محيط الفرع الممكور والبدء بحفر اآلبار المطلوبة ن را  للضننننرورات األمنية الملحي المدعية شننننفهيا  للتوجي

  شية تسلل اإلرمابين عن طريق  نفاق ت  حفرما تح  الفرع.

عتبار الجهة المدعية متلصنننننننصنننننننة بحفر اآلبار فقد بادرت مباشنننننننرة إلى تنفيم األعمال المطلوبة وذل  وعلى ا 
ه من 149بحفر / / بئر بن عمناق ملتلفنة حينث بلءن  قيمنة األعمال المنجاة حسننننننننننننننبما جاء في التةليم الموجي

 / ل. .4131113111اإلدارة إلى وزارة الموارد المائية مبلق وقدرك /

اإلدارة المدعى عليها عن تسننننننننننننننديد المبلق الممكور رضنننننننننننننناء  للجهة المدعية فقد كان  الدعو   ون را  المتناع
 الماثلة التي تت يا الحك  للجهة المدعية بالمبلق الممكور مع التعويض.

( تاري  646/4ومن حينث إننه وبنتيجنة المحاعمة فقد  رنننننننننننننندرت المحكمة الممكورة قرارما المطعون فيه رق  )
صننننناح مجلس الدولة بهيئة ا توالمتضنننننمن عدم  2119لعام  2646/4عو  رق   سنننننا  بالد 24/9/2119

دارر يمر بمراحل ملتلفة متعددة قضننننننننناء إدارر بالن ر في الدعو  الماثلة وذل  ت سنننننننننيسنننننننننا  على  ن العقد اإل
جعل يسومة ضمن قانون العقود النافم  وأن عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين يحدد حقوقهما والتااماتهما مر 

 صاح مجلس الدولة.ا ت مر الن ر بالدعو   ارجا  عن 

ومن حينث إن العقند  ير المكتوب ولئن كنان  ير من لوف في المجننال العننام بسننننننننننننننبنر جنوح اإلدارة عنادة إلى 
إثبنات روابطهنا التعناقندينة بالةتابة إالي  ن تنفيم األعمال من قبل المتعهد بناء على تةليم شننننننننننننننفور من اإلدارة 

ورة وال روف الطارئة التي  حاط  بالعمل التي ل  تتسننننع التباع األرننننول واإلجراءات المقررة اقتضننننته الضننننر 
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في  ن مة العقود يجعل الطرفين  مام عقد فعلي يرتر كافة اآلثار القانونية الناشننننننئة عنه وذل  طبقا  لما جر  
 عليه االجتهاد في مجلس الدولة بقسميه القضائي واالستشارر منم  مد بعيد.

/ لعام 32( من قانون مجلس الدولة رق  /14-3ن حيث إنه وفضال  عن ذل  فإنه وطبقا  ألحكام المادتين )وم
 صنننارنننها بالن ر في سنننائرا تصننناح جديد يتمثل في ا تفإنه  ضنننيم إلى محكمة القضننناء اإلدارر  2119

القننائمننة مع إحنند  الجهننات المنننازعننات اإلداريننة  وقنند عريف فقننه القننانون اإلدارر المنننازعننة اإلداريننة بنن نهننا تلنن  
العامة وكان  ناشئة عن مس لة لها عالقة بالمصلحة العامة وتصرف  اإلدارة بش نها بورفها سلطة عامة من 

  الل تطبيق روابط القانون العام على تل  الواقعة.

 ومن حيث إن المنازعة المطروحة تتوافر فيها شروط وعنارر المنازعة اإلدارية الملمع إليها.

حيث إنه وفي مد  ما تقدم يكون طعن الجهة المدعية مرتةنا  إلى  سننننننننا  رننننننننحيح من الواقع والقانون ومن 
صننننناح مجلس الدولة بهيئة قضننننناء إدارر بالن ر ا تومو حقيق بالقبول تمهيدا  إللءاء الحك  الطعين وأعالن 

 في الدعو  الماثلة.

 "لهذه األسباب"
 حكمت المحكمة بما يلي:

 شكال . : قبول الطعنحوأ  

 : قبوله موضوعا  وألءاء الحك  الطعين.ثانيا  

 صاح مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارر في الن ر بالدعو  الماثلة.ا ت: إعالن ثالثا  

 : إعادة الملف إلى محكمة القضاء اإلدارر للن ر ب سا  النااع  روال .فابعا  

جهة اإلدارة المطعون ضننندما المصننناريم  : إعادة رسنننوم الطعن وبدل كفالته للجهة الطاعنة وتضنننمينخاكإككا  
 و لف ليرة سورية مقابل  تعاب المحاماة.

 م22/9/1111ه الموافق في 2222قرارًا صدر وتُلي علنًا في  /  /
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1111( لعام 4/ع/154القرار رقم )
 م1111( لعام 1484في الطعن ذي الرقم )

صكككككا  لدى ك تجو الألض هي الجلتصكككككو سانمنا  ةي ت ديد الجخج  اللضكككككائي ختإن رخةو تأاز  اأ -
ن صككككا  فيجا ب ختالجلتص للأظخ بأوككككا  الأزا  ةي اال وجمد التأاز  اإل  ابي حو الإككككلبي على اأ

 اللضان اإلدافي واللضان العادي.
به لو سضككان إدافي ةي الجأازعاب الأارككلو ب ن اإلدافة والجتعهد ةي اال ات اعها   لتص ك لس الدولو-

حوككككلمب الشككككخان الج ارككككخ لتأك ن ااتياجاب الجخةق العام الذي تتملى إدافتهو وككككّيجا وحن حوككككلمب تأك ن 
  لمم على ت ادل اأ  اب واللبمل ب ن  ال اتمفة( ااتياجاب ال هو العاكو عن طخيق الشككككككككخان الج ارككككككككخ

اإلدافة والجتعاسد كعها عن طخيق ت خي ل ان الشكككككخان عن الإكككككعخ األنإكككككب الجنئي لإلدافة وذل  لتأك ن 
 اأاتياجاب بالإخعو الجطلمبو وبأولمب ك إطو كأاط ذل .

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 إن المحكمة اإلدارية العليا

م بمقر مجلس 26/4/2121ه الموافق 1441/  في الجلسنننننننننننننة العلنية التي عقدتها يوم األحد الواقع في   /
 الدولة بدمشق بالهيئة المشكلة من المستشارين:

 المستشار الدكتور محمود الصالح                 رئيسا  

 المستشار حسام شويكي                          عضوا  

 عضوا     المستشار فرا  شاوردر                      

 لقاضي حسن علي.بحضور مفوض الدولة ا

 

 : ) .ح( وكيله المحامي )ب.ز(.ال هو الطاعأو

 دكككككككككككض
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محامية ُيمثله ال-إضنننننننافة لوظيفته-: المدير العام للشنننننننركة العامة للفوسننننننفات والمناج ال هو الجطعمن ضككككدها
 )م.ع(.

 "المحكمة"
 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.

 قد استوفى إجراءاته الشكلية.ومن حيث إن الطعن 

 تقدم-الطاعنة-ومن حيث إن وقائع القضنننننننننننية تتحصنننننننننننل كما اسنننننننننننتبان من األوراق ب ن وكيل الجهة المدعية
بعريضننننننننة دعواك إلى محكمة القضنننننننناء اإلدارر في حمج وقد جاء فيها ب ن الجهة المدعية تعمل تاجرا  لقطع 

قام  اإلدارة المدعى عليها بشنننراء بعض القطع والمعدات  المعدات الهندسنننية واآلليات الثقيلة واإلرنننالح  وقد
 وحتى تاريله تتعامل مع الجهة المدعية. 2166عن طريق الشراء المباشر ومنم عام 

( 1163قنامن  اإلدارة المندعى عليهنا بتبليق الجهنة المندعينة بالهاتف المسننننننننننننننجل رق  ) 31/5/2113وبتناري  
/ ل.  دون وجه حق مما كان  معه الدعو  الماثلة 2433211والمتضننننننننمن الطلر منها تسننننننننديد مبلق قدرك /

الهادفة إلى إلءاء قرار المطالبة الممكور ت سنننيسنننا  على  نه وبموجر طريقة الشنننراء المباشنننر فإن اإلدارة تشنننكل 
لجان تنتقي  فضننل العروض لمصننلحة اإلدارة وب قل األسننعار  وأن الجهة المدعية ل  ُتلام تل  اللجان بالشننراء 

 ما بالعكس فإن عرض الجهة المدعية كان يتناسر مع مصلحة اإلدارة المدعى عليها.من عند

ومن حيث إن جهة اإلدارة المدعى عليها قد دفع  الدعو  طالبة ردما موضنننننوعا  ت سنننننيسنننننا  على  ن المطالبة 
/ا جناءت بنناء  على طلر من الهيئة المركاية للرقابة والتفتي  حيث تبيين ل ا وجود ارتفاع هبنالمبلق المنمكور إني

 في األسعار الرائجة بتاري  الشراء.

( تنناري  49ومن حيننث إنننه وبنتيجننة المحنناعمننة فقنند  رننننننننننننننندرت المحكمننة المننمكورة قرارامننا المطعون فيننه رق  )
صننننننننناح مجلس الدولة بهيئة ا توالمتضنننننننننمن إعالن عدم  254/2119بالدعو  رق   سنننننننننا   3/11/2119

على  ن اإلدارة اتبع   سنننننننلوب الشنننننننراء المباشنننننننر لت مين ت سنننننننيسنننننننا  قضننننننناء إدارر بالن ر في الدعو  الماثلة 
احتينناجنناتهننا عن طريق الفنناتورة المقنندمننة من الجهننة المنندعيننة و نننه ل  يت  تن ي  عقنند بين الطرفين تتوافر فيننه 

هيئة صاح مجلس الدولة با تعنارر العقد اإلدارر لمل  فإن المنازعات الناشئة عن تل  الفاتورة تلر  عن 
 إدارر.قضاء 

ومن حيث إن الجهة المدعية ولعدم قناعتها بالقرار الممكور فقد بادرت للطعن به طالبة إلءاءك والحك  بإعالن 
اح ص تصناح مجلس الدولة ت سنيسنا  على  ن العقد موضوع الدعو  مو عقد إدارر وأن  رفة تنازع االا ت
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إلى  ن  21/2114بالدعو  رق   سا   23/11/2114( تاري  3لد  محكمة النقض قد انته  بقرارما رق  )
 صاح للن ر بمنازعاته للقضاء اإلدارر. تالشراء المباشر يعد عقدا  إداريا  ويعود اال

صننننننننننننننناح لنند  محكمننة النقض مي  تومن حيننث إنننه وفي البنندء ال بنند من اإلشنننننننننننننننارة إلى  ن  رفننة تنننازع اال
بي  و النااع في حال وجود التنازع اإليجاالملتصة قانونا  في تحديد المرجع القضائي الملتج للن ر ب سا  

 صاح فيما بين القضاء اإلدارر والقضاء العادر. تالسلبي على اال

ومن حيث إن المحكمة الممكورة وبقرارما لنف المكر تةون قد حددت المرجع القضننننننننننننننائي الملتج للن ر في 
ق العام المباشر لت مين احتياجات المرف المنازعات الناشئة بين اإلدارة والمتعهد في حال اتباعها  سلوب الشراء

المر تتولى إدارته سنييما  ن  سنلوب ت مين احتياجات الجهة العامة عن طريق الشراء المباشر يقوم على تبادل 
االيجاب والقبول بين اإلدارة والمتعاقد معها عن طريق تحرر لجان الشننراء عن السننعر األنسننر المالئ  لإلدارة 

 جات بالسرعة المطلوبة وب سلوب مبسط.وذل  لت مين االحتيا

وبمقتضنننننننننننى  حكام  2119( لعام 32ومن حيث إنه وفضنننننننننننال  عن ذل  فإن قانون مجلس الدولة الجديد رق  )
صنننارنننها بالن ر ا تصننناح جديد لمحكمة القضننناء اإلدارر يتمثل في ا ت( منه قد  ضننناف 14-3المادتين )

 في سائر المنازعات اإلدارية.

انون اإلدارر قنند عريف المنننازعننة اإلداريننة بنن نهننا تلنن  القننائمننة مع إحنند  الجهننات العننامننة ومن حيننث إن فقننه القنن
وكان  ناشئة عن مس لة لها عالقة بالمصلحة العامة وتصرف  اإلدارة بش نها بورفها سلطة عامة من  الل 

 تطبيق روابط القانون العام.

 وعنارننننر المنازعة اإلدارية الملمع إليها لمل ومن حيث إنه ثاب  ب ن المنازعة المطروحة تتوافر فيها شننننروط 
 تءدو محكمة القضاء اإلدارر ملتصة بالن ر في  سا  النااع الماثل.

ومن حيث إنه وفي مدر ما تقدم يكون طعن الجهة المدعية مرتةنا  إلى  سننننننننا  رننننننننحيح من الواقع والقانون 
ر مجلس الدولة بهيئة قضننننناء إدارر بالن صننننناح ا تومو حقيق بالقبول تمهيدا  إللءاء الحك  الطعين وأعالن 

 في الدعو  الماثلة.

 "لهذه األسباب"
 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول الطعن شكال .حوأ  
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 : قبوله موضوعا  وألءاء الحك  الطعين.ثانيا  

 صاح مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارر في الن ر بالدعو  الماثلة.ا ت: إعالن ثالثا  

 دعو  إلى محكمة القضاء اإلدارر للن ر ب سا  النااع  روال .: إعادة ملف الفابعا  

: إعادة رسنننوم الطعن وبدل كفالته للجهة الطاعنة وتضنننمين جهة اإلدارة المطعون ضننندما المصننناريم خاكإككا  
 و لف ليرة سورية مقابل  تعاب المحاماة.

 م18/9/1111ه الموافق 2222قرارًا صدر وتُلي علنًا في   /  /
 

 الجإتشاف                             الجإتشاف                             فئيس الج تجو           
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 م1112( لعام 4/ع/112القرار رقم )
 م1112( لعام 255في الطعن ذي الرقم )

 األةكككل حن تلاضكككي ةخو  األوكككعاف حو التعميض اللانمني الجلخف بجمجب حنظجو حاتام العلمد لدى وزافة
الدةا  هم حن  لمم الجتعهد بتأ  ذ العلد وةق الجماة اب والشخوط الج ددة فيه وبدةتخ الشخوط اللاةو 
والعكاكوو و ن افتًاب الجتعهد ألعجال الغ  وثبمب ذل  ب تي سضكككككككككائي سطعي   مل دون اوكككككككككت لاسه 

 اذها حوككككاوكككككا  للتعميض الجذكمفو وحوككككا  ذل  عدم إكتانيو اأوككككتأاد إلى ييجو علد و اييييو يتي اتل
 و كأاط ذل .أاتإاب ةخو  األوعاف الجلخفة سانمنا  

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 إن المحكمة اإلدارية العليا

م بمقر مجلس 11/4/2121ه الموافق 1442في الجلسننننننننننننننة العلنينة التي عقندتهنا يوم األحد الواقع في   /  /
 الدولة بدمشق بالهيئة المشكلة من المستشارين:

 ستشار الدكتور محمود الصالح                 رئيسا  الم

 المستشار حسام شويكي                          عضوا  

 عضوا       المستشار فرا  شاوردر                    

 بحضور مفوض الدولة القاضي حسن علي.

 

 إضافة لمنصبه.-: وزير الدفاعال هو الطاعأو

 إضافة لوظيفته.-لمهمات في وزارة الدفاعمدير إدارة ا                

 "ُتمثلهما إدارة قضايا الدولة"                                                             

 دكككككككككككككككككككض
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 : ) .د( وكيله المحامي األستاذ )ف.ب(.ال هو الجطعمن ضدها

 "المحكمة"
 وبعد المداولة.بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات 

 ومن حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية.

ومن حيث إن وقائع ممك الدعو  تتحصننننننل حسننننننبما اسننننننتبان من الوثائق المبرزة  ن وكيل الجهة المدعية تقدم 
بنندعو   مننام محكمننة القضننننننننننننننناء اإلدارر مرفقننا  عننددا  من الوثننائق جنناء فيهننا  ن الجهننة  2/11/2116بتنناري  

( لعام 2المباشننننننننننننننر رق  )المدعية تعاقدت مع اإلدارة المدعى عليها بموجر عقد بالتراضنننننننننننننني )ع/ط( االتفاق 
لتوريننند قمننناش مموك مماو  وتربروف وقمننناش مموك مماو  لبننندلنننة الضننننننننننننننبننناط بقيمنننة إجمنننالينننة قننندرمنننا  2115

/  شهر وت  تةليم الجهة المدعية بالربع الن امي  و نه  ثناء فترة 6/ ل.  وبمدة تنفيم /2311533513111/
قع الجهة المدعية بلسنننننائر مادية فادحة جراء ارتفاع تنفيم العقد حد  ارتفاع مائل ب سنننننعار مواد العقد مما  و 

 سنننعار مواد العقد لمل  تقدم  بالدعو  الماثلة طالبة منح التعويض عن ممك اللسنننائر اسنننتنادا  ألحكام القرار 
من تاري  االسننننننننننننتحقاق وحتى  %5مع الفائدة القانونية بنسننننننننننننبة  19/3/2114( تاري  24965الوزارر رق  )
 الوفاء التام.

حيث إن جهة اإلدارة المدعى عليها طلب  رد الدعو  ت سننننيسننننا  على  نه ت  تشننننكيل لجنة لدراسننننة مطلر ومن 
الجهنة المندعية بالتعويض عن فروقات األسننننننننننننننعار حيث انته  اللجنة إلى عدم  حقيتها بفروقات األسننننننننننننننعار 

 .%15جاوز الن كون الايادة الحارلة ال تت 19/3/2114( تاري  24965استنادا  إلى القرار الوزارر )

 سنننا   4/2/2113( تاري  91وبنتيجة المحاعمة  رننندرت المحكمة الممكورة قرارما المطعون فيه ذر الرق  )
والمر  لص  فيه إلى إلاام اإلدارة المدعى عليها ب ن تدفع للجهة المدعية مبلءا  وقدرك  2113( لعام 1462)
موضوع الدعو  إلى ل ر ما جاء في القرار / ل.  كتعويض عن فروق  سنعار مواد العقد 36134343143/

 الطعين استنادا  إلى اللبرة الفنية الثالثية الجارية  مامها.

ومن حينث إن جهنة اإلدارة بنادرت للطعن بنالقرار المنمكور على اعتبنار  ننه جاء مبنيا  على ملالفة في تطبيق 
ي حال واد العقد  الل فترة تنفيم العقد وفالقانون وت ويله وت سنننننيسنننننا  إلى  نه ل  يطر   ر ارتفاع على  سنننننعار م

 التي يتحملها المتعهد. %15وجودما فهي تقع ضمن نسبة الن

ومن حيث إن المحكمة اإلدارية العليا  جرت  برة فنية بمعرفة  مسنننننننننة  براء لدراسنننننننننة طلبات الجهة المدعية 
 المطعون ضدما وبيان  برته  ور يه  الفني بش نها.
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وقد  لصننننننننننننننوا فيه إلى  ن التعويض  12/11/2119راء بتقرير  برته  الم رخ في وحيث تقدم السننننننننننننننادة اللب
دوا على منمك النتيجة بموجر تقرير 54131153153المسننننننننننننننتحق للمتعهند المطعون ضنننننننننننننندك بلق / / ل.  و عني

 .26/11/2119 برته  التةميلي الم رخ في 

ا  على تقرير اللبرة اللماسننننننننننية تعقيب 1/3/2121ومن حيث إن جهة اإلدارة الطاعنة تقدم  بممكرة بجلسننننننننننة 
إضافة إلى  ن  %15التةميلي م كدة  ن الايادة الحارلة في  سعار مواد العقد في حال وجودما ال تتجاوز الننن

الجهة المدعية ت  تجريمها بعدة جنايات ومن ضمنها جنايات الء  بالتعاقد مع الدولة وفق ما مو ثاب  بقرار 
 .2113( لعام 515رق  ) المحكمة العسكرية الثالثة بدمشق

 سننننننننا   9/3/2113( تاري  515ومن حيث إنه بالعودة إلى قرار المحكمة العسننننننننكرية الثالثة بدمشننننننننق رق  )
المبرز بملف الدعو   نه ت  مالحقة عددا  من الضنننننننننننباط ورنننننننننننف الضنننننننننننباط والعاملين  2113( لعام 513)

يننث ثبنن  ارتةننابه   عمننال    وتجنناوزات المنندنيين في إدارة المهمننات في وزارة النندفنناع وبعض المتعهنندين ح
 وسلبيات على حساب الصالح العام وردر بحقه  حك  من قبل المحكمة الممكورة.

و نه قد تبيين من قرار المحكمة العسننكرية الممكور لنفا   ن من بين العقود التي وقع  فيها ملالفات من جانر 
 موضوع الدعو . 2115( لعام 2قد رق  )القائمين على اإلدارة في ذل  الوق  والمتعهدين مو الع

ومن حيث إنه يجر  ن يكون معلوما   ن تقاضني فروق األسنعار  و التعويض القانوني المقرر بموجر  ن مة 
 حكام العقود لد  وزارة الدفاع مو  ن يقوم المتعهد بتنفيم العقد وفق الموارنفات والشروط المحددة فيه وبدفتر 

ن ارتةاب المتعهد ألعمال الء  وثبوت ذل  بحك  قضننننننائي قطعي يحول دون الشننننننروط اللارننننننة والعامة  وأ
اسنننتحقاقه للتعويض الممكور  و سنننا  ذل  عدم إمكانية االسنننتناد إلى قيمة عقدية حقيقية يت  اتلاذما  سننناسنننا  

رية  ثناء االحتسنننناب فروق األسننننعار المقررة قانونا   وال يءير من ممك النتيجة ما انته  إليه اللبرات الفنية الج
/ا ت  على  السننننير بالدعو  ت سننننيسننننا  على  ن السننننادة اللبراء حين قاموا بإجراء  برته  واحتسنننناب التعويض إني
 سننننننننننننا   ن مواد العقد مي مواد مطابقة للموارننننننننننننفات المطلوبة مما يتعيين معه االلتفات على ما انته  إليه 

  بدت دفعها بالحك  الجاائي بآ ر ممكرة تقدم  بها بعداللبرة الفنية في مما الشنن ن سننييما و ن اإلدارة الطاعنة 
 إجراء اللبرات الفنية.

 نه اسنننننننننننتجدت  مور في الدعو   24/1/2121و ما لجهة ما  بدته الجهة الطاعنة بممكرتها المبرزة بجلسنننننننننننة 
 ( لعام396الجاائية والحك  الصنننننننادر عن المحكمة العسنننننننكرية الثالثة ورننننننندر حك  جديد عن المحكمة برق  )

فإنه وبالعودة إلى مما الحك  يتبيين  نه ت  تلفيض العقوبة الصادرة على المطعون ضدك فقط  وبالتالي  2121
ال ت ثير للحك  الجديد على ما انته  إليه ممك المحكمة وفق ما سنننننننننلف إيضننننننننناحه في الطعن الماثل من عدم 

 ضوع الدعو . حقية الجهة المطعون ضدما بالتعويض عن ارتفاع  سعار مواد العقد مو 
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ومن حيث إن الحك  إذ سنننننننار على  ير النهج سنننننننالف المكر يكون متعيين اإللءاء تمهيدا  لوضنننننننع األمور في 
 نصابها السلي  والحك  برفض الدعو  موضوعا .

 "لهذه األسباب"
 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول الطعن شكال .حوأ  

 : قبوله موضوعا  وألءاء الحك  الطعين.ثانيا  

 : قبول الدعو  شكال  ورفضها موضوعا .ثالثا  

 ( ل.  مقابل  تعاب المحاماة.1111: تضمين الجهة المطعون ضدما المصاريم و)فابعا  

 م22/2/1112ه الموافق في 2224قرارًا صدر وتُلي علنًا في   /  /
 فئيس الج تجو  الجإتشاف                             الجإتشاف                                      
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 م1112( لعام 4/ع/412القرار رقم )
 م1112( لعام 1811في الطعن ذي الرقم )

إن ك اضخ اأوتنم األولي والأهائي التي تأظجها اإلدافة أ تعد ك اضخ فوجيو وأ تتجت  باللمة الثبمتيو 
ل ط الخوككجيو إّنجا ُتأظي كن سبب  ث أ  جتن إث اب عتإككها إّأ بالتزويخو ب إكك ان حن الج اضككخ والضككبم 

الضكابطو العدليو وال هاب التي تجأح هذه الصك و بجمجب ةكتمال ونصكم  تشخيعيو خاةوو و ن نظام 
العلمد الأاةذ سد خن كن الأص على ذل  ةكككككخااوو وعليه ةإن ك اضكككككخ اأوكككككتنم التي تأظجها ال هاب 

عاكو وهي ذاب طاب  ةأي ويجتن  العاكو أ تعدو عن كمنها وثائق فوكككككجيو بصككككك تها ةكككككادفة عن جهو
 إث اب عتس كا وفد ة ها باللبخة ال أيو وبالمثائق الخوجيو الجعادلو األخخى. 

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 إن المحكمة اإلدارية العليا

م بمقر مجلس 5/9/2121ه الموافق 1442في الجلسنننننننننننننننة العلنيننة التي عقنندتهننا يوم األحنند الواقع في   /  /
 بدمشق بالهيئة المشكلة من السادة القضاة: الدولة

 المستشار الدكتور محمود الصالح                 رئيسا  

 عضوا      المستشار كارم  الي                         

 عضوا       المستشار فرا  شاوردر                    

 بحضور مفوض الدولة القاضي حسن علي.

 

 ُيمثلها المحامي )م.ب(.-.................................................: شركة ال هو الطاعأو

 دككككككككككككككككككض

 ولة.ُتمثله إدارة قضايا الد-إضافة لوظيفته-: المدير العام للشركة السورية للنفطال هو الجطعمن ضدها
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 "المحكمة"
 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.

 يث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية.ومن ح

 546/3ومن حيث إن الجهة المدعية اسنننننننتدع  طاعنة بالحك  الصنننننننادر عن محكمة القضننننننناء اإلدارر برق  
 والمتضمن: 2235/2121بالدعو  رق   سا   22/11/2121بتاري  

 قبول الدعو  األرلية واالدعاء المتقابل شكال . -1
وألاام الجهنة المندعينة )المندعى عليهنا بنالتقنابنل( بن ن تدفع لإلدارة  قبول االدعناء المتقنابنل موضننننننننننننننوعنا   -2

من القيمة اإلجمالية للعقد موضننننننننننننننوع الدعو  لقاء  %21المندعى عليهنا )المدعية بالتقابل( نسننننننننننننننبة 
  رامات الت  ير المترتبة عليها لعدم تنفيم العقد الممكور وفق الشروط والموارفات الفنية المطلوبة.

 رلية موضوعا .رفض الدعو  األ -3

والتمسننننننننن  في طعنها الماثل إلءاء الحك  الطعين والحك  لها بطلباتها المثارة بالئحة االدعاء ت سنننننننننيسنننننننننا  على 
 ملالفة الحك  المطعون فيه لثرول والقانون ملالفة تجلي  في الت ويل والتطبيق.

درجة األولى تر  ت ييد الحك  ومن حيث إن ممك المحكمة وبما لها من حق الرقابة على األحكام الصنننننننننادرة بال
الطعين فيما انتهى إليه من نتيجة وفيما قام عليه من  سنننننباب و سنننننانيد  باسنننننتثناء ما ذمب  إليه تل  المحكمة 
من  ن محاضنننر االسنننتالم األولي والنهائي التي تن مها اإلدارة تعد محاضنننر رسنننمية وتتمتع بالقوة الثبوتية وال 

ر بحسنبان  ن محاضنر والضنبوط الرسمية إنيما ُتن   من قبل الضابطة العدلية يمكن إثبات عكسنها إالي بالتاوي
والجهات التي تمنح ممك الصنننفة بموجر رنننكوق ونصنننوح تشنننريعية  ارنننة  وأن ن ام العقود النافم قد  ال 

ونها دو عن كعالتي تن مها الجهات العامة ال ت من النج على ذل  رننراحة وبالتالي فإن محاضننر االسننتالم
ها ما ورد في عكس رسنننننننننمية بصنننننننننفتها رنننننننننادرة عن جهة عامة ومي ذات طابع فني والتي يمكن إثبات وثائق

 باللبرة الفنية وبالوثائق الرسمية المعادلة األ ر .

ومن حينث إننه وفي مندر ما تقدم يءدو الطعن الماثل جديرا  بالرفض موضننننننننننننننوعا  ويءدو الحك  الطعين جديرا  
 بالت ييد من حيث النتيجة.

 "لهذه األسباب"
 حكمت المحكمة بما يلي:
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 : قبول الطعن شكال .حوأ  

 : رفضه موضوعا  وتصديق الحك  الطعين من حيث النتيجة.ثانيا  

: تضنننننمين الجهة الطاعنة رسنننننوم طعنها ومصنننننادرة بدل كفالته وتضنننننمينها المصننننناريم و لف ليرة سنننننورية ثالثا  
 مقابل  تعاب المحاماة.

 م9/5/1112ه الموافق 2221في   /   /قرارًا صدر وتُلي علنًا 
 الجإتشاف                             الجإتشاف                             فئيس الج تجو           
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 م1112 لعام( 4//ع414القرار رقم )
 م1112لعام ( 4522) في الطعن ذي الرقم

لو تعطي الجتعهد ال ق ةي الجطال و باإلع ان كن تأ  ذ إن انتشكككاف وبان كمفونا أ  شكككتل اوكككت الو كطل
 .التعهد وهي أ  عدو عن كمنه وب ا  لتبخيخ كدة التأخ خ ةي اال اصملهاو كأاط ذل 

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 إن المحكمة اإلدارية العليا

م بمقر مجلس 23/5/2121ه الموافق 1442/  / الواقع في  االحدفي الجلسننننننننننننننة العلنية التي عقدتها يوم 
 : السادة القضاةالدولة بدمشق بهيئتها المشكلة من 

 رئيسا                                المستشار الدكتور محمود الصالح

 عضوا  المستشار كارم  الي                                          

 عضوا    المستشار فرا  شاوردر                                    

 حسن علي.بحضور مفوض الدولة القاضي السيد 

 

  ُتمثله إدارة قضايا الدولة.-إضافة لوظيفته-المدير العام للشركة السورية لالتصاالت: ال هو الطاعأو

 ضككككككككككككككد

 وكيلها المحامي ) .ن(.-شركة )ب.خ( األعمال المحدودة المس ولية ال هو الجطعمن ضدها:
 "المحكمة"

 الطالع على األوراق وسماع اإليضاحات والمداولة.بعد ا

 .جراءاته الشكليةإومن حيث إن الطعن قد استوفى 
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ب ن وكيل الجهة المدعية كان قد تقدم بعريضة -عما تسبان من األوراق-ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل
ها اقدت مع اإلدارة المدعى عليدعواك إلى محكمة القضننناء اإلدارر قائال  فيها ب نه سنننبق للجهة المدعية و ن تع

لت مين القطع التبديلية اللارننننننننننننننة بمكيفات ميرو  المتواجدة  9/11/2119/ ( تاري  95بموجر العقد رق  )
/ ل.  6331663111بصننننننناالت المقاسننننننن  بفروع االتصننننننناالت بالمحاف ات السنننننننورية بقيمة إجمالية مقدراما /

 .15/11/2119تبليءها  مر المباشرة الجارر بتاري    الل مدة تنفيم مقدارما ستة  شهر تبد  من تاري 

( تاري  31221/6/3/2ولعدم تنفيم الجهة المدعية التامها العقدر  ردرت اإلدارة المدعى عليها القرار رق  )
والمتضننننمن سننننحر  عمال العقد من الجهة المدعية والتنفيم على حسننننابها ومصننننادرة الت مينات  16/9/2121

 النهائية.

لجهة المدعية ب نها تعرضننن  لقوة قامرة حال  دون التنفيم فقد بادرت إلى إقامة دعواما الماثلة طالبة ولقناعة ا
في عريضنننننننننننننة دعواما وطلبها العارض الالحق إعفائها من تنفيم العقد وتحرير كفالة الت مينات النهائية وتبرير 

 وألءاء قرار سحر األعمال منها. مدة الت  ير ومنع اإلدارة من مطالبتها بءرامات الت  ير ووقف تنفيم

وت سننس الجهة المدعية دعواما على القول ب نها تعرضنن  لقوة قامرة بسننبر العقوبات االقتصننادية المتصنناعدة 
 المفروضة على البالد وتفشي وباء كورونا المر تسبر بشلل المعامالت سييما و ن المواد من مصدر  وروبي.

ا تقدم  بادعاء متقابل التمسنننننننننننن  فيه إلاام الجهة المدعية بدفع مبلق ومن حيث إن جهة اإلدارة المدعى عليه
( ل.  لقاء قيمة الفرق بين القيمة العقدية وقيمة العقد المتوقع إبرامه على حسننننننننناب الجهة 23639343111)

المدعية مع العطل والضنننننرر والفائدة القانونية وذل  ت سننننننيسنننننا  على  ن المتعهد تقدم بتصننننننريح ُيفيد ب ن جميع 
في البلد و ن ال روف التي تتمس  بها الجهة المدعية كان   بة في العقد موجودة في مستودعاتهالمواد المطلو 

 معروفة لها عند التعاقد وموجودة.

 5/11/2121( تناري  3/م/434ومن حينث إن محكمنة القضنننننننننننننناء اإلدارر كناننن  قند  رنننننننننننننندرت القرار رق  )
مع  16/9/2121( تاري  31221/6/3/2ر المشنننننكو منه رق  )والمتضنننننمن وقف تنفيم المادة الثانية من القرا

إبقاء كفالة الت مينات محجوزة لد  المصننننننرف المر  رنننننندرما شننننننريطة قيام الجهة المدعية بتمديد رننننننالحيتها 
ودفع مصننننننناريم تمديدما وت جيل مطالبة الجهة المدعية بفروق التنفيم على حسنننننننابها كل ذل  إلى حين الب  

تسننننر الدرجة القطعية وفي ضننننوء النتيجة ورفض تنفيم القرار المشننننكو منه فيما يجاوز ب سنننا  النااع بحك  مك
( 3/ط/359ذل   وقد اقترن القرار بتصنننننننننننديقه بدائرة فحج الطعون لد  المحكمة اإلدارية العليا بقرارما رق  )

 .21/2/2121تاري  
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 3/12/2121/م( تاري  439/3ق  )ومن حيث إن المحكمة الممكورة قد  ردرت  يضا  بءرفة المماعرة القرار ر 
والمتضننننننننننننننمن رفض طلنر إلقاء الحجا االحتياطي على  موال الجهة المدعية )المدعى عليها تقابال ( المنقولة 

 .25/4/2121( تاري  3/ط/911و ير المنقولة  وقد اقترن القرار بتصديق دائرة فحج الطعون بقرارما رق  )

ت المحكمة الممكورة وب سننننننننننننننا  النااع القرار المطعون فيه رق  ومن حيث إنه وبنتيجة المحاعمة فقد  رنننننننننننننندر 
المتضمن قبول الدعو  األرلية والطلر العارض  14/1/2121تاري   1391/3( بالدعو  رق   سا  5/3)

موضننننننننننوعا  وأعفاء الجهة المدعية من تنفيم العقد موضننننننننننوع الدعو  وألاام اإلدارة المدعى عليها بتحرير كفالة 
 ائية وأعادتها للجهة المدعية ورفض االدعاء المتقابل موضوعا .الت مينات النه

وقد  سنننننسنننننن  المحكمة الممكورة قضننننناءما على  ن التصننننننريح المقدم من العارض ب ن البضننننناعة حاضننننننرة في 
مسننتودعاته في البلد تقتضننيها شننروط التعاقد  و ن المواد سننيت  اسننتيرادما من اللار  ومي من مصنندر  وروبي 

 قتصادية المتصاعدة ووباء كورونا يشكل قوة قامرة حال  دون التنفيم.و ن العقوبات اال

ومن حينث إن جهنة اإلدارة المندعى عليهنا ولقنناعتهنا بعندم رننننننننننننننوابية القرار الممكور فقد بادرت للطعن طالبة 
 إلءناءك لملنالفتنه لثرننننننننننننننول والقانون ملالفة في الت ويل والتطبيق والحك  من حيث النتيجة برد طلبات الجهة

 المدعية واالستجابة لمطالر اإلدارة في االدعاء المتقابل.

ومن حينث إننه ثنابن  من وثنائق الدعو  ب ن العقد موضننننننننننننننوع الدعو  الماثلة مو ت مين قطع تبديلية وقد  ال 
الملف مما يشعر  ن المتعهد مو المستورد لتل  المواد وبالتالي ل  يعد له بعد ذل  الحق في التمس  بالعقوبات 

صنادية ورنعوبة االسنتيراد التي كان  ماثلة  رال   مامه بتاري  التعاقد سييما و ن العقد مبرم بين الطرفين االقت
وفضنننال  عن ذل  فإن انتشنننار وباء كورونا ال يشنننكل اسنننتحالة مطلقة تعطي المتعهد الحق  2119بنهاية عام 

 ولها.تبرير مدة الت  ير في حال حصفي المطالبة باإلعفاء من تنفيم التعهد ومي ال تعد عن كونها سببا  ل

 ومن حيث إنه ما دام األمر كمل  يءدو المتعهد المطعون ضدك متعهدا  ناعال  عن تنفيم التاامه العقدر.

ومن حينث إن اجتهناد القضنننننننننننننناء اإلدارر قند جر  على  ن الجااء الوفنناق لنةول المتعهنند إنيمنا مو مصننننننننننننننادرة 
طالبته بفروق التنفيم على حسننننننننننننننابه  و بءرامات الت  ير  و  يرما من الت مينات المقدمة من قبله وال مجال لم

 المبالق األ ر .

ومن حيث إنه وفي مدر ما تقدم يءدو طعن جهة اإلدارة جديرا  بالقبول موضوعا  في شطر منه تمهيدا  لتعديل 
ات فالة الت مينالحك  الطعين ووضنننننننع األمور في نصنننننننابها السنننننننلي  وأعالن  حقية اإلدارة الطاعنة بمصنننننننادرة ك

 النهائية للعقد ورفض ما يجاوز ذل  من طلبات الطرفين.
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 "لهذه األسباب"
 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول الطعن شكال .حوأ  

 : قبوله موضوعا  في شطر منه وتعديل الحك  الطعين ليصبح على النحو اآلتي:ثانيا  

 قبول الدعو  والطلر العارض واالدعاء بالتقابل شكال . -1
بوله  موضنننننننننننوعا  في شنننننننننننطر منه  و حقية اإلدارة المدعى عليها )المدعية تقابال ( بمصننننننننننننادرة كفالة ق -2

 الت مينات النهائية للعقد موضوع الدعو  ورفض ما يجاوز ذل  من طلبات الطرفين.

: تضنننننمين الطرفين منارنننننفة فيما بينهما المصننننناريم والرسنننننوم المسنننننلفة في درجتي المحاعمة وكل منهما ثالثا  
 / ل.  مقابل  تعاب المحاماة.511/

 م14/5/1112ه الموافق 2221صدر وتُلي علنًا في   /  /
 الجإتشاف                                الجإتشاف                             فئيس الج تجو          
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 م1112 لعام( 4//ع959القرار رقم )
 م1112لعام ( 2944) في الطعن ذي الرقم

إدافيكا  تتمةخ فيكه كلكدككاب العلكد اإلدافي إذا ككان كبخككا  ك  جهكو عاكو ويهد  إلى  اإل  كاف  عتبخ علكدا  
 3112/ لعام 01تإكككك  خ كخةق عام وكان سد تي اأوككككتأاد ةي كلدكو العلد إلى حاتام نظام العلمد فسي /

ضككككم  العلد ألاتام ب إكككك ان حن خ 3112/ لعام 201ودةتخ الشككككخوط العاكو الصككككادف بالجخوككككمم فسي /
الأككاظي لعلمد ال هككاب العككاكككو إّنجككا  عأي كأح جهككو اإلدافة اكتيككازاب  3112/ لعككام 01اللككانمن فسي /

وووكائل الإكلطو العاكو الجأصكم  عل ها ةي اللانمن الجذكمف  ركخوط اوتثأائيو ر خ كألمةو( اتى لم 
ل  الشككككخوط اأوككككتثأائيو الغ خ لي يأص على تل  الشككككخوط اأوككككتثأائيو ةككككخااو ةي كتن العلدو و إن ت

/ 01كألمةو حة  ت كجأماو ُاًجا  ل هو اإلدافة وذل  بج خد تأظيي العلد بأان على حاتام اللانمن فسي /
/ كن سانمن العلمد اددب آليو تأج خ علافاب ال هاب العاكوو وهذا 02وكككككككككّيجا حن الجادة / 3112لعام 

علمد إ  اف علافاب ال هاب العاكو ألاتام سانمن  يدل على حن نيو الجشككخ  ات هت ةككخااو إلى إخضككا 
 العلمدو كأاط ذل .

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 إن المحكمة اإلدارية العليا

م بمقر مجلس 14/11/2121ه الموافق 1443/  / الواقع في  االحدفي الجلسننننننننننة العلنية التي عقدتها يوم 
  الدولة بدمشق بهيئتها المشكلة من المستشارين:

 رئيسا                                المستشار الدكتور محمود الصالح

 عضوا  المستشار حسام شويكي                                       

 عضوا  المستشار  حمد علي                                          

 حسن علي.بحضور مفوض الدولة القاضي السيد 

 

  )ع.ع( ُيمثلهما المحامي )ح. (.-ب()ع.: ال هو الطاعأو
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 ضككككككككككككككد

 ُتمثله إدارة قضايا الدولة.-إضافة لمنصبه-محافظ دمشق ال هو الجطعمن ضدها:
 "المحكمة"

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات والمداولة.

 .جراءاته الشكليةإومن حيث إن الطعن قد استوفى 

ل حسنبما استبان من األوراق في  ن وكيل الجهة المدعية )الطاعنة( تقدم ومن حيث إن وقائع الدعو  تتحصن
 23/3/2119باستدعاء دعواك مرفقا  به مجموعة من الوثائق  ودع لد  ديوان محكمة القضاء اإلدارر بتاري  

  شنننننننننارحا  فيه بالقول ما مللصنننننننننه: ب ن الجهة المدعية كان  قد تعاقدت مع جهة اإلدارة المدعى عليها بتاري
الةائن في سوق الهال بالابلطاني  حيث ت   111/ رمبات الننننننن92من  جل استئجار المحل رق  / 2/4/2114

/ ل.  سننننننننويا   وُحددت مدة العقد سننننننننة 1513111تن ي  عقد إيجار بينهما وُحدد بدل اإليجار بمبلق وقدرك /
قام  الجهة لى الفريق اآل ر بإنهائه  و واحدة تتجدد تلقائيا  سننننننننننة فسننننننننننة ما ل  يبد   حد الفريقين ر بته كتابة إ

 رننننندرت جهة اإلدارة المدعى عليها  21/5/2113المدعية بالعمل بالمحل وفق بنود وشنننننروط العقد وبتاري  
/م.ت والمر نج في مادته األولى على  ن: "تحدد بدالت اإليجار وأشننننننننننننننءال 414القرار المشننننننننننننننكو منه رق  

الواقعة بسوق الهال الجديد بالابلطاني من المحل رق   111الننننننننننننننن  المصنطبة والوجيبة السنوية لمحالت رمبات
/ المسنننننننننت جر من قبل الجهة المدعية  92/" ومن ضنننننننننمن ممك المحالت المحل رق  /111/ إلى المحل /31/

/ ل.  سنننننننننننننننويا  إلى 1513111وبموجر القرار الممكور ت  زيادة بدل إيجار المحل موضننننننننننننننوع الدعو  من /
وذل  بشنكل ملالف لنج وشروط العقد الموقع مع الجهة المدعية  باإلضافة إلى / ل.  سننويا  5513111/

/ ل.  لُيصبح 4113111/ ل.  وبدل إشءال الوجيبة والبالق /35111زيادة بدل إشنءال المصطبة والبالق /
/ ل.  على الر   من عدم ورود ما يتعلق 9353111بدل إيجار المحل مع الوجيبة والمصننننطبة مبلق وقدرك /

 .2/4/2114شءال الوجيبة والمصطبة بعقد اإليجار المبرم بتاري  بإ

قد رنننننننندر ملالفا  للقانون والعقد  2113/م.ت لعام 414ولقناعة الجهة المدعية ب ن القرار المشننننننننكو منه رق  
المبرم مع جهنة اإلدارة وفينه ظل  كبير لهنا فقند تقدم  بدعواما الماثلة التي التمسنننننننننننننن  فيها الحك  بوقف تنفيم 

 ألءاء مما القرار.و 

طلبنن  فيهننا رد  4/11/2119ومن حيننث إن جهننة اإلدارة المنندعى عليهننا تقنندمنن  بمننمكرة جوابيننة م ر ننة في 
الدعو  ت سننننننننيسننننننننا  على  نه بموجر توجيهات مجلس الوزراء المتعددة بلصننننننننوح إعادة تقيي  بدالت اإليجار 
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ائجة بما يضننننمن حقوق الوحدة اإلدارية فقد واالسننننتثمار واألشننننءال ألمالق الوحدات اإلدارية وفق األسننننعار الر 
 قام  اإلدارة بتعديل اإليجار السنور للمحل الممكور بما يتناسر مع األسعار الرائجة.

 21/4/2121/ تاري  249ومن حينث إننه وبنتيجنة المحناعمة  رنننننننننننننندرت المحكمة قرارما المطعون فيه رق  /
لس الدولة بهيئة قضنننننننناء إدارر للن ر صنننننننناح مجا تالقاضنننننننني بإعالن عدم  2121/ لعام 1324 سننننننننا  /

بالدعو  الماثلة حيث اعتبرت المحكمة ب ن المنازعة ناشئة عن عقد إيجار مبرم وفقا  ألحكام قانون اإليجارات 
 صاح الن ر فيها يعود إلى محاع  الصلح المدني.ا تو ن  2115/ لعام 21رق  /

طالبة إلءا ك والحك  لها وفق ما جاء باسنننننننننننتدعاء ومن حيث إن الجهة المدعية بادرت الطعن بالحك  الممكور 
/ا ينعقد إلى القضاء اإلدارر. تدعواما ت سيسا  على  ن اال  صاح إني

/ من قانون اإليجار النافم فإن قانون اإليجار ال يشمل عقارات 14ومن حيث إن الثاب  عمال  ب حكام المادة /
الةائن في سنننوق الهال  111/ رمبات الننننننننننننننننن 92ل رق  /الدولة  كما  نه من الثاب  من وثائق الدعو   ن المح

بالابلطاني والمسنننت جر من قبل الجهة المدعية )الطاعنة( تعود ملةيته للوحدة اإلدارية )محاف ة دمشنننق(  و ن 
 2114/ لعام 51عقد اإليجار المبرم بين الطرفين قد ورد في مقدمته االسننننننننتناد إلى  حكام قانون العقود رق  /

وبالتالي فإن عقد اإليجار الممكور إنيما  2114/ لعام 451العامة الصنننننننادر بالمرسنننننننوم رق  /ودفتر الشنننننننروط 
ُيعتبر عقدا  إداريا  حيث تتوفر فيه مقدمات العقد اإلدارر كونه مبرم مع جهة عامة ويهدف إلى تسنننننننننيير مرفق 

فتر الشننننننننننننننروط العامة ود 2114/ لعام 51عنام وت  االسننننننننننننننتنناد في مقندمة العقد إلى  حكام ن ام العقود رق  /
 2114/ لعام 51حيث إن  ضنننننننوع العقد ألحكام القانون رق  / 2114/ لعام 451الصنننننننادر بالمرسنننننننوم رق  /

الناظ  لعقود الجهات العامة إنيما يعني منح جهة اإلدارة امتيازات ووسنننننائل السنننننلطة العامة المنصنننننوح عليها 
ئية نه حتى لو ل  ينج على تل  الشننروط االسننتثنافي القانون الممكور )شننروط اسننتثنائية  ير م لوفة( حيث إ

ءير م لوفة  رننننننبح  ممنوحة ُحةما  لجهة اإلدارة الإالي  ن تل  الشننننننروط االسننننننتثنائية   رننننننراحة في متن العقد
/ من القانون 43سنننننننننننننييما  ن المادة / 2114/ لعام 51وذل  بمجرد تن ي  العقد بناء على  حكام القانون رق  /

للية ت جير عقارات الجهات العامة   ر  ن نية المشننننننننرع اتجه  رننننننننراحة إلى إ ضنننننننناع  الممكور لنفا  حددت
 عقود إيجار عقارات الجهات العامة ألحكام قانون العقود.

قد توفرت فيه شننروط العقد اإلدارر وفق ما سننلف -محل الدعو  -وبناء  عليه وطالما  ن عقد اإليجار الممكور
اح مجلس صننننننا تاإلدارر وأن النااع الماثل في ممك الحالة يد ل في بيانه وبالتالي يلضننننننع لرقابة القضنننننناء 

الدولة بهيئة قضننننننناء إدارر وذل  بلالف ما ذمب  إلية محكمة القضننننننناء اإلدارر في قرارما المطعون فيه  وال 
حيث إن عقد اإليجار الممكور إنيما  2115/ لعام 21يءير من ممك النتيجة اسننتناد العقد ألحكام القانون رق  /

 يعتبر عقدا  إداريا  توفرت فيه مقومات العقد اإلدارر وفق ما سلف بيانه.
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 "لهذه األسباب"
 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول الطعن شكال .حوأ  

 : قبوله موضوعا  وألءاء الحك  الطعين.ثانيا  

ى الدعو  إل صنننننننننناح مجلس الدولة بهيئة قضنننننننننناء إدارر للن ر بالدعو  الماثلة وأعادة ملفا ت: إعالن ثالثا  
 محكمة القضاء اإلدارر للن ر بها  روال .

: إعادة الرسنننننوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضنننننمين الجهة المطعون ضننننندما المصننننناريم ومبلق فابعا  
  لف ليرة سورية مقابل  تعاب المحاماة.

 م22/22/1112ه الواقع في 2224قرارًا صدر وتُلي علنًا في   /  /
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 السادسالباب  
 مجالس التأديب
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 م1112 لعام( 2/ع/ 244القرار رقم )
 م1112لعام ( 2142/2) في الطعن ذي الرقم

باوككككتنل ال  ث الجلدم للأشككككخ ةي ك لو ال اكعو كن كتاب  عضككككم اله لو التدفيإككككيو( ن ييام الج ال إ
 واكعوه لو تدفيإككككيو بال  مخنأ  جإكككيجا  بماج اب وكلتضككككياب وظي ته كعضكككإجا  جثل نّ إخخ تي نشكككخه آ

ن تًمن فائد كل بااث ةي العلي ةي ججي  ك اأته وةي ركككككككككتى حويتأاةى ك  األكانو العلجيو التي   ب 
 و كأاط ذل .األكخ الذي  إتمجب كإانلو الج ال تأديبيا   وعلى األخص بال اكعوو فه ادو ح
 

 لشعب العربي في سورية""باسم ا
 إن المحكمة اإلدارية العليا

م بمقر مجلس 21/6/2121ه الموافق 11/11/1442في الجلسة العلنية التي عقدتها يوم االثنين الواقع في 
 الدولة بدمشق بهيئتها المشكلة من المستشارين: 

 رئيسا                  السيد عبد النارر الضللي                رئيس مجلس الدولة              

 حمد                                                                         عضوا   السيد رجر 

 السيد وسام كاشي                                                                         عضوا  

 .بحضور مفوض الدولة القاضي السيد عمار الصوطرر 

 

  .مثله إدارة قضايا الدولةتُ -إضافة لوظيفته-: رئيس جامعة الفراتال هو الطاعأو

 ضككككككككككككككد

 )ا.د(. وكيله المحامي األستاذ)ق.ق(  ال هو الجطعمن ضدها:
 "المحكمة"

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات والمداولة.
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 جدير بالقبول شكال .جراءاته الشكلية فهو إومن حيث إن الطعن قد استوفى 

ن المحال )المطعون ضدك( عضو ميئة  ن وقائع القضية تتللج حسبما استبان من األوراق في إومن حيث 
جل   نلى مجلة جامعة الفرات مإداب والعلوم االنسننانية في جامعة الفرات قد تقدم ببحث تدريسننية في كلية اآل

تاب )الجميل والجليل والبطولي في الشننننعر االندلسنننني حد المحكمين ب ن البحث مسننننروق من ك فاد  نشننننرك وقد 
–ومنشننننننننننننننورات الهيئة العامة السننننننننننننننورية للةتاب)ق.ق( ه( بت ليم 422-133في عصننننننننننننننر الدولة االموية )

عضننناء الهيئة التدريسنننية في جامعة   ن المحال لد  اسنننتجوابه من قبل مجلس ت دير  في حين  2119دمشنننق
نه ل  يق   جناب ننافينا  كنل الملنالفنات الواردة في تقرير المحقق و  لينه إالفرات عن الوقنائع واألمور المنسننننننننننننننوبنة 

شننننر قبل ب قد نُ ن الةتا ما قام بتقدي  البحث والةتاب في نفس الفترة الامنية والمر حصننننل ني أالبحث و  لباسننننتال
 ة/  ر نفس الم لف  وتقدم المحال بممكرة م ر .قسنننننننتل من كتاب /قالبحث وب ن المحك  قال ب ن البحث مُ 

 .حال ونتا  بحث طويلمن المقالة والةتاب مما جهد شلصي من ال مبينا  فيها  9/9/2119في 

ه ذر قرار المطعون فيالرنندر  ن مجلس الت دير ألعضنناء الهيئة التدريسننية في جامعة الفرات قد إومن حيث 
ت ديبيا  )ق.ق(  والمتضننننمن عدم مسنننن ولية المحال الدكتور 2119/ لعام 2سننننا  / / في الدعو  رق  2الرق  /
لة لى مجإن المحال قام بتقدي  البحث  سننننننننننننننس المجلس قرارك الطعين على  د قو   ليه من  فعالإسننننننننننننننر عما نُ 

ر لمل  كان ن الةتاب قد سننننبق بالنشنننن دار النشننننر بنفس الفترة الامنية و  ىلإالجامعة لنشننننرك وقام بتقدي  الةتاب 
مقالة ن تحكي  البحث يسننننننتءرق بين تقدي  ال البحث و  طبع بعد فيلى كتاب ل  يُ إمنال  رننننننعوبة في االشننننننارة 

همك الفترة تم  طباعة الةتاب ب شننننهر و  4-3و رفضننننه بشننننكل طبيعي  وحتى الموافقة على نشننننرك في المجلة 
 الممكور.

حالة ألءا ك و إدارة ولقناعتها بعدم روابية قرار مجلس الت دير فقد سارع  للطعن به ملتمسة ن اإلإومن حيث 
ن المحال قد  قدم على تقدي  بحث في مجلة  لى القضنننننننناء الجاائي ت سننننننننيسننننننننا  على إطعون ضنننننننندما الجهة الم

ن كان أجامعة الفرات والبحث مسنننتل من كتاب الجميل والجليل والبطولي في الشنننعر االندلسننني ومما الةتاب و 
مشننق( رية للةتاب بدنه مباع لدار النشننر )منشننورات الهيئة العامة السننو   الي إمن ت ليم الجهة المطعون ضنندما 

نه اقتبس من كتاب الجميل والجليل والبطولي في الشعر  لى مجلة جامعة الفرات إول  يشنر في البحث المقدم 
 األندلسي.

 لى مجلة الفراتإن المحال )المطعون ضنننننننننننندك( قد تقدم  نه من الثاب  من وثائق الدعو  و وراقها إومن حيث 
)سننعيد بن جودر األندلسنني( ولد  القيام بإجراءات التحكي  للبحث  (.............بطلر لنشننر بحث بعنوان )

ن البحث مسننننننتل )م  وذ( بالةامل من كتاب )الجميل والجليل والبطولي في الشننننننعر  ن للمحكمين الممكور تبيي 
ومنشننننورات الهيئة العامة السننننورية للةتاب  )ق.ق(( بت ليم 422-133األندلسنننني في عصننننر الدولة االموية )
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  مما يجعل فعل المحال ملالفا  لقواعد النشننر في مجلة الجامعة التي تقضنني ب ال يكون البحث 2119دمشننق 
ا  ن الةتاب المر استل منه البحث ليس ملة و الدكتوراك فضال  عن  طروحة الماجستير  المقدم للنشر جاء من 

جعل حقوق الملةية الفةرية مما ي 2119دمشننق –للباحث /المحال/ ألنه مقدم للنشننر لد  الهيئة العامة للةتاب
لى موافقة األ يرة وبالتالي فإن نشنننننننر الةتاب لد  دار إملةا  للهيئة العامة للةتاب ونشنننننننر  ر جاء منه يحتا  

)م سننننننسننننننة نشننننننر( مقابل مادر ل  يعد لم لف الةتاب  ر حق في نشننننننر  ر جاء من الةتاب دون موافقة دار 
 .النشر

 ر لباسنننتالل البحث المقدم للنشنننر في مجلة الجامعة من كتاب  ن قيام المحال /المطعون ضننندك/إومن حيث 
نافى مع ميئة تدريسنننننية بالجامعة ويت و الال  جسننننيما  بواجبات ومقتضننننيات وظيفته كعضننننإما يمثل ني إت  نشننننرك 

لى األ ج رك عادو  ن تةون رائد كل باحث في العل  في جميع مجاالته وفي شتى  األمانة العلمية التي يجر 
األمر المر يسننننننننننننننتوجر مسنننننننننننننناءلة المحال ت ديبيا  عن فعله وبالتالي يكون القرار المطعون فيه بعدم  بالجامعة

 الل و ينفي عنه اإل وال يءير من مسننننننننن ولية المحال   مسننننننننناءلة المحال ت ديبيا   ير قائ  على سنننننننننببه المبرر
الفترة  لةتاب للنشننننننننننننننر بنفسن المحنال قنام بتقدي  البحث وا لينه الحك  الطعين من إبواجبنات وظيفتنه منا ذمنر 

 م  مننا يقوم عليننه العل  ومو  مون واجننر األمننانننة العلميننة  ن البحننث والةتنناب لنفس البنناحننث ذلنن   و  الامنيننة 
بهما ينصنننر على العل  ذاته وفي  ر رنننورة يلر  فيها مما العل  وب ر طريقة ينشنننر ويبلق بها سنننواء كان في 

ن الملالفة ثابتة في حق المحال /المطعون  جة علمية وبما و رسننننننننالة علمية لنيل در  و كتاب  رننننننننورة بحث 
 ضدك/ فإن ممك المحكمة تر  فرض عقوبة توجيه اللوم مع ت  ير الترفيع لمدة ستة  شهر.

ن سنلوق الحك  الطعين سبيال  مءايرا  لما تقدم في معالجة القضية فيه ملالفة للقانون في التطبيق إومن حيث 
  ك وقبول طعن االدارة.  والت ويل مما يتعين الءا

 "لهذه األسباب"
 حكمت المحكمة بما يلي: 

 قبول الطعن شكال . : وأ  ح

 .لءاء القرار الطعينأقبوله موضوعا  و  :ثانيا  

 )ق.ق(. شهر بحق المحال الدكتور فرض عقوبة توجيه اللوم مع ت  ير الترفيع لمدة ستة  :ثالثا  

 .تعاب المحاماة لف ليرة سورية مقابل  اريم ومبلق تضمين الجهة المطعون ضدما المص :فابعا  
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 م1112/ 12/8هـ الموافق في 2221لي علنًا في  /  / صدر وتُ 
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 م1112( لعام 2/ع/514القرار رقم )
 م1112( لعام 1414/2الرقم )في الطعن ذي 

ي ب ا  الت/ بالتميي  على كماةلاب الأشكككككخ لج جمعو كن األعضكككككم اله لو التدفيإكككككيوييام الج ال /إن 
ةككك ل صكككا  األختن  تمن ااةكككن  على ت ميض بذل  كن سبل ةكككااب اأحلى الج ج  دون إ انت تخد 

ةعال تشككككككككتل جخكا  جزائيا  كعاسب عليه حةككككككككدف عأه كن ن كا حخل بماج اته المظيفيو و حسد  بذل   تمن 
 و كأاط ذل .بجمجب سانمن العلمباب العام

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 إن المحكمة اإلدارية العليا 

م بمقر مجلس  23/3/2121 مننننننننن الموافق15/1/1443في الجلسة العلنية التي عقدتها يوم االثنين الواقع في
 ا المشكلة من المستشارين:الدولة بدمشق بهيئته

 السيد عبد النارر الضللي             رئيس مجلس الدولة          رئيسا  

 حمد                                                   عضوا   السيد رجر 

 السيد فرا  زرزر                                                  عضوا  

 .القاضي السيد عمار الصوطرر بحضور مفوض الدولة 

 

  .إدارة قضايا الدولةُتمثله -ضافة لوظيفتهإ–رئيس جامعة دمشق ال هكككو الطاعأو:

 ضننننننننننننننند

 )م.ح(. :ال هو الجطعمن ضدها

 "المحكمة"
 وبعد المداولة. طالع على األوراق وسماع اإليضاحاتبعد اال
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 .جراءاته الشكليةإن الطعن قد استوفى إمن حيث 

م.ح( ))المحال( السننيد  ن وقائع القضننية تتحصننل حسننبما اسننتبان من االوراق ب ن المطعون ضنندكإومن حيث 
ليه في إمور المنسنننوبة عضنننو الهيئة الفنية في مجمع اللءة العربية والمحاضنننر لد  جامعة دمشنننق ونتيجة لث

والمتمثلننة بننالقيننام  13/4/2114/ع ح ع/ تنناري  22/634/15تقرير الهيئننة المركايننة للرقننابننة والتفتي  رق  /
ن يكون له  لى مجمع اللءة العربية دون إبحا  التي كان  ترد بالتوقيع على موافقات النشننر لمجموعة من األ

/ مما  .صننناح بالتوقيع ومو الدكتور/م تن يحصنننل على تفويض من رننناحر اال رنننالحية التوقيع ودون 
تدريسنننننننية في جامعة دمشنننننننق بموجر قرار رئيس جامعة عضننننننناء الهيئة اللى مجلس الت دير ألإحالة عان  اإل

فعال المحال تشننننننننننننكل جرم  دارة كان  قد دفع  ب ن ن اإلأو  4/11/2119/د.ح/ تاري  4134دمشننننننننننننق رق  /
سننننن  الحك  ولمل  التم  التاوير لتوافر ركنيه المادر والمعنور وتشنننننكل بنفس الوق  ملالفة مسنننننلةية واضنننننحة

شننند فعال المرتةبة من قبله وفرض العقوبة المسنننلةية األي لمحاعمته على األلى القضننناء الجاائالمحال إبإحالة 
في حين كان المحال  2116/ لعام 6/ من قانون تن ي  الجامعات رق  /113المنصننننننننوح عليها في المادة /

مين تحرير مجلة   2114وحتى  2114منام مجلس التن دينر بن ننه عمنل بين عنامي  ن بندفوعنه المقندمنة قند بيي 
فهيا  على / فقد اتفق معه شنننننن. نه لةثرة غياب رئيس لجنة التحرير بالمجمع الدكتور /م ءة العربية و مجمع الل

ن أميع و مام الج نه كان يفعل ذل   لى المجمع للنشننننننننننننننر نينابنة عننه في غيابه و إرسننننننننننننننل توقيع البحو  التي تُ 
لصننية ية منافع شنن ه ل  يحقق ن  لما وضننعوا  ت  المجمع على الرسننائل و الي أموظفي الديوان على دراية بمل  و 

في مسننابقة  بعادك عن االشننتراقأسننباب كيدية مدفها النيل منه و نه أل نما كان يقوم بمل  ب ية تسنيير العمل و أو 
ن التاوير حسننر ن فعله ال يشننكل تاويرا  ألأمر له و عضنناء ميئة تدريسننية في الجامعة فقد ت  تلفيق األ  انتقاء 

موقعة ن الرسننائل الأنه ل  ياور شننيء و  لعقوبات مو تحريم مفتعل للحقيقة و / من قانون ا443حكام المادة / 
نه ل  يحصنننننل  ر ضنننننرر مادر او معنور  رنننننحيحة ومطابقة للحقيقة من حيث المضنننننمون والمعلومات كما 

ن حكام القانون ألحالته لمجلس الت دير ملالف ألإن موضنننننننوع  لى إضنننننننافة إ  فراد جراء توقيعهو لث دارة لإل
ن المحال على مالق  ن رننننننننننناحر الوالية في ذل  لرئيس المجمع باعتبار أة تم  من رئيس الجامعة و حالاإل

بصفة  ن تدريسنهأليه بالمجمع و إعمال الموكلة ليه تم  في معرض قيامه باألإسنندت  عمال التي المجمع واأل
/ من قانون تن ي  119حكام المادة / لى عقد معها قد انتهى ولمل  بموجر إمحاضننننننننننننننر بالجامعة اسننننننننننننننتنادا  

يعمل عضو  ن الثاب  ب ن المحالأالجامعات فإنه تقتضني الدعو  الت ديبية باسنتقالة عضو الهيئة التدريسية و 
 ميئة فنية.

/ تاري  11عضننننننننننناء الهيئة التدريسنننننننننننية في جامعة دمشنننننننننننق القرار رق  /رننننننننننندر مجلس الت دير أل وبالنتيجة 
لى فرض عقوبة اللوم مع ت  ير الترفيع لمدة سنننننة واحدة إ/ والمر انتهى 6في القضننننية رق  / 12/11/2121

ليه من إر سنننعضنننو الهيئة التدريسننية الفنية في مجمع اللءة العربية وذل  لقاء ما نُ )م.ح( بحق المحال السننيد 
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ل نه ثب  من الوثائق المبرزة بالملف قيام المحا فعال بموجر الدعو  الت ديبية الماثلة وذل  ت سنننننننننيسنننننننننا  على  
نشرما في  رضءلى المجمع بإبحا  التي كان  ترد ليه بالتوقيع على موافقات النشر لمجموعة من األإا الموم

رنننل )رئيس لجنة صننناح األ تن يكون حارنننال  على تفويض بمل  من قبل رننناحر اال مجلة المجمع دون 
بما له من س الت دير و ن مجلأالتحرير( وبمل  يكون والحالة ممك ملال  بواجبات الوظيفة العامة التي يشءلها و 

بوت لى مرتبة الجرم الجاائي وذل  في ضوء ثإن فعله ال يرقى  رالحية التقدير في ضوء وثائق الملف ير  
بحا  في مجلة جراءات نشننننننر األإالللل المر كان سننننننائدا  بالمجمع والفوضننننننى وعدم االنضننننننباط بلصننننننوح 

و  حال ب ية تحقيق منافع شنننننلصنننننية مالية المجمع وفي ضنننننوء  لو الملف بما يثب  وجود سنننننوء نية لد  الم
مجلة ولمل  تحرير ال ن فعله ال يعدو عن كونه تسننييرا  للعمل في ضننوء غياب رئيس لجنةأو    يرما جراء ذل 

/ من قانون تن ي  الجامعات 113حند  العقوبنات المسننننننننننننننلةينة المقررة بنالمادة /إارتن   مجلس التن دينر فرض 
ليه من إسند  اللوم مع ت  ير الترفيع لمدة سنة واحدة وذل  جااء وفاقا  لما بحق الموما إليه ومي عقوبة توجبه 

 فعال بموجر الدعو  الت ديبية الماثلة. 

 عضننننناء الهيئة التدريسنننننية فيدارة بادرت للطعن بالقرار الصنننننادر عن مجلس الت دير ألن جهة اإلإومن حيث 
حالة المطعون أ  القرار المطعون فيه و طالبة الحك  بفسننننننننننن 12/11/2121/ تاري  11جامعة دمشنننننننننننق برق  /

ذا جنح  إلى الفضننننناء الجاائي لمحاعمته عن االفعال الجرمية المرتةبة من قبله واسنننننتطرادا  وبالنتيجة إضننننندك 
شنننند المنصننننوح عنها في قانون تن ي  دارة تطلر فرض العقوبة المسننننلةية األالمحكمة عن مما لطلر فإن اإل

قدام المطعون ضننننندك /المحال/ إنه ثب  بوثائق الدعو     ت سنننننيسنننننا  على وذل 2116/ لعام 6الجامعات رق  /
قدم على  على ارتةاب ملالفة مسننلةية جسننيمة ومي تشننكل بنفس الوق  جرم تاوير توقيع مكرر وذل  حينما 

ن  لى مجمع اللءننة العربيننة دون إبحننا  التي كنناننن  ترد توقيع عنندة موافقننات على النشننننننننننننننر لمجموعننة من األ
ن ذل  قد ثب  من  الل تقرير الهيئة المركاية  صننننننناح بالتوقيع و  تفويض من رننننننناحر االيحصنننننننل على ت

وكنننملننن  اعترافنننات المحنننال الموجودة في ملف  13/4/2114/ع ح ع تننناري  11/22للرقنننابنننة والتفتي  رق  /
ح صا تعثر من مرة بقيامه بالتوقيع على موافقات النشر بدال  من الدكتور راحر اال الدعو  حيث اعترف 

 صاح. تبمل  وب نه كان يقوم بتقليد توقيع الدكتور راحر اال

روال  وحضر جلسة المحاعمة المنعقدة  ن المطعون ضندك /المحال/ تبلق موعد جلسات المحاعمة إومن حيث 
 قواله. وكرر  26/4/2121بتاري  

ن تبيي  2116/ لعام 6  // من قانون تن ي  الجامعات رق123حكام المادة / لى إنه بداية وبالعودة إومن حيث 
ة لجهة ضنننناء الهيئة التدريسنننني عحكام المطبقة على عضنننناء الهيئة الفنية األ  طبق على ن تُ  نها فرضنننن  على  
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عضنناء الهيئة التدريسننية في جامعة دمشننق ومو الملتج بالن ر ن ام الت دير وبالتالي فإن مجلس الت دير أل
 حالة بمحلها القانوني.دمشق باإلبالدعو  الت ديبية الماثلة وقرار رئاسة جامعة 

ن الثاب  من الوثائق المبرزة بالملف قيام المحال /المطعون ضنننندك/ بالتوقيع على موافقات النشننننر إومن حيث 
ن يكون حارال  على تفويض بمل  من قبل راحر  لى المجمع دون إبحا  التي كان  ترد لمجموعة من األ

قد  ن المحال ارية العليا وبما لها من رنننننننالحية التقدير تر  درنننننننيل ولمل  فإن المحكمة اإلصننننننناح األ تاال
فعال تشنننكل جرما  جاائيا  معاقر عليه بموجر قانون العقوبات  ن ما رننندر عنه من   ل بواجباته الوظيفية و  

ضاء لى القإحالة المحال إمر المر تر  معه ممك المحكمة ومو األ  العام وذل   الفا  لما قدرك مجلس الت دير
فعال ومسننن لته عنها جاائيا  في حال وعلى مما تءدو المسننن لة الت ديبية سنننابقة ألاائي الملتج للبحث بهمك االج
 وانها ولحين الب  بوضع المحال جاائيا  بموجر حك  مكتسر الدرجة القطعية.أل

لقبول ا  بنناموجبنناتننه القننانونيننة وجنندير على دارة المنناثننل قننائمننا  نننه بننناء  على مننا تقنندم يكون طعن اإلإومن حيننث 
 موضوعا .

 "لهذه األسباب"
 حكمت المحكمة بما يلي: 

 قبول الطعن شكال . :حوأ  

عضننننننننننننناء الهيئة   / الصنننننننننننننادر عن مجلس ت دير 11لءاء القرار المطعون فيه رق  /أقبوله موضنننننننننننننوعا  و  :ثانيا  
 .2121/ لعام 6في القضية رق  / 12/11/2121التدريسية في جامعة دمشق بتاري  

تج لى القضنننناء الجاائي الملإعضننننو الهيئة الفنية في مجمع اللءة العربية )م.ح( لة المحال السننننيد حاإ :ثالثا  
يداعه المرجع القضنننننننائي الملتج لمالحقة المحال يداع الملف المتعلق به السنننننننيد المحامي العام بدمشنننننننق إلأو 

عادة الملف إ ابه الدرجة القطعية ليه بهمك القضنننية وبعد انبرام الحك  الجاائي واعتسنننإفعال المسنننندة الممكور باأل
 لى مجلس الت دير في جامعة دمشق للن ر بوضع المحال ت ديبيا . إعن طريق النيابة العامة بدمشق 

 تضمين الجهة المطعون ضدما المصاريم. :فابعا  

 م14/4/1112هـ الموافق 2224/   /  صدر وتلي في  
 الجإتشاف                             فئيس الج تجو   الجإتشاف                                       
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 م1112( لعام 2/ع/485القرار رقم )
 م1112( لعام 848/2الرقم ) في الطعن ذي

هاب لبأان التي تصككدفها ال ديد كدى وككنكو التخاخيص با وأ و اللضككان اأدافي ةي بإككط فسابته لتإن -
 أيو جأأى عن الجإائل البعلى ب ث الأمااي اللانمنيو  ة ام ساةخ ًن ةي يمم كن األتدافيو الجعأيو لي اإل

ن ح إكك ان بو نظجو الأاةذةالتي يتملى دفاوككتها خبخان كن الجهأدوكك ن الجلتصكك ن ةي ضككمن اللمان ن واأل 
ص ن صكككام لها بالجإكككائل ال أيو ةي تل  التخاخيا ركككائح أنجا تخت ط بم إةي التخاخيص  والجإكككائل اللانمني

 .ة ل ةي بإط فسابته ةي هذا الج الدافي كن دوفه األن يتأصل اللضان اإلحنه أ  إمغ البتو حو 
ضكككككككككاةي ةي إةادة كن خنل التخخيص لها بطابق فاب  ن يتي كأح ال هو الجدعيو اإلح كن ر خ ال ائز-

ادته رإ حنالطابق الجذكمف الإتان اللاطأ ن ةي البأان طالجا سد ثبت ساكو إع ان خطخ حا ن يتي ت ج ل 
 وسد تضخ بها. نشائيوسد ب أت على عدة ارتخاطاب ةأيو لها عنسو ك ارخة بالإنكو اإل 

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 إن المحكمة اإلدارية العليا 

م بمقر مجلس  21/12/2121 ه الموافق16/5/1443في الجلسة العلنية التي عقدتها يوم االثنين الواقع في
 الدولة بدمشق بهيئتها المشكلة من المستشارين:

 رئيسا     السيد عبد النارر الضللي               رئيس مجلس الدولة          

 نبيل كرابيلي                                                      عضوا   السيد

 عضوا                                                    السيد وسام كاشي     

 .بحضور مفوض الدولة القاضي السيد عمار الصوطرر 

 

  .ضافة لمنصبهإ-محافظ طرطو  ال هكككو الطاعأو:

  .ضافة لوظيفتهإ-رئيس مجلس مدينة طرطو                  
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  .ضافة لوظيفتهإ-و رئيس المكتر التنفيمر لمجلس مدينة طرط                 

  "دارة قضايا الدولةإمثله  تُ "                                                               

 ضكككككككككككككككد

 األستاذ ) .م(.وكيلها المحامي )م.د( -) .د( :ال هو الجطعمن ضدها

 "المحكمة"
 طالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.بعد اال

 ن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية القانونية.إومن حيث 

ن وكيل الجهة المدعية تقدم  مام  وراق في ن وقائع القضننننننننية تتحصننننننننل حسننننننننبما اسننننننننتبان من األإومن حيث 
ن الجهة المدعية تمل   شنننننننننننارحا  فيه  26/5/2115محكمة القضننننننننننناء اإلدارر بطرطو  باسنننننننننننتدعاء بتاري  

منطقة طرطو  العقارية ومما عبارة عن مقسننننننننننننننمين في الطابق الرابع  4199/12و / 4199/11العقنارين /
/ تنناري  225وحصننننننننننننننلنن  الجهننة المنندعيننة على ر صنننننننننننننننة بننناء رنننننننننننننننادرة عن مجلس منندينننة طرطو  برق  /

ن البناء  ن تم  الدراسنننننننننننة الفنية للبناء من قبل لجنة فنية ثالثية و ثبت  ممك الدراسنننننننننننة  بعد  24/12/2114
 ذونات الصننننننننر عليه باشننننننننرت الجهة المدعية ب عمال البناء وحصننننننننل  على  ي وبناء  ضننننننننافيحمل الطابق اإل

حد الجوار بتقدي  شنننننكو  للمحافظ لوقف العمل بالر صنننننة فت   تفاجئ بعد ذل  بقيام لعمدة وقام  بصنننننر األ
ي مول ومن التقرير األ لى إإجراء تقرير فني ثالثي ثننان  من قبننل نقننابننة المهننندسننننننننننننننين بطرطو  الننمر  لج 

لءى فيه   26/1/2115/ تاري  23رنننننننننننننندر المكتر التنفيمر بطرطو  قرارك رق  /  ير حقيقي وبناء  عليه و 
ه رئيس مجلس منندينننة طرطو  إنننمارا  وجنني  9/4/2115وبتنناري   24/12/2114تنناري   225الر صننننننننننننننة رق  

لءننا ك يمس إ ن القرار المطلوب /ح ف/ ولقننناعننة الجهننة المنندعيننة 449للجهننة المنندعيننة إلزالننة األعمنندة برق  
بحقوق مكتسننننننننننننننبننة لهننا وللقرارات النننافننمة لنند  الجهننة المنندعى عليهننا والتي ال تجيا منندم الملننالفننات المنجاة 

 نفيملى تقدي  الدعو  بطلر وقف تبها إضنننننرار بها مما حدا فدح األ ن في تنفيم القرار ما يلحق  والمسنننننكونة و 
المتضمن  26/1/2115/ تاري  23طرطو  رق  / رار الصادر عن المكتر التنفيمر لمجلس مدينةقلءاء الأو 
النننمر جننناء فينننه )مجلس منننديننننة  14/3/2115/ وقرار محنننافظ طرطو  تننناري  225لءننناء التر يج رق  /إ

وكمل   23/3/2115/ تاري  3416/ والرق  /363جراء الالزم( والمسنننجل لد  المحاف ة بالرق  /طرطو  إل
 عادةأ لاام الجهة المدعى عليها بتنفيم القرار الصنننننننادر و أو  9/4/2115/ح.ف/ تاري  449نمار رق  لءاء اإلإ
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ومنع معارضنننننننة الجهة المدعية  24/12/2114/ تاري  225العمل بالتر يج الممنوح للجهة المدعية برق  /
 جل ذل .جراء الةشف واللبرة ألإضافي الرابع وفق التر يج وطلب  لطابق اإلاشادة إفي 

لءنناء التر يج ملننالف للقواعنند إن قرار إسننننننننننننننس النندعو  على القول ن وكيننل الجهننة المنندعيننة ي  إومن حيننث 
 يج جدر وقف العمل بالتر ها وليس ثالثي وكان األئلءاجراء تقرير فني  ماسنننننننني إلإالقانونية وكان البد من 

عمدة ت  اشننننادتها بموجر ر صننننة ن امية رننننادرة عن الجهات ن األ لحين تعديل الملططات وتدعي  البناء و 
قبل  عمدةزالة األإملتها كملالفة بناء وال يمكن اصنننننننناح وبالتالي ال يمكن مدمها ومع تواالذات الصننننننننالحية 

لف ونفقات التر يج والتعويض عن فوات المنفعة ضنننننننننننرار الناجمة والالحقة بها من كُ التعويض عن كافة األ
  .وتدني القيمة وكافة اللسائر

رد طلر وقف التنفيم ورد دعو  الجهة المدعية ن الجهة المتد لة تقدم  بطلر تد ل طلب  فيه إومن حيث 
/ منطقة طرطو  العقارية قد تقدموا بشكو  4199باقي سكان مقاس  العقار رق  /و ن المتد ل  ت سنيسنا  على 

ضافي على العقار الممكور كون البناء قدي  وال يتحمل وبنتيجة إقامة طابق إلى البلدية والمحاف ة بش ن منع إ
بناء الفنية لن بشنننكل حقيقي حالة اعلى دراسنننة فنية مندسنننية ل  تبيي  تم  بناء   هار صنننة كونلءاء الإالشنننكو  ت  

عثر من نم  مفالبناء مشيد  ةفقيوالت الشناقولية واألمذا كان البناء مصنم  ومدر  لتحمل الحإنشنائية وفيما واإل
ن المين ندسيهر شكل والم ية بضافنشاءات اإلها ال تسنمح باإلحعمدة وتسنليبعاد القواعد واألإن أ/ عاما  و 35/
 عدوا الدراسة للمتد ل ضدم  مالحقين جاائيا  من قبل مجلس مدينة طرطو .  

المتضننننمن وقف  2115/ لسنننننة 111رنننندرت قرارما رق  / دارر بطرطو  ن محكمة القضنننناء اإلإومن حيث 
المتعلقة بإزالة  14/3/2115تنفيم القرار المشننننكو منه جائيا  لجهة حاشننننية محافظ طرطو  فقط الم ر ة في 

ردرت المحكمة االدارية  عمدة المشادة على سطح العقار )موضوع الدعو ( وبعد الطعن بالقرار الممكور األ
المتضننننننننننننننمن رفض طلننر وقف التنفيننم  الفننا  لمننا قنندرتننه  11/11/2116تنناري   641/4/1العليننا قرارمننا رق  
 ولى.محكمة الدرجة األ

/ في القضنننننية رق  212عثرية قرارما رق  /دارر بطرطو  باألضننننناء اإلرننننندرت محكمة الق وبنتيجة المحاعمة 
لءاء أضوعا  و و لتد ل شكال  وقبول الدعو  مالى قبول الدعو  وطلر إالمنتهي  13/11/2113/ تاري  111/

والقرار بحننناشننننننننننننننينننة محنننافظ طرطو  الم ر نننة في  26/1/2115/ تننناري  23و منهنننا رق  /كالقرارات المشنننننننننننننن
ى ضننافي علإة المدعى عليها من معارضننة الجهة المدعية بإضننافة طابق رابع فني ومنع الجه 14/3/2115

 24/12/2114/ تنناري  225/ منطقننة طرطو  العقنناريننة بموجننر الر صنننننننننننننننة رق  /4199/12111العقننار /
شريطة التاام الجهة المدعية بالتوريات الواردة في التقرير الفني الثالثي الصادر عن اللجنة المشكلة بموجر 
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ر جاءا  ال يتجا  من الحك  ورفض طلننر التنند ننل بوالننمر يعت 9/5/2113/ تنناري  634داريننة رق  /كرة اإلالمننم
 .موضوعا  

نه ثب  من  الل التقرير الفني الثالثي الصنننننننادر عن اللجنة المشنننننننكلة  دت المحكمة قضننننننناءما على وقد شنننننننيي 
ضننننننننننننننافة طابق فني رابع إنع من نه ليس ثمة ما يم  9/5/2113/ تاري  634دارية رق  /بموجنر المنمكرة اإل

ضنننننننافي وفق ن ام ضنننننننابطة البناء النافم لمدينة طرطو  شنننننننريطة اسنننننننتعمال مواد  فيفة الوزن تح  البالط إ
حمر وكننملنن  الجنندران وعنندم تبليط السننننننننننننننطح لتلفيم وزن وتنفيننم سننننننننننننننطح الطننابق الرابع الفني بننالهوردبن األ

 الحموالت الميتة.

ن المحكمة  بالحك  الممكور فقد بادرت للطعن به طالبة الءا ك ت سيسا  على المدعى عليها  اإلدارةناعة قولعدم 
مصدرة الحك  الطعين ل  تستوضح اللبرة بش ن الر ر الفني بالتر يج على نحو مفصل تقرير اللبرة الثالثي 

 رول والقانون.المقدم وقد  الف القرار المطعون فيه األ

عننادة اللبرة بمعرفننة ثالثننة  براء لبيننان منند  موافقننة القرار إ قررت داريننة العليننا قنند ومن حيننث ان المحكمننة اإل
/ لعام 225لءاء التر يج رق  /إالصنادر عن الجهة الطاعنة )المتضمن  2115/ لعام 23المشنكو منه رق  /

حقية الجهة المدعية )المطعون ضدما( بإضافة طابق رابع فني  ن مة النافمة وبيان مد  للقوانين واأل 2114
 قار )محل الدعو (.في الع

ن قرار  لى إن السادة اللبراء المين نهضوا بمهمة اللبرة الثالثية تقدموا بتقرير  برته  وانتهوا فيه إومن حيث 
/ تاري  225بإلءاء الر صننننننننننة رق  / 26/1/2115/ تاري  23المكتر التنفيمر لمجلس مدينة طرطو  رق  /

اء لمدينة طرطو  وال يتطابق التقرير الفني الثالثي  جاء  ير متوافق مع ن ام ضنننننننابطة البن 24/12/2114
ال ينسننج  بطرطو  و  نرنوال  من فرع نقابة المهندسني المقدم من قبل ملبر ميكاني  التربة اللاح والمصندق 

مع االن مة والقوانين النافمة وت  سنننننحر الر صننننننة دون وجه حق وملالفة للقوانين المرعية وت كد اللبرة على 
الثالثي وبكافة التورننننننننننننيات الفنية الواردة وذل  باسننننننننننننتعمال مواد بناء  فيفة الوزن تح  البالط التقرير الفني 

 ير وردر االحمر وكمل  الجدران وعدم تبليط السنننننطح األهبع الفني وتنفيم سننننطح الطابق الرابع بالراللطابق ال
 يرا   ن قبل الجهة الدارسننننننة و يارما ما ت ير بمواد عازلة يت  لتلفيم وزن الحموالت الميتة وعال السننننننطح األ

 الر صة التي ت  سحبها مي ر صة مستوفية شروط التر يج.

نشننننائية وت  سننننالمة اإللرننننوال  من نقابة المهندسننننين يفيد بتحمل البناء وا مصنننندق الفني الر قريتإن المن حيث 
 ن مة النافمة.ألال وبالتالي فإن سحر التر يج ال يتوافق مع القوانين و و رالتر يج ودفع الرسوم حسر األ
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ف  الجهة المدعية )المطعون ضدما( بتقدي  تقرير فني من  مسة مهندسين ن ممك المحكمة قد كلي إومن حيث 
شننننادة إراد نشننننائية للبناء المملتصننننين يت  تسننننميته  من رئيس فرع المهندسننننين بطرطو  يتضننننمن السننننالمة اإل

تحمل الطابق الممكور وما ينج  عنه من ضننننننننوع الر صننننننننة الملءاة( ومد  قدرته على و ضننننننننافي )مالطابق اإل
 في ضوء ضابطة البناء النافم لمدينة طرطو  بتاري  منح ر صة البناء الممكورة. ةضافيإحموالت 

ن الجهة المدعية )المطعون ضنننننندما( قد تقدم  بالتقرير الفني اللماسنننننني المصنننننندق من قبل فرع إومن حيث 
ضننننننننننننننافة الطابق الثالث الفني مع إنة ال تر  ما يمنع من ن اللج لى إنقابة المهندسننننننننننننننين بطرطو  والمنتهي 

 مكان.استلدام قواطع  فيفة للجدران وموردر  فيم لتلفيم من الحموالت الشاقولية قدر اإل

دارة عقب  على تقرير اللبرة الفنية اللماسنننية ب نه يتعارض مع تعمي  رئاسننننة مجلس الوزراء ن اإلإومن حيث 
فقية نج على وجوب تحقيق البناء القائ  على تحمل القو  الشنننننننننناقولية واألالمر ي 2114لعام  241/15رق  

  .روال  من اللجنة الملتصة في نقابة المهندسين بطرطو ( نشائي مصدق إتقيي   + روال  )تقرير فني 

ء الية القضنننننننامد  و   نها تتعلق بتقرير مبدممية أللة في  اية األ لى مسننننننإنه البد من التنبيه بداية إمن حيث 
ن  عنية ذل  دارية المديد مد  سننالمة الترا يج بالبناء التي تصنندرما الجهات اإلحاالدارر في بسننط رقابته لت

يام قارنننننرا  على بحث النواحي دارر في اللصنننننورنننننية السنننننالفة المكر ل  يكن في يوم من األدور القضننننناء اإل
ء القوانين المهندسنين الملتصين في ضو  القانونية في من   عن المسنائل الفنية التي يتولى دراسنتها  براء من

ليها إلمع في الترا يج الم ةن المسنننننننننائل القانوني ن مة النافمة التي تحك  التر يج مثار النااع بحسنننننننننبان واأل
ن يتنصنننل القضننناء  نه ال يسنننو  البتة  نفصنننام لها بالمسنننائل الفنية في تل  الترا يج و ا نما ترتبط بوشنننائح الإ

ضننناء ذ قرر والية القإن القانون  ل في بسنننط رقابته في مما المجال  ومن ناقلة القول رنننيدارر من دورك األاإل
ن يقوم بمهمته بءير تردد مما يعطيه الحق ب ن يتولى دراسنننننننة ترا يج البناء من  في موضنننننننوع معين فال بد 

دارة المعنية في اإلم وقوع دن معا  ضمانا  لحسن تطبيق القانون وحررا  على علالوجهتين القانونية والفنية في 
 و ت ويلها. و اللط  في تطبيقها  و اللوائح  ملالفة القوانين 

نه وبعدما سننننننننننلف بيانه فإن حرح ممك المحكمة على تمحيج مد  سننننننننننالمة التر يج الممنوح إومن حيث 
مطعون الننمار الجهنة المدعية )ألءنائنه و إدارة المندعى عليهنا )الطناعننة( متمثلنة بنبنداينة ومنا تبعنه من قرارات لإل

 م المشنننننننننورة الفنية سنننننننننواء من  الل  لى إعمدة في الطابق )محل الدعو ( دفع بالمحكمة األ ةضننننننننندما( بإزال
ة و من قبل مهندسنننين ملتصنننين لد  فرع نقاب اللبراء الملتصنننين المعتمدين لديها في جدول  براء المحكمة 

كمة مام المح برة الثالثية الجارية المهنندسننننننننننننننين بطرطو  حيث جاءت نتيجة اللبرات المقدمة من م الء )الل
ة عدمبة المهندسنننننين بطرطو  واللبرة الفنية اللماسنننننية الادارية العليا واللبرة الثالثية المعدة من قبل فرع نقاإل

الرابع  قضنننننافة الطابإن  لة لجهة ثن بطرطو  بناء على تةليم المحكمة( شنننننبه متمايمن فرع نقابة المهندسننننن
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ات معينة يتوجر على رننننننننننناحر التر يج )الجهة طئا ولةن ضنننننننننننمن اشنننننننننننتراالفني )موضنننننننننننوع الدعو ( جا
 ليننه تقرير اللبرة الفنيننة الثالثيننة الم رخ فيإالمطعون ضننننننننننننننندمننا( التقينند بهننا وذلنن   الفننا  لمننا انتهى –المنندعيننة

ن  لى إهي تنوالمعد من قبل ثالثة مهندسنين ملتصنين في فرع نقابة المهندسين بطرطو  والم 13/1/2115
ليس سنننننننليما  وال  24/12/2114/ تاري  225نح التر يج رق  /سننننننناسنننننننه مُ  لفني الثالثي المر على التقرير ا

سننننننناسنننننننية والواقع المنفم والتحريات نه ل  يطبق من معطيات رنننننننحيحة تطابق الملططات األيمكن اعتمادك أل
ن اللبير المر    عن ير المنفمة فعليا  لتجميع كافة المعلومات الءير متوفرة والالزمة للحساب فضال   قيةالحقي

ن  لى إ 16/11/21153ولى قد انتهى بتقرير  برته الم رخ في منام محكمة الدرجة األ نهض بمهمنة اللبرة 
/ 225لءاء الر صننننننننننننننة رق  /إب 26/1/2115/ تاري  23قرار المكتنر التنفيمر لمجلس مدينة طرطو  رق  /

لبناء لمدينة طرطو  كون المعطيات التي جاء منسننننننجما  ومتوافقا  مع ن ام ضننننننابطة ا 24/12/2114تاري  
 نشائية ال تتطابق مع الواقع المنفم.ليها التقرير الفني الثالثي في تحقيق الجملة اإلإاستند 

ة ليها اللبراء الملتصننين ل  تتشننكل لد  المحكمة القناعإزاء التناقض في النتيجة التي ورننل إنه إومن حيث 
من منطقة طرطو  العقارية لطابق رابع فني  12-4199/11المقسننن  /مكانية تحمل إلى إالةافية كي ترتةن 

ضنننننننننننافة الطابق الممكور قد علق  إلى عدم وجود مانع من إانته   ين التقارير الفنية الت ضنننننننننننافي سنننننننننننيما و إ
 التاامها عند-المطعون ضنننننننننننننندما–ةيات معينة من المتوجر على الجهة المدعطموافقتها على تحقيق اشننننننننننننننترا

ا والت عد من هتدارية المعنية مراجعات قد يكون من الصعر على الجهة اإلطبق وممك االشنترامتابعة تنفيم الطا
والت مضننافة الطابق الرابع قد يسننتتبع حإن  زد على ذل    فيمنالجهة المدعية بها  الل مراحل الت ممد  التاا

ي البناء المة القاطنين فمما قد يعرض س نما ست هر مستقبال  أضنافية قد تةون  ير واضحة بالوق  الرامن و إ
ر في لى النتائج التي مي جد  طيرة التي قد تترتإو التفريط بها بالن ر   فالها إ لللطر ومي مس لة ال يمكن 

و جعله  في حالة من الرعر والهلع الدائ  من احتمال  ذ  لى األإمما الصنننننندد سننننننواء في تعريض السنننننناعنين 
حتمل ممك ن البناء قدي  وقد ال ي في ضوء   ذا نفم التر يج الملءىإ مرا   ير مستبعد د يعانهيار البناء المر 

رسنننن  دارة و دارر وكعادته منم عشننننرات السنننننين كان حريصننننا  على مراقبة تصننننرفات اإلضننننافات والقضنننناء اإلاإل
مامها بما يضمن رحة وسالمة تصرفاتها ويضمن بالمقابل حقوق وحريات  معال  الطريق القانوني الصنحيح 

جرت  دارة المدعى عليها )الطاعنة( في القضننننننية الماثلة التام  بمباد  المشننننننروعية و وسننننننالمته   واإلاالفراد 
ن فجاء  التحريات والدراسنننات الالزمة قبل اتلاذ قرارما المشنننكو منه بما لها من سنننلطة ورنننالحية في مما الشننن

لقانونية والواقعية السننننننننننننننليمة  قائما  على موجباته ا 24/12/2114/ تاري  225لءناء التر يج رق  /إقرارمنا بن
ولى من جلر المنافع ومي قاعدة ال بد  ار ضنننننن دفع الم و ني عن البيان في  صنننننورنننننية القضنننننية الماثلة 

يت  منح  ن نه ليس من باب العدالة والمنطق ن تسننننتوعبها وتقتنع بها أل للجهة المدعية المطعون ضننندما من 
قامة إعباء  طر   ضننننننننننننننافي في حين يت  تحميل إبطابق رابع فنادة من  الل التر يج لها الجهنة المندعينة اإل
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ا شننننادته قد بين  على عدة اشننننتراطات فنية لهإ  نالطابق الممكور السننننكان القاطنين في البناء طالما قد ثب  
 نشائية.عالقة مباشرة بالسالمة اإل

طعون ضنننننننننندما( فيما دارة الطاعنة )الميضنننننننننناحه ال معد  عن ت ييد اإلإنه ترتيبا  على ما سننننننننننبق إومن حيث 
 التااما  بالقانون. 24/12/2114/تاري  225لءاء التر يج رق  /إردرته من قرارات متضمنة  

سننننننا  سننننننلي  من الواقع وسننننننند رنننننننحيح من  دارة قائما  على نه وفي مد  ما تقدم يكون طعن اإلإومن حيث 
دا  للحك  لءاء تمهياد  ليقا  باإلالقانون ومو جدير بالقبول كما يكون الحك  الطعين المر  ر  عن محجة السننند

لها  ير عسنا  القانوني وتنقصها الحجة التي ت يدما مما يجلى األإبرفض الدعو  الماثلة التي جاءت مفتقرة 
 جديرة بالقبول وحقيقة بالرفض موضوعا .

 "لهذه األسباب"
 حكمت المحكمة بما يلي: 

 قبول الطعن شكال . :حوأ  

 ءاء الحك  الطعين.لأقبوله موضوعا  و  :ثانيا  

 قبول الدعو  شكال . :ثالثا  

 .رفض الدعو  موضوعا  : فابعا  

ولى والمصننناريم ونفقات مام محكمة الدرجة األ : تضنننمين الجهة المدعية الرسنننوم المدفوعة من قبلها خاكإكككا  
 تعاب المحاماة. مام درجتي المحاعمة ومقابل  اللبرة 

 م11/1/1112هـ الموافق 2224صدر وتلي في   /   / 
 الجإتشاف                                الجإتشاف                             فئيس الج تجو          
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 م1112( لعام 2/ع/419القرار رقم )
 م1112( لعام 291/2في الطعن ذي الرقم )

ل  ج ت بتإكككككككميو تن العبخة ةي ت ديد ييجو عاكل الجأ عو هي للييجو الجعتجدة وةق اللخافاب التي وكككككككإ
 و كأاط ذل .الجلال اب

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 إن المحكمة اإلدارية العليا 

م بمقر مجلس  24/5/2121 ه الموافق12/11/1442في الجلسة العلنية التي عقدتها يوم االثنين الواقع في
 الدولة بدمشق بهيئتها المشكلة من المستشارين:

 رئيس مجلس الدولة         رئيسا            السيد عبد النارر الضللي 

 عضوا   السيد نبيل كرابيلي                                              

 السيد فرا  زرزر                                               عضوا  

 .بحضور مفوض الدولة القاضي السيد عمار الصوطرر 

 

 .مثله إدارة قضايا الدولةتُ -ضافة لوظيفتهإ-مدينة حلر رئيس مجلس ال هكككو الطاعأو:

 ضكككككككككككككككد

 .ق( و ) . (.ن) المحامي األستاذ هوكيل-)ا.ف( :ال هو الجطعمن ضدها

 "المحكمة"
 طالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.بعد اال

 كال .ن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية فهو جدير بالقبول شإمن حيث 
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ن وقائع القضنية تتحصل حسبما استبان من األوراق ب ن الجهة المدعية )المطعون ضدما( كان  إومن حيث 
ن  قائلة فيها:  16/2/2111قد تقدم  باسننننتدعاء دعواما إلى ديوان محكمة القضنننناء اإلدارر بدمشننننق بتاري  

/ من المنطقة 11143رق  / / من العقار المورنننننننننوف بالمحضنننننننننر4الجهة المدعية تمل  تمام المقسننننننننن  رق  /
ه ملالفة ول وضبط ب العقارية الرابعة بحلر ومو عبارة ومو عبارة عن دار للسكن في الطابق تح  األرضي 

 2113/ لعام 1614لى تجارر بموجر التقرير الفني رق  /إمن سكني  2/م43663تحويل جاء منه بمساحة /
على  سا   2112/ لعام 45ر لمجلس مدينة حلر رق  /وحسم  الملالفة الممكورة وفق قرار المكتر التنفيم

/ ل.  مع 16111مي / 2113/ لعام 21قيمنة /ع/ سننننننننننننننعر متر األرض وفقنا  لقرار المكتر التنفيمر رق  /
ن الجهة المدعية  / ل.  و 162566153من قيمة /ع/ وقد ت  تسديد الءرامة المتوجبة والبالءة / %11إضافة 

المتضننمن  15/11/2119/ بتاري  2136ليها على تن ي  التقرير الفني رق  /فوجئ  بإقدام الجهة المدعى ع
لى الصننننننالة المحولة الى مكتر إ 2/م123695/ موضننننننوع الدعو  بمسنننننناحة /4ملالفة ضنننننن  باقي المقسنننننن  /

وبمطالبتها بمبلق مقدارك  2113/ لعام 1614 ندمنات سننننننننننننننيناحية والمحسننننننننننننننومة سننننننننننننننابقا  بالتقرير الفني رق  /
حكام قرار المكتر التنفيمر لمجلس مدينة حلر  لقناء تسننننننننننننننوية الملالفة الممكورة وفق  / ل. 461266665/

ن المطالبة الممكورة جاءت في إ/ ل.  وحيث 16111سننننننننا  قيمة /ع/ مي / على  2119/ لعام 34رق  /
 ير محلها القانوني كونه كان يتوجر على الجهة المدعى عليها حسنننننننننناب رسنننننننننن  الءرامة وفق ما ت  في عام 

ن الجاء المضننننننننموم موضننننننننوع التقرير الفني رق   مع مالح ة  2112/ لعام 45وذل  سننننننننندا  للقرار / 2113
ر اطاللة على الشنننننننننننننارع وال يجوز معاملته  يقع في القسننننننننننننن  الللفي للعقار وليس له   2119/ لعام 2136/

الحك  بوقف تنفيم مر المر كان  معه ممك الدعو  لطلر مامي )المحسنننننننننوم سنننننننننابقا ( ومو األمعاملة الجاء األ
/ ل.  لقاء تسوية الملالفة موضوع التقرير الفني رق  461266665تحصيل المبلق المطالر به والبالق قدرك /

ير سننننننننننعر المتر المربع من الءرامة للجاء الممكور وفق دلاام الجهة المدعى عليها بتقأو  2119/ لعام 2136/
مع مالح ة وقوع مما الجاء في القسنننننننننننننن   2112لعنام / 45قرار المكتنر التنفينمر لمجلس منديننة حلنر رق  /

 مامي.الللفي للعقار وليس األ

  ن ملالفة ضنن ن جهة االدارة المدعى عليها كان  قد دفع  الدعو  ملتمسننة ردما ت سننيسننا  على إومن حيث 
 ةلى الجاء المحسنننوم سنننابقا  والمشنننمولإ/ منطقة عقارية رابعة بحلر 11143/ من المحضنننر /4باقي المقسننن  /

اللاح بتسوية  2119/ لعام 34تم  معالجتها وفق شروط القرار / 2119/ لعام 2136بالتقرير الفني رق  /
فاء يلى جاء محسننننوم سننننابقا  حيث نصنننن  المادة التاسننننعة منه على اسننننتإملالفات ضنننن  جاء متبقي من مقسنننن  

رد المربع لثرض الواع )حيث ع مو سنننعر المتر × رامة ضنننعف المنفعة والمنفعة مي مسننناحة الجاء المتبقي
نه ال يمكن حسننننننننننناب المنفعة وفق قرارات  لى إضنننننننننننافة إ( 2113/ لعام 21في قرار مجلس مدينة حلر رق  /

  .(2112/ لعام 45سابقة ملءاة )القرار رق  /
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ن محكمة القضنناء اإلدارر في معرض ن رما بطلر وقف التنفيم كان  قد اسننتعان  باللبرة الفنية إومن حيث 
ن مة النافمة بهما موافقة عامل ضنننننننننعف المنفعة المفروض على الملالفة موضنننننننننوع الدعو  لثلدراسنننننننننة مد  

وقد   الشننننن ن وذل  في ضننننننوء واقعها وموقعها وعند االقتضنننننناء تحديد المبلق المتوجر كءرامة ضننننننعف المنفعة
في تقريرما  ن الجهنة المدعى عليها قد بالء  لى إ 19/9/2111حنادينة بتقريرمنا الم رخ في انتهن  اللبرة األ

للمنفعة الحارنننننلة للجهة المدعية نتيجة الملالفة موضنننننوع الدعو  وبما ال يتفق مع تعريم المنفعة الوارد في 
ن اللبرة تحندد  رامنة ضننننننننننننننعف المنفعنة المتوجبة على الجهة أو  2113/ لعنام 1/ من القنانون رق  /3المنادة /

ن التعريم القانوني  / ل.  وذل  ت سنيسا  على 261636211المدعية نتيجة لحسن  ممك الملالفة بمبلق قدرك /
رضنننا   و بإمكانه جنيها نتيجة الملالفة مي الايادة التي طر ت على قيمة العقار  اما الملالف جنللمنفعة التي 

نه بعد األ م باالعتبار موقع الملالفة في القسنننننن  الللفي من جاء الشننننننقة المحسننننننومة  و   وبناء  نتيجة الملالفة
ة ال تتجاوز ن المنفعة الحارننننلة نتيجة الملالف ن اللبرة قا  وكون الشننننقة في القبو األول للبناء تبيي ملالفته سنننناب

 2113/ لعام 1614رنننلية موضنننوع التقرير الفني رق  /قيمة المنفعة التي حصنننل  نتيجة تسنننوية الملالفة األ
سننننننننننعار في عام األعن  2119سننننننننننعار في عام ن فرق األإ/ ل.  للمتر المربع حيث 16111ومي بمعدل /

رننننننننننننننليننة والموقع الللفي لهننمك الملننالفننة وبننملنن  تةون قيمننة  رامننة يعننادل الفرق بين موقع الملننالفننة األ 2113
ل.   261636211/ل. =16111ع ومي /×2/م123695المنفعة مي مسنننننننناحة الملالفة الجديدة البالءة /

ن مبلق  ن اللبير لمحكمنننننة بيي وبنننننناء  على تةليم من ا 21/5/2112ننننننه بتقرير  برة تةميلي م رخ في  و 
 ل.  للمتر المربع المر قدرته اللبرة مو  رامة ضعف المنفعة وليس  المنفعة. /16111/

المتضننننننمن وقف  5/4/2111/م/ع/تاري  314رنننننندرت قرارما رق  / ن محكمة القضنننننناء االدارر إومن حيث 
ل.  وقد اعتسننننننننننننننر القرار الممكور /261636211تنفيم القرار المشننننننننننننننكو منه جائيا  فيما يجاوز مبلق مقدارك /

ة برفض الطعن المقدم ضنننننننننننننندك بموجر قرار دائرة فحج الطعون لد  المحكمة االدارية العليا ينالندرجنة القطع
 .26/9/2111تاري   1/ط2541ذر الرق  /

/ الم رخ في 1396/4دارر بدمشننننننننننق حكمها الطعين رق  /رنننننننننندرت محكمة القضنننننننننناء اإل وبنتيجة المحاعمة 
والقاضنننننننني من حيث النتيجة بقبول الدعو   2112لسنننننننننة  2546/4القضننننننننية ذات الرق  /في  4/12/2112

شنكال  وقبولها موضننوعا  وتحديد مبلق  رامة ضننعف المنفعة المترتر على الجهة المدعية لقاء تسننوية الملالفة 
ط / ل.  فق261636211بمبلق قدرك / 2119/ لعام 2136موضنننوع الدعو  المضنننبوطة بالتقرير الفني رق  /

كور دارر حكمها الممسنننسننن  محكمة القضننناء اإل وقد   مليونان وثال  وسنننتون الفا  ومئتي ليرة سنننورية ال  ير
 .ول(ساسي والتةميلي األمامها )التقرير األ حادية الجارية على تقرير اللبرة الفنية األ
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ض الحك  بإلءائه ورف عالك طالبة  دارة المدعى عليها بادرت للطعن في الحك  الممكور ن جهنة اإلإ ومن حينث
ن رناحر العالقة )المطعون ضندك( تقدم بطلر لحسن  المحالفة موضوع الدعو   الدعو  وذل  ت سنيسنا  على 

/ 9ومو على معرفة كاملة بالءرامة المترتبة عليه حيث نص  الفقرة / 2119/لعام 34وفق شروط القرار رق  /
ية الواردة في المادة السنننننابقة يت  اسنننننتيفاء  رامة تعادل )لقاء التسنننننو  :نه / على 34/ من القرار /1من المادة /

ع/حيث /ع/ مي سننننعر ×ضننننعف المنفعة وتحدد المنفعة وفق ما يلي: مسنننناحة الجاء المراد اسننننتةمال تسننننوية 
/ ل  يتطرق 34ن القرار رق  / ( علما  2113/ لعام 21رض الواردة في قرار مجلس مدينة حلر رق  /المتر لث

ن المطعون ضنننننننننننننندك تقدم بتعهد موثق لد  الةاتر  و دا ليا  و  ماميا   متبقي المراد ضننننننننننننننمه لى مكان الجاء الإ
نه بناء  على ما تقدم ت  حسنننننن  وتسننننننوية الملالفة  و   شننننننهر بالمعدل بإنهاء التسننننننوية )دفع  رامة(  الل ثالثة 

 2113/ لعام 1614/موضنننننننننننننوع الدعو  وفق القرارات النافمة في حينه والمبلق المقدر وفق التقرير الفني رق  
المر حدد سننننعر المتر المربع لةل عقار حسننننر عرض  2113/ لعام 21 ما  بقرار تسننننعيرة األراضنننني رق  / و 

 الشارع والمنطقة العقارية.

وبنننناء  على تةليم من المحكمنننة االدارينننة العلينننا -األحنننادينننةن اللبير النننمر نهض بمهمنننة اللبرة إومن حينننث 
ن مة جبة على تسننننننوية الملالفة موضننننننوع الدعو  بعد التقيد بالقوانين واأللتحديد  رامة ضننننننعف المنفعة المتو 

 تقنندم بتقرير  برة تةميلي ثننان م رخ في-دارة بتنناري  تن ي  ضننننننننننننننبط الملننالفننة المننمكورةالنننافننمة لنند  جهننة اإل
لى  رامة ضعف المنفعة المتوجبة على تسوية الملالفة موضوع الدعو  بعد التقيد إانتهى فيه  15/5/2116
دارة بتننننناري  تن ي  ضننننننننننننننبط الملنننننالفنننننة المنننننمكورة مي مبلءنننننا  ن منننننة الننننننافنننننمة لننننند  جهنننننة اإلالقوانين واألبننننن

/ ل.  ومو المبلق ذاته المر يطالر به مجلس مدينة حلر لقاء تسوية ممك الملالفة وذل  461266665قدرك/
اسنننتةمال تحويل  بتسنننوية ملالفات حقد سنننم 2119/ لعام 34ن قرار مجلس مدينة حلر رق  / ت سنننيسنننا  على 

لى رننناالت ضنننمن شنننروط حددما القرار إقسنننام الباقية من الشنننقق السنننكنية  ير المحسنننومة ملالفتها سنننابقا  األ
ن تحسنر  رامة ضعف المنفعة ومن المعادلة التالية المنفعة = مساحة الجاء المراد استةمال  الممكور ومنها 

/ لعام 21في قرار مجلس مدينة حلر رق  / رض الواردةع/حيث/ع/ مي سننننننننننننننعر المتر المربع لث×تسننننننننننننننوية 
ن سنننعر متر المربع من االرض في منطقة العقار رق   لى القرار الممكور تبين إنه من رجوع اللبرة  و  2113

ل.  وعلينه تةون المنفعة من ممك الملالفة مي:  /16111/ منطقنة عقنارينة رابعنة بحلنر مي /11143/4/
ل.  وتةون  رامة ضعف المنفعة  261636211=16111×/م123695مساحة الملالفة المطلوب تسويتها /

 /111/ ل.  رس  التقرير الفني ومبلق /165ل.  وبإضافة مبلق / /461266411= 2×261636211مي /
 /461266665ل.  الءرامة العادية يكون المبلق االجمالي المطلوب لتسننننوية الملالفة موضننننوع الدعو  مو /

  .ل. 
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طلبن  فيهنا الحك  وفق  15/5/2114ة الطناعننة تقنندمن  بمنمكرة جوابينة م ر نة في دار ن جهنة اإلإومن حينث 
 اللبرة التةميلية الثاني.

عقر فيها على  11/6/2114ن وكينل الجهة المطعون ضنننننننننننننندما تقدم بممكرة جوابية م ر ة في إومن حينث 
لجهة تحديد قيمة  ولميلي األسنننناسنننني والتةنه ملالف للتقرير األإتقرير اللبرة االحادية التةميلي الثاني بالقول 

 جراء  برة ثالثية.إ/ع/ والتمس 

عادة اللبرة الفنية إ دارية العليا نه واسننننننننننننننتجابة لطلر الجهة المطعون ضنننننننننننننندما قررت المحكمة اإلإومن حيث 
ن  لى إ 13/9/2113حنناديننة الجنناريننة بننالنندعو  بلبرة ثالثيننة وقنند انتهنن  مننمك اللبرة بتقريرمننا الم رخ في األ

وفق  2119المنفعة المتوجبة على تسننننوية الملالفة موضننننوع الدعو  بتاري  ضننننبطها في عام  رامة ضننننعف 
سننننننننننننننس الناظمة للتقدير مي مبلءا  وقدرك دارة وبعد مراعاة اللبرة لثن مة النافمة بهما الشنننننننننننننن ن لد  جهة اإلاأل
مي  2113/ لعام 21ن قيمة المنفعة /ع/ حسننننننننننننننر القرار / / ل.  وذل  ت سننننننننننننننيسننننننننننننننا  على 461266665/
/ 2×16111ع/ مي / 2وقيمة ضنننننننعف المنفعة / 2/م 123695ل.  ومسننننننناحة الملالفة مي / /16111/

ل.   /461266411= /2×2/ل. /م 6111×123695وعلينه تةون قيمنة  رامنة ضننننننننننننننعف المنفعة مي /
/ ل.  فيصننننننننننننننبح االجمننالي 165/ ل.  ورسنننننننننننننن  تقرير فني بمبلق /111ليننه  رامننة عنناديننة /إويضننننننننننننننناف 

 /ل. .461266665/

عقر فيها تقرير  14/11/2113ن وكيل الجهة المطعون ضننننندما تقدم بممكرة جوابية م ر ة في إومن حيث 
 قواله السابقة ملتمسا  تصديق القرار المطعون فيه. اللبرة الثالثية بنفس دفوعه و 

ن اللبراء الننننننمين نهضننننننننننننننوا بمهمننننننة اللبرة الثالثيننننننة تقنننننندموا بتقرير  برة تةميلي م رخ في إومن حيننننننث 
 .13/9/2113ساسي الم رخ في عدوا فيه على تقريرم  األ  25/11/2121

وراق ن والتبصننننننننر في وقائع ممك القضننننننننية وحيثياتها وبعد اسننننننننتقراء األن ممك المحكمة وبعد التمعي إومن حيث 
حنناديننة والثالثيننة( الجنناريننة فيهننا والمالح ننات التي اتلننممننا والوثننائق المبرزة ودراسنننننننننننننننة تقننارير اللبرة الفنيننة )األ

رير اللبرة حنناديننة التةميلي الثنناني وتقالطرفننان رجوعننا  لهننما التقرير فنناسننننننننننننننتبننان لهننا بنن ن تقننارير اللبرة الفنيننة األ
سننا  رننحيح من الواقع وسننند قوي  من التطبيق القانوني المر  سنناسنني والتةميلي( قد قام  على )األ الثالثية
دقة لتقارير جميع المسنننننائل التي عالجتها برنننننوله من االجتهاد القضنننننائي المسنننننتقر وقد تناول  ممك ا يسنننننتمد 

التي تحك  عملية  2113/ لعام 21ورق  / 2119/ لعام 34حكام القرار رق  / وتفصيل واستلالح سائق من 
اري  ن ت تسننننننننوية الملالفة موضننننننننوع الدعو  ومن الوثائق والمسننننننننتندات الماثلة في ملف القضننننننننية التي ت كد 

وعليه فإنها تةون حقيقة باالعتماد عليها  2/م 123695حتها مي /ن مسننننننننننننننا و  2119ارتةناب الملنالفنة بعام 
مة ن العبرة في تحديد قيمة عامل المنفعة مي للقي ليها للحك  في ممك القضنننننننننية وذل  على اعتبار إرتةان واإل
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 2119/ لعام 34المعتمدة وفق القرارات التي سنننمح  بتسنننوية تل  الملالفات وبدعوانا الماثلة مو القرار رق  /
رض وفق السنننننننننعر المحدد بالقرار رق  ن القرار الممكور كان قد اعتمد قيمة /ع/ سنننننننننعر المتر المربع لثأو  مام
ل.  وعليه تةون قيمة  /16111المر كان محدد لمنطقة العقار موضوع الدعو  بمبلق / 2113/ لعام 21/

ضنننوع ا لقاء تسنننوية الملالفة مو  رامة ضنننعف المنفعة مع رسننن  التقرير الفني والءرامة العادية المتوجر فرضنننه
/ ل.  ومو 461266665مي مبلق مقدارك / 2119/ لعنام 2136الندعو  المضننننننننننننننبوطنة بنالتقرير الفني رق  /

 دارة الطاعنة لقاء تسوية الملالفة الممكورة.ذات المبلق المر تطالر به اإل

منها لجهة تسنننننننننوية الملالفة دارة وقراراتها المشنننننننننكو ءات اإلاجر إنه ت سنننننننننيسنننننننننا  على ما تقدم تةون إومن حيث 
  رننننننول والقانون وجديرة بالت ييد وبملموضننننننوع الدعو  قد رنننننندرت في محلها القانوني السننننننلي  ومتفقة مع األ

 لى المستند القانوني السلي  وجديرة بالرفض موضوعا .إتةون الدعو  الماثلة بكافة طلباتها مفتقرة 

سننا  رننحيح من الواقع  قائما  على -المدعى عيلها–رةنه في مد  ما تقدم يكون طعن جهة االداإومن حيث 
لمتقدم سننننننا  اوالقانون ومو حقيق بالقبول موضننننننوعا  كما يكون الحك  الطعين المر ل  يعالج الدعو  على األ

بيانه قد جانر الصننننننننواب في قضننننننننائه مما يتعين الحك  بإلءائه تمهيدا  للحك  بقبول الدعو  شننننننننكال  ورفضننننننننها 
 ل قرار وقف التنفيم الصادر بهمك القضية.نهاء مفعو أموضوعا  و 

 "لهذه األسباب"
 حكمت المحكمة بما يلي: 

 قبول الطعن شكال . :حوأ  

 لءاء الحك  الطعين.أقبول الطعن موضوعا  و  :ثانيا  

 نهاء مفعول قرار وقف التنفيم الصادرة بهمك القضية.أقبول الدعو  شكال  ورفضها موضوعا  و  :ثالثا  

ي حادية والثالثية( في درجتالجهة المطعون ضنننننندما الرسننننننوم والمصنننننناريم ونفقات اللبرة )األتضننننننمين  :فابعا  
 تعاب المحاماة. لف ليرة سورية مقابل  المحاعمة و 

 م12/5/1112هـ الموافق 2221صدر وتلي في   /   / 
 فئيس الج تجو    الجإتشاف                                الجإتشاف                                   
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 م1112( لعام 2/ع/892القرار رقم )
 م1112( لعام 1421/2في الطعن ذي الرقم )

 دافي إصكككا  ك لس الدولو به لو سضكككان اختن حكد بع د على حدافي كإكككتلخ كأذ ن اجتهاد اللضكككان اإلإ
صا  ختاهم الهدم كأها فخص البأان و و دافيو لغان اللخافاب اإلإدافيو الجتعللو ببال صل ةي الجأازعاب اإل

دافيو الإككابلو لصككدوف جخاناب واللخافاب اإلدافي واإلعام ورككاكل لإككائخ الجأازعاب الجت خعو عن اللخاف اإل
 .دافي اللخاف اإل

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 إن المحكمة اإلدارية العليا 

م بمقر مجلس  25/11/2121 قه المواف19/3/1443في الجلسة العلنية التي عقدتها يوم االثنين الواقع في
 الدولة بدمشق بهيئتها المشكلة من المستشارين:

 رئيسا       السيد عبد النارر الضللي               رئيس مجلس الدولة            

 عضوا   حمد                                                           السيد رجر 

 عضوا                                               السيد فرا  زرزر              

 .بحضور مفوض الدولة القاضي السيد عمار الصوطرر 

 

  )خ.خ(.كيله المحامي االستاذ )ع.ش( و  ال هكككو الطاعأو:

 ضكككككككككككككككد

  .مثله إدارة قضايا الدولةتُ -ضافة لوظيفتهإ-رئيس مجلس مدينة حماك :ال هو الجطعمن ضدها

 )ف.ع(.-)ع.خ(.                        

 "المحكمة"
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 طالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.بعد اال

 جراءاته الشكلية.إن الطعن قد استوفى إمن حيث 

د )الطاعنة( كان  ق ن الجهة المدعية وراق في ع القضنننية تتحصنننل حسنننبما اسنننتبان من األئن وقاإومن حيث 
نها مسننننننننننننننت جرة من  قائلة فيها:  26/6/2119دارر بحمج بتاري  كمة القضنننننننننننننناء اإلمام مح قام  الدعو   

قة ط/ من المن341رضي من مشتمالت العقار رق  /شقة سكنية في الطابق األف.ع( -)ع.خ المدعى عليهما
هدم لة ال الء لعإقدم الممكوران على رفع دعو  بمواجهة الجهة المدعية بموضنننوع  العقارية الثانية بحماك وقد 

مام محكمة الصننننننننننننننلح المدنية الثانية بحماك وكان  وذل   2119/ لعام 243سننننننننننننننا  / والبناء وت  قيدما برق  
/ رننننننادرة عن رئيس مجلس مدينة حماك بتاري  4/2جازة مدم شننننننرطية برق  /إالممكوران قد اسننننننتحصننننننال على 

جازتي إعليهما على ن حصننننول المدعي أو  15/4/2113/ تاري  4/2جازة البناء رق  /إوعلى  25/3/2113
عطينننا قرار التومن بتننناري    الهننندم والبنننناء يتطلنننر الحصننننننننننننننول على قرار تومن للعقنننار المطلوب مننندمنننه وقننند 

/ المتضنمن وجود تومن وتشققات في العقار المطلوب مدمه ولهما السبر 6/341بالقرار رق  / 11/4/2111
 ناء المطلوب مدمه وبنا ك ممتاز وليس فيهن البإجنازتي الهدم والبناء بشننننننننننننننكل ملالف للقانون حيث إت  منح 

مام  سنننرتها وفقا  لما مو ثاب  في ضنننبوط كشنننوف و برة جارية  فراد  تشنننققات والجهة المدعية تسنننكن فيه مع 
 الئها مي دعو  كيدية إن الدعو  المقامة بحق الجهة المدعية المتضنننننننمنة  لى إضنننننننافة إ  القضننننننناء المدني

ك )ملبا( ولما فقد كان  مم لبال ر يسنننتعمله فرن للمن قبل مسنننت جر ن قسننن  من العقار مسنننت جر   ارنننة و 
جننازتي البننناء رق  أو  25/3/2113/ تنناري  4/2النندعو  لطلننر الحك  بوقف تنفيننم العمننل بننإجننازتي الهنندم رق  /

جراء الةشننننننننف واللبرة على الشننننننننقة التي تشننننننننءلها الجهة المدعية في إوذل  بعد  15/4/2113/ تاري  4/2/
من و تو  ذا كان مناق تشققات إ/ لورف حالته الرامنة وبيان فيما 341ضي من مشتمالت العقار/ر الطابق األ
 ردارما.جازة الهدم والبناء الممكورتين لعدم تحقيق الشروط المطلوبة إلإلءاء إومن ث  

جراء الةشننننننف المسننننننتعجل وورننننننف الحالة إرفض طلر  23/4/2119ن المحكمة قررت بتاري  إومن حيث 
 الرامنة.

التمسنننننن  فيها رد  29/9/2119دارة المدعى عليها كان  قد تقدم  بممكرة م ر ة في ن جهة اإلإومن حيث 
ليه الجهة إن قرار التومن المر اسنننتندت  سنننا  قانوني سنننلي  وذل  ت سنننيسنننا  على  لى إالدعو  لعدم اسنننتنادما 

ندسين روال  من نقابة المه ق لى تقرير فني مصدإالمدعى عليها في اعطاءما لر صة الهدم ومو قرار مستند 
 بعد الي إ نه ال يت  مدم العقار جازة الهدم ينج على إن ما جاء في  لى ذل  فإنه يوجد تشققات ثابتة و إضافة إ
تام و برضننننام  ال   عن طريق القضنننناءالي إن ممك الر صننننة ال تلامه  بإ الء العقار  رننننوال  و   الء الشننننا لين إ
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ما إ الء  الء الشننننننا لين ويت  اإلتي الهدم والبناء ال تعتبران مبررا  إلصنننننن ن ر  جازة البناء على إعما نصنننننن  
 و عن طريق القضاء. برضاء الشا لين 

ضنننمن عدم قبول تالم 26/1/2121/م/تاري  33رننندرت قرارما رق  / دارر ن محكمة القضننناء اإلإومن حيث 
 .وقف تنفيم القرارات المشكو منها المتضمن ر صتي الهدم والبناء

في  21/9/2121/ تاري  111ولى القرار المطعون فيه رق  /رننننننننندرت محكمة الدرجة األ يجة المحاعمة وبنت
المتضننننننمن من حيث النتيجة اعتبار الدعو  الماثلة مسننننننت  رة لحين الب   2121/ لسنننننننة 311القضننننننية رق  /

عية ر الدرجة القطمام القضننننناء المدني/محكمة الصنننننلح المدني الثانية بحماك/ بحك  مكتسننننن بالدعو  المن ورة 
  سننننننننا مام محكمة الصننننننننلح المدنية الثانية بحماك برق    الء من ورة إنه يوجد دعو   وذل  ت سننننننننيسننننننننا  على 

 وما زال  قيد الن ر. 2121/ لعام 123/

لى إرت دارر فقد بادليها محكمة القضنننننناء اإلإنه ولعدم قناعة الجهة المدعية بالنتيجة التي انته  إومن حيث 
ن  لءاء القرار المطعون فيه والحك  وفق طلباتها بالدعو  وذل  ت سننننننننيسننننننننا  على إها الماثل طالبة تقديمها طعن

ي مي دارر التصاح القضاء اإلا تبطال ر صتي الهدم والبناء الدا ل بألءاء و إموضنوع الدعو  الماثلة مو 
ون ا بشنننكل ملالف للقانن ر صنننتي الهدم والبناء رننندرت حكام القانون و أل رنننل اسنننتنادا  محكمة الموضنننوع واأل

ى باطل فهو ني علن ما بُ  و   على قرار تومن باطل قانونا  وبدون كشنننف وملالف للواقع والحقيقة نيتاعونهما بُ 
و  و تصنننندع  و تومن  ن المحكمة ل  تجر  الةشننننف للت عد من سننننالمة البناء وعدم وجود تشننننققات  باطل كما 

 م ال. عان رالح للسكن 

التمسنننننننن  فيها رننننننننرف الن ر عن  23/3/2121ة المدعية تقدم بممكرة م ر ة في ن وكيل الجهإومن حيث 
 الء العقار من محكمة الصنننننننننننلح المدني الثانية إنه رننننننننننندر حك  ب بينة مُ ع.خ( -)ف.ع المطعون ضننننننننننندمما

 بحماك.

من ع.خ( -)ف.ع نه في ضننننننوء رننننننرف الن ر عن المطعون ضنننننندمما نه بداية البد من التنويه إومن حيث 
لطناعنننة )المندعيننة( فنإنننه ال معند  من تثبين  رجوع الجهنة الطنناعننة عن الطعن بمواجهتهمننا بهننمك قبنل الجهننة ا

 المرحلة من الدعو .

اء لءإنما تت يا من دعواما الماثلة مو إن الجهنة الطناعنة )المدعية(  وراق الندعو   ن الثنابن  من إومن حينث 
الصنننننننننننادرتين عن  15/4/2113/ تاري  4/2/ جازة البناء رق أو  25/3/2113/ تاري  4/2جازة الهدم رق  /إ

جازة مدم /شنننننننننرطية/ للعقار موضنننننننننوع الدعو  المشنننننننننءول من قبل الجهة إمجلس مدينة حماك والمتضنننننننننمنتين 
وقد   رننننوال  وقرار تومن تقرير فني من نقابة المهندسننننين مصنننندق  والتي رنننندرت بناء  )ا.ع( المدعية والسننننيد 
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 الء ن ممك الر صة ال تلامه  بإأروال  و   الء الشا لين إال بعد إر جازة الهدم ب ن ال يت  مدم العقاإتضمن  
قد ت   نه و   و برضنننننام  التام حسنننننر حاشنننننية مديرية الشننننن ون القانونية المرفقة ال عن طريق القضننننناء إالعقار 

ناء ما يلي: جازة البإضبارة التر يج كما تضمن  إبال  الشا لين بمل  رسميا  بموجر الةتر المر صة في إ
و عن طريق  ما برضاء الشا لين إ الء الشا لين ويت  اال الء ن ر صتي الهدم والبناء ال تعتبران مبررا  إل"إ

 .2/5/2113/ ذ ق ت 629حسر حاشية الش ون القانونية رق  / "القضاء

صننننناح مجلس الدولة بهيئة قضننننناء ا تن  مد بعيد على  دارر مسنننننتقر منم ن اجتهاد القضننننناء اإلإومن حيث 
داريننة منهننا ر ج البننناء والهنندم ومو لءنناء القرارات اإلإداريننة المتعلقننة بننبننالفصنننننننننننننننل في المنننازعننات اإل دارر إ

قة دارية السننننابجراءات والقرارات اإلدارر واإلصنننناح عام وشننننامل لسننننائر المنازعات المتفرعة عن القرار اإلا ت
 و  ير ذل .  مدمدارر سواء من تقارير فنية وقرار لصدور القرار اإل

مي -جازتي الهدم والبناءإ-ن القرارات المشكو منها موضوع الدعو   نه في ضنوء ما تقدم وطالما إحيث ومن 
نهما ال  ات بجاز دارر وقد تضننمن  تل  اإلصنناح الن ر بها وبمشننروعيتها للقضنناء اإلا تدارية ينعقد إقرارات 

رننحاب  طريق القضنناء فإن لجوء  و عن ما برضنناء الشننا لين إ الء  الء الشننا لين ويت  اإلتعتبران مبررا  إل
دارر وال يلامها بانت ار نتيجة الدعو   الء الشننننننا لين ال يقيد محكمة القضنننننناء اإللى القضنننننناء إلإالترا يج 

 ليه منإالن ر بمشننننننننننروعية القرارات المشننننننننننكو منها وما اسننننننننننتندت  ةالمدنية مما يوجر على المحكمة الممكور 
ذ مي قضنننننننننن  بلالف ذل  في حكمها الطعين فقد بات من إرر دان محكمة القضنننننننننناء اإلأجراءات وقرارات و إ

 ءاتاجر إلى محكمة الدرجة األولى تمهيدا  السننننننننننننننتةمال إعنادة ملف القضننننننننننننننينة أ لءناء الحك  الطعين و إالمتعين 
 لى قبول طعن الجهة المدعية من الناحيتين الشننننكليةإرننننوال  ومو ما يقضنننني حتما   ي والب  في النااع ضننننالتقا

ولى حفاظا  على حقوق المتقاضننين كي مر الب  في موضننوع النااع لمحكمة الدرجة األ رق والموضننوعية مع ت
 حدم  درجة من درجات التقاضي. ال يحرم 

 "لهذه األسباب"
 حكمت المحكمة بما يلي: 

  .في مرحلة الطعن)ف.ع و ع.خ(  تثبي  رجوع الجهة الطاعنة عن الطعن بمواجهة المطعون ضدما :حوأ  

 الطعن شكال . قبول: ثانيا  

 لءاء الحك  الطعين.أقبوله موضوعا  في شطر منه و  :ثالثا  
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 روال . سا  النااع  دارر بحمج للب  بلى محكمة القضاء اإلإعادة ملف القضية : إ فابعا  

 لى حين الب  بالنااع وفي ضوء النتيجة.إتعاب المحاماة  التريث في الب  بالمصروفات و  :خاكإا  

 م15/21/1112هـ الموافق 2224 صدر وتلي في   /   /
 الجإتشاف                                الجإتشاف                             فئيس الج تجو          
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 الثامنالباب  
 األحكام الصادرة  في الطعون الواقعة ب
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 م1129 لسنة( 4/ ع/219) رقم رارالق
 م1129 لسنة/ 548/ الرقم ذي الطعن في

 بخفك بلخاف كتتإب الدفجو اللطعيو يأ ي الجلتص ال زائي اللضان سبل كن ك ا جو الج ال كأ  إن ثبمب
 .واادة كخة إأ يناق أ ال عل حن ب إ ان ال زائي اللضان إلى ك ددا   اإلاالو

ًيو صا  الج تجو الجإلاختعميضاب عن ةتخة ال لان خافج المظي و تلخج عن إن الجطال و باألجمف والت-
 صا  الج تجو اإلدافيو.اختب إ انها كن 

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة

 مجلس بمقر م 6/3/2119 الموافق من 1441/   /   في الواقع االربعاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسة في
 : المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

 رئيسنا   الدولة مجلس رئيس نائر       قطان محمود السيد

 عضوا                                        مقطرن  فرا  السيد

    عضوا             سعلوق  حمد السيد 

 الجامع.  دام حسام السيد الدولة مفوض بحضور

 

  )ع.ا(. المحامي يمثله-)ط.ا(: ككككوالطاعأكك ال هكككو

 لوظيفته. إضافة-للنفط السورية للشركة العام المدير :ضدها الجطعمن  ال هو

 الدولة" قضايا إدارة لوظيفته.    "تمثلهما إضافة-للنفط الجبسة حقول مدير                        

 "المحكمة"
 .داولةالم وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد
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 .الشكلية إجراءاته استوفى قد الطعن  ن حيث من

 قولح مديرية لد  يعمل عان( الطاعن) المحال ب ن األوراق من استبان حسبما تتللج الوقائع إن حيث ومن
 الوزراء مجلس رئيس السيد قرار بموجر اللدمة من ررفه ت    وقد الرابعة الفئة من عامل بصفة للنفط الجبسة

 الةاإلح ممك معه عان  مما اإلرمابية  التن يمات مع تعامله بسبر م3/2/2116 في الم رخ/ 516/ الرق  ذر
 فرض إحالتها يف اإلدارة والتمس  مسلةيا   وضعه لتقرير الاور بدير الدولة في للعاملين المسلةية المحكمة إلى

 .شديدة مسلةية عقوبة

  سا  رق  القضية في/ 61/ الرق  ذر الطعين قرارما الاور بدير المسلةية المحكمة  ردرت المحاعمة وبنتيجة
 اإليداعه تمهيدا   بالحسكة العام المحامي إلى المحال  وراق بإيداع والقاضي م23/9/2116 في الم رخ/ 99/

 .مقتضى لمل  عان إن المسلةية المحكمة إلى اإلعادة ث    ومن الملتج الجاائي المرجع

 األمنية باألوضاع يتعلق بسبر عان اللدمة من المحال ررف  ن بحسبان قرارما الممكورة المحكمة شيدت وقد
 لجاائيا القضاء به ينفرد عدمه من المحال بحق جاائي جرم وجود من التثب   مر و ن البالد بها تمر التي

 .ةالجاائي الناحية من وضعه تقرير قبل المحال وضع تقرر  ن المسلةية للمحكمة يمكن وال الملتج

 في اللط و  القانون  ملالفة على ُبني  نه على ت سيسا   فيه للطعن بادر الطعين بالقرار المحال اعةقن ولعدم
 المنطبق لقانونيا النج وال له المنسوب للفعل الجرمي الورف تبين ل  المحكمة ب ن موضحا   وت ويله تطبيقه
 يمكر ول  لبالدا بها تمر التي فبال رو  تتعلق ألسباب عان اللدمة من الصرف  ن عبارة بمكر اعتف  بل عليه
 .الطعين القرار نقض والتمس والتهمة األفعال ماهية اإلحالة قرار

/ 126/ رق  القرار بها  رفق م21/11/2113 جلسة في  طية بممكرة تقدم الطاعنة الجهة وكيل إن حيث ومن
 والمتضمن اإلرماب قضايا محكمة لد  عشر الحادر التحقيق قاضي عن الصادر م24/2/2113 في الم رخ

 لرط ممكرته نهاية في والتمس إرمابية  عمال وتمويل إرمابية لمن مة االنضمام جرم من المحال محاعمة منع
 .القانون  يحددما التي النسر وفق اللدمة نهاية وتعويض رواتر من موكله يستحقه ما بكل الحك 

 ب ن فيها بين  م19/12/2113 جلسة في جوابية بممكرة تقدم  ضدما المطعون  اإلدارة جهة إن حيث ومن
 لد  عملال من الحرمان عقوبة فرض والتمس  اللدمة من الصرف قرار بصدور انقطع  قد الوظيفية الرابطة
 .سنوات ثال  األقصى وبحدما العامة الجهات

 زراءو ال مجلس رئيس قرار بموجر اللدمة من ُررف قد المحال الطاعن ب ن الوثائق من الثاب  إن حيث ومن
 قاضي عن فصدر الملتج الجاائي القضاء إلى إحالته تم  وقد م3/2/2116 تاري / 516/ الرق  ذر

 .محاعمته بمنع قرارا   اإلرماب بقضايا الناظرة المحكمة لد  التحقيق
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 العام المحامي إلى المحال  وراق إيداع الطعين بقرارما قض  قد عان  األولى الدرجة محكمة إن حيث ومن
 تقرر دق المحال الطاعن  ن المحكمة لهمك ثب  الطعين القرار ردور و داة  الملتج القضائي المرجع إليداعه

 الجاائي قضاءال إلى مجددا   لإلحالة مبرر يوجد ال فإنه وبالتالي الملتج الجاائي القضاء قبل من محاعمته منع
 .واحدة مرة إال يالحق ال الفعل ب ن قانونا   المعلوم ومن ألنه

( الطاعن) المحال مس ولية عدم إعالن من ممك والحالة معد  ال فإنه ذكرك تقدم ما مد  وفي إنه يثح ومن
  وراق  ن نع فضال   مسلةيا   الطاعن مساءلة توجر وثائق ب ية تتقدم ل   نها طالما اإلدارة لطلر  الفا   مسلةيا  
 .يةالوظيف لواجباته ملالفة ألر بارتةابه يشعر مما  الية جاءت القضية

 اللدمة ايةنه وتعويض واألجور الرواتر بصرف المتعلق الطاعنة الجهة بمطلر يتعلق وفيما إنه حيث ومن
 صاحتا  عن يلر  الممكور بالطلر الن ر  ن بحسبان الملتصة المحاع   مام مستقلة لدعو   يصلح فإنه

 .المسلةية المحكمة

 ةعرض فإنه الطاعنة الجهة مرامي منه وتنال السالف النهج على يسر ل  إذ الطعين الحك  إن حيث ومن
 في بالقبول جديرا  و  قانونا   يبررك ما على قائ  الماثل الطعن ويءدو السلي  بنصابها األمور لوضع تمهيدا   لإللءاء
 .الرفض يطاله اآل ر شطرك  ن حين في منه شطر

 األسباب" "لهذه
 : يلي بما العليا اإلدارية المحكمة حكمت

 .شكال   لطعنا : قبولحوأ  

 .الطعين الحك  وألءاء منه شطر في موضوعا   : قبولهثانيا  

 .له المنسوبة األفعال عن مسلةيا  ( ط.ا) المحال مس ولية عدم : إعالنثالثا  

 .المصاريم ضدما المطعون  الجهة وتضمين الرس  في للبحث مجال : الفابعا  

 م 1129/ 8/4 في الموافق هـ 2221/  /    في علناً  وتلي صدر

 
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م 1129 لعام( 4/ع/242) رقم القرار
 م1129 لعام( 2249) الرقم ذي الطعن في

 دافةاإل ساكت التي العلمبو كن حرككد كإككلًيو علمبو ةخ  ةي الجإككلًيو الج تجو يد  غل كا هأاال ليس
 العلمبو حن للج تجو تبّ ن حنه طالجا الجإكككككككلًيو الج تجو إلى العاكل إاالو تجت اال ةي  خضككككككهاب

 لىوع وحرد علمبو هم عأها جزانه وحن الج ال عن الصادفة األةعال ك  تتأاوب أ اإلدافة كن الج خوضو
 مز لاعدة حنه أ  ل وةلا   آثاف كن عل ها تختب بجا اإلدافةكن  الج خوضككو العلمبو طي ك  ذل  اةقيتخ  حن

 الماادو كأاط ذل . ال عل عن علمبت ن ةخ 
 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة

 مجلس بمقر م6/3/2119الموافق  مننننننننننننننننن1441/  /  في الواقع األربعاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسنننة في
 : المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

  رئيسا           الدولة مجلس رئيس نائر    قطان محمود دالسي 

  عضوا                              المقطرن  فرا  السيد 

 عضوا                               سعلوق  حمد السيد 

 الجامع.  دام حسام السيد الدولة مفوض بحضور

–بحلر/ 491/ رق  المعمل–الدفاع معامل لم سسة العام المدير ضدها(: كطعمن  الطاعأو  وهي الككككك كككككهكككككو
                       الدولة. قضايا إدارة ُتمثله-لوظيفته إضافة

 ضكككككككككككككد  

 ) .ق(. طاعأو(:  وهي ضدها الجطعمن  ال هو

 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد 
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 .شكال   بالقبول جديران فهما الشكلية إجراءاتهما ااستوفي الموحدين الطعنين إن حيث ومن

 لد  عملي عان المحال ب ن الملف في المبرزة األوراق من تبيين حسننبما تتللج القضننية وقائع إن حيث ومن
 افيين بعمل للقيام الرشننوة جرم إليه  سننند وقد محاسننر بوظيفة بحلر/ 491/ المعمل–الدفاع معامل م سننسننة
 وذل  عام  عقوبات/ 345-342/ بالمادة عليه المعاقر قبول تلق   ل  التي لرشننننوةا وعرض الوظيفة واجبات

 وأ فاء عرشوة والصرف التدقيق مكتر )م.ح( رئيس للمدعو  .ل/ 1511/ مبلق تقدي  على إقدامه  الل من
 .رسومها تحس  ال عي فاتورة

 قيقاتالتح اسننننتةمال وبعد إليه المسننننندة األفعال عن لمحاعمته الجاائي القضنننناء إلى  حيل قد إنه ومن حيث
 الثامن الةاإلح قاضنني قبل من المصنندق بحلر السنناد  التحقيق قاضنني بقرار المحاعمة انته  فقد القضننائية

 .بحقه الدليل قيام لعدم إليه المسند الجرم من محاعمته بمنع النتيجة حيث قضى المر بحلر

 الدولة يف للعاملين المسنننلةية المحكمة  رننندرت يالمسنننلة بوضنننعه للب  مسننلةيا   العامل إحالة لد  إنه وحيث
 بالعقوبة االعتفاء المتضنننمن 2113 لعام/ 241/  سنننا  رق  القضنننية في 23 الرق  ذر الطعين قرارما بحلر

 .اإلدارة قبل من المحال بحق المفروضة

 وبةعق الالمح العامل بحق فرضنننن  قد عان  اإلدارة جهة ب ن إليه ذمب  فيما قضننننا ما المحكمة  قام  وقد
 الماثلة اإلحالة موضننننوع الملالفة ذات عن وذل   شننننهر ثالثة لمدة %3 بنسننننبة الشننننهرر  األجر من الحسنننن 

 يجوز ال 2114 لعام/ 51/ رق  الدولة في للعاملين األساسي القانون  من/ 69/ المادة ب حكام وبالتالي وعمال  
 .واحد بآن الواحدة للملالفة عقوبتين بين الجمع

 إلءاءك ةملتمس به الطعن إلى بادرت الطعين الحك  إليه انتهى بما الطاعنة اإلدارة قناعة ولعدم إنه حيث ومن
 بحقه. ثابتة المسلةية الملالفة  ن على ت سيسا   المحال بحق والمناسبة األشد العقوبة وفرض

 براءته النوأع ضهنق ملتمسا   به الطعن إلى عمل  بادر فقد الصادر بالحك  المحال قناعة ولعدم إنه حيث ومن
 .مسلةيا   مس وليته عدم  و إليه نسر مما

 األطراف لوحدة الطعنين توحيد 19/12/2113بتاري   المنعقدة جلسننننننتها في قررت المحكمة إن حيث ومن
 .للطعنين موحدا   رقما   األرءر الرق  واعتبار والموضوع 

 مسنننن ولية ثبوت لجهة الطعين لحك ا مصنننندرة األولى الدرجة محكمة تشنننناطر إذ المحكمة ممك إن ومن حيث
  ن بحسنبان  تهإدار  قبل من بحقه المقررة بالعقوبة االعتفاء لجهة الر ر تلالفها  نها إالي  مسنلةيا   المحال العامل
 يحجر ال إدارته قبل من الدعو   موضوع الملالفة ذات عن المحال العامل بحق  فيفة مسلةية عقوبة فرض
 عنه ردر ما عم تتناسر التي المسلةية العقوبة وفرض الدعو   على واليتها بسط في المسلةية المحكمة حق
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 مسننلةيةال المحكمة رنالحية ضنمن تد ل العامل بحق الشنديدة المسنلةية العقوبة فرض  ن بحسنبان  فعال من
 .قانونا   بها المنوط

 العقوبة نم  شنننند مسننننلةية عقوبة فرض في المحكمة يد يءل ما مناق ليس ب نه التنويه يتعين إنه حيث ومن
  ن مةللمحك تبيين  نه طالما المسنننننلةية المحكمة إلى العامل إحالة تم  حال في بفرضنننننها اإلدارة قام  التي

 شننند  عقوبة مو عنها جااءك و ن المحال عن الصنننادرة األفعال مع تتناسنننر ال اإلدارة من المفروضنننة العقوبة
ال يجوز  هقاعدة  نل وفقا   لثار من عليها ترتر بما ةاإلدار  المفروضننننننة العقوبة طي مع ذل  افقيتر   ن وعلى
 الواحد. الفعل عن عقوبتين فرض

 ثمة ب نه تبين المحال للعامل والمسنننننلةي الوظيفي الوضنننننع بيان على اطالعها وبعد المحكمة إن حيث ومن
 واجباته يف يروالتقص الللل بسبر بحقه مفروضة( التنبيه–األجر من الحسن )  فيفة مسنلةية عقوبة من  عثر

 محضنننننر بموجر الدعو   ممك موضنننننوع في الجارية التحقيقات في ثب   نه عما عمله  في وأمماله الوظيفية
 بالعمل قيامه  ثناء ملالفات عدة ارتةابه 19/1/2119 تاري  ن/ 621/ رق  اإلدارر  باألمر المشنننكلة اللجنة
 البالءة 2114 لعام/ 41/ رق  لعقدا مواد نقل  جور فيها يحدد وثيقة إرفاق عدم ومنهنا تجنارر  عمندير

 .و يرما 2115 لعام/ 563/ رق  للقرار ملالف بشكل الت  ير  رامات واحتساب  .ل/ 43641/

 المسننننننناءلة عنه تسنننننننقط ال جاائيا   المحال العامل محاعمة منع  ن وبما تقدم  ما ضنننننننوء وفي إنه ومن حيث
 والءايات واألمداف الطبيعة حيث من الفهماا تو  يةالجاائ عن المسنننلةية المسننن ولية السنننتقالل ن را   المسنننلةية

 الوظيفية هسمعت من تنال للمحال المنسوبة األفعال  ن إلى وبالن ر الصدد  بهما االجتهاد عليه استقر ما ومو
 لصنننننندقا من العام الموظف به يتحلى  ن يجر وبما الوظيفية بواجباته إ الال   وتعد العامة الوظيفة وكرامة
 .العمل في ناامةوال واألمانة

 شننديدة ةيةمسننل عقوبة فرض من ممك والحالة معه معد  ال فإنه الملالفة مع الجااء تناسننر لمبد  وتحقيقا   لما
 من ةالمفروضننن األجر من الحسننن  عقوبة يوط بحقه المناسنننبة مي الت ديبي النقل عقوبة وتةون  المحال بحق

 تمهيدا   ومركج في بالقبول حقيقا   الماثل اإلدارة طعن يءدو وبمل  لثار من عليها يترتر بما المحال بحق اإلدارة
 .المحال بحق الت ديبي النقل عقوبة وفرض الطعين الحك  إللءاء

 "لهذه األسباب"
 :  يلي بما المحكمة حكمت

  .شكال   الموحدين الطعنين قبول :حوأ  
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  :ياآلت النحو على الطعين الحك  وألءاء موضوعا   اإلدارة طعن قبول :ثانيا  

 من قهبح المفروضنننة األجر من الحسننن  عقوبة وطي ) .ق( المحال بحق الت ديبي النقل عقوبة فرض :ثالثا  
  .لثار من ذل  على يترتر بما اإلدارة قبل

 .موضوعا   المحال طعن رفض :فابعا  

 .للرس  مجال ال :خاكإا  

 م8/4/1129 في الموافق هـ2221/   /  في علنا وتلي صدر
 

 الج تجو فئيسلجإتشاف                           الجإتشاف                        ا            
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 م1111لعام ( 1/ع/59)رقم القرار
 م1111 لعام( 1115) الرقم ذي الطعن في

 عمد للج تجو الجإلًيو حكخ التثبت كن كمج اب اإلاالو إلى اللضان ال زائي وفيجا إذا كانت األةعال 
 مبو للج ال تشتل جخكا  جزائيا   إتأهل اإلاالو إلى اللضان ال زائي كن عدكهاو كأاط ذل .الجأإ

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر م12/2/2121الموافق  منننننننننننننن1441/  /  في الواقع األربعاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسة في

 : المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

  رئيسا        الدولة مجلس رئيس نائر           قطان محمود السيد 

  عضوا                                   سعلوق  حمد السيد 

 عضوا                                   العنادر  الد السيد 

 الجامع.  دام حسام السيد الدولة مفوض بحضور

 

 ُتمثله-هلمنصب إضافة-والتفتي  للرقابة المركاية الهيئة رئيس :ضدها( كطعمن  وهي لككطككاعككأكككككككككو ا الكك ككهككو
 الدولة. قضايا إدارة

 ضكككككككككككككد  

 ) .ن(. :(طاعأو وهي ضدها  الجطعمن  ال هو

 "المحكمة"
 المداولة. وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 شكال . مقبوالن فهما الشكلية إجراءاتهما استوفيا دينالموح الطعنين إن حيث من
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 يداءالسننو  الشننرب لمياك العامة الم سننسننة لد  العاملين من  .ن() المحال ب ن تتللج الوقائع إن حيث ومن
 نتيجة  وذل العام المال إمدار إلى الم در اإلممال جرم إليه ُنسنر وقد واالسنتثمار الصنيانة مديرية في وحاليا  

 وكهربائية انيكيةميك تجهياات وجود  الل من الم سسة في الحارنلة بالملالفات الجارية التفتيشنية تللتحقيقا
/ 2321/ عددما والبالق الءاطسنننننننة المضنننننننلات إبقاءب المحالبمسننننننن ولية  التحقيقات وانته  العراء في ملقاة

 حالتهإل تمهيدا   المسننلةية المحكمة إلى إحالته اقتضننى المر األمر الجوية للعوامل وعرضننة العراء في مضننلة
 .الجاائي القضاء إلى

/ 46/  رق فيه المطعون  قرارما باألعثرية بدمشنننننق المسنننننلةية المحكمة  رننننندرت المسنننننلةية المحاعمة وبنتيجة
 عقوبة فرض إلى انتهى المر 2119 لعام/ 191/ رق   سنننننا  القضنننننية في 23/9/2119 بتاري  الصنننننادر
 األولى الدرجة محكمة دتشننننيي  وقد ) .ن( المحال بحق(  شننننهر 3) لمدة(  %3) بنسننننبة األجر من الحسنننن 
 لمحالا يسنننتل   ن وقبل عديدة سننننوات لمدة العراء في موجودة عان  القضنننية موضنننوع المضنننلات ب ن قرارما
 مسنننن ولية مي العراء في الءاطسننننة المضننننلات وضننننع مسنننن ولية و ن 2114 عام في باراآل قسنننن  رئيس مهام

 دعاتمسنننننننتو  اءلبن العام المدير ملاطبة من  بار قسننننننن  عرئيس بواجباته قام محالال عان ولئن و نه تراعمية
 ب بسنننننط يقوم  ن به المفترض من عان إذ مسنننننلةيا   مسننننناءلته دون  يحول ال ذل   ن إالي  بالمضنننننلات  ارنننننة

 .راءالع في عديدة لسنوات بقاءما وعدم الجوية للعوامل تعرضها من للمضلات الحماية لت مين اإلجراءات

 رننولواأل القانون   الف  نه على ت سننيسننا   الممكور بالقرار للطعن بادرا واإلدارة المحال من عل نإ حيث نوم
 لجاائيا للقضننناء إحالته وطلب  جاائيا   جرما   تشنننكل للمحال المسنننندة األفعال  ن طعنها في اإلدارة ذكرت وقد
  ن مفادك دفعا   طعنه يدر بين وقدم ا  مسلةي مسناءلته عدم إعالن وطلر بطعن تقدم  يضنا   المحال  ن حين في

 عتر بعدة تقدم قد عان و نه الجوية بالعوامل يت ثر ال معدنها و ن ومعطلة راعدة المضننننلات من العديد مناق
 .اعتمادات وجود لعدم ذل  يت  ول  مستودعات ببناء المطالبة تتضمن العام المدير إلى

 ئيسر  بوظيفة المحال تةليم يت   ن قبل العراء في ةموجود عان  المضنننننلات  ن الثاب  من نهإ حيث ومن
 وضنننننع لمعالجة العام المدير إلى عتاب من  عثر هوجي  قد عان المحال و ن 9/2/2114 بتاري  باراآل قسننننن 

 ثاب  مو ما نحو على المضلات شعبة عرئيس عمله إبان وذل  لها مستودعات وأنشاء العراء في المضلات
 رق  والةتاب 21/3/2112 تاري  5645 رق  والةتاب 13/3/2111 ري تا/ 2342 رق  الةتاب بموجر
 عتاب من ر عث بتوجيه قام باراآل قسنن  رئيس بوظيفة تةليفه ت   ن بعد  نه عما 11/11/2111 تاري  3439

 ل   نه إالي  5/4/2113 تاري  2243 رق  والةتاب 5/4/2113 تاري  2144 رق  الةتاب ومنها الشنننن ن بهما
 دعاتالمستو  إنشاء عدم  ن إال بواجباته قام المحال  ن معه يتضح مما الم سسة قبل من إجراء ر  اتلاذ يت 

 عدم يتحمل وال المسنننتودعات بناء عدم يتحمل وال االعتماد توفر عدم يتحمل ال المحال و ن اإلدارة إلى يعود
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 األمر ائمةق  ير ليتهمسننن و  تةون  وبالتار للمضنننلات مسنننتودعات ت مين بلصنننوح لطلباته اإلدارة اسنننتجابة
 نع مسننننننلةيا   مسنننننن وليته عدم وأعالن  الطعين الحك  وألءاء موضننننننوعا   المحال طعن قبول معه يتعين المر

 .القضية ممك في إليه المسندة األفعال

 ائيا  جا  جرما   تشنننكل ال للمحال المسنننندة األفعال  ن الواضنننح من فإنه اإلدارة طعن يلج فيما نهإ حيث ومن
 للمضلات دعاتمستو  لت مين عتر بعدة لها وملاطبته الم سسة تجاك بواجباته المحال قيام ضوء في وبالتالي

 بالرفض ديرج اإلدارة طعن يكون  وبالتالي موجباتها على قائمة  ير الجاائي القضننناء إلى بإحالته طلبها فإن
  .موضوعا  

 "لهذه األسباب"
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .شكال   نالموحدي الطعنين قبول: حوأ  

 نع مسنننلةيا   .ن/ / المحال مسننن ولية عدم وأعالن الطعين الحك  وألءاء موضنننوعا   المحال طعن قبول: ثانيا  
 .القضية ممك في إليه المسندة األفعال

 .موضوعا   اإلدارة طعن رفض: ثالثا  

 .المصاريم اإلدارة تضمين: فابعا  

 م21/1/1111 في الموافق ه2222في  /  / علناً  وتلي صدر
 

 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1111 لعام( 1/ع/94) رقم القرار
 م1111 لعام( 995/1) الرقم ذات الطعن في

 تهلكإان حكام ال اب يمةد أ بالع م العام إليه نإب كا لشجمل الج ال ب ق العاكو الدعمى  إولاط إن-
 ال خم ال زائي عن ال خم الجإلًي. كإلًيا  أوتلنل

( أ  جأ  كن كإكككككانلته على وكككككب ل الجثالإن انتهان خدكو العاكل الج ال  اعت افه ب تي الجإكككككتل ل - 
 كأاط ذل .كإلًيا  وةخ  علمبو ال خكان كن العجل لدى ال هاب العاكو ب لهو 

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا إلداريةا المحكمة إن
 مجلس بمقر م19/2/2121 الموافق ه1441/  /  في الواقع األربعاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسننننة في

 :المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

 رئيسا         الدولة مجلس رئيس نائر    قطان محمود السيد

 عضوا                              مقطرن  فرا  السيد

 عضوا                                          سعلوق  حمد السيد

 .الجامع  دام حسام السيد الدولة مفوض بحضور

 

 لمنصبه. إضافة–العدل وزير :الطاعأو ال هككككو

  الدولة" قضايا إدارة لمنصبه.       "تمثلهما إضافة–بحلر األول المحامي                

 ع.ا(.) :ضدها الجطعمن  ال هو

 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد
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 لد  ليعم عان ضدك المطعون  المحال  ن في األوراق من استبان حسبما تتحصل القضية وقائع نإ حيث من
 اللواإل  السننلطة اسننتعمال إسنناءة جرم إليه  سننند وقد مسننكنة رننلح محكمة لد  مسننتلدم بصننفة حلر عدلية
  مسننننة لمدة درجه في م2116 لعام/ 15/ رق  الشننننرعية االضننننبارة بإ فاء قيامه  الل من الوظيفة باتبواج

 .الشرعي القاضي بقرار طعن لورود النقض محكمة إلى إرسالها من بدال    شهر

 القاضنني م16/12/2119 تاري / 941/ رق  قرارما اللامسننة الجااء بداية محكمة  رنندرت المحاعمة وبنتيجة
 التقديرية فةالملف ولثسباب الوظيفة بواجبات واإل الل السلطة استعمال إساءة بجرم  شنهر ثالثة مدةل بحبسنه

 سننتئنافا محكمة  رنندرت الممكور القرار اسننتئناف وبعد يوما   عشننر  مسننة لمدة الحبس إلى العقوبة تلفيض
 وبناء   بحقه العامة لدعو  ا بإسننقاط القاضنني م31/11/2111 تاري  /3451/ رق  قرارما بحلر الثانية الجااء
 قوبةع بفرض القاضنننني الطعين حكمها  رنننندرت التي بحلر المسننننلةية المحكمة إلى اإلحالة عان  ذل  على

 حقب القطعية الدرجة الحك  اعتسننناب تاري  من تبد  واحدة سننننة لمدة العامة الجهات لد  العمل من الحرمان
 .)ع.ا( المحال

 إلءاءك طالبة به للطعن بادرت فقد الطعين الحك  إليه انتهى بما عتهاقنا ولعدم اإلدارة جهة نإ حيث ومن
 .فةالوظي بواجبات المللة الجرائ  من يعتبر إليه نسر ما عون  ضدك المطعون  بحق  شد عقوبة وفرض

 .شكال   بالقبول حرر  فهو الشكلية إجراءاته استوفى الطعن نإ حيث ومن

 تهمسنناءل  مام الباب يورنند ال بالعفو إليه نسننر ما لشننمول الالمح بحق العامة الدعو   إسننقاط إن حيث ومن
 إرسنننالها عدمو  بدرجه شنننرعية اضنننبارة بإ فاء ضننندك المطعون  قيام تبين القضنننية ألوراق بالرجوع و نه مسنننلةيا  
 منض عليها العثور ت  عنها وبالبحث الطاعن من مراجعات عدة وبعد عليها طعن وقوع ر   النقض لمحكمة

 ا  واضننننح إ الال   يشننننكل به قام ما  ن على يدل المر األمر  شنننهر  مسننننة لمدة لديه إ فاءما عدب طاولته در 
 فرض عهم يتعين المر األمر السور  الموظف وسلوق ي تلف ال تصرف على ويدل الوظيفة لواجبات ورريحا  

 ما وحسر دكض المطعون   ن وباعتبار قبله من المقترف الفعل طبيعة مع عجااء تتناسر بحقه مسلةية عقوبة
 فإنه المسنننننننتقيل بحك  اعتبارك ت  إنما م21/11/2119 بجلسنننننننة المبرزة بممكرتها الطاعنة اإلدارة جهة ن بيي 

 دوررنننن تاري  من تبد  سنننننوات ثال  لمدة بحقه العامة الجهات لد  العمل من الحرمان عقوبة فرض يتعين
 .الحك  مما

 فرض من إليه انتهى ما  ن إال بيانه سنننلف لما وفقا   القضنننية عالج قد عان وأن الطعين الحك  نإ حيث ومن
 طعون الم قبل من المقترف الفعل وطبيعة يتناسننننر ال واحدة سنننننة لمدة ضنننندك المطعون  بحق الحرمان عقوبة
 .تقدم لما وفقا   للحك  تمهيدا   الطعين الحك  إلءاء معه يتعين المر األمر ضدك
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 "لهذه األسباب"
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .شكال   الطعن قبول: حوأ  

 .الطعين الحك  وألءاء موضوعا   قبوله: ثانيا  

 ثال  لمدة )ع.ا( ضننننندك المطعون  المحال بحق العامة الجهات لد  العمل من الحرمان عقوبة فرض: ثالثا  
 .الحك  مما ردور تاري  من اعتبارا   تبد  سنوات

 .المصاريم ضدما المطعون  الجهة تضمين: فابعا  

 م29/1/1111 لـ هـ الموافق2222/     /    في علناً  وتلي صدر
 

 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1111 لسنة( 1/ع/249) رقم القرار
 م1111 لسنة( 1192) الرقم ذي الطعن في

الجتعلق  3113 لعام/ 17/ فسي اللانمن  أصكككم  عل ها ةيالج ال خائي إدانو الج ال ب خم كنثبمب إّن 
 و سصانه عن تملي المظائف العاكوو كأاط ذل .  إتمجب عزلهبلضا ا اإلفهاب 

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر م11/3/2121 الموافق ه1441/  /  في الواقع األربعاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسننننة في

 :المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

 رئيسا         الدولة مجلس رئيس نائر   قطان محمود السيد

 عضوا                                              حاورر  سمير السيد

                                               عضوا                                               سعلوق  حمد السيد

 الجامع.  دام حسام الدولة مفوض بحضور

 

 لمنصبه. إضافة-دمشق محافظ :الطاعأككككو ال هككككو

 لوظيفته. إضافة-دمشق محاف ة في التربية مدير                  

      الدولة" اياقض إدارة "ُتمثلهما                                                          

 ضككككككككككككككد

 )م. (. :ضدها الجطعمن  ال هو

 "المحكمة"
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 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 .شكال   بالقبول جدير فهو الشكلية إجراءاته استوفى قد الطعن تقرير إن حيث من

 العنننننناملين مننننننن ضنننننندك المطعننننننون  المحننننننال  ن األوراق مننننننن تبننننننيين حسننننننبما تتحصننننننل الوقننننننائع إن حيننننننث ومننننننن
/ 235/الفنننننننرع قبنننننننل منننننننن توقيفنننننننه تننننننن  وقننننننند سنننننننتلدمم بصنننننننفة دمشنننننننق محاف نننننننة فننننننني التربينننننننة مديرينننننننة لننننننند 

 محكمننننننة  منننننام محاعمتنننننه وبنتيجنننننة اللنننننام الننننننفط بسنننننرقة وقيامنننننه للدولنننننة المنامضنننننة بالم نننننامرات لمشننننناركته
 بالسنننننننجن عاقبتنننننننهم المتضنننننننمن 1/11/2113 تننننننناري / 399/ رقننننننن  القنننننننرار بحقنننننننه رننننننندر اإلرمننننننناب قضنننننننايا
 لمحاعمتننننننه بدمشننننننق بالدولننننننة للعنننننناملين المسننننننلةية المحكمننننننة إلننننننى ُ حيننننننل لننننننمل  ونتيجننننننة واحنننننندة سنننننننة لمنننننندة

 .اإلرماب قضايا محكمة عن بحقه الصادر الحك  ضوء في مسلةيا  

 تنننننننناري / 66/ رقنننننننن  فيننننننننه المطعننننننننون  القننننننننرار المننننننننمكورة المحكمننننننننة  رنننننننندرت المسننننننننلةية المحاعمننننننننة وبنتيجننننننننة
 عقوبنننننة فنننننرض: النتيجنننننة حينننننث منننننن المتضنننننمن 2119 لعنننننام/ 156/  سنننننا  رقننننن    بالننننندعو  19/3/2119

 المحكمننننننة  سسننننن  وقننننند  فعننننننال  منننننن عننننننه رنننننندر منننننا منننننع تتناسننننننر عونهنننننا المحنننننال بحننننننق التننننن ديبي النقنننننل
/ 19/ رقننننن  بالقنننننانون  فننننني النننننواردة الجنننننرائ  منننننن عنننننان وأن للمحنننننال المسنننننند الجنننننرم  ن علنننننى قرارمنننننا المنننننمكورة

 منننننن يعتبنننننر ال  ننننننه إالي  مننننننه/ 11/ المنننننادة ألحكنننننام وفقنننننا   اإلرمننننناب مكافحنننننة قنننننانون  المتضنننننمن 2112 لعنننننام
 ولقناعنننننة 2112 لعنننننام/ 21/ رقننننن  بالقنننننانون  ذكرمنننننا والنننننوارد اللدمنننننة منننننن التسنننننريح المتوجبنننننة الجنننننرائ  ضنننننمن
 مبنيننننا   رنننندر  نننننه بمقولننننة فيننننه الطعننننن إلننننى بننننادرت المننننمكور الحكنننن  رننننوابية بعنننندم اإلحالننننة رنننناحبة اإلدارة
 المطعنننننون  المحنننننال ارتةبنننننه النننننمر الجنننننرم  ن علنننننى ت سيسنننننا   ت ويلنننننه وفننننني القنننننانون  طبينننننقت فننننني  طننننن  علنننننى
 الوظيفنننننة لتنننننولي المحنننننال  ملينننننة عننننندم ي كننننند ومنننننما والمجتمننننع الدولنننننة علنننننى اللطينننننرة الجنننننرائ  منننننن يعننننند ضنننندك
 .العام ومالها الدولة تجاك سلوكه سوء بسبر العامة

 ورنننننندر اإلرمنننننناب قضننننننايا محكمننننننة  مننننننام تننننننهمالحق تمنننننن  المحننننننال  ن األوراق مننننننن الثابنننننن  إن حيننننننث ومننننننن
 مننننن الجننننرم مننننما و ن يننننةجنا عننننت  جنحننننة الرتةابننننه واحنننندة سنننننة لمنننندة بالسننننجن بمعاقبتننننه قضننننى حكمننننا   بحقننننه

 وفقننننننا   اإلرمنننننناب مكافحننننننة قننننننانون  المتضننننننمن 2112 لعننننننام/ 19/ رقنننننن  القننننننانون  عليهننننننا نننننننج التنننننني الجننننننرائ 
 العننننناملين بلصنننننوح المحكمنننننة منننننمك لينننننهع سنننننارت النننننمر الننننننهج منننننع وتماشنننننيا   مننننننه/ 11/ المنننننادة ألحكنننننام

 مبرمنننننة  حكنننننام بحقهننننن  وتصننننندر اإلرمننننناب مكافحنننننة قنننننانون  عليهنننننا ننننننج جنننننرائ  يرتةبنننننون  مننننننم الدولنننننة فننننني
 الدولننننة  جهنننناة علننننى  طننننر مننننن يشننننكلونه لمننننا الننننوظيفي العمننننل عننننن إقصننننا م  نيتعننننيي  ب نننننه اللصننننوح بهننننما
 فنننننرض المحكمنننننة معنننننه تنننننر   النننننمر األمنننننر التربينننننة مديرينننننة مننننندار  فننننني العننننناملين منننننن المحنننننال و ن ماسنننننيي 

 .الت ديبي التسريح عقوبة ومي المحال بحق شديدة مسلةية عقوبة
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 متوجننننر المتقنننندم النننننهج  يننننر علننننى سننننار الننننمر الطعننننين الحكنننن  يءنننندو تقنننندم مننننا منننند  فنننني نننننهإ حيننننث ومننننن
 .وموضوعا   شكال   الطعن لقبول تمهيدا   اإللءاء

 "األسباب لهذه"
 :يلي بما باإلجماع المحكمة حكمت

 .شكال   الطعن قبول: حوأ  

 . الطعين الحك  وألءاء موضوعا   قبوله: ثانيا  

 .عال ف من عنه ردر ما مع تتناسر عونها )م. ( المحال بحق الت ديبي التسريح عقوبة فرض: ثالثا  

 .للرس  مجال ال: فابعا  

 . روال   لتنفيمك يلام من القرار مما إبال : خاكإا  

 م4/1111/ 22 الموافق هـ2222/  /  في علناً  وتلي صدر حكماً 

 
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1111 لسنة( 1/ع/221) رقم القرار
 م1111 لسنة( 2959) الرقم ذي الطعن في

  جتن جزائيا   جخكا    شككتل أ الذي ال عل نو  الجإككلًيو الجإككيوليو عن كإككتللو ال زائيو الجإككيوليوإّن -
 .كإلًيو كلال و  شتل حن
وتمجيه التهجو له بالخرككككككمة ال أ يو وتشككككككج له بالع م  إن ييام الج ال بالتعاكل ك  كعلبي الجعاكنب-

وأ  جأ  كن كإكككانلته  المظي ي عجله كجافوكككو خنل ركككبهو كمضككك  ن إكككه مضككك وكككب ا  ل تمن  العام
 و كأاط ذل .كإلًيا  

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر م11/3/2121 الموافق ه1441/  /  في الواقع األربعاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسننننة في

 :المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

 رئيسا            الدولة مجلس رئيس نائر   قطان محمود السيد

 عضوا                                                 حاورر  سمير السيد

                                               عضوا                                                 سعلوق  حمد السيد 

 الجامع.  دام حسام الدولة مفوض بحضور

 

 لمنصبه. فةإضا-الدا لية وزير :الطاعأككككو ال هككككو

 لوظيفته. إضافة-المدنية الش ون  مدير                  

      الدولة" قضايا إدارة "ُتمثلهما                                                     

 ضككككككككككككككد  

 )ل.ع(. المحامي ) .ح( ُيمثله: ضدها الجطعمن  ال هو
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 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات اعوسم األوراق على االطالع بعد

 .شكال   بالقبول جدير فهو الشكلية إجراءاته استوفى قد الطعن تقرير إن حيث من

 لنننند  العنننناملين مننننن ضنننندك المطعننننون  المحننننال بنننن ن األوراق مننننن تبننننيين حسننننبما تشننننير الوقننننائع إن حيننننث ومننننن
 لجنننننرم ارتةابنننننه رينننننةالمدي فننننني العننننناملين منننننن عننننندد منننننع إلينننننه ُنسنننننر وقننننند بدمشنننننق المدنينننننة الشننننن ون  مديرينننننة
 النننننننمر.د(  ) المنننننندعو المعننننننامالت معقنننننننر مننننننع التحقيننننننق إثنننننننر علننننننى وذلنننننن  منننننننرات لعنننننندة الجنحيننننننة الرشننننننوة
 متفنننننق مالينننننة مبنننننالق مقابنننننل وجنننننودم  عننننندم منننننع ألشنننننلاح سنننننرية ُ  بطاقنننننات باسنننننتلرا  يقنننننوم ب ننننننه اعتنننننرف
 و  قينننند  ننننرا إ عننننل علننننى ي  ننننم عننننان الننننمر المحننننال ه ومننننن المدنيننننة الشنننن ون  فنننني مننننوظفين بمسنننناعدة عليهننننا
 حيننننث الجاائنننني القضنننناء  مننننام ذلنننن  ألجننننل المحننننال محاعمننننة وتمنننن  سننننورية ليننننرة مننننائتين مبلننننق عننننائلي بيننننان

 محاعمنننننننة منننننننع المتضنننننننمن 2114 لعننننننام/ 322/ رقنننننن  القنننننننرار بدمشننننننق اللننننننامس التحقينننننننق قاضنننننني  رنننننندر
 قنننننرر رالقنننننرا اسنننننتئناف وبعننننند  بحقنننننه األدلنننننة عفاينننننة لعننننندم منننننرات لعننننندة الجنحينننننة الرشنننننوة جنننننرم منننننن المحنننننال
 فننننني المحنننننال بحنننننق العنننننام الحنننننق دعنننننو   وأسنننننقاط المسنننننت نف القنننننرار فسننننن  بدمشنننننق الرابنننننع اإلحالنننننة قاضننننني

 إحالنننننة وتمننننن   2114 لعنننننام/ 22/ رقننننن  العنننننام العفنننننو بمرسنننننوم لشنننننموله منننننرات لعننننندة الجنحينننننة الرشنننننوة جنننننرم
 الجاائننننني الحكننننن  ضنننننوء فننننني مسنننننلةيا   لمحاعمتنننننه بدمشنننننق بالدولنننننة ملينللعنننننا المسنننننلةية المحكمنننننة إلنننننى المحنننننال
 .بحقه الصادر

 م22/4/2119 تننننننننناري /61/ رقننننننننن  الطعنننننننننين قرارمنننننننننا المنننننننننمكورة المحكمنننننننننة  رننننننننندرت المحاعمنننننننننة وبنتيجنننننننننة
 ) .ح( المحنننننننال مسننننننناءلة عننننننندم: النتيجنننننننة حينننننننث منننننننن المتضنننننننمن 2119 لعنننننننام /211/  سنننننننا  بالننننننندعو  

 قننننرار ألءنننناءو  لةالمسنننناء تلنننن  يسننننتوجر مننننا وجننننود لعنننندم القضننننية مننننمك فنننني لننننه المنسننننوبة األفعننننال عننننن مسننننلةيا  
 المنننننننمكور الحكننننننن  رنننننننوابية بعننننننندم اإلحالنننننننة رننننننناحبة اإلدارة ولقناعنننننننة  المحنننننننال بحنننننننق الصنننننننادر اليننننننند عنننننننف

  ن علنننننى ت سيسنننننا   وت ويلنننننه القنننننانون  تطبينننننق فننننني  طننننن  علنننننى مبنينننننا   رننننندر  ننننننه بمقولنننننة الطعنننننن إلنننننى بنننننادرت
 مسننننننناءلته دون  يحنننننننول وال الجنننننننرم ذلننننننن  منننننننن المحنننننننال بنننننننراءة  بننننننندا   يعنننننننني ال العنننننننام بنننننننالعفو الجنننننننرم شنننننننمول
 .مسلةيا  

 الرشنننننننوة بجننننننرم الجاائنننننني القضننننننناء  مننننننام مالحقتننننننه تمننننننن  المحننننننال  ن األوراق مننننننن الثابننننننن  نإ حيننننننث ومننننننن
 .العام العفو بقانون  جرمه تشميل تقرر المحاعمة وبنتيجة مرات لعدة الجنحية

 المسننننن ولية عنننننن مسنننننتقلة الجاائينننننة المسننننن ولية  ن علنننننى اسنننننتقر قننننند المحكمنننننة منننننمك اجتهننننناد نإ حينننننث ومنننننن
 .مسلةية ملالفة يشكل  ن يمكن جاائيا   جرما   يشكل ال المر الفعل و ن المسلةية
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 ممارسننننننة  ننننننالل شننننننبهة موضننننننع نفسننننننه وضننننننع قنننننند عننننننان المحننننننال  ن األوراق مننننننن الثابنننننن  نإ حيننننننث ومننننننن
 تسننننتوجر مسننننلةية ملالفننننة يشننننكل األمننننر ومننننما المعننننامالت معقبنننني مننننع تعاملننننه  ننننالل مننننن الننننوظيفي عملننننه

 .بحقه الت ديبي النقل عقوبة فرض المحكمة معه تر   المر األمر المساءلة

 لفننننرض تمهينننندا   اإللءنننناء نمتعننننيي   ضننننحى النننننهج مننننما  يننننر علننننى سننننار الننننمر الطعننننين الحكنننن  نإ حيننننث ومننننن
        .ممك المطعون  المحال بحق الممكور العقوبة

 "األسباب لهذه"
 :يلي بما باإلجماع المحكمة حكمت

 .شكال   الطعن قبول: حوأ  

 . الطعين الحك  وألءاء موضوعا   قبوله :ثانيا  

 .عنه الصادرة األفعال مع تتناسر عونها .ح( ) المحال بحق الت ديبي النقل عقوبة فرض: ثالثا  

 .المحال بحق الصادر اليدعف  قرار إلءاء: فابعا  

 .للرس  مجال ال :خاكإا  

 .لتنفيمك يلام من القرار مما إبال  :وادوا  

 م4/1111/ 22 الموافق هـ2222/  /  في علناً  وتلي صدر حكماً 

 
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1111 لسنة( 1/ع/411) رقم لقرارا
 م1111 لسنة( 2998) الرقم ذي الطعن في

 الجإانلو حن باعت اف ال زائيو الجإانلو عن وحهداةها وحفكانها بطبيعتها كإكتللو الجإكلًيو الجإكانلوإّن 
 وفسابو ك هخ حكام العاكل عن الصككككادفة األةعال ووضكككك  العاكو المظي و اجا و إلى تهد  الجإككككلًيو

 الج خوضككككو الماج اب ك  انإكككك اكها كدى بيانل الج ال بأةعال وتدسق تجّ ص التي التأديبيو الإككككلطو
 عاداأبت العاكل على الجتع ن كنحنه  ب  ث عأها بتعادها الجتمجب الج ظمفاب عن بعدها وكدى وعليه
 .والخي و الش  كماطن ةي ن إه وض  رأنه كن كا  ل عن

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر م19/3/2121الموافق  منننننننننننننن1441/  /  في الواقع األربعاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسة في
 :المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق ولةالد

 رئيسا          الدولة مجلس رئيس نائر   قطان محمود السيد

 عضوا                                               المقطرن  فرا  السيد

                                               عضوا                                                سعلوق  حمد السيد 

 الجامع.  دام حسام السيد الدولة مفوض بحضور

 

 لمنصبه. إضافة-التربية وزير :الطاعأو ال هو

 لوظيفته. إضافة-حمج في التربية مدير                

  الدولة" قضايا إدارة "ُتمثلهما                                                       

 ككككككد ضكككككككك 

 المحامية )ر.د(. )ع.ب( وكيلته :ضدها الجطعمن  ال هو
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 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 وظيفةب يعمل -ضدك المطعون -المحال  ن في األوراق من استبان حسبما تتحصل القضية وقائع إن حيث من
 إحد  بلق من عليه القبض إلقاء ت  وقد الداسنننية  عراد مةالشننا بمدرسننة حمج في التربية مديرية لد  حار 
 من السرقة بقصد قاحل لقرية الد ول على إلقدامه السرقات وقمع منع بمتابعة المكلفة الجنائي األمن دوريات
 بحقه عامةال الدعو   تحري  ت  ذل  على وبناء   روسنننية بارودة وبحوزته  شنننلاح عدة برفقة المهجرين منازل
 لوحات دون ب للية وقيادة تر يج بدون  حربي سالح وحيازة االضنطرابات  ثناء بالسنرقة الناقج روعالشن بجرم
له سننننوق  إجازة على الحصننننول وقبل  بحمج عالراب العسننننكرر  التحقيق قاضننننيل إحالته ت  ث  ومن القيادة تلوي
 بالسننرقة ناقجال الشننروع جرم من محاعمته بمنع القاضنني 26/12/2116 تاري  634 رق  قرارك رنندر  المر
 ابلق  ير حربي سننننننننالح حيازة جرم من محاعمته ومنع بحقه الةافي الدليل قيام لعدم االضننننننننطرابات  ثناء

 إجازة لىع الحصننننننول قبل للية قيادةبجرم  عليه وال ن بحقه للجرم القانونية األركان اعتمال لعدم للتر يج
 لقرارا واعتسنننر بحمج العسنننكرر  الفرد ضنننيقا  مام ذل  ألجل ومحاعمته لوحات وبدون  القيادة تلوله سنننوق 

 434 ق ر  القرار ردر بحمج الثاني العسكرر  الفرد قاضي  مام المحاعمة وبنتيجة  القطعية الدرجة الممكور
 جرم الرتةابه سننورية ليرة  لف وعشننرون   مس مبلق والءرامة شننهر لمدة بحسننبه القاضنني 14/6/2114 تاري 
  لف رون وعش  مس مبلق والءرامة شهر لمدة والحبس القيادة لهتلوي  وق س إجازة على الحصول قبل للية قيادة
 مدة الحبس إلى تهعقوب تلفيض التقديرية الملففة ولثسباب لوحات بدون  للية قيادة جرم الرتةابه سنورية ليرة

 يةلةلمسا المحكمة إلى إحالته تح  ذل  على وبناء    سورية ليرة  لف وعشرون   مس مبلق والءرامة  يام عشرة
 14/5/2119 تاري / 14/ رق  قرارما الممكورة المحكمة  رننننننندرت وقد مسنننننننلةيا   بمسننننننناءلته للن ر بحمج
 .بحقه  شهر ثالثة لمدة %5 بواقع األجر من الحس  عقوبة بفرض القاضي

 إلءاءك طالبة به للطعن بادرت فقد الطعين الحك  إليه انتهى بما قناعتها ولعدم اإلدارة جهة نإ حيث ومن
 القانون  في عليها المنصنننوح والمح ورات الواجبات لملالفته بحقه المسنننلةية العقوبات شننند  فرض تمسننن وال

 .الدولة في للعاملين األساسي

 .شكال   بالقبول حرر  فهو القانونية و وضاعه الشكلية إجراءاته مستوفيا   قدم الطعن نإ حيث ومن

 المسننننناءلة عن و مدافها و ركانها بطبيعتها مسننننتقلة ةالمسنننننلةي المسننننناءلة ن  إلى احاإللم نيتعيي  نهإ حيث ومن
 العامل نع ةالصننادر  األفعال ووضننع العامة الوظيفة حماية إلى تهدف المسننلةية المسنناءلة ن  باعتبار الجاائية

 اجباتالو  مع انسنننننجامها مد  بيانل المحال ب فعال وتدقق جتمحي  التي الت ديبية السنننننلطة ورقابة مجهر  مام
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 البتعادا العامل على المتعين من بحيث عنها ابتعادك المتوجر المح ورات عن بعدما ومد  عليه المفروضننة
  .والريبة الش  مواطن في نفسه وضع ش نه من ما عل عن

 قرية إلى هتوجي  نه  التحقيق قاضي  مام  فاد المحال ن  وجدت المحكمة فإن الماثلة القضية في نهإ حيث ومن
 القرية  طراف في النقطة في والتثبي  بالحراسننننة مكلف عونه الوطني لدفاعا عنارننننر من مجموعة مع قاحل

 قرية لىإ النارية دراجته بواسنننطة هتوجي  نه  بحمج المسنننلةية المحكمة محقق  مام  فاد نه  حين في  الممكورة
 بينه مالسننننة ونتيجة مويته طلر وبعد الشنننرطة عنارنننر من بعدد فوجئ حيث المياك إلحضنننار السنننود  ربة

 .توقيفه ت  فقد العنارر حد  بينو 

 فإن وقائعهاو  القضية معطيات ضوء وفي بيانه سلف لما وفقا   المحال  قوال تناقض ضوء وفي نهإ حيث ومن
 ماإني  عنه ردر ما نو  والريبة الشن  موضنع وضنعه ماني إ فعال  من المحال عن رندر ما ن  وجدت المحكمة
 نو  يماالسنن بتصننرفاته ال نون  ارةإث شنن نه من ما عل عن بعدال حيث من السننور  الموظف واجبات مع يتنافى
 ذل  وءضنننننن في فإنه وبالتالي واألموال  الممتلةات على والحرح والهدف األمانة به يفترض عحار  عمله
 عقوبة رضف تر   المحكمة فإن المكر السننالفة القضننائية األحكام وفق ليهإ سننند ُ  ما االعتبار بعين األ م وبعد

 .بحقه يبيالت د قلالن

 .باإللءاء جدير يكون  الطعين الحك  فإن بيانه سلف لما وفقا   نهإ حيث ومن

 "األسباب لهذه"
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .شكال   الطعن قبول: حوأ  

 . الطعين الحك  وألءاء موضوعا   قبوله: ثانيا  

 )ع.ب(. ضدك المطعون  بحق الت ديبي النقل عقوبة فرض :ثالثا  

 . المصاريم ضدك لمطعون ا تضمين: فابعا  

 م29/4/1111 الموافق هـ2222/  /  في علناً  وتلي صدر
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    

 



 مجلس الدولة السوري

 

231 

 م1111 لسنة( 1/ع/441)رقم  القرار
 م1111 لسنة( 4244/1) الرقم ذي الطعن في

 لمخ حن ب  ث ةعن   سائجو كاد و ووسائ  سانمنيو كإكككمراب على ُتبأى حن  ب  الجإكككلًيو الجإكككانلو إن
 ن إككككه وضككك  حو كإكككلًيو زلو حو خطأ بأي العاكل ييام إلى ُ شككك خ سانمنا   كلبمل دل ل حي كن اأوف  
 لًيالجإ ال زان إ لا  كن   عل المظي و بماج اب اإلخنل رأنه كن عجل ألي افتًابه حو الشبهو كمض 
 .وليي سانمني حوا  على سائي ر خ ب له

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة نإ

 بمقر م4/11/2121 الموافق مننننننننننننننننن1441/    /     في الواقع االربعاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسنننة في
 : المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة مجلس

  رئيسا     الدولة مجلس رئيس             قطان محمود السيد

  عضوا                                المقطرن  فرا  السيد

 عضوا                       سعلوق احمد السيد

 .الجامع  دام حسام السيد القاضي الدولة مفوض بحضور
 

  لمنصبه. اضافة–حلر محافظ (:ضدها الجطعمن  الطاعأو  الك كهكو

 لة"الدو  قضنننننايا إدارة لوظيفته.     "تمثلهما اضنننننافة– بحلر التربية مدير                                   
 )ع.م(. : الطاعأو( ضدها الجطعمن  ال هو

 ة""المحكم
 المداولة. وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد
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 در م بوظيفة عملي )ع.م( المحال  ن في األوراق من اسنننتبان حسنننبما تتحصنننل القضنننية وقائع ان حيث من
  الدولة يبةم من النيل لجرم ارتةابه إليه نسننننننننننر اليد  وقد مكفوف وحاليا   بحلر التربية مديرية مدار  في

 وت  العامة النيابة ادعاء بموجر وذل  3/11/2115 تاري / 11 رق  بحلر السنننياسننني األمن لضنننبط اسنننتنادا  
 القاضنننني 15/5/2115 تاري / 44 رق  قرارك  رنننندر المر بحلر عشننننر الحادر التحقيق قاضنننني إلى إحالته
 الدرجة ورالممك القرار واعتسنننننر بحقه الةافي الدليل قيام لعدم الدولة ميبة من النيل جرم من محاعمته بمنع

 رق  قرارما درت رننن التي بحلر المسنننلةية المحكمة إلى إحالته ت  فقد مسنننلةيا   بمسننناءلته الن ر وب ية القطعية
  مةالمحك و سنننننسننننن  اليد عف وأنهاء بحقه الترفيع حجر عقوبة بفرض القاضننننني 24/3/2119 تاري / 26/

 وحالمنصنن والمح ورات الواجبات بمل  ملالفا   والشننبهة الشنن  موضننع نفسننه وضننع المحال ان على قضنناءما
  العاملين. قانون  من/ 64-63/ بالمادتين عنها

 إلءاءك طالبة به للطعن بادرت فقد لطعينا الحك  إليه انتهى بما قناعتها ولعدم اإلدارة جهة حيث إن ومن
  بحقه. ثابتة المسلةية الملالفة  ن على ت سيسا    شد عقوبة وفرض

 ل   نه على ت سننننيسننننا   المسننننلةية براءته وأعالن إلءاءك طالبا   بالحك  للطعن  يضننننا   بادر المحال إن حيث ومن
   وجه.  عمل على بعمله ما  ملتا  عان وانه عمله ب داء للتوقيم عالقة وال جرم  ر بحقه يثب 

  شكال . بالقبول حريان فهما الشكلية إجراءاتهما استوفيا الموحدين الطعنين حيث إن ومن

 يثياتهح في اسنننتند  نه  عالك إليه الموم  بحلر عشنننر الحادر التحقيق قاضننني قرار من الثاب  إن حيث ومن
 يف ي هر ل  و نه السننننياسنننني األمن لفرع ردةوا معلومات مجرد على ُبني ادعاء من للمحال نسننننر ما  ن إلى

 السيما ثبوتهاو  رحتها مد  من الت عد يت  حتى مصدرما  و المعلومات تل  نوع واالبتدائية الفورية التحقيقات
  ن انهشنننن من دليل  ر من  ال الدعو   ملف بقي وبالتالي التحقيق مراحل عافة في إليه ُنسننننر ما  نةر و نه

 إليه. مسندال للجرم ارتةابه يرجح

 فعل ألر المحال ارتةاب على تدل ومعطيات حيثيات على تبنى  ن يجر المسنننلةية المسننناءلة إن حيث ومن
 وعلى والريبة الش  موضع نفسه وضع شانه من عمل ب ر قيامه  و مسلةية لةز   و  ط  يشنكل  ن شنانه من
 ه.علي بني  المر للسبر دةمفتق المسلةية المساءلة يجعل ذل  إلى يشعر مما األوراق  لو فإن ذل 

  و مسنننلةية لةز   و  ط  ألر المحال ارتةاب يشننننعر مما  الية جاءت ووثائقها القضنننية  وراق إن حيث ومن
 سنننلوق  رب قيامه يتبين ل  عما لمح وراتها  رقا    و الوظيفة لواجبات ملالفة يشنننكل عمل  و فعل ب ر قيامه
 بحقه لةيمسنن جااء سننببا  إليقاع تجد ل  المحكمة فإن ل ذ وعلى والريبة  الشنن  موضننع نفسننه وضننع شننانه من
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 دمع إعالن معه يتعين المر األمر المسننننننننلةية العقوبات من  الية الماتية بطاقته  ن وجدت وأنها السننننننننيما
  بحقه. الصادر اليد عف قرار وألءاء مسلةيا   مساءلته

 المحال عنط لقبول تمهيدا   إلءاءك عينيت فإنه المكر السننالف النهج على يسننر ل  الطعين الحك  إن حيث ومن
  اإلدارة. طعن ورفض

 "لهذه األسباب"
 :  يلي بما المحكمة حكمت

 .شكال   الموحدين الطعنين : قبولحوأ  

  الطعين. الحك  وألءاء موضوعا المحال طعن : قبولثانيا  

  بحقه. الصادر اليد عف قرار وألءاء مسلةيا   المحال مساءلة عدم : إعالنثالثا  

  موضوعا . اإلدارة طعن : رفضفابعا  

  المصاريم. الطاعنة اإلدارة جهة : تضمينخاكإا  

  م9/21/1111 الموافق هـ2222/  /   في علناً  وتلي صدر

 
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1111 لعام( 1/ع/211) رقم القرار
 م1111 لعام( 4294) الرقم ذات الطعن في

 لجأاوبا العلاب و نزال العاكل ولمال  ص ب الذي اأعمجاج تلميي هم وكبتغاه التأديبي إن را و اللضان
  قب الج خوضكككو العلمبو ةي ركككطط حو رلم هأاال  تمن  حأ   ب وبالجلابل جان هو كن الجلتخ  للذنب

 العاكل الج الو كأاط ذل .
 

 الشعب العربي في سورية""باسم 
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر م21/11/2121 الموافق ه1442/  /  في الواقع األربعاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسننة في

 :المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

 رئيسا    الدولة    مجلس رئيس نائر    قطان محمود السيد

 عضوا                            قسعلو   حمد السيد

 عضوا                            العنادر  الد السيد

 الجامع.  دام حسام السيد الدولة مفوض بحضور

 

 (.ح)ب. :الطككاعأو  الجطعمن ضدها( ال هككككو

 لمنصبه. إضافة–الدفاع وزير السيد :ضدها  الطاعأو( الجكطعمن  ال هو

 لوظيفته.  إضافة–المدني للدفاع العام المدير                                  

 قضايا الدولة" إدارة مثلهما"تُ                                                                  

 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد
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 .الشكلية ماإجراءاته استوفيا الموحدين الطعنين إن حيث من

 من عونه بدمشننننننننق المسننننننننلةية المحكمة  حيل قد عان (حب.) الطاعن ب ن تتللج الوقائع إن حيث ومن
  سنننند قدو ( ذاتية محاسنننر) وظيفة ويشنننءل مدني مسنننتلدم بصنننفة المدني للدفاع العامة المديرية لد  العاملين

 بموجر وذل  للموظفين الواردة ليةالما اإلعانات قيمة سننننحر على إقدامه  الل من األمانة إسنننناءة جرم إليه
 قدرك بلقم اسنننتل  عان وقد اسنننمية جداول بموجر لها للمسنننتحقين المبالق توزيع يت   ن على سنننمهبا موقع شننن 

 إلى لمبلقا عامل بإعادة قام اعتشننافه ت   ن وبعد للمسننتحقين بتسننليمها يق  ول  مراحل على  .ل/615911/
 رق  قرارما بموجر بدمشق األولى العسكرية المحكمة فقررت العسكرر  ءالقضا إلى  حيل لمل  وتبعا   الصندوق 

 لىإ األمانة إسنننناءة جناية من للمحال الجرمية الفاعلية تبديل القطعية الدرجة المكتسننننر م2113 لعام/3/12
 اقرارم ف رنندرت بدمشننق المسننلةية المحكمة إلى  حيل لمل  وتبعا   العام بالعفو وأسننقاطها األمانة إسنناءة جنحة

 في والمنتهي م2119 لعام/121/  سننننا  رق  القضننننية في م31/12/2119 تاري /125/ رق  فيه المطعون 
 الممكور رارالق رننوابية بعدم المحال ولقناعة  /.حب/ المحال بحق الت ديبي التسننريح عقوبة فرض إلى نتيجة

 الحك   نه لىع ت سننننيسننننا   وبةالعق تلفيم فيه وطلر الممكور بالقرار للطعن بادر واألرننننول للقانون  لملالفته
 في ي الع لقمة من عائلته حرمان إلى ت در سنننوف الممكورة العقوبة عون  االجتماعية الحالة يراع ل  الطعين

 .الصعبة المعيشية ال روف ظل

 .المحال بحق الطرد عقوبة فرض وطلب  الممكور بالقرار للطعن بادرت اإلدارة جهة إن عما

 يصنننير لمرا االعوجا  تقوي  مو ومبتءاك  ايته الت ديبي القضننناء ب ن التمكير يجدر البدء في إنه حيث ومن
  و لو  مناق يكون  ال  ن يجر وبالمقابل جانبه من المقترف للمنر المناسنننننر العقاب وأناال العامل سنننننلوق
 بالعفو لهشميت ت  قد للمحال  سند الجرم لةون  الماثلة الحالة في و نه العامل بحق المفروضة العقوبة في شطط
 ممك فإن والرحمة الشنننننفقة طلرو  باسنننننتالمها قام التي المبالق سننننندد قد الطاعن المحال  ن إلى وبالن ر العام

  ير على ارسننن إذ الطعين الحك  يكون  وبالتالي الت ديبي النقل عقوبة مي المناسنننبة العقوبة  ن تر   المحكمة
 طعن يكون  بمل و  الت ديبي النقل ومي الممكورة العقوبةب للحك  تمهيدا   بالتعديل جديرا   يكون  النهج يكون  مما

 .بالرفض جديرا   اإلدارة

 األسـبـاب" لهذه"
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .شكال   الموحدين الطعنين قبول: حوأ  
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 :التالي النحو على ليصبح الطعين الحك  وتعديل منه شطر في موضوعا   المحال طعن قبول: ثانيا  

 /.حب./ المحال بحق الت ديبي نقلال عقوبة فرض: ثالثا  

 .موضوعا   اإلدارة طعن رفض: فابعا  

 .الرس  في للبحث مجال ال: خاكإا  

 م12/21/1111 ه الموافق2221/  /  في علناً  وتلي صدر

 
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1112لعام ( 5/ع/491)رقم ارالقر
 م1112 لعام( 1115/5) الرقم ذي الطعن في

 كن له اجا و  موككككك لو ال زائيو الجنالو سبل بالدولو للعاكل الجإكككككلًيو الج ا جو حوجد الجشكككككّخ  إن
 اللضككان لىإ إاالته  إككتمجب جزائيا   جخكا    شككتل ةعن   افتًابه كن الت لق يتي حن إلى والتمييل الجنالو

 .الجلتص ائيال ز 
 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة

 مجلس بمقر م1/6/2121 الموافق ه21/11/1442 الواقع الثالثاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسننننننننة في
 : المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

  رئيسا         الحمور  عامر محمد السيد 

  عضوا    ر حاور  سمير السيد 

 عضوا      العلي يحيى السيد 

 السعيد. طارق  السيد الدولة مفوض بحضور

  

 )ل.ع(. :الكطكاعكأكككككو الك كهكو

 ضكككككككككككككد

 لوظيفته. إضافة-والتفتي  للرقابة المركاية الهيئة رئيس :ضدها الجطعمن  ال هو

 لوظيفته. إضافة–بطرطو  العقارية المصالح مدير                        

 الدولة" قضايا إدارة "ُتمثلهما                                                               

 "المحكمة"
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 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 .الشكلية إجراءاته استوفى قد الطعن إن حيث ومن

 لد  حمسننا بصننفة يعمل الطاعن المحال ب ن األوراق نم تبيين حسننبما تتحصننل القضننية وقائع إن حيث ومن
 يقاتتحق وبموجر/ بطرطو  المسنننناحة دائرة لد  المسنننناحة فرقة رئيس/بطرطو  العقارية المصننننالح مديرية
 تسننلي  محضننر تن ي ب قيامه  الل من التاوير لجرم ارتةابه إليه ُ سننند والتفتي  للرقابة المركاية الهيئة تولتها
 باالعتماد بطرطو  واالرننطياف للسننكن اإلعمار لجمعية العائد سننعد الشنني  دوير/ 2494/رق  للعقار حدود
 2114 لعام/ 11649و 2119 لعام/ 11453و 1996 لعام/ 4223/ األرقام ذوات السننابقة التةاليم على

 ططمل إلى رجوعه دون  الفني المسننننح ملططات وعلى األم والعقارات الممكور العقار على والمنفمة الجارية
 إحالته إلى ته ان التي بطرطو  بالدولة للعاملين المسلةية المحكمة إلى ذل  بسبر وُ حيل والتحرير  التحديد

 بموجر وذل  العام العقوبات قانون  من/ 446/ المادة ألحكام وفقا   لمالحقته الملتج الجاائي القضنننناء إلى
 بعدم المحال ولقناعة 2121 لعام/ 44/  سننا  رق  المسننلةية بالدعو   12/4/2121 تاري / 33/ رق  قرارما

 رننننولواأل للقانون  ملالفا   رنننندر  نه بمقولة المحكمة ممك  مام فيه الطعن إلى بادر الممكور الحك  رننننوابية
 رق  العقار نم جاء عبارة تدوين  ن اعتبرت والتفتي  للرقابة المركاية الهيئة تحقيقات  ن وت سنننننننيسنننننننا  على

 رق  التةليم بموجر/ 1139/ رق  المجاور العقار من مسننتعمل للجمعية ئدوالعا سنننعد الشنني  دوير/ 2494/
 رق  العقار ألن رنننحيح  ير مما وأن التاوير   فعال من ويعد والحقيقة للواقع  الفا   جاء 2115 لعام/ 33/
 رق  بالتةليم ومن   23/5/2113 تاري /252/ اسنننا / 111/ رق  القرار بموجر قضنننائيا   م ثر/ 2494/
 عن الناتجة الملططات اعتماد و ن الحقيقة عين مي المبرمة القضننننائية األحكام و ن 2113 لعام /1345/

 الحك  دوررننن بعد منا مجال وال التاوير  فعال من وليسننن  للحقيقة ملالفة تعد ال المبرمة القضنننائية القرارات
 امي عوت تعليمات تحكمه المسننننننناحة دائرة في العمل والتحرير  وأن ديدالتح ملططات إلى العودة القضنننننننائي

  نه والمتضنننننمن 13/4/2119 تاري   .م/ 569/ رق  بالةتاب الصنننننادر الفنية اللجنة تقرير ومنها تن يمية
 الناتج دالجدي الملطط بموجر العمل يت  التالية المراحل إلى الملطط انتقال عند المساحة دوائر على يتوجر

 ول رما وأفرازات ةفني مراحل بعدة انتقل عليه الحدود بيان تةليم تنفيم ت  المر الملطط ومنا التالية بالمرحلة
 وال ضننائيا  ق والمفرز ملطط ل ر على العمل يت  مي التع مما وبموجر وعليه  عالك  الممكور القضننائي اإلفراز
 لعقاريةا للمصننالح العامة المديرية تعليمات  ن عن فضننال   مما والتحرير ديدالتح ملططات على للرجوع مجال

 المسننننناحية رقةالف رئيس فيها يقوم التي الفنية المراحل الطبيعة على الحدود بيان تنفيم معرض في  وضننننح 
 إلءاء لرط إلى طعنه في المحال وانتهى للحقيقة ملالف عمل ب ر يق  ول  المراحل ممك جميع اتبع والمحال

 .مس وليته عدم وأعالن الطعين الحك 
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 ضنننرمح تن ي  على إقدامه  الل من ملالفة ارتةابه إليه ُ سنننند المحال ن  األوراق من الثاب  إن حيث ومن
 بشننكل 2115 لعام/ 33/ رق  التةليم بموجر بطرطو  سننعد الشنني  دوير/ 2494/ رق  للعقار حدود تسننلي 

 لىإ محالال حالةإ من ليهإ  لص  فيما اعتبرت الطعين الحك  مصدرة المسلةية المحكمة نوأ للحقيقة ملالف
 رق  لعقاريةا المصنننالح عتاب وبلارنننة بها تقوم التي والوثائق ودفوعه المحال قوال  رإث هن  الجاائي القضننناء

 .رالحيتها ضمن يد ل وال الملتج الجاائي للقضاء تقديرك يعود 11/3/2121 تاري / 4141/

 من هل حماية لةعوسننني الجاائية المالحقة قبل بالدولة للعامل المسننننلةية المحاعمة وجد  عالمشنننري  نإ حيث ومن
 القضنننننناء لىإ حالتهإ يسننننننتوجر جاائيا   جرما   يشننننننكل فعال   ارتةابه من التحقق يت  ن  لىإ والتوقيم المالحقة
 .الملتج الجاائي

 تاري  1ح/ 4141/ رق  بكتابها بطرطو  العقارية المصنننننننننالح مديرية ن  يضنننننننننا    الثاب  نإ حيث ومن
 ةاليمت بتن ي  تقوم المديرية ن  وضنننح   قد عان  طو بطر  المسنننلةية المحكمة لىإ هالموجي  11/3/2121

 لىإ العودة  الل من اللارننننننننننة والقطاعات العامة والجهات المواطنين بها سننننننننننيتقدم التي الحدود بيانات
 لحدود لفنيةا العنارنننر عطىوتُ  العقار مما على سنننابقا   الجارية التةاليم ومي العقار على الجارية التحويالت

 سننابقا   منفمة فنية تةاليم وجود حال في نهو  عليه جار   تةليم  رل الى اسننتنادا   الرسنن  ترمك قبل من العقار
 للتحويالت وفقا   قا  ساب منفم تةليم  رل لىإ استنادا   يت  التنفيم نوأ والتحرير  ديدالتح ملطط لىإ العودة يت  ال

  .العقار على الجارية

 دوير/ 2494/ رق  العقار حدود تسننليمه معرض في حالالم ن  الملف وراق  من الواضننح من نهإ حيث ومن
 المنفم التةليم ومو العقار مما حدود بلصوح منفم تةليم  رل على اعتمد قد حالةاإل موضوع سنعد الشني 
 لعقاريةا المصنننالح مديرية عتاب مضنننمون  مع ينسنننج  ما ومو مبرم قضنننائي حك  بموجر العقار فرازإل تنفيما  

 حالمصننننننننال مديرية تعليمات بمضننننننننمون  عمله  الل من التام قد يكون  المحال نفإ وبالتالي عالك   الممكور
 بموجر والتفتي  للرقابة المركاية الهيئة مفت  فإن  ر    جهة ومن جهة من مما عنها  يلر  ول  العقارية
 عدمل بلهق   من مماال  إ  عديُ  المحال عن رننندر ما ن  اعتبر قد عان 23/2/2119 تاري  ح.م/ 2/ رق  تقريرك
 سنننتة لمدة %5 بنسنننبة جرك  من الحسننن  عقوبة فرض واقترح ليهإ الموكلة المهمة تنفيم في والحمر الدقة تو ي

 يمكن المر  اللط تورننيم على األقدر فهو الموضننوع في التحقيق تولى من باعتبارك المفت  مما نوأ شننهر 
 .وحبوض ذل  نبيي  قد لةان اويرا  ت ارتةر المحال ن  له نتبيي  قد عان ولو  المحال به وقع قد يكون  ن 

 لالمحا ن  وجدت القضنننية مالبسنننات على والوقوف الملف وراقأل دراسنننتها وبعد المحكمة ممك نإ حيث ومن
 العقار حدود لي تسنننن مهمة تنفيم لجهة بعمله القيام ثناء  العقارية للمصننننالح العامة المديرية بتعليمات التام قد
 ثمة ن  له نتبيي  حال في عليه المتوجر من عان نه  الي إ  العقارية سننعد الشنني  دوير منطقة من/ 2494/ رق 
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 المساحة رةدائ قبل من منفم تةليم  رل في وحدودك والتحرير التمديد ملططات في العقار حدود بين الفا ت
 يةاحالن لهمك مسننننننلةيا   مسنننننناءلته المحكمة معه تر   المر مراأل  بمل  ملاما   يكن ل  ولو ذل  الى يشننننننير ن 

 من عنه رننندر ما مع تتناسنننر عونها شنننهر  سنننتة لمدة %5 بنسنننبة الشنننهرر  جرك  من الحسننن  عقوبة وفرض
 .القضية ممك في فعال 

 .لءاءاإل نمتعيي  يءدو فإنه المتقدم النهج  ير على سار المر الطعين الحك  ان حيث ومن

 لهذه األسباب""
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .شكال   الطعن قبول :وأ  ح

  .الطعين الحك  لءاءوأ منه شطر في موضوعا   قبوله :ا  ثاني

 .شهر  ستة لمدة %5 بنسبة )ل.ع( المحال جر  من الحس  عقوبة فرض: ثالثا  

 .للرس  مجال ال: فابعا  

 م2/8/1112 الموافق ه2221/  /  في علناً  وتلي صدر كماً حُ 

 
 الج تجو فئيس                    الجإتشاف                           الجإتشاف                
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 م1112 لعام( 5/ع/215) رقم القرار
 م1111 لعام( 2842/5) الرقم ذي الطعن في

 عل ها ممتل التي ال خكيو واألةعال ال زائيو العلمبو ةي يأ صكككككخ حثخها العام الع م سمان ن ك اع ل إن-
 طبيعووال األفكان ا ث كن الجإيول ت ن ن ختأنظخا   الجإكلًيو الجإكيوليو إلى اأثخ هذا  جتد حن دون 

 لًيوالجإكك الجإككيوليو بشككأن نصككا   العام الع م سمان ن تضككج ن عدم على ةضككن   هذا الجأشككمدة واألهدا 
 بع د. حكد كأذ الج تجو هذه تإ خ الأهج هذا وعلى

 تلديخيوال ل  والج األوكك اب كأح اللانمن  كن الجإككتجدة التلديخيو ةككنا تها ضككمن وةي للج تجو  عمد-
 اللضككيوو كأاط كنبإككاب وكخاعاة الجلال و ك  ال زان تأاوككب على كبدح واعتجادا   والخاجو الشكك لو لداة 
 ذل .

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر م15/6/2121 الموافق ه1442/ 5/11 في الواقع الثالثاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسة في

 :المستشارين من المشكلة بالهيئة بدمشق الدولة

                                  رئيسا                 الحمور  عامر محمد السيد

  عضوا                       حاورر  سمير السيد

  عضوا                      شاوردر فرا  السيد

 لسعيد.ا طارق  السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

       

 )ع.ق(. :(ضدها وهم كطعمن  الطاعأكككككككو  ال هككككو

 ضككككككككككد

 الدولة. قضايا إدارة ُتمثله-لمنصبه إضافة-الدولة مجلس رئيس: ضدها الجطعمن  ال هو
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 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 .القانونية الشكلية إجراءاتهما ااستوفي قد الموحدين الطعنين إن حيث ومن

-ضنندك المطعون -الطاعن)المحال   ن من األوراق من اسننتبان حسننبما تتللج القضننية وقائع إن حيث ومن
 جرم يهإل ُنسننننر وقد اليد مكفوف وحاليا   محضننننر بوظيفة الدولة مجلس لد  الحادثة بتاري  يعمل عان ع.ق(
 اربعمائة ركوقد مبلق منه قبض ب نه( ع.خ)المدعو قبل نم بحقه مقدمة شكو    لفية على وذل  النفوذ ررف

 لىإ إحالته ت  حيث المسنننننننلةية  المحكمة  مام عليه المقامة الدعو   في مسننننننناعدته بحجة سنننننننورية ليرة  لف
 لعام( 166) رق  قرارما بدمشنننننق السنننننابعة الجااء بداية محكمة  رننننندرت المحاعمة وبنتيجة الجاائي القضننننناء
 ولثسننباب االحتيال جرم الرتةابه سننورية ليرة لالف عشننرة والءرامة سنننوات ثال  طفق بحبسننه القاضنني 2119
 سنننتئنافا محكمة ولةن هرشننن لمدة العقوبة تلفيض الشنننلصننني الحق إسنننقاط من المسنننتمدة التقديرية الملففة
 المجرم لشننننمول ن را   النفوذ رننننرف جرم من عنه العام الحق دعو   سننننقاطإ تر قر  بدمشننننق اللامسننننة الجنح
 رنندرت  التي بدمشننق المسننلةية المحكمة لىإ حالتهإ تم  وبعدما  2119 لعام( 21) رق  العام والعف امب حك
 لىإ والمنتهي 2121 لعام( 223) سا   الدعو   في 9/3/2121 تاري ( 34) الرق  ذر فيه المطعون  قرارما
 .(.قع) المحال بحق الت ديبي التسريح عقوبة فرض

( 411) مبلق بتقاضنني المحال اميق ن  سننا   على قرارما قام   قد بدمشننق المسننلةية المحكمة نإ حيث ومن
 حون على المسننننلةية المحكمة مام  قضننننيته في بالن ر مسنننناعدته بحجة (.خع) المدعو من سننننورية ليرة لف 

 سننلوق على يدل ومو العمل بهما بالقيام عمحضننر لعمله واسننتءالله له المسننند والعمل الوظيفة واجبات لفيلا
 .القضاء مرفق ومو وحيور  مام مرفق سمعة لىإ ويسيء المحال عن رادر ر طي وتصرف ر سو   ير

  ط  على نيبُ  قد نه  بحسبان عالك   ليهإ المشار المسنلةية المحكمة بقرار للطعن سنارع المحال نإ حيث ومن
 .القرار فس  والتمس وت ويله القانون  تطبيق في

 .الطرد عقوبة فرض والتمس  الممكور لقراربا للطعن بادرت بدورما االدارة نإ حيث ومن

 من يهلإ ذمب  فيما االولى الدرجة محكمة تشارق المحكمة ممك ن  الى شنارةاإل من البد ابتداء   نهإ حيث ومن
 ن  دون  ليهاع تقوم التي الجرمية فعالواأل الجاائية العقوبة في ثرما  رنحصننننني العام العفو قوانين مفاعيل ن 

 مدافواأل الطبيعة ركان  حيث من المسننننننن وليتين الف تال ن را   المسنننننننلةية المسننننننن ولية ىال االثر مما يمتد
 النهج مام وعلى المسنننلةية المسننن ولية بشنن ن نصنننا   العام والعف قوانين تضننمين عدم على فضنننال   مما المنشننودة
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 الحيتهارنن ضننوء وفي المحكمة ن  بحسننبان العقوبة لجهة تلالفها نها  الي إ  عيدب مد  منم المحكمة ممك تسننير
 و ارنننة الرحمةو  الشنننفقة لدافع التقديرية الملففة سنننباباأل منح لها يجوز فإنه القانون  من المسنننتمدة التقديرية

 الفةالمل مع الجااء تناسنننر لمبد  واعتمادا   الجاائي القضننناء مام  الشنننلصننني لحقه الشننناعي سنننقاطإ ضنننوء في
 لءاءوأ حالالم بحق الت ديبي النقل عقوبة بفرض اءفاالعت تر   المحكمة ممك فإن القضننننية مالبسننننات ومراعاة

 .بحقه الصادر اليد عف قرار

 سننننباب  بينما منه شننننطر في بالقبول جديرا   يكون  المحال طعن فإن بيانه سننننلف ما مد  وفي نهإ حيث ومن
 . عا  وضو م مرفوض يكون  وبالتالي سند له يعد ال اإلدارة طعن كمم والحالة ويكون   راآل الشطر تطال الرفض

 "األسباب لهذه"
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .شكال   الموحدين الطعنين قبول :حوأ  

 .الطعين الحك  لءاءوأ منه شطر في موضوعا   المحال طعن قبول :ثانيا  

 .(.قع) المحال بحق الت ديبي النقل عقوبة فرض :ثالثا  

 .بحقه الصادر اليد عف قرار لءاءإ :فابعا  

 .موضوعا   ةاإلدار  طعن رفض :خاكإا  

 .بالرس  للبحث مجال ال :وادوا  

 م 2/8/1112 لـ الموافق هـ2221/  /  في علناً  وتلي صدر كماً حُ 
 

 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1112 لعام( 5/ع/492) رقم القرار
 م1112 لعام( 1594/5) الرقم ذي الطعن في

 ُ  ضي أ ال زائيو الأاايو كن الًاةي الدل ل ييام لعدم حو األدلو   ا و لعدم العاكل ك ا جو كأ  إّن تلخيخ
 ت نالجإككيول  كن  ن   أوككتلنل الجإككلًيو الأاايو كن األةعال تل  نع كإككلًيا   كإككانلته عدم إلى اتجا  
 والغا ابو كأاط ذل . واألفكان الطبيعو ا ث كن

 

 سم الشعب العربي في سورية""با
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر م1/6/2121 الموافق مننننننن21/11/1442 في الواقع الثالثاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسة في

 :المستشارين من المشكلة بالهيئة بدمشق الدولة

 رئيسا                 الحمور  عامر محمد السيد

  عضوا                         العلي يحيى السيد

  عضوا                      الحسن إبراهي  السيد

 السعيد. طارق  السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

       

  لة.الدو  قضايا إدارة ُتمثله-لوظيفته إضافة–للبريد العامة للم سسة العام المدير :الطاعأكككككككو ال هككككو

 ضككككككككككد

 )ب.ح(.: ضدها الجطعمن  ال هو

 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 .القانونية الشكلية إجراءاته استوفى قد الطعن إن حيث ومن
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 المطعننننون –للمحننننال نسننننر قنننند  نننننه فنننني األوراق مننننن اسننننتبان حسننننبما تننننتللج القضننننية وقننننائع إن حيننننث ومننننن
 مننننن وذلنننن  واجننننر  يننننر  جننننر والتمننننا  الوظيفننننة واجبننننات تنننننافي ب عمننننال والقيننننام نفننننوذ رننننرف جننننرم–ضنننندك
 بنننننن ن يفينننننند واالعتننننننراف األمنيننننننة الجهننننننات إحنننننند  لنننننند  الموقننننننوفين  حنننننند قبننننننل مننننننن عليننننننه االعتننننننراف  ننننننالل

 وجمننننننيعه  حضننننننورم  دون  المتقاعنننننندين المننننننوظفين رواتننننننر بتقبننننننيض يقننننننوم عننننننان–ضنننننندك المطعننننننون –المحننننننال
 عائنننندة عامننننة  مننننوال يسننننتثمر حيننننث ررواتنننن معتمنننند بصننننفته عملننننه مسننننتءال   السننننا نة المننننناطق فنننني مقيمننننين
 الجاائننننني القضننننناء إلنننننى ذلننننن  بسنننننبر وُ حينننننل لنفسنننننه المادينننننة المنفعنننننة لتحقينننننق الشلصنننننية لمصنننننالحه للءينننننر
 والمتضننننننمن م24/4/2113 تنننننناري  (114)الننننننرق   ذر بحلننننننر الثنننننناني التحقيننننننق قاضنننننني قننننننرار رنننننندر حينننننث
 القنننننرار واعتسنننننر الننننندليل ينننننةعفا لعننننندم إلينننننه المسنننننند الجنننننرائ  منننننن–ضننننندك المطعنننننون –المحنننننال محاعمنننننة مننننننع

  رننننندرت التننننني بحلنننننر الدولنننننة فننننني للعننننناملين المسنننننلةية المحكمنننننة إلنننننى  حينننننل ثننننن  ومنننننن القطعينننننة  الدرجنننننة
 لعننننننننننام (263) سننننننننننا   النننننننننندعو   فنننننننننني م31/3/2121 تنننننننننناري  (53)الننننننننننرق   ذر فيننننننننننه المطعننننننننننون  قرارمننننننننننا
 :التالية النتيجة إلى والمنتهي م2121

 (.مسلةيا   )ب.ح( العامل مساءلة عدم)

 فقنننننند بحلننننننر المسننننننلةية المحكمننننننة قننننننرار إليننننننه انتهننننننى بمننننننا قناعتهننننننا ولعنننننندم الطاعنننننننة اإلدارة إن حيننننننث منننننننو 
 .وت ويله القانون  تطبيق في  ط  على ُبني قد  نه على ت سيسا   به للطعن بادرت

 سنننبيل فننني بنننه ُيهتننندر مبننند   رسنننى قننند المحكمنننة منننمك اجتهننناد  ن إلنننى ابتنننداء   اإلشنننارة تجننندر إننننه حينننث ومنننن
 النننندليل قيننننام لعنننندم  و األدلننننة عفايننننة لعنننندم العامننننل محاعمننننة منننننع تقريننننر بنننن ن مفننننادك القضننننية مننننمك يفنننن الفصننننل
 الناحيننننة مننننن األفعننننال تلنننن  نعنننن مسننننلةيا   مسنننناءلته عنننندم إلننننى حتمننننا   ُيفضنننني ال الجاائيننننة الناحيننننة مننننن الةننننافي

 .والءايات واألركان الطبيعة حيث من المس وليتين من عال   الستقالل المسلةية

  نهنننننا إالي  عامنننننل بشنننننكل الجاائينننننة الناحينننننة منننننن للمحنننننال المنسنننننوبة األفعنننننال تثبننننن  لننننن  ولنننننئن إننننننه حينننننث ومنننننن
 وتجنننناك نفسننننه تجنننناك وال نننننة الشننننبهة ضننننمن نفسننننه  قحنننن  قنننند بحسننننبانه المسننننلةية الملالفننننات نطنننناق فنننني تنننند ل
 سننننمعته إلننننى يسننننيء مننننا عننننل عننننن مننننن   فنننني يكننننون   ن يجننننر العننننام الموظننننف  ن البيننننان عننننن و ننننني إدارتننننه
 .فيةالوظي

 عقوبننننة فننننرض تننننر   الملالفننننة مننننع الجننننااء تناسننننر مبنننند  علننننى منهننننا واعتمننننادا   المحكمننننة مننننمكإن  حيننننث ومننننن
 .ضدك المطعون  المحال بحق الت ديبي النقل

  سننننباب بينمننننا منننننه شننننطر فنننني مقبننننوال   يكننننون  اإلدارة طعننننن فننننإن بيانننننه سننننلف مننننا منننند  وفنننني إنننننه حيننننث ومننننن
 .اآل ر الشطر تطال الرفض
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 األسباب" "لهذه
 :يلي بما المحكمة متحك
 .شكال   الطعن : قبولحوأ  

 .الطعين الحك  وألءاء منه شطر في موضوعا   : قبولهثانيا  

 ب.ح(.)–ضدك المطعون –المحال بحق الت ديبي النقل عقوبة : فرضثالثا  

 .بالرس  للبحث مجال : الفابعا  

 م 2/8/1112 لـ الموافق هـ11/21/2221 في علناً  وتلي صدر حكماً 
 

 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجلس الدولة السوري

 

246 

 م1112 لعام( 5/ع/494) رقم القرار
 م1112 لعام( 1212/5) الرقم ذي الطعن في

 ي زائال ال تي ا تإككاب على وككأماب ثن  بانلضككان جزائي تإككلط ب خم الجخت طو الجإككلًيو إّن الدعمى 
 اللطعيوو كأاط ذل . الدفجو

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر م1/6/2121 الموافق ه21/11/1442في الواقع الثالثاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسننننة في

 :المستشارين من المشكلة بالهيئة بدمشق الدولة

                                  رئيسا                   الحمور  عامر محمد السيد

  عضوا                           العلي يحيى السيد

  عضوا                         الحسن ابراهي  السيد

 السعيد. طارق  السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

       

  الدولة. قضايا إدارة ُتمثله-لمنصبه إضافة-الدفاع وزير: الطاعأكككككككو ال هككككو

 ضككككككككككد

 )ف. (. :ضدها الجطعمن  ال هو

 "المحكمة"
 .والمداولة اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 .القانونية الشكلية إجراءاته استوفى قد الطعن إن حيث ومن
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 د لعامل -ضنندك المطعون –المحال  ن في االوراق من اسننتبان حسننبما تتللج القضننية وقائع إن حيث ومن
 الفرد قاضننننني  رننننندر 21/4/2116 وبتاري  اليد مكفوف وحاليا   الالذقية في( 642 الرحبة) المركبات ادارة

 شهر لمدة بالحبس-ضدك المطعون -المحال على الحك  المتضمن( 536) رق  قرارك بالالذقية الثاني العسنكرر 
 االعتفاءو  العقوبتين ود   موظف تحقير جرم الرتةابه ايام عشننننرة لمدة والحبس موظف ممانعة جرم الرتةابه

 الدرجة القرار اعتسننرو   سننبوع لمدة الحبس لتصننبح عقوبته تلفيض التقديرية الملففة ولثسننباب االشنند بتنفيم
( 35)  الرق ذر فيه المطعون  قرارما  رننندرت التي بطرطو  المسنننلةية المحكمة الى ُ حيل ث  ومن القطعية 

 الدعو   إسننقاط النتيجة حيث من والمتضننمن 2121 لعام( 53)  سننا  رق  الدعو   في 12/4/2121 تاري 
 .بحقه الصادر اليد عف قرار وألءاء الثالثي بالتقادم المحال بحق المقامة المسلةية

 لمالحقةل الموجر الفعل وقوع على سنننوات ثال  من  عثر مضننى قد  نه بحسننبان قرارما الدعو    سننسنن  وقد
 .2119 لعام( 32) رق  الدولة مجلس قانون  من/ 61/ المادة  حكام بحسر وذل  المسلةية

 به لطعنل سارع  فقد األولى الدرجة محكمة قرار إليه انتهى بما قناعتها ولعدم الطاعنة اإلدارة إن حيث ومن
 .وت ويله القانون  تطبيق في  ط  على ُبني قد  نه على ت سيسا  

 2119 لعام( 32) رق  الدولة مجلس قانون  من( 61) المادة  ن إلى ابتداء   اإلشنننارة من بد ال إنه حيث ومن
 :يلي ما على نص  قد

 .ةالمسلةي المالحقة يوجر المر الفعل وقوع على سنوات ثال  بانقضاء المسلةية الدعو   تسقط-1)

 الدرجة اائيالج الحك  اعتساب على سننوات ثال  بانقضناء جاائي بجرم المرتبطة المسنلةية الدعو   تسنقط-2
 .القطعية(

 قد ذقيةالال في العسننكرر  القضنناء عن الصننادر القضننائي الحك  ب ن المبرزة الوثائق من الثاب  إن حيث ومن
 بتاري  بطرطو  المسننننننننننلةية المحكمة إلى إحالته وتم  31/11/2116 بتاري  القطعية الدرجة اعتسنننننننننر

 مجلس قانون  نم( 61) المادة عليها نص  التي سنوات الثال  مدة تنقض   ل   نه يعني ومما 29/11/2119
 رارماق إلءاء يتعيين وبالتالي االولى الدرجة محكمة إليه ذمب  لما  الفا   وذل  2119 لعام( 32) رق  الدولة
 .الناحية لهمك

 موجر  شننننهر لمدة بالحبس عليه وُحة  موظف ممانعة جرم-ضنننندك المطعون –للمحال ُنسننننر قد إنه حيث ومن
 الملففة ثسننبابول األشنند بتنفيم واالعتفاء العقوبتين ود   ام ي عشننرة لمدة بالحبس عليه وُحة  موظف تحقير

 .عيةالقط الدرجة القضائي القرار واعتسر  سبوع لمدة الحبس لتصبح عقوبته تلفيض التقديرية
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 لتيا والمح ورات للواجبات رنننريحة ملالفة لءة في ُيشنننكل-ضننندك المطعون –للمحال ُنسنننر ما إن حيث ومن
 القضنننننية وقائع ضنننننوء وفي المحكمة ممك تر   وعليه 2114 لعام( 51) رق  ينالعامل قانون   حكام فرضنننننتها

 ممك يف  فعال من عنه رننندر وما تتناسنننر عونها-ضننندك المطعون –المحال بحق الت ديبي النقل عقوبة فرض
 .القضية ممك في بحقه الصادر اليد عف قرار وألءاء القضية

 لرفضا  سننننباب بينما منه شننننطر في مقبوال   يكون  اإلدارة طعن فإن بيانه سننننلف ما مدر وفي إنه حيث ومن
 .اال ر الشطر تطال

 األسباب" "لهذه
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .شكال   الطعن قبول :حوأ  

 .الطعين الحك  وألءاء موضوعا   : قبولهثانيا  

 من نهع رننندر وما تتناسنننر عونها ف. ()-ضننندك المطعون -المحال بحق الت ديبي النقل عقوبة فرض :ثالثا  
 .القضية ممك في  فعال

 .القضية ممك بلصوح بحقه الصادر اليد عف قرار إلءاء :فابعا  

 .بالرس  للبحث مجال ال :خاكإا  

 م 2/8/1112 لـ الموافق هـ2221/  /  في علناً  وتلي صدر حكماً 
 

 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                        
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 م1112( لعام 1/ع/499ار رقم )القر
 م1112( لعام 448في الطعن ذي الرقم )

 وعن لجخت ن علابال تميي  يبخف كا يمجد وأ التأديبي ال زان بتميي  وأيتها تإككتأ ذ التأديبيو إّن الإككلطو
 ال عل ألن ذل   عد كلال ا  للج ادئ األواويو ةي التأديبو كأاط ذل . ذاب

 

 سورية""باسم الشعب العربي في 
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 الدولة مجلس بمقر2/6/2121 الموافق من1442/  /  في الواقع األربعاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسة في

 :المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق

 رئيسا         الدولة مجلس رئيس نائر         قطان محمود السيد

  عضوا                                         حاورر  سمير السيد

  عضوا                                          العنادر  الد السيد

 الجامع.  دام حسام السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

   

  )م. (. :الطاعأكككككككو ال هككككو

 ضككككككد  

  لمنصبه. إضافة-التربية وزير :ضدها الجطعمن  ال هو

  لمنصبه. إضافة-حلر محافظ                        

 لوظيفته. إضافة-حلر تربية مدير                        

 الدولة" قضايا إدارة "ُتمثله                                                         
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 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 .شكال   بالقبول جدير فهو الشكلية إجراءاته استوفى قد نالطع حيث إن من

  مام دعواك   قام قد عان-الطاعن-المدعي ب ن االوراق من اسننننننتبان حسننننننبما تتحصننننننل الوقائع إن حيث من
 الصننننادر-6113-رق  منه المشننننكو القرار إلءاء فيها ملتمسننننا   م1/12/2116 بتاري  بحلر اإلدارية المحكمة

 االجر من الحسننن  عقوبة فرض المتضننمن 24/2/2116 بتاري -ضنندما المطعون –عليها المدعى الجهة عن
رق   الرقابة تقرير إلى اسنننننننننننننتنادا   وذل  شنننننننننننننهر  سنننننننننننننتة ولمدة المقطوع الشنننننننننننننهرر  األجر من %5 بواقع
 .م26/11/2115 في ت الم رخ.ر.ح.155/ع.م13

 القانون  تطبيق في باللط  تتمثل بعيوب مشنننننوبا   رننننندر قد منه المشنننننكو القرار ب ن المدعي دعواك  ديي شننننن وقد
 عف حالة هاءنإ في التحقيق وعبثية الت دير في سنننناسننننيةاأل المباد  مراعاة وعدم بالسننننلطة والتعسننننف وت ويله

 .منه المشكو القرار يتبلق ل  نهو  اليد 

 القانوني الميعاد  ار  الدعو   ب ن المطالبة دفع -ضننننننندما المطعون –عليها المدعى اإلدارة نإ حيث ومن
 في عمله وباشننننر م15/11/2111 في سننننبيله  ليو ُ  م23/11/2111 بتاري  وقف  المدعي ب ن ف ضنننناو 

 ليهإ سنننرونُ  م15/3/2115 في حلر تربية مديرية لد  اإلدارية الشننن ون  برئاسنننة تةليفه وت  م16/1/2115
 المعلومة زالةإل د   مما الوظيفي سننجله في م15/1/2112 تاري / 3344/ رق  معلومة  فاءوأ إزالةملالفة 

 عدتو   عهم بالتحقيق الدا لية الرقابة وقام  يدك  عف قرار من  اليا   سننننجله لي هر االلةترونية البطاقة من
 حيلو ُ  م2115 عام في ةينثا مرة توقيفه ت  وقد جر األ من الحسنننن  عقوبة فرض فيها اقترح  التي ممكرتها
 من اليد مكفوف عونه العمل ر   على قنائما   يكن ل  المندعي ن  وضننننننننننننننحن و   المسننننننننننننننلةينة للمحكمنة

 .بالعقوبة ءهيتبليت   ل  وبالتالي م14/5/2116 لءاية م25/11/2115

 م9/11/2113 في الم رخ/ 336/ رق  الطعين قرارما بحلر داريةاإل المحكمة رنننننندرت  المحاعمة وبنتيجة
 عندما  مةنواأل قوانينال  الف قد المدعي ب ن قرارما دتشننيي  وقد  الدعو   برفض النتيجة حيث من والقاضنني

 عف عبارة  فاءإ بقصننننند متتاليتين مرتين له العائدة االلةترونية الماتية البطاقة على مدونة عبارة ويربتا  قام
 دحضي ما المحكمة يدر بين يقدم ل  والمدعي اليد  لةف شننننارةإ ية  من  اليا   الوظيفي سننننجله ولي هر اليد

 .الش ن بهما المعد يةالدا ل الرقابة بتقرير الواردة الوقائع
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 تطبيق في  ط  على ُبني نه  على ت سيسا   فيه للطعن بادر الطعين القرار ليهإ انتهى بما المدعي قناعة ولعدم
 فرض ت  نه  مبينا   واحدة مسننننننننلةية ملالفة على عقوبة من عثر  فرض جواز عدم وملالفا   وت ويله القانون 
 رق  قرارالب فمتنُ  وقد شننننهر  سننننتة لمدة الترفيع ت  ير ومي ةالملالف ذات عن المسننننلةية المحكمة في عقوبة

 .م15/4/2113 تاري / 14234/

 م4/3/2121 بتاري  عداديا  إ  قرارا   سنننطرت القضنننية اقعو  تقصننني في منها وسنننيعا   المحكمة ممك نإ حيث ومن
 قد م2116 لعام /193/ رق  بحلر المسلةية المحكمة عن الصادر القرار عان ذاإ فيما ببيان طاعنال بتةليم
 .ال م  القطعية الدرجة اعتسر

 ولىاأل الدرجة محكمة مام  دفوعها مكررة جوابية بممكرة تقدم  ضننننننننننندما المطعون  الجهة نإ حيث ومن
 رق  الضننننبط بحقه   ونُ  السننننياسنننني مناأل قبل من م25/11/2115 بتاري  الطاعن توقيم ت  نه  ومضننننيفة

 اضننبارته من كنها  وأ اليد عف قرارر  وكمل  الماتية بطاقة مع بمكتبه هل العائدة االضننبارة  فاءبإ لقيامه/ 41/
 الةاالح قبل عان الدا لية الرقابة تقرير على بناء   المفروضنننننة العقوبة نو  م14/5/2116 في سنننننبيله  ليو ُ 

 اعتسننر فقد 2116 لعام/ 193/ رق  بحلر المسننلةية المحكمة عن الصننادر للقرار ةبوبالنسنن  الجاائي للقضنناء
 .م11/11/2114 بتاري /ط/1931/ رق  بالقرار الطعون  فحج دائرة قبل من بتصديقه القطعية الدرجة

 في سننننننبيله  ليو ُ  م23/11/2111 في مرة ولأل توقيفه ت  الطاعن ب ن الوثائق من الثاب  نإ حيث ومن
  فاءوأ زالةبإ قام اإلدارية للشننن ون  رئيسنننا   لهعم ثناءو  م16/1/2115 بتاري  لهعم وباشنننر م15/11/2111

 م15/1/2112 تاري  3344 رق  القرار ومو  مرة ولأل يدك عف بقرار والمتعلقة الوظيفي سجله من معلومات
 القرار) جراأل من الحسنننن  عقوبة فرض اال يرة اقترح  الدا لية الرقابة قبل من الموضننننوع اعتشنننناف ونتيجة

 ثانية مرة فوق  للعمل عودته و داة  بالعمل  قائما   بها يكن ل  التي الفترة في القرار رنننندر وقد (منه المشننننكو
 سجله من معلومات  فاءإ ملالفة ومنها) الوظيفي المسل  تلالف فعال  الرتةابه السياسي مناأل فرع قبل من

 تقرر حيث الجاائي القضنننناء لىإ حيلو ُ  م14/5/2116 ولءاية م25/11/2115 من موقوفا   وبقي( الوظيفي
 ةالمحكم لىإ حالتهبإ اإلدارة وقام  الوظيفية بواجبات اال الل جرم ركان  مالاعت لعدم مسننننننننننن وليته عدم

 بفرض يوالقاضننن القطعية ةالدرج المكتسنننر م2116 لعام/ 193/ رق  قرارما رننندرت  والتي بحلر المسنننلةية
 .اشهر ستة لمدة الترفيع ت  ير بةو عق

  المنسننننننننننننننوب الفعل لمات تينمسننننننننننننننلةي عقوبتين بحقه رضفُ  قند الطناعن ن  ثبن  طنالمنا ننهإ حينث ومن
 عن رننننادر مبرم بحك  والثاني م24/2/2116 تاري / 6113/ رق  منه وكشننننالم القرار بموجر ولىاأل ليهإ

 من نهأل الت دير في ساسيةاأل للمباد  ملالف ذل  فإن م2116 لعام/ 1693/ رق  بحلر المسلةية المحكمة
عدم  ذل  ومبرر ذاته الفعل عن مرتين/  المسننننلةية ةالمل/ المسننننلةي الجرم نع الموظف معاقبة العدالة  ير
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 وقد لالفة الم ارتةاب ذات وفي الشلج لمات الواحد القانوني الن ام في واحد فعل عن عقوبتين توقيع جواز
 ما يوجد وال لت ديبيا الجااء بتوقيع واليتها تسنننتنفم الت ديبية السننلطة نب  العليا اإلدارية المحكمة اجتهاد اسننتقر
 .الفعل ذات وعن لمرتين العقاب توقيع يبرر

 عليها عارفالمت رولواأل الشرعية لمبد  ملالفا   منه المشكو القرار يءدو تقدم ما على وت سيسا   نهإ حيث ومن
 به تتمس  ام النتيجة ممك من يءير وال نتائج ثارل من ذل  على يترتر ما وبكل هئلءاإ من معد  وال بالعقاب
 تمل  من مي طالما المسنننلةية محكمةال لىإ الطاعن حالةإ قبل رننندر قد قرارما  نب ضننندما المطعون  الجهة
 رنندارإ قبل ءالقضننا سننيفرضننها التي النتيجة تنت ر ن  بها  يجد فةان المسننلةية المحكمة لىإ بإحالته الحق
 .منه المشكو القرار

 ويكون    الدعو  لقبول هيدا  تم لءاءلإل عرضنننننة فإنه ذكرك المتقدم النهج على يسنننننر ل  الطعين الحك  نإ حيث
 .السليمة القانونية موجباته على قائما   الطعن

 "األسباب لهذه"
 :يلي بما المحكمة حكمت

  .شكال   الطعن قبول: حوأ  

 .الطعين الحك  لءاءوأ موضوعا   قبوله: ثانيا  

 .شكال   الدعو   قبول: ثالثا  

 على يترتر ما وبكل م24/2/2116 تاري / 6113/ رق  منه المشنننننكو القرار لءاءوأ موضننننوعا   قبولها: فابعا  
 .ونتائج ثارل من ذل 

 .والنفقات المصاريم ضدما المطعون  الجهة تضمين: خاكإا  

 .م1/8/1112  ه الموافق2221/  /  في علناً  وتلي صدر
 

 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                        
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 م 1129 لعام( 2/ع/144) رقم القرار
 م 1129 لعام( 1445/2) الرقم ذي الطعن في

 تعديل عن والأاججو الج اعو الجإكككككااو عن الزائدة الطابييوييجو الجإكككككااو حاييو اإلدافة بتلاضكككككي -
و بدأ  عن اصككتها كن العلاف الجإككتجل و التأظيجيو للجلإككي الذي تي تلصككيصككه لل هو الجدعي الصكك و

 نوككما ورككخوط حاتام كن فيه جان كا بتل وسبلت العلد على ب إكك ان حن ال هو الجدعيو كان سد وسعت
 اللخافاب هذه ضجن إل هاو كن الجإتأد واللخافاب والجخاوكيي اللمان ن ةي حم كتأه ةي المافدة األاتام ل هو

 عن دةالزائ الطابييو الجإااو ييجو بتلاضي اإلدافة حاييو علىنص  والذي الجلاوي تمزي  ل أو ك ضكخ
 اأات اج الجدعيو ال هو كن ُ لبل  عد الجلاوككككيو ولي بأان فخصككككو كأح يتي عأدكا الج اعو الجإككككااو

 جمان ه و اة تجاكا   تدفال ألنها إل ها اوكككتأد التي واللخافاب اللمان ن حو بماعثه حو العلد بأوككك اب بال هل
 بجضجمنه. ا  علج وحااطت

كن ر خ ال ائز سانمنا  ال صكككل ب ن نصكككم  العلد ونصكككم  اللمان ن والجخاوكككيي واللخافاب التي اوكككتأد -
 كأاط ذل . إل ها العلد حنها تشتل نإي ا  واادا  كتًاكن و

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن

  رئيسا           الدولة سمجل رئيس         الضللي النارر عبد السيد

  عضوا                                         عرابيلي نبيل السيد

 عضوا                                              احمد رجر السيد

 .قدور الله عبد السيد الدولة مفوض بحضور

         

  .لوظيفته ةإضاف-لإلسكان العامة للم سسة العام المدير :الطاعأو ال هو

  .لوظيفته إضافة-الوسطى بالمنطقة لإلسكان العامة الم سسة فرع مدير                

      "الدولة قضايا إدارة مامثلهتُ "                                                                     
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 ضكككككككككد

 هماتيلكو -العقارر  واالستثمار للتطوير  ميسا شركة مدير.م( ا) عن بالوكالة )ب. (: ضدها الجطعمن  ال هو
 )ن.ع(. االستاذة المحامية

 "المحكمة"
 . المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

  .شكال   مقبول فهو الشكلية إجراءاته استوفى قد الطعن نإ حيث من

 المقسنن  تمل  المدعية الجهة ن  المبرزة قاألورا من اسنتبان حسننبما تتحصنل القضنية ممك وقائع نإ حيث ومن
 وذل  عليها المدعى اإلدارة من شننننننننننننراء   حمج دمشننننننننننننق طريق  ربي العقارية المنطقة من/ 564/ رق 

 لمدعيةا الجهة قام  وقد اإلسكان  م سنسة قبل من المسنتملةة العقارات من حصنصنها من بدال   بالتلصنيج
 ذمته براءة تثب  للمقسنن  عقارية قيود عدة واسننتلرج  رننوال    مةالعا المرافق علفة مع المقسنن  قيمة عامل بدفع

 ططالمل بتعديل حمج مدينة مجلس قام بعد فيما و  رنننننننوال    المقسننننننن  ملةية نقل بعد اإلدارة تجاك المالية
 سننندا   23/11/2113 تاري / 49/ رق  القرار بموجر سننياحي فندق لىإ سننكن من الممكور للمقسنن  التن يمي
 إلشنننادة انيةالث المدعية الجهة مع تفاقباال االولى المدعية الجهة قام  عليه وبناء    النافمة ن مةواأل للقوانين

 المدعى ةاإلدار  بقيام تتفاج  الفندق تر يج بإجراءات المباشننننرة ولد   الممكور المقسنننن  على سنننياحي فندق
 بمل  مسننتندة المقسنن  مال  إعالم دون  منفردة بصننورة الممكور المقسنن  على تصننرف منع إشننارة بوضننع عليها

 مقاس  على تصرف منع إشارة وضع من مانع ال ب نه  لج المر 2112 لعام/ 2/13 رق  اجتماع لمحضنر
 ان ع مما.......  زائدة مسنناحات تنفيم لقاء وذل  السننكنية الجمعيات ومقاسنن  المسننتملةة راضننياأل رننحاب 

 من عليه ريترت ما بكل التصرف منع إشنارة ترقين عليها المدعى اإلدارة إلاام لىإ الهادفة الماثلة الدعو   معه
 وألاامها  التن ي تعديل نتيجة الطابقية متاراأل قيمة لقاء مبالق ب ية المدعية الجهة مطالبة من ومنعها ثارل

 ناءالب مواد  سننننعار تفاعوار  التر يج على الحصننننول من حرمانها جراء ضننننرر من بها لحق عما بالتعويض
 على فتصر  منع إشارة بوضع عليها المدعى اإلدارة قيام  ن على دعواما المدعية الجهة سس   وقد  ومرافقه
 سننننديدت وت  شننننروطه وفق نجا ُ  البيع عقد ن  بحسننننبان النافمة ن مةواأل للقانون  ملالفا   جاء/ 564/ المقسنننن 
 لتن يميةا الملططات عديلت ن  ضننوء في الاائدة متاراأل بقيمة للمطالبة قانوني سننند يوجد وال  رننوال    القيمة

 .حمج مدينة مجلس قبل من روال    ت  قد

 لعام/ 433/ رق  القضننننية في/ 41/ رق  قرارما بحمج اإلدارر  القضنننناء محكمة رنننندرت  المحاعمة وبنتيجة
 وألاام منها شننننطر في موضننننوعا   وقبولها شننننكال   الدعو   قبول: يلي ما لىإ النتيجة حيث من المنتهي 2113
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  ربي منطقة/ 564/ رق  المقسنن  رننحيفة على الموضننوعة التصننرف منع إشننارة بترقين عليها ىالمدع اإلدارة
 جهةال مطالبة من عليها المدعى اإلدارة جهة ومنع ونتائج ثارل من ذل  على يترتر ما وبكل دمشننننق طريق

 الصننننننننفة تعديل عن والناجمة المباعة المسنننننننناحة عن الاائدة الطابقية متاراأل زيادة عن مبالق ب ية المدعية
 .للمقس  لهما التن يمية

 المبرم 2114 لعام/ 56/ رق  العقد بنود  ن على ت سيسا   قضاءما دتشيي  األولى الدرجة محكمة نإ حيث ومن
 تمنحها التي الطابقية المسنناحة بقيمة بالمطالبة الحق اإلدارة تمنح مادة  ر من اليا    جاء الدعو   طرفي بين

 مل ل السننند  ن من عليها المدعى اإلدارة به دفع  ما  ن عما  بلهاق   من المباعة المسنناحة عن زيادة الر صننة
 جيايُ  نج ر  من  ال قد الممكور المحضر ن  بحسبان له قانوني  سا  ال المقاس  توزيع لجنة محضر مو
 .ذل 

 وموالمرسنن فقط المسننتملةة االرضنني  رننحاب على مقاسنن  تلصننيج على المحضننر مما مضننمون  اقتصننر وقد
 منه/ 31/ المادة وبحسر لإلسكان العامة الم سسة عمليات ن ام المتضمن 2115 لعام/ 26/ رق  لتشريعيا
 للمقاسنن  ةالر صنن في العمرانية الصننفة تءيير جراء من المنفعة مقابل قيمة تسننتوفي ن  للم سننسننة الحق عطى  

 مشننننناريع جميع على يعيالتشنننننر  المرسنننننوم مما  حكام تطبق: يلي ما على نصننننن  منه/ 35/ والمادة المباعة
 المشاريع بقىت التشريعي المرسنوم مما في نج عليه يرد ل  وفيما نفاذك تاري  من بدءا   عنها المعلن الم سنسنة
 تصننننننفيتها  تت حتى عنها االعالن بتاري  بها المعمول ن مةواأل للقوانين  اضننننننعة نفاذك قبل عليها المكتتر

 ... روال   

 والحك  كلءا  إ طالبة به للطعن بادرت فقد الممكور بالحك  قناعتها ولعدم هاعلي المدعى اإلدارة نإ حيث ومن
 لحصولا  جل من السياحة مديرية لىإ بطلر تقدم  قد عان  المدعية الجهة  ن على ت سيسا   الدعو   برفض
 الطاعنة الجهة لىإ الةتاب مما إرسننننال وت / 564/ المقسنننن  على وملحقاته ومسننننبح فندق بناء ر صننننة على

 في لالحارننن التعديل قيمة تسنننديد ضنننرورة لىإ والتورنننل الطلر مما دراسنننة ت  وقد الطلر حول الر ر يانلب
 والمسننننناحة طابق عشنننننر اثنا من م لف سنننننياحي لىإ طوابق ثالثة من م لف سنننننكني من التن يمي الملطط
 ورد ام حسننر ذل و  المعدل الملطط بموجر والممنوحة البيع عقد في الواردة المسنناحات عن الاائدة الطابقية

/ 3/ رق  العمليات ن ام من/ 31/ والمادة البيع عقد حيثيات  حد يعد والمر التلمين لجنة محضننر عليه و عد
 .لاائدةا الطابقية المساحات قيمة باستيفاء الطاعنة الجهة حق ورريح واضح بشكل فيها جاء 2116 لعام

 االراضننني ألرنننحاب/ 564/ المقسننن  تلصنننيج ت  نه  وراقهاو  الدعو   وثائق من الثاب  من نهإ حيث ومن
 لصيجالت عقود بموجر وذل  حمج دمشق طريق  رب منطقة في المستملةة عقاراته  عن بدال   المستملةة

 :التالية
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 رق  العقد 4/12/2116 تاري  ح/ 295/ رق  العقد 31/11/2116 تاري  ح/ 291/ رق  العقد -
 .13/1/2114 ري تا ح/ 35/ رق  العقد 4/12/2116 تاري  ح/296/

 2م/921/ الطابقية ومسنننننناحته طوابق ثالثة من م لفا   باعتبارك التقديرية المالية المقسنننننن  قيمة احتسنننننناب وت 
 المحددة القيمة ممك تسنننننننننديد ت  وقد 2/11/2116 تاري / 3336/24/4/ رق  التلمين محضنننننننننر بموجر

 بموجر  وذل/ .ما/ للسننيد بالةامل رالممكو  المقسنن  ملةية تحول  ث   به الملصننصننين قبل من نقدا   لمحضننرل
 المبرز) الممكور المقس  من حصة بيع عقد من/ 1/ المادة نص  وقد  21/2/2114 تاري / 56/ رق  العقد
 لحقاتهم من عتبرتُ  العقد مما رننننننندر في عنها المنوك والقرارات والمراسننننننني  القوانين  ن على( الدعو   بملف

 حيث 19/4/2116 تاري / 1346/24/4/ رق  المقاسننن  توزيع نةلج محضنننر القرارات ممك ومن  له ومتممة
 بقيةالطا المسنناحة  ن على ينج البيع عقد في بند  ادرا: يلي ما على فيه الواردة/ 1/ رق  المالح ة نصنن 
 الم سسة تتقاضى المباعة الطابقية المساحة على زيادة الملصج المقس  على البناء ر صة هاتمنح قد التي

 حتى إبرامها ت ي ل  التي المماثلة العقود عافة على يسننرر  ن  وعلى الر صننة منح بتاري  الرائج ربالسننع قيمتها
 .تاريله

 الطرفين مويلا  منه يتجا  ال جاءا   تعتبر العقد مقدمة في الواردة والقرارات والمراسننننننني  القوانين نإ حيث ومن
 لجائاا  ير ومن و حكامه العقد بنصنننوح االتاامهم درجة بنفس وشنننروط  حكام من فيها ورد بما المتعاقدين

 نسننيجا   تشننكل نهاأل إليها اسننتند التي والقرارات  يوالمراسنن القوانين ونصننوح العقد نصننوح بين الفصننل قانونا  
 لىإ عودةال المتعاقدين الطرفين بإمكان فإنه معينة لنقطة التعرض العقد  حكام   فل  فإذا متةامال   واحدا  

 .لعقدا نصوح في  موض  و نقج  ر الستدراق مقدمته في عنها المنوك القراراتو  والمراسي  القوانين

 نا  إمعا بصننننننننارماب  المحكمة ممك عليها جال   ن دبع وراقهاو  الدعو   وثائق من الثاب  من نهإ حيث ومن
 لممكورا العقد على وقع  قد/ الدعو   محل/ بالمقسنننن  الملصننننصننننة الجهة  ن ثناياما بين وبحث  وتفصننننيال  

 سننننني والمرا القوانين في م  متنه في الواردة حكاماأل لجهة سنننننواء وشنننننروط  حكام من فيه جاء ما بكل قبل و 
  رب ةمنطق في المن مة المقاسننن  توزيع لجنة محضنننر القرارات ممك ضنننمن من وكان إليها المسنننتند والقرارات

 .19/4/2116 تاري  1346/24/4/ رق  حمج دمشق طريق

 طابقيةال المسنننناحة قيمة بتقاضنننني الم سننننسننننة  حقية على العبارة بصننننريح منه انيةالث المالح ة نصنننن  والمر
 سنننن المق حصننننج بيع عقود توقيع وبعد  المقاسنننن  بناء ر صننننة منح يت  عندما المباعة المسنننناحة عن الاائدة

 طوابق ال ث من م لف سننكني من له التن يمية الصننفة تعديل ت  فقد المدعية الجهة قبل من بالةامل وشننرائه
 زادت وبالتالي 23/4/2111 تاري / 1496/ رق  المحلية اإلدارة وزير قرار بموجر سنننننننننننياحي فندق لىإ

 الصننفة لتعدي جراء المنفعة مقابل قيمة عمل  وزادت طابقا   عشننر ثناا الى طوابق ثال  من ةيالطابق المسنناحة
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 إشنننادة ةر صننن على حصنننولها دعن المدعية الجهة على نيتعيي  عان وبالتالي سنننياحي لىإ سنننكني من العمرانية
 من طالقا  ان الاائدة الطابقية المسنناحة قيمة ودفع المقسنن  من حصننج بيع عقد ب حكام تلتام ن  سننياحي فندق
 وفق القانون  رماقر ي التي لثسننننباب و  الطرفين باتفاق الي إ تعديله و  نقضننننه يجوز وال المتعاقدين شننننريعة مبد 

 .المدني القانون  من/ 143/ المادة

 اسنننتند لتيا والقرارات القوانين و  بواعثه و  العقد ب سنننباب بالجهل االحتجا  المدعية الجهة من قبليُ  عدي ول 
 رننننحابأل بالنسنننبة اللاح الللف بمثابة فهي بمضنننمونه علما   و حاط  جوانبه عافة تماما   تدرق ألنها إليها

 عن جا   رو  يشكل ماني إ ذل  ءيرب والقول /الدعو   محل/ المقس  من بحصج الملصصة المستملةة العقارات
 .ذكرما السالف القانونية القواعد حكام 

 يشكل امني إ المباعة المساحة عن الاائدة الطابقية المساحة قيمة بدفع المدعية الجهة قيام عدم ن  ذل  على زد
 ام ق قد لإلسننكان العامة الم سننسننة  ن بحسننبان( الطاعنة) عليها المدعى اإلدارة حسنناب على سننبر بال إثراء  
 من الرابعة ادةالم من ثاب  مو حسبما فقط التةلفة بسعر المستملةة العقارات ألرحاب المن مة المقاسن  ببيع
 ياحيسنن وليس سننكني ملصننج عونه  سننا  على المقسنن  سننعر حددت حيث الدعو   بملف المبرز البيع عقد

 .15/5/2113 تاري  2231/35/1/ رق  عليها المدعى اإلدارة عتاب السياق وبنفس

 من سنننلي   سنننا  على تقوم ال( ضننندما المطعون ) المدعية الجهة مطالر نفإ ذل  مد  على نهإ حيث ومن
 محجة عن يدةبع ومطالبتها تءدو ولما ورننحيحا   قويما   يكون   ن شنن نه من ثبوتي بدليل تدع  ل  ألنها القانون 

 يامهاق عند المقسنننن  رننننحيفة على الموضننننوعة اإلشننننارة بترقين بحقها اإل الل دون  الرد ومسننننتلامة الصننننواب
 ر صنننة منح بتاري  الرائج سنننعرما  سنننا  وعلى المباعة المسننناحة عن الاائدة الطابقية المسننناحة قيمة بتسنننديد
 .البناء

 في ثابتةال الحقائق يراع   ول  نفا  ل ل صننننننننني فُ  التي والوقائع للمباد  ملالفا   جاء الطعين الحك  نإ حيث ومن
 .باإللءاء حريا   يجعله مما األوراق

 األسباب" "لهذه
 :  يلي بما المحكمة حكمت

 . شكال   الطعن قبول :حوأ  

  .الطعين الحك  وألءاء موضوعا   قبوله :ثانيا  
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 .شكال   الدعو   قبول :ثالثا  

  .موضوعا   رفضها :فابعا  

 مام  دفوعةالم الرسنننوم المدعية الجهة وتضنننمين الطاعنة اإلدارة لىإ عفالته وبدل الطعن رسننن  إعادة :خاكإككا  
 .المحاماة  تعاب مقابل سورية ليرة لف  ومبلق والمصاريم ولىاأل الدرجة محكمة

 م2/2/1129 لـ الموافق هـ2221/   /     في علناً  وتلي صدر قراراً 

 
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1111 لعام( 2/ع/84) رقم رارالق
 م1111 لعام( 2425/2) الرقم ذات الطعن في

 :التاليو الشخوط تماةخ الت إ خ طلب للبمل  شتخط حنه على اأجتهاد اوتلخ
 .اييييا   رجمضا   راكضا   ت إ خه الجطلمب ال تي  تمن  حن   ب-1
 .ال تي كأطم   ةي الغجم   تمن  حن   ب-3
 ضكككيوالل بلمة والجإكككا  ال تي على تعديل إلدخال ووككك لو الت إككك خ كن  خالت إككك طالب يتلذ حأ   ب-2

 .به الجلضي األكخ بلمة إخنأ   ذل  ةي  ان و أّ  الجلضيو
 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن

 بمقر م14/2/2121 الموافق منننننننننننننننننن23/6/1441في الواقع االثنين ليوم المماعرة  رفة في المنعقدة بجلسننننتها
 :المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة مجلس

 رئيسا           الدولة مجلس رئيس    الضللي النارر عبد السيد

 عضوا                                    عننرابننيننلني ننبنينل السيد

 عضوا                                     حنننمنننند رجنننننر السيد

 الجامع  دام حسام السيد القاضي الدولة مفوض ضوربح

 اياقض إدارة مثلهتُ -لمنصبه إضافة-دمشق محافظ ":بجماجهتها الت إ خ الجطلمب"الككطكككاعكككأكككو  ال هككككو
 .الدولة

 "ضككككككككككككككد"

 )م.ن(. األستاذ المحامي وكيله–. ( ر) :"الت إ خ طال و"ضدها  الجطعمن  ال هو

 "المحكمة"
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 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على طالعاال بعد

 .شكال   بالقبول جدير يجعله المر األمر الشكلية إجراءاته استوفى قد الطعن نإ حيث ومن

( 456/3) بنننننرق  اإلدارر  القضننننناء محكمنننننة عنننننن الصنننننادر الحكننننن  منننننو التفسنننننير طلنننننر محنننننل نإ حينننننث مننننننو 
 الطعنننننون  فحنننننج دائنننننرة بقنننننرار بنننننه المقننننندم الطعنننننن رفنننننض بعننننند المقضننننني األمنننننر وةقننننن الحنننننائا و 2114 لعنننننام
: يلننننننني بمنننننننا القاضننننننني و 2116 لعنننننننام( 639)  سنننننننا ( ط/3146) رقننننننن  العلينننننننا اإلدارينننننننة المحكمنننننننة لننننننند 
 ذور  القنننننننرارين وألءننننننناء منهمنننننننا شنننننننطر فننننننني موضنننننننوعا   وقبولهمنننننننا شنننننننكال   العنننننننارض والطلنننننننر الننننننندعو   قبنننننننول

 عليهمنننننننننا يترتنننننننننر منننننننننا بكنننننننننل 22/11/2112 تننننننننناري ( 3143) و 6/3/2112 تننننننننناري ( 1414) النننننننننرقمين
 رسنننننن  المنننننندعي مننننننن تسننننننتوفي  ن فنننننني عليهننننننا المنننننندعى اإلدارة جهننننننة  حقيننننننة إعننننننالن مننننننن ونتننننننائج  ثننننننار منننننن

 لعننننام( 93) رقنننن  التشننننريعي المرسننننوم مننننن الثانيننننة المننننادة مننننن اللننننامس البننننند ألحكننننام وفقننننا   التحسننننين مقابننننل
1965. 

 إلءننننناء بنننن ن الحكمينننننة الفقننننرة توضنننننيح بهنننناطل منننننن تهنننندف( التفسنننننير طالبننننة) المدعينننننة الجهننننة نإ حينننننث ومننننن
 مننننننن تحويننننننل ملالفننننننة وجننننننود بعنننننندم يفينننننند منننننننه المشننننننكو 6/3/2112 تنننننناري ( 1414) رقنننننن  التسننننننوية قننننننرار

 المننننندعي يتننننيح ممننننا الملالفننننة قنننندم نسننننف األحننننوال مننننن حننننال بنننن ر يعننننني وال باألرننننل تجننننارر  إلننننى سننننكني
 التحسننننننين مقابننننننل رسنننننن  باسننننننتيفاء رةاإلدا ب حقيننننننة المسننننننا  دون  الننننننالزم اإلدارر  التننننننر يج علننننننى الحصننننننول

 .1965 لعام( 93) رق  التشريعي المرسوم ألحكام وفقا  

 بننننندعواما تقننننندم  المدعينننننة الجهنننننة  ن األوراق فننننني نبنننننيي ت حسنننننبما تتحصنننننل القضنننننية وقنننننائع نإ حينننننث ومنننننن
 عليهننننننا المننننندعى الجهنننننة عننننننن الصنننننادر( 1414) رقننننن  القننننننرار إلءننننناء طالبنننننة اإلدارر  القضنننننناء محكمنننننة  منننننام

 عرسننننننننن  المدعينننننننننة الجهنننننننننة علنننننننننى  .ل( 364116111) مبلنننننننننق فنننننننننرض والمتضنننننننننمن 6/3/2112 بتننننننننناري 
 مطعننننن  ولمهننننننة تجنننننارر  إلنننننى سنننننكني تحوينننننل منننننن ارتةبتهنننننا التننننني الملالفنننننة عنننننن المنفعنننننة ضنننننعف و رامنننننة

 المنطقننننننننننة مننننننننننن( 411) العقننننننننننار فنننننننننني( 2م/341) بمسنننننننننناحة( 2) ومقسنننننننننن  و ول والنصارنننننننننني باألرضنننننننننني
 ومنننننو المنننننمكور العقنننننار عامنننننل شنننننركائها منننننع تملننننن   نهنننننا علنننننى منننننادعوا  و سسننننن ( جوانينننننة عمنننننارة) العقارينننننة
 قنننننند وكاننننننن  قديمننننننة الملالفننننننة و ن الصننننننواف زقنننننناق عمننننننارة القديمننننننة دمشننننننق فنننننني عننننننائن مطعنننننن  عننننننن عبننننننارة

( 4369) بننننننرق  عليهننننننا المنننننندعى الجهننننننة لنننننند  لجي ُسنننننن اإلدارر  التننننننر يج علننننننى للحصننننننول بطلننننننر تقنننننندم 
 منننننن بنننننالر   العقنننننار مسننننناحة عامنننننل حسننننناب لنننننىإ عمننننندت عليهنننننا المننننندعى الجهنننننة و ن 3/9/1994 تننننناري 

 بشنننننننكل يسنننننننتعمل األ نننننننر والقسننننننن  و ارنننننننة سنننننننكنية أل نننننننراض مسنننننننتعمال   زال منننننننا مننننننننه األعبنننننننر القسننننننن   ن
 إلقامنننننة العقنننننار باسنننننتلدام لهنننننا سنننننمح  قننننند الثقافنننننة وزارة و ن  فقنننننط الصنننننيم فصنننننل  شنننننهر ضنننننمن موسنننننمي

 اإلدارة  ن إالي  24/1/2112 تننننننناري ( 44) رقننننننن  الثقافنننننننة وزينننننننر قنننننننرار بموجنننننننر والثقافنننننننة الفنينننننننة المعنننننننارض
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 جاافنننننني بشننننننكل الءرامننننننة تقنننننندير فنننننني بالءنننننن  حيننننننث تجاريننننننا   اسننننننتعماال   ذلنننننن  اعتبننننننرت قنننننند عليهننننننا المنننننندعى
 .السابقة الوقائع متجاملة

 المكتسنننننننننر 2114 لعنننننننننام( 456) رقننننننننن  القنننننننننرار اإلدارر  القضننننننننناء محكمنننننننننة  رننننننننندرت المحاعمنننننننننة وبنتيجنننننننننة
 وبنتيجننننة الفنيننننة اللبننننرة إليننننه انتهنننن  مننننا  ن علننننى ت سيسننننا   ماقضنننناء المحكمننننة دتشننننيي  وقنننند القطعيننننة الدرجننننة
 قرارمنننننا بدمشنننننق اإلدارر  القضننننناء محكمنننننة  رننننندرت فقننننند إلينننننه اإلشنننننارة السنننننالف الحكننننن  علنننننى التفسنننننير طلنننننر
 طلننننننر قبنننننول إلننننننى النتيجنننننة حيننننننث منننننن المنتهنننننني 2119 لعنننننام( 2562) رقنننننن  القضنننننية فنننننني( 511/4) رقننننن 

 6/3/2112 تنننننناري ( 1414) رقنننننن  القننننننرار بإلءنننننناء المقصننننننود واعتبننننننار  موضننننننوعا   وقبولننننننه شننننننكال   التفسننننننير
  ينننننننر الملالفنننننننة قننننننندم إلءننننننناء يعنننننننني وال باألرنننننننل تجننننننارر  إلنننننننى سنننننننكني منننننننن تحوينننننننل ملالفنننننننة وجنننننننود عنننننندم

 وقننننند 2114 لعنننننام( 456/3) رقننننن  المفسنننننر للحكننننن  متممنننننا   التفسنننننيرر  الحكننننن  منننننما واعتبنننننار  رنننننال   الموجنننننودة
ننننن 6/3/2112 تننننناري ( 1414) رقننننن  القنننننرار ءإلءنننننا  ن علنننننى ت سيسنننننا   قضننننناءما المحكمنننننة دتشنننننيي   يعنننننني اإنمي

نننن( القننننرار محننننل) الملالفننننة ف ينننناب   ننننر   مننننر   تسننننويتها يننننت  حتننننى باألرننننل ملالفننننة وجننننود عنننندم  يعننننني اإنمي
 يفينننننند التسننننننوية قننننننرار وألءنننننناء...  مشننننننروعيته ألركننننننان فاقنننننند يكننننننون  وبالتننننننالي محننننننل  يننننننر علننننننى القنننننرار ورود
 .باألرل تجارر  إلى سكني من تحويل ملالفة وجود بعدم

 موضننننننوعا   النننننندعو   ورفننننننض إلءننننننا ك طالبننننننة المننننننمكور بننننننالحك  للطعننننننن بننننننادرت اإلدارة جهننننننة نإ حيننننننث ومننننننن
 تقنننننندير لمعرفننننننة الحاجننننننة لتقننننننوم مبهمننننننا    و  امضننننننا   يكننننننن لنننننن  تفسننننننيرك المطلننننننوب القننننننرار  ن علننننننى ت سيسننننننا  

 ت ينننننناك الننننننمر صنننننندالمق فيننننننه المطعننننننون  القننننننرار وتجنننننناوز  للتفسننننننير الحاجننننننة  ر للقضننننننية بالنسننننننبة المحكمننننننة
 .التفسير دعو   في المشرع

 لعننننننام( 1) رقنننننن  المدنيننننننة المحاعمننننننات  رننننننول قننننننانون  مننننننن( 213) المننننننادة مننننننن(  ) الفقننننننرة نإ حيننننننث ومننننننن
 تفسننننير الحكنننن   رنننندرت التنننني المحكمننننة إلننننى يطلبننننوا  ن لللصننننوم يجننننوز: يلنننني مننننا علننننى نصنننن  قنننند 2116

 تننننوافر التفسننننير طلننننر لقبننننول شننننترطي  نننننه علننننى االجتهنننناد اسننننتقر وقنننند   مننننوض مننننن منطوقننننه فنننني وقننننع مننننا
 :التالية الشروط

 .حقيقيا    موضا    امضا   تفسيرك المطلوب الحك  يكون   ن يجر -1
 .الحك  منطوق  في الءموض يكون   ن يجر -2
 بقننننوة والمسننننا  الحكنننن  علننننى تعننننديل إلد ننننال وسننننيلة التفسننننير مننننن التفسننننير طالننننر يتلننننم  ال يجننننر -3

 يكنننننون  األحكنننننام فتفسنننننير  بنننننه المقضننننني األمنننننر قنننننوةب إ نننننالال   ذلننننن  فننننني عنننننان وأالي  المقضنننننية القضنننننية
 فيلجنننننن  المننننننراد المعنننننننى تفهنننننن  سننننننبيل يءلننننننق  ن شنننننن نه مننننننن  موضننننننا   المنطننننننوق   مننننننوض حالننننننة فنننننني

 ينننن در ال  مننننوض مننننن فيننننه وقعنننن  مننننا جدينننند بحكنننن  لتجلننننو  رنننندرته التنننني المحكمننننة إلننننى اللصنننن 
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 وواضننننننحا   رننننننريحا   القضنننننية فنننننني الصننننننادر الحكننننن  منطننننننوق  عننننننان إذا  منننننا  المقصننننننود الءننننننرض إلنننننى
 الحكننننننن  بنننننننه قضنننننننى منننننننا تعنننننننديل التفسنننننننير اسنننننننتهدف وأذا تفسنننننننير  و إيضننننننناح إلنننننننى يحتنننننننا  ال فإننننننننه

  يننننا   الموضننننوعية الطلبننننات مننننن فيننننه فصننننل مننننا مناقشننننة إعننننادة إلننننى رمننننى إذا  و النننننقج  و بالايننننادة
 التفسننننير حنننندود عننننن  ننننر  قنننند يكننننون  التفسننننيرر  الحكنننن  فننننإن الطلبننننات مننننمك فنننني الفصننننل وجننننه عننننان

 .لءاءلإل عرضة و ضحى
 األولننننى الدرجننننة محكمننننة عننننن الصننننادر الحكنننن   ن و وراقهننننا النننندعو   وثننننائق مننننن الثابنننن  مننننن نننننهإ حيننننث ومننننن

 مننننن الننننر   علننننى تفسننننيرك المطلننننوب الحكنننن  تعننننديل إلننننى وتجاوزمننننا التفسننننير حنننندود عننننن  ننننر  قنننند( التفسننننيرر )
 . موض  و فيها لبس ال وواضحة رريحة جاءت تفسيرك المطلوب الحك  منطوق  عبارات  ن

 يتعننننين ممننننا  مننننوض  ر يشننننبه لنننن  تفسننننيرك المطلننننوب الحكنننن  وألن تقنننندم مننننا علننننى وت سيسننننا   نننننهإ حيننننث منننننو 
 .الطعين التفسيرر  الحك  وألءاء التفسير طلر قبول عدم معه

 األسباب" "لهذه
 :يلي ما المحكمة قررت

 .شكال   الطعن قبول: حوأ  

 .الطعين الحك  وألءاء موضوعا   قبوله: ثانيا  

 .التفسير يستوجر الحك  في  موض وجود لعدم التفسير طلر بولق عدم: ثالثا  

 األولى الدرجة محكمة  مام المدفوعة الرسننننننننوم( التفسننننننننير طالبة) ضنننننننندما المطعون  الجهة تضننننننننمين: فابعا  
 .المحاماة  تعاب مقابل سورية ليرة  لف ومبلق والمصاريم

 م29/1/1111في الواقع هـ2222/    /    في علناً  وتلي صدر

 
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1111 لعام( 2/ع/811) رقم القرار
 م1111 لعام( 4948/2) الرقم ذي الطعن في

 عدب طخحب سد اأنلطا  حوككك اب تًمن  حأ اللصكككمكو أنلطا  ُ شكككتخط حنه على اوكككتلخ سد اأجتهاد إن-
 ةي الجاثل اللصككككي بجماجهو الج ا جو بلتام الا   ا تإككككب سد اآلخخ اللصككككي ُ عتبخ إذ الج ا جو ختام

 .ة يح وجه على ة ها التجث ل حو الدعمى 
 صيالل  لبخ حن دون  عأه نيابو الدعمى  ي اركخ ك اكيه واوكتجخ الدعمى  حثأان اللصكمم حاد تمةي إذا-

 لإببا بييام عالي ر خ ال اضكخ اللصكي حن ثبت كتى الدعمى  ةي الصكادف ال تي ُي طل ةن بالمةاة اآلخخ
 .اللصمكو أنلطا  الجمجب

إن اللصكككككمكو ةي دعمى إلغان اللخافاب اإلدافيو حو إعنن انعداكها هي خصكككككمكو ع أيو ك لها اللخاف -
 اإلدافي دون األت اب إلى الجعأ  ن باللخاف.

ننعدام طالجا حن ك ل هذا اللخاف وحطخاةه إن ةككدوف اتج ن كتأاسضكك ن بشككأن سخاف وااد أ  عد وككب ا  ل-
 كلتل وو وكان لًل سضيو واسعها وظخوةها ودةمعها التي سد تلتلف عن بعضها ال عضو كأاط ذل .

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
   العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر م 4/12/2121 الموافق ه22/4/1442في الواقع االثنين يوم عقدتها التي العلنية الجلسنننة في

 :المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

 رئيسا         الدولة مجلس رئيس          الضللي النارر عبد السيد

  عضوا                                              عرابيلي نبيل السيد

  ضوا  ع                                              حمد رجر السيد

 .الجامع  دام حسام السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

 المرحوم م رثه  تركه إلى وأضافة  نفسه  عن  رالة.ع( ر) و)م.ع(  و)ن.ع(  :اأنعدام طال و ال هككككككككككككككككككو
   ) . (. األستاذ المحامي وكليه ) .ع( 
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 ضكككككككككككككككد

  .لمنصبه إضافة-ريةالجمهو  رئيس السيد :اأنعدام بجماجهتها الجطلمب ال هو

 .لمنصبه إضافة-الوزراء مجلس رئيس                                   

   .لمنصبه إضافة-والبيئة المحلية اإلدارة وزير                                   

 .لمنصبه إضافة-الثقافة وزير                                   

  .لوظيفته إضافة-والمتاحف لآلثار العام المدير                                   

  .لوظيفته إضافة-حماة مدينة مجلس رئيس                                   

 "الدولة قضايا إدارة مثله تُ "                                                                   

 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات ماعوس األوراق على طالعاال بعد

 االنعنننندام طالبننننة الجهننننة منننن ر  ن  فنننني-االوراق مننننن تبننننين حسننننبما-تننننتللج القضننننية وقننننائع نإ حيننننث ومننننن
 االدارر  القضنننننننناء محكمننننننننة قضنننننننناء واعداسننننننننت قنننننننند بمننننننننواجهته  االنعنننننننندام المطلننننننننوب االشننننننننلاح مننننننننع عننننننننان

 تضننننننمنته فيمننننننا 1961 ملعننننننا/ 346/ الننننننرق  ذر االسننننننتمالق قننننننرار النعنننننندام 14/4/2115 بتنننننناري  بدمشننننننق
 بحمننننننننننناة الثانينننننننننننة العقارينننننننننننة المنطقنننننننننننة منننننننننننن/ 1249و1245/ النننننننننننرقمين ذور  العقنننننننننننارين اسنننننننننننتمالق منننننننننننن

  نننننننر    عقنننننننارات منننننننع عليهمنننننننا عامنننننننة حديقنننننننة مشنننننننروع لتنفينننننننم حمننننننناة مديننننننننة مجلنننننننس لصنننننننالح ةينالمسنننننننتمل  
 سننننتملةةالم الجهننننة تقنننن  لنننن و  عامننننا   و مسننننين ثالثننننة مننننن عثننننر  اسننننتمالعهما علننننى مضننننى نننننه  علننننى ت سيسننننا  
  االسنننننتمالعي المشنننننروع بتنفينننننم جنننننديتها وعننننندم اإلدارة عننننندول علنننننى يننننندل ممنننننا االسنننننتمالعي المشنننننروع بتنفينننننم

 منننننن حنننننال بننننن ر مننننندمها يمكنننننن ال التننننني ثرينننننةاأل العقنننننارات عنننننداد ضنننننمن واقعنننننين العقنننننارين ن  لنننننىإ ضنننننافةإ
 فننننني 2116 لسننننننة/ 325/3/ رقننننن  القنننننرار االدارر  القضننننناء محكمنننننة عنننننن رننننندر المحاعمنننننة وبعننننند  حنننننوالاأل

 قبنننننننول النتيجنننننننة حينننننننث منننننننن المتضنننننننمن 21/9/2116 تننننننناري  2116 لعنننننننام/ 2461/ النننننننرق  ذات الننننننندعو  
 لعننننام 346 الننننرق  ذر االسننننتمالق قننننرار انعنننندام عننننالنوأ  منهننننا شننننطر فنننني موضننننوعا   وقبولهننننا شننننكال   النننندعو  
 المنطقنننننة منننننن/ 1249/ رقنننن  العقنننننار وجننننناء 1245 رقنننن  العقنننننار عامنننننل اسننننتمالق منننننن تضنننننمنه فيمننننا 1961
 .ثارل من ذل  على يترتر وبما بحماة الثانية العقارية
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 ذر قرارمنننننا رننننندرت  التننننني المحكمنننننة منننننمك منننننام  المنننننمكور بنننننالحك  للطعنننننن الدولنننننة قضنننننايا دارةإ بنننننادرت وقننننند
 2114 لعننننننننننننام 2342/1/ رقننننننننننن  الطعنننننننننننن فننننننننننني 13/3/2114 تننننننننننناري  2114 لعنننننننننننام ع/131/1/ النننننننننننرق 

 قبننننول وعنننندم الطعننننين الحكنننن  لءنننناءوأ موضننننوعا   ولننننهوقب شننننكال   الطعننننن قبننننول: النتيجننننة حيننننث مننننن المتضننننمن
 .لالنعدام فيه المطعون  االستمالق قرار قابلية لعدم الدعو  

 التنننننني الماثلننننننة دعوامننننننا عاننننننن  المننننننمكور القننننننرار وانعنننننندام مشننننننروعية بعنننننندم االنعنننننندام طالبننننننة الجهننننننة ولقناعننننننة
 ع/131/1/ رقنننننن  لقننننننرارا انعنننننندام عننننننالنوأ  موضننننننوعا   وقبولهننننننا شننننننكال   االنعنننننندام دعننننننو   قبننننننول فيهننننننا التمسنننننن 

 القننننننرار وتصننننننديق موضننننننوعا   الطعننننننن بننننننرد النتيجننننننة حيننننننث مننننننن والحكنننننن  13/3/2114 تنننننناري  2114 لعننننننام
 21/9/2116 تننننننناري / 2461/ رقننننننن  القضنننننننية فننننننني االدارر  القضننننننناء محكمنننننننة عنننننننن الصنننننننادر/ 325/ رقننننننن 

 الشننننننن ون  وزينننننننر عنننننننن الصنننننننادر 1961 لعنننننننام/ 364/ رقننننننن  االسنننننننتمالق قنننننننرار انعننننننندام عنننننننالنإ  والمتضنننننننمن
 .بحماة ثانية عقارية منطقة/ 1249و1245/ العقارين عن والقروية البلدية

 لنننن ) .ع(  للمرحننننوم عامننننا    لفننننا   باعتبارمننننا نهننننا  علننننى طلبهننننا سسنننن   االنعنننندام طالبننننة الجهننننة نإ حيننننث ومننننن
 ممنننننا الحكننننن  رننننندور قبنننننل تنننننوفي قننننند عوننننننه انعدامنننننه عنننننالنإ  المطلنننننوب القنننننرار موضنننننوع الننننندعو   فننننني تتمثنننننل
 ولننننو االنعنننندام موضننننوع بننننالقرار انعنننندام دعننننو   قامننننةإ شننننرط فيننننه ويتحقننننق معنننندوما   قننننرارال رنننندور مننننن يجعننننل
 علننننننى نيتعننننننيي  التنننننني الشننننننكل مسننننننائل مننننننن ومنننننني العننننننام الن ننننننام مننننننن اللصننننننومة مسنننننن لة نو   مبرمننننننا   رنننننندر

 المحكمنننننة لننننند  الطعنننننون  فحنننننج لننننندائرة سنننننبق هنننننن  عمنننننا  للموضنننننوع التطنننننرق  قبنننننل منهنننننا التحقنننننق المحكمنننننة
 لعننننننام 1542 رقنننننن  القضننننننية فنننننني 1159 رقنننننن  االدارر  القضنننننناء محكمننننننة قننننننرار دق رنننننن ن  العليننننننا داريننننننةاإل

 جائيننننننننا   23/5/1961 بتنننننننناري  الصننننننننادر 364 الننننننننرق  ذر القننننننننرار انعنننننننندام عالنبننننننننإ قضننننننننى الننننننننمر 2114
 المقضننننننني القنننننننرار نو  بحمننننننناة الثانينننننننة العقارينننننننة المنطقنننننننة منننننننن 1255 رقننننننن  العقنننننننار اسنننننننتمالق بلصنننننننوح

 الجهننننة عقننننارر  بلصننننوح النننندعو   مننننمك فنننني انعدامننننه عننننالنإ  طلننننوبالم القننننرار نفننننس مننننو انعدامننننه عالنبننننإ
 لعننننننننام 364 رقنننننننن  بننننننننالقرار والمسننننننننتملةين بحمنننننننناة ثانيننننننننة/ 1245و1249/ الننننننننرقمين ذور  االنعنننننننندام طالبننننننننة
 عامننننة حديقننننة نشنننناءإ ومننننو االسننننتمالق سننننبر ولنفسنننني العقننننارات نفننننس شننننمل قنننند القننننرار لةننننون  وذلنننن  1961

 لننننننفس يلضنننننعان االنعننننندام طالبنننننة الجهنننننة عقنننننارر  ن  حينننننث ثرينننننة  المنطقنننننة عنننننون  ذلننننن  تنفينننننم تءننننندر وقننننند
 .االستمالق قرار انعدام عالنإل الداعية المبررات

 .االنعدام طلر على ترد ل  بمواجهتها االنعدام المطلوب االدارة نإ حيث ومن

 بالننننندعو   االنعنننندام طالبننننة الجهننننة تمثيننننل عنننندم ومننننو بننننه المنننندعى االنعنننندام لسننننبر بالنسننننبة نننننهإ حيننننث ومننننن
 رنننندور قبننننل تننننوفي قنننند م رثهنننناألن  انعدامننننه المطلننننوب العليننننا اإلداريننننة المحكمننننة قننننرار بشنننن نها رنننندر التنننني
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 لعنننننننام/1/ رقننننننن  بالقنننننننانون  الصنننننننادر المحكمنننننننات رننننننول  قنننننننانون  منننننننن/ 166/ المنننننننادة نفنننننننإ المنننننننمكور الحكنننننن 
 :يلي ما على تنج 2116

 رنننننفة بننننناوال و  مةاللصنننننو  ملينننننة   بفقننننندك و  اللصنننننوم حننننند  بوفننننناة القنننننانون  بحكننننن  اللصنننننومة سنننننير ينقطنننننع)
 .(موضوعها في للحك  تهي ت قد الدعو   عان  ذاإ الي إ النائبين من عنه اللصومة يباشر عان من

 بفقنننننندك و  اللصننننننوم حنننننند  بوفنننننناة ةمننننننا  حُ  اللصننننننومة انقطنننننناع المتقنننننندم النننننننج فنننننني الواضننننننح نإ حيننننننث ومننننننن
 .للفصل جاماة الدعو   عان  ذاإ الي إ ال ...  ملية

 ال ن  المتقدمننننننة سننننننبابلث اللصننننننومة النقطنننننناع شننننننترطيُ  نننننننه  علننننننى تقراسنننننن قنننننند االجتهنننننناد نإ حيننننننث ومننننننن
 بلتنننننام حقنننننا   اعتسنننننر قننننند  نننننراآل اللصننننن  عتبنننننريُ  ذإ المحاعمنننننة  تنننننام بعننننند طنننننر ت قننننند سنننننباباأل منننننمك تةنننننون 

 منننننما فنننني ينننن ثر وال رنننننحيح وجننننه علننننى فيهننننا التمثينننننل و  النننندعو   فنننني الماثنننننل اللصنننن  بمواجهننننة المحاعمننننة
 ذاإ نننننهوأ  صننننمه حينننناة ثننننناء  المحاعمننننة بلتننننام الحننننق مكتسننننر  ننننراآل اللصنننن  حالننننة علننننى يطننننر  مننننا الحننننق
 اللصننننن  يلبنننننر ن  دون  عننننننه نيابنننننة الننننندعو   يباشنننننر محامينننننه واسنننننتمر الننننندعو   ثنننننناء  اللصنننننوم حننننند  تنننننوفي

 بقيننننام عننننال   يننننر الحاضننننر اللصنننن  ن  ثبنننن  متننننى النننندعو   فنننني الصننننادر الحكنننن  بطننننليُ  فننننال بالوفنننناة  ننننراآل
 .اللصومة النقطاع الموجر السبر

 تنننننننناري  2114 لعنننننننام 291  سنننننننا  رقنننننننن  بحمننننننناة الشنننننننرعي القاضنننننننني قنننننننرار منننننننن الثابنننننننن  نإ حينننننننث ومنننننننن
 6/1/2112 بتنننننناري  اللنننننه توفنننننناك قننننند ) .ع( م رثهنننننا ن  االنعنننننندام طالبنننننة الجهننننننة منننننن المقننننندم 19/1/2114
 وقبنننننننل 14/4/2115 بتننننننناري  عانننننننن  التننننننني دارر اإل القضننننننناء محكمنننننننة منننننننام  دعنننننننواك  قامنننننننةإ تننننننناري  قبننننننل  ر

 .انعدامه المطلوب الحك  ردور

 ووثنننننننائق وراق  و  ولنننننننىاأل الدرجنننننننة لمحكمنننننننة دم ُقننننننن التننننننني والوثنننننننائق وراقاأل فننننننني لنننننننيس هننننننننإ حينننننننث ومنننننننن
 قنننند االنعنننندام طالبننننة الجهننننة منننن ر  ن  ُتفينننند وثيقننننة يننننة  انعدامننننه المطلننننوب القننننرار بشنننن ن رنننندر الننننمر الطعننننن
 دارر اإل القضننننناء محكمنننننة اءسنننننو  بالننننندعو   النننننناظر المحكمنننننة علننننن يُ  لننننن  المدعينننننة الجهنننننة محنننننامي نو  تنننننوفي

 التنننني المحاعمننننة فتننننرة طيلننننة االنعنننندام طالبننننة الجهننننة منننن ر  موكلننننة وفنننناة بواقعننننة العليننننا داريننننةاإل المحكمننننة و 
 المحكمنننننننة مسنننننن ولية مننننننن لنننننننيس نننننننهو  انعدامننننننه المطلنننننننوب الحكنننننن  رنننننندور تننننننناري  وحتننننننى بالقضننننننية جننننننرت

 نوأل محنننننام   طرينننننق عنننننن الي إ تنننننت  ال مامهمنننننا  المرافعنننننة ن  طالمنننننا الشلصنننننية المننننندعين حيننننناة عنننننن التحنننننرر 
 مننننن ر  موكلنننننه وفننننناة واقعنننننة عنننننن المحكمنننننة عنننننالمإ  بالقضنننننية الوكينننننل المحنننننامي علنننننى المهنننننني الواجنننننر منننننن

 جسنننني   طنننن  بنننن ر تقننننع لنننن  المحكمننننة مننننمك فننننإن الواقعننننة بتلنننن  يعلمهننننا لنننن  هننننن  وطالمننننا االنعنننندام طالبننننة الجهننننة
 إلءننننننناء دعننننننو   فننننننني اللصننننننومة فنننننننإن  ذلنننننن عنننننننن فضننننننال   االنعننننننندام درق انعدامننننننه المطلنننننننوب بقرارمننننننا يهننننننور 
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 لنننننىإ االلتفنننننات دون  اإلدارر  القننننرار محلهنننننا عينينننننة  صننننومة مننننني مننننناني إ انعنننندامها إعنننننالن و  اإلدارينننننة قننننرارات
 .بالقرار المعنيين األشلاح

 فاقنننندا   انعدامننننه المطلننننوب القننننرار النعنننندام بننننه المنننندعى السننننبر يكننننون  تقنننندم مننننا ضننننوء وفنننني نننننهإ حيننننث ومننننن
 .القبول بعدم وحريا   القانوني لمستندك

 االسننننتمالق قننننرار لنننننفس متناقضننننين حكمننننين رنننندور مننننن  ننننراآل االنعنننندام لسننننبر وبالنسننننبة نننننهإ حيننننث ومننننن
 قنننننرار بشننننن ن رننننندرا قننننند عاننننننا نوأ المتناقضنننننين الحكمنننننين ن  الملنننننف وراق  منننننن الثابننننن  فنننننإن مننننننه المشنننننكو

 ومننننني ودفوعهنننننا وفهننننناوظر  واقعهنننننا قضنننننية لةنننننل وكنننننان ملتلفنننننة و طرافنننننه المنننننمكور القنننننرار محنننننل ن  الي إ واحننننند
 ومسننننتوجر محلننننه  يننننر فنننني بننننه المنننندعى االنعنننندام سننننبر فننننإن وبالتننننالي الننننبعض بعضننننها عننننن تلتلننننف قنننند

 .رفضه

 جملنننننة القانونينننننة لم ينننننداتها فاقننننندة الماثلنننننة االنعننننندام دعنننننو   تءننننندو تقننننندم منننننا علنننننى وت سيسنننننا   ننننننهإ حينننننث ومنننننن
 .القبول بعدم وحرية وتفصيال  

 بنننننالنااع البننننن  فننننني السنننننرعة مننننني العدالنننننة سنننننمات منننننن ن  لنننننىإ اللتنننننام فننننني شنننننارةاإل تجننننندر هننننننإ حينننننث ومنننننن
 المبنننننننرزة االوراق بننننننن ن وجننننننندت وقننننننند المحكمنننننننة فنننننننإن المبننننننند  منننننننما منننننننن وانطالقنننننننا   المحكمنننننننة منننننننام  المن نننننننور
 عننننندم فننننني منهنننننا ورغبنننننة الماثنننننل االنعننننندام طلنننننر فننننني الفصنننننل علمنننننة وقنننننول قناعتهنننننا لتةنننننوين عافينننننة بنننننالملف
 لمننننا ن ننننرا   بمواجهتهننننا االنعنننندام المطلننننوب الجهننننة فننننراد  لتبليننننق رموجنننن مننننن تننننر   لنننن  االنعنننندام بطلننننر التنننن  ير

 . المكر لنفة النتيجة في شيئا   فيديُ  لن فإنه ت  حال وفي طويل وق  من التبليق سيستءرقه

 األسباب" "لهذه
 :  يلي بما المحكمة حكمت

 .الماثلة االنعدام دعو   قبول عدم :حوأ  

 المحاماة تعاب  مقابل في سنننورية ليرة /1111/و والمصنننروفات رسنننومال االنعدام طالبة الجهة تضنننمين :ثانيا  
 .عفالته وبدل الطلر رس  درةاومص

 م 9/21/1111 الموافق هـ2221/  /  علنًا في وتلي صدر
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                        
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 م1111 لعام( 1/ع/245) رقم القرار
 م1111 لعام( 422) الرقم ذات لطعنا في

إن األت ا  بججافوككو كهأو الج اكاة    ب عن الزوجو ال ق ةي كعاز زوجها الجتمةى وككأدا  ألاتام 
 كأاط ذل ./ج كأهو 117/ب والجادة 71سانمن التأك أاب اأجتجاعيو وةق حاتام الجادة 

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر م11/3/2121 الموافق منننننننننننننن1441/  /  في الواقع األربعاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسة في

 :المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

 رئيسا            الدولة مجلس رئيس نائر        قنطنان منحنمنود السيد

 عضوا                                      سنعنلوق  حنمند السيد

 عضوا                                   الننعننننادر  الد السيد

 

 .الجامع  دام حسام السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

 .الدولة ضاياق إدارة مثلهتُ -لوظيفته إضافة-والمعاشات للت مين العامة للم سسة العام المدير :الطاعأو ال هككككو

 ضككككككككككككككد  

 )ر.ح(. :ضدها لجطعمن ا ال هو

 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 .شكال   مقبول فهو الشكلية إجراءاته استوفى الطعن نإ حيث من
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 العمالية المحكمة عن الصنننادر 4/2/2113 تاري ( 1) رق  القرار في طاعنة اسنننتدع  اإلدارة نإ حيث ومن
 :إلى نتيجة في انتهى والمر 2113 لعام( 3)  سا  رق  بالقضية بالالذقية

 . ثار من عليه ترتر وما 21/6/2111 تاري ( ح/3353) رق  القرار إلءاء -1
 ...زوجها راتر من المدعية للجهة ترتر ما بدفع عليها المدعى الجهة إلاام -2
 ماليةالع البداية محكمة إلى بدعواما تقدم  عان  ضننندما المطعون  الجهة ب ن تتللج الوقائع نإ حيث ومن

 وقد متعاقدا   )ع.ق( زوجها وكان 1936 عام منم محامية تعمل ها ن فيها وجاء 3/2/2114 بتاري  بالالذقية
 2114 لعام( 41) المرسوم ردر  ن وبعد  التقاعدر راتبه من بجاء تلصيصها وت  31/3/2113 في توفي

 المطعون ) المدعية الجهة ولةون  " .ل (1511) مبلق الشننننهرر  التقاعدر المعاش إلى ضننننافيُ " :المتضنننمن
 الراتر لحساب باعتراض فتقدم  التقاعدر الراتر من( %25) نسبة سو   الممكورة الايادة تشملها ل ( ضدما
 وجه ون د المقبوضة بالمبالق ومحاسبتها المعاشية الحصة رنرف بإيقاف قام  عليها المدعى الجهة  ن  ير
 21/6/2111 تاري ( ح/3353) رق  القرار إلءاء طلر إلى فيها انته  التي بدعواما للتقدم دفعها مما حق
 ودفع وجهاز  من تقاعدر راتر من للمدعية ترتر ما بدفع عليها المدعى الجهة وألاام ثارل من عليه ترتر وما

 .عادل تعويض

 ليسو   اح عمل مو المدعية عمل ب ن القول على قضننائها دتشننيي  قد األولى الدرجة محكمة نإ حيث ومن
 .دعاو   بوجود مرتبط د لها  ن إذ ثاب  د ل لها وليس رسمي

 على نيبُ  الطعين الحك   ن على ت سيسا   الممكور بالقرار للطعن بادرت قد الطاعنة اإلدارة جهة نإ حيث ومن
 الت مين قانون  من( 36) المادة  حكام إلى اسنننننتنادا   رننننندر منه المشنننننكو القرار و ن القانون  تطبيق في  ط 
 عن للمسنننننننتحقين المعاش رنننننننرف يوقف" :يلي ما على تنج والتي 1961 لعام( 119) رق  عاشننننننناتوالم

 منه د له  وكان حكومي  و رسننننمي عمل في اسننننتلدموا إذا المعاش رنننناحر عن المسننننتحقين  و الموظف
 ."عليه يايد  و المعاش يعادل

 قانون  من( 36) بالمادة صننننننودالمق الرسننننننمي العمل قبيل من عتبريُ  المحاماة مهنة في العمل نإ حيث ومن
 الت مينات قانون  من( 119) المادة من(  ) الفقرة  ن عما 1961 لعام( 119) رق  والمعاشننننننننننات الت مين

 في الواردة المهام جميع والمعاشنننات الت مين م سنننسنننة تمار  ب ن قضننن  1959 لعام( 92) رق  االجتماعية
 الت مينات قانون  اذنف بتاري  العمل ر   على القائمين املينللع بالنسننبة وتعديالته االجتماعية الت مينات قانون 

 .1961 لعام( 119) رق  التشريعي المرسوم ألحكام يلضعون  والمين االجتماعية

 ما على نصنن  وتعديالته 1959 لعام( 92) رق  االجتماعية الت مينات قانون  من( 91) المادة نإ حيث ومن
 :يلي
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 :تياآل وفق للمستحقين معاشال من المنتقلة الحصة ررف يستمر"

 ."مهنة  و بعمل التحاقها  و زواجها لحين  و حياتها مد  لثرملة-ب.... 

 معاش من الحصنننة في الحق عنها يحجر المحاماة ةبمهن( ضننندما المطعون ) المدعية التحاق نإ حيث ومن
 المر ألمرا موضننوعا   فضبالر  جديرة ومي قانوني سننند على قائمة  ير دعواما تةون  وبالتالي المرحوم زوجها
 .موضوعا   الدعو   لرفض تمهيدا   الطعين الحك  وألءاء موضوعا   الطعن قبول معه يتعين

 األسـبـاب" لهذه"
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .شكال   الطعن قبول :حوأ  

 .الطعين الحك  وألءاء موضوعا   قبوله: ثانيا  

 .موضوعا   ورفضها شكال   الدعو   قبول: ثالثا  

 . المصاريم ضدما المطعون  الجهة تضمين :فابعا  

 م22/4/1111 في الواقع هـ2222/    /    في علناً  وتلي صدر قراراً 

 
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1111 لسنة( 1/ع/295) رقم القرار
 م1111 سنةل( 1481) الرقم ذي الطعن في

  وةكك ذي ر خ كن كلدكا    عتبخ الجتمةى-ضككده الجطعمن -الجدعي وك ل كن سبل الت ديد إن تلد ي طلب
 الجدعي وفثو يد كن تغل أ الأتي و و ن هذه المك لو وةاة المكالو انتهان ااأب كن حن ب إككككككك ان
 أن. كأاط ذل .الش بهذا الجلخفة األةمل وةق الطعن أوتلأا  ت ديد طلب بتلد ي ضده الجطعمن 

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر  م11/6/2121 الموافق مننننننننن1441/  /  في الواقع األربعاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسة في

 :المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

 رئيسا           الدولة مجلس رئيس نائر   قطان محمود السيد

 عضوا                                                المقطرن  فرا  السيد

                                               عضوا                                                سعلوق  حمد السيد 

 .الجامع  دام حسامالسيد القاضي  الدولة مفوض بحضور

 

 ) .د(. المحامي وكيله)ع.ع( : الت ديد طال و ال هو

 ضككككككككككككككد  

  فته.إضافة لوظي-االجتماعية للت مينات العامة للم سسة العام المدير :بجماجهتها الت ديد الجطلمب ال هو

إضننننننافة -بالقامشننننننلي االجتماعية للت مينات العامة الم سننننننسننننننة فرع مدير                                   
  .لوظيفته

 "الدولة قضايا إدارة مثلهماتُ "                                                        
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 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 /413/ رق  القرار به الصننادر للطعن تجديد بطلر 11/12/2119 بتاري  تقدم ) .د( المحامي نإ حيث من
 الماثل الطعن في اللصنننومة انقطاع بإعالن القاضننني 2119 لعام /613/ رق  بالطعن 29/5/2119 تاري 
 .ضدك المطعون -المدعي لوفاة

)ع.ع(  ضننننننننندك المطعون -المدعي عن بالوكالة الطعن تجديد بطلر تقدم الممكور المحامي نإ حيث ومن
 طلرب تقدم المحامي ن  لىع يدل المر األمر  وفاته بسننننبر اللصننننومة بانقطاع قرار رنننندر والمر المتوفى
 اعبانقط القاضنننننننني القرار بها رنننننننندر التي الصننننننننفة ذات ووفق متوفى شننننننننلج عن بالوكالة للطعن تجديد

 إال اللصننننوم حد  وفاة االنقطاع سننننبر عان إذا سننننيرما تسننننت نف ال الدعو   ن  المعلوم من نهو   اللصننننومة
 لمطعون ا-المدعي ورثة قبل من الطعن جديدت طلر تقدي  المتعين من عان فإنه وبالتالي  الورثة بمواجهة

 .الش ن بهما المتبعة لثرول وفقا   وكيله   و-ضدك

 عتبريُ  هفإن المتوفى-ضدك المطعون -المدعي وكيل من قدم التجديد طلر دام وما تقدم لما وفقا   إنه حيث ومن
 من لءت ال المتقدمة لنتيجةا نو   الوكيل وفاة الوكالة انتهاء حاالت من نه  باعتبار رننفة ذر  ير من مقدم

 .لش نا بهما المقررة األرول وفق الطعن الستئناف تجديد طلر بتقدي  ضدك المطعون  المدعي ورثة يد

 األسباب" "لهذه
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .رفة ذر  ير من لتقديمه التجديد طلر قبول عدم: حوأ  

 .الطلر مصروفات مصادرة: ثانيا  

 م21/8/1111 الموافق هـ2222//    في علناً  وتلي صدر

 
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1111( لعام 1/ع/422القرار رقم )
 م1111( لعام 1292في الطعن ذي الرقم )

كأا  ةلدان ال تي اللضككائي ف  اأنعدام ب إككب كا ذهب إليه ال له واوككتلخ عليه اأجتهاد اللضككائي همإّن 
 صكككدوفه كن ساضككك  ن بدأ  كن ثنثو سضكككاة حو ةكككدوفه دون تميي  حعضكككان الج تجو  كن حفكان وجمده

عليه حو ةكدوفه كن ركلص زالت عأه وأ و اللضان حو ارتخال حاد سضاة الج تجو التي نظخب الجأازعو 
 جو الثانيو ة ها حو ةدوفه على رلصةي كخالتها األولى وسضت فيه كمضمعا  ةي ال تي الصادف بالدف 

 .كتمةى سبل فة  الدعمى 
إن ةكككدوف اتج ن كتأاسضككك ن حادهجا ةكككادف عن ك تجو اللضكككان اإلدافي وكتتإكككب الدفجو اللطعيو -

والثاني ةككككككادف عن الج تجو اإلدافيو العليا أ  عتبخ وككككككبب كن حوكككككك اب اأنعدام ا ث حن لًل سضككككككيو 
 .ظخوةها وكعطياتها وحو ابها

 

 سم الشعب العربي في سورية""با
 إن المحكمة اإلدارية العليا

بمقر مجلس  21/9/2121ه الموافق 3/2/1442في الجلسنننننننننننننننة العلنيننة التي عقنندتهننا يوم االثنين الواقع في 
 الدولة بدمشق بهيئتها المشكلة من السادة القضاة:

 المستشار الدكتور محمود الصالح                               رئيسا  

 المستشار  حمد علي                                           عضوا  

 المستشار فرا  شاوردر                                       عضوا  

 بحضور مفوض الدولة القاضي السيد حسن علي.

 

 )ع.ا( وكيله المحامي األستاذ )م.ع(. :ال هو الطاعأو  طال و اأنعدام(

 ضد
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 إضافة لمنصبه.-رئيس مجلس الوزراء :ضدها  الجطلمب اأنعدام بجماجهتها( ال هو الجطعمن 

 إضافة لمنصبه.-وزير اإلدارة المحلية والبيئة                                                       

 إضافة لمنصبه.-محافظ حمج                                                       

 "ُتمثله  إدارة قضايا الدولة"                                                                              

 "المحكمة"
 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث إن الجهة طالبة االنعدام تهدف من طلبها إعالن انعدام الحك  الصادر عن المحكمة اإلدارية العليا 
والقاضننننننننني بقبول طعن جهة اإلدارة )المدعى عليها( موضنننننننننوعا  وتعديل الحك   2113/ لعام 934ذر الرق  /

 الطعين ليصبح على النحو التالي:

 12/3/2113/ الصنننننننادر بتاري  2633عدم قبول الدعو  التي تهدف إلى انعدام التعمي  ذر الرق  / -1
 عن وزير اإلدارة المحلية والبيئة.

 عدا ذل  شكال . قبول الدعو  فيما -2
 رفضها موضوعا . -3

/ 299وتطلر بعد إعالن االنعدام  ن يت  الحك  لها بتصديق القرار الصادر عن محكمة القضاء اإلدارر رق  /
 .2116/ لعام 439في الدعو   سا  / 2116لعام 

م  بدعو  دومن حيث إنه يتبيين من اسنننتعراض الوقائع في ممك القضنننية  ن الجهة طالبة االنعدام كان  قد تق
طالبة الحك  بإعالن انعدام التعمي  ذر الرق   11/3/2115 مام محكمة القضننننننننننننناء اإلدارر بطرطو  بتاري  

/ 29/ من المادة /2المتضننننننننمن توجيه جميع المحاف ات بتطبيق نج الفقرة / 12/3/2113/ تاري  2633/
المتضنننمنة: ) ن يكون رئيس  2111/ لعام 114من قانون اإلدارة المحلية الصنننادر بالمرسنننوم التشنننريعي رق  /

المجلس ننننائنننر لرئيس المكتنننر التنفينننمر ومتفر نننا  حكمنننا ( إالي  ن جهنننة اإلدارة المطلوب االنعننندام بمواجهتهنننا 
المتضننمن توجيه جميع المحاف ات بتطبيق  12/3/2113/ر.ح تاري  2633 رنندرت القرار )التعمي ( رق  /

ت ومجالس مدن مركا المحاف ات وبالنسننننننننننننننبة لبقية الوحدات نج المنادة المنمكورة  عالك وذلن  في المحناف نا
اإلدارينة  ن يكون التفر  بنناء على موافقنة من المكتر التنفيمر لمجلس المحاف ة في ضننننننننننننننوء الحاجة الفعلية 

/ تاري  133وتوفر االعتماد الالزم  و نه اسنننتنادا  لهما التعمي   رننندر محافظ حمج القرار المشنننكو منه رق  /
/ المشننار إليها وذل  بتفريق النواب في المحاف ة 2/ الفقرة /29المتضننمن تطبيق نج المادة / 25/9/2113
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ومنننديننننة المركا فقط  وبنننناء  علينننه ت  إنهننناء تفريق المننندعي النننمر كنننان يعمنننل ننننائنننر لرئيس مجلس بلننندة القبو 
القضنننننننننننننناء اإلدارر بمحناف نة حمج  األمر النمر حندا بنالجهنة طنالبنة االنعندام إلى إقنامنة دعواما  مام محكمة 

/ لعنننام 133والقرار رق  / 2113لعنننام  2633بطرطو  طنننالبنننة الحك  بنننإعالن انعننندام القرارين التعمي  رق  
2113. 

 23/12/2116/ تاري  299وبنتيجة المحاعمة  ردرت محكمة القضاء اإلدارر بطرطو  قراراما ذر الرق  /
الدعو  التي تهدف إلى انعدام التعمي  ذر  المتضننمن: عدم قبول 2116/ لعام 439في الدعو  رق   سننا  /

عن وزير اإلدارة المحلية والبيئة وقبول الدعو  موضننننننوعا  في  12/3/2113/ الصننننننادر بتاري  2633الرق  /
عن محافظ حمج فيما يلج  25/9/2113/ الصننننننننننننادر بتاري  133شننننننننننننطر منها وألءاء القرار ذو الرق  /

تنائج ورفض منا يجناوز ذل  من طلبات  إالي  نه وبنتيجة الطعن المندعي فقط بكنل منا يترتنر علينه من لثنار ون
/ تنننناري  934بنننالحك  المننننمكور  مننننام المحكمننننة اإلداريننننة العليننننا  رننننننننننننننننندرت المحكمنننة المننننمكورة قرارامننننا رق  /

المطلوب انعدامه والمتضننننننمن من حيث النتيجة فسنننننن  القرار الصننننننادر عن محكمة القضنننننناء  11/12/2113
ورفض دعو  الجهننة المنندعيننة  ولقننناعننة الجهننة طننالبننة  23/12/2116تنناري   /299اإلدارر بطرطو  رق  /

االنعندام بن ن القرار المطلوب انعندامنه جناء مجحفنا  بحقهنا وملنالفنا  للقنانون األمر المر دفعها إلى التقدم بطلر 
 / تنننناري 934االنعننندام المننناثنننل طنننالبنننة إعالن انعننندام الحك  الصنننننننننننننننننادر عن المحكمنننة اإلدارينننة العلينننا رق  /

/ لعام 299ومن ث  الحك  لها بتصننننننديق القرار الصنننننننادر عن محكمة القضننننننناء اإلدارر رق  / 11/12/2113
وذل  ت سنننيسنننا  على  نه سنننبق للمدعو /ع.ع/ والمر يشنننءل نفس وظيفة الجهة طالبة االنعدام ب ن  قام  2116

بطرطو  وبنفس مطالر  دعو  على جهة اإلدارة المطلوب االنعدام بمواجهتها  مام محكمة القضنننننناء اإلدارر 
 2116/ لعام 311الدعو  المقامة من الجهة طالبة االنعدام  حيث  رنننننننننندرت المحكمة الممكورة قراراما رق  /

المتضننننمن نفس الفقرات التي رنننندرت بحق الجهة طالبة االنعدام  مام محكمة القضنننناء اإلدارر  وقد اعتسننننر 
ك  الممكور من قبل دائرة فحج الطعون لد  المحكمة القرار الممكور الدرجة القطعية بعد  ن ت  تصنننديق الح

في حين  ن الننندعو  المقنننامنننة من الجهنننة طنننالبنننة  25/6/2113/ تننناري  1921اإلدارينننة العلينننا بقرارمنننا رق  /
المطلوب انعدامه  11/12/2113/ تاري  934االنعدام ت  رفضننها بموجر قرار المحكمة اإلدارية العليا رق  /

رننننادر عن محكمة القضنننناء اإلدارر ومكتسننننر الدرجة القطعية في نفس الموضننننوع وذل   الفا  لحك  سننننابق 
 والسبر.

ومن حينث إن جهنة اإلدارة المطلوب االنعندام بموجهتهنا كنانن  قند تبلءن  طلنر االنعندام ول  تبد   ر دفع حول 
 موضوعه.



 مجلس الدولة السوري

 

243 

تهاد سننننننننننننننتقر عليه االجومن حيث إنه ال بد من التنويه ابتداء  إلى  ن االنعدام بحسننننننننننننننر ما ذمر إليه الفقه وا
القضنننننائي مو فقدان الحك  القضنننننائي ركنا  من  ركان وجودك كصننننندورك من قاضنننننيين بدال  من ثالثة قضننننناة  و 
ردورك دون توقيع  عضاء المحكمة عليه  و ردورك من شلج زال  عنه والية القضاء  و اشترق  حد قضاة 

موضننننننوعا  في الحك  الصننننننادر بالدرجة الثانية المحكمة التي ن رت المنازعة في مرحلتها األولى وقضنننننن  فيه 
 فيها  و ردورك على شلج متوفى قبل رفع الدعو .

ومن حيث إن الجهة طالبة االنعدام في الدعو  الماثلة تبيين مطالبتها وت سننننننننننننسننننننننننننها على  ن الحك  المطلوب 
ة القضناء اإلدارر انعدامه الصنادر عن المحكمة اإلدارية العليا قد رندر  الفا  لحك  سنابق رنادر عن محكم

 ومكتسر الدرجة القطعية في نفس الموضوع والسبر.

ومن حيث إن رننننننندور حكمين متناقضنننننننين  حدمما رنننننننادر عن محكمة القضننننننناء اإلدارر ومكتسنننننننر الدرجة 
القطعية والثاني رننننادر عن المحكمة اإلدارية العليا ال تعتبر سننننبر من  سننننباب االنعدام الممكورة  عالك حيث 

فها ومعطياتها و سبابها األمر المر يتعين معه الحك  بعدم قبول طلر االنعدام  مما فضال   ن لةل قضية ظرو 
على  ن األحكنام الصننننننننننننننادرة عن المحكمنة اإلدارينة العلينا ال تند نل في عنداد األحكننام التي يجوز الطعن فيهننا 

 بطريقة إعادة المحاعمة.

 "لهذه األسباب"
 حكمت المحكمة بما يلي:

 لر االنعدام الماثل.: عدم قبول طحوأ  

: تضمين الجهة طالبة االنعدام الرسوم والمصاريم ومبلق  لف ليرة سورية مقابل  تعاب محاماة ومصادرة ثانيا  
 بدل الةفالة.

 م.11/9/1111ه الموافق 2221صدر وتُلي علنًا في   /  /

 
 الج تجو فئيس        الجإتشاف                           الجإتشاف                            
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 م1111( لعام 4/ع/411القرار رقم )
 م1111( لعام 2228في الطعن ذي الرقم )

مجمد كلال و كن سبل ال هو الجدعيو للخافاب وتعليجاب ةككككادفة عن وزافة بالأزا  الدائخ امل ادعان إن  
   عل كنكجا عاكوو اأستصكككككككاد والت افة اللافجيو هي ليإكككككككت ةي اييلتها كلال اب للانمن ال جافال ال
ةإن  وبهذه الجثابو والدعمى اعتخاضكا  على ةخ  رخاكاب وكأدا  للخاف إدافي وليس بإبب كلال و ججخكيو

 و كأاط ذل .صا  ك لس الدولو به لو سضان إدافي اختالأزا  يدخل ةي 
 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 إن المحكمة اإلدارية العليا

م بمقر مجلس 21/9/2121ه الموافق 3/2/1442تهننا يوم األحنند الواقع في في الجلسنننننننننننننننة العلنيننة التي عقنند
 الدولة بدمشق بهيئتها المشكلة من السادة القضاة:

 المستشار سلميان مداح                           رئيسا  

 المستشار حسام شويكي                          عضوا  

 عضوا       المستشار  حمد علي                        

 بحضور مفوض الدولة القاضي السيد حسن علي.

 

شننننننركة ت التجارية( وكيله المحامي -)ه.خ( بصننننننفته مفوضننننننا  بالتوقيع عن شننننننركة )ح و خ :ال هو الطاعأو
 األستاذ )م.ن(.

 دكككككككككككض

 إضافة لمنصبه.-وزير االقتصاد والتجارة اللارجية ال هو الجطعمن ضدها:

 إضافة لوظيفته.-مدير الجمارق العامة                        

 "ُتمثلهما إدارة قضايا الدولة"                                                                      
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 "المحكمة"
 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.

 ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية.

إن وقائع ممك الدعو  تتحصننننننل حسننننننبما اسننننننتبان من الوثائق المبرزة  و وكيل الجهة المدعية تقدم  ومن حيث
بدعو   مام محكمة القضنننننننننناء اإلدارر بدمشننننننننننق مرفقا  بها عددا  من الوثائق جاء فيها  ن  4/2/2113بتاري  

لمطاحن الةبر  / طن من القمح الحنطة  وذل  للطحن في شنننركة ا313111الجهة المدعية اسنننتوردت كمية /
تاري   14151-111245والتي تملن  منشنننننننننننننن  إلنتنا  الندقيق وتجارتها وذل  بموجر إجازة االسننننننننننننننتيراد رق  

سننننننننددت الجهة المدعية  رامة  4/4/2114تاري   R 1344 وبموجر إشننننننننعار التصننننننننفية رق   31/3/2114
المادة  12/12/2114تاري   623 وذل  سندا  ألحكام قرار وزارة االقتصاد والتجارة اللارجية رق  %1مقدراما 

/ منه  و نه بعد قيام الجهة المدعية بتسنننديد الءرامة الممكورة من  جل اسنننتالم بضننناعتها رفضننن  1/ البند /1/
وبسنننبر رفض  %5اإلدارة المدعى عليها اإلفرا  عنها إال بعد تسنننديد  رامة إضنننافية ليصنننبح مجموع الءرامة 

هة المدعية على رفع نسننننننننننننننبة الءرامة فقد اضننننننننننننننطرت الجهة المدعية جهنة اإلدارة المدعى عليها اعتراض الج
 من  جل استالم البضاعة. %5لتسديد الءرامة لتصبح بنسبة 

فقد كان  الدعو  الماثلة ت سننيسا   %5ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشنروعية اسنتيفاء  رامة إضنافية لتصنبح 
له  ر مسنننننننننتند قانوني ألن مادة القمح المسنننننننننتوردة ل  على  ن إلاام الجهة المدعية لتسنننننننننديد فرق الءرامة ليس 

تسنتورد من  جل التجارة إنيما استوردت ليت  طحنها في شركة المطاحن الةبر  و ن الءرامة التي ُفرض  عليها 
بسننبر الملالفة المنسننوبة لها ت  تسننديدما  رننوال  وقد التمسنن  الجهة المدعية بإلاام اإلدارة المدعى  %1بواقع 

 .%1ادة المبالق المدفوعة من قبلها إليها الاائدة عن نسبة عليها إلع

ومن حينث إن جهنة اإلدارة المندعى عليهنا تقدم  بممكرة جوابية التمسنننننننننننننن  فيها رد الدعو  لعدم قيامها على 
 سننننا  قانوني سنننننلي  ت سننننيسنننننا  على  ن الجهة المدعية عند قيامها باسنننننتيراد مادة القمح ارتةب  ملالفتين مما 

ام اإلجازة المسنننننبقة حيث تاري  الشنننننحن سنننننابق لتاري  منح اإلجازة وملالفة كون البضننننناعة للتجارة ملالفة ن 
ت  فرض الءرامة بنسبة  22/12/2114تاري   623وعمال  ب حكام قرار وزارة االقتصاد والتجارة اللارجية رق  

5%. 

 سا   11/3/2119تاري   161 وبنتيجة المحاعمة  ردرت المحكمة الممكورة قرارما المطعون فيه ذر الرق 
صنناح مجلس الدولة بهيئة قضنناء إدارر للن ر بالدعو  الماثلة ا تالقاضني بإعالن عدم 2119لعام  1411

صنننننننناح المحكمة الجمركية حيث اعتبرت المحكمة الممكورة  ن ما قام  به الجهة المدعية مو ا تعونها من 
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اح صننننننننن تلة بهيئة قضننننننننناء إدارر حيث ينعقد االصننننننننناح مجلس الدو ا تملالفة جمركية وال يد ل بالتالي ب
 / منه.344المادة / 2116لعام  33للمحكمة الجمركية سندا  ألحكام قانون الجمارق العامة رق  

ومن حيث إنه بالتدقيق بوثائق القضية ودفوع األطراف يتبيين  نه ت  فرض  رامة بحق الجهة المدعية من قبل 
بسننننننننننبر ملالفتها ألحكام الةتاب الصننننننننننادر عن وزير االقتصنننننننننناد والتجارة وزارة االقتصنننننننننناد والتجارة اللارجية 

والفقرة السننننننننادسننننننننة منه التي تقضنننننننني بإلاام جميع المسننننننننتوردين  4/4/2114تاري   1469/11اللارجية رق  
/ تاري  624بالحصننننول على إجازات االسننننتيراد وموافقتها قبل تاري  شننننحن البضنننناعة  وتنفيما  ألحكام القرار /

في حال  %5الصادر عن وزير االقتصاد والتجارة اللارجية المر قضى بفرض  رامة بواقع  22/12/2114
الملنالفنة الثنانينة  وبنالتنالي فننإن النااع المناثنل يندور حول ادعناء وجود ملننالفنة من قبنل الجهنة المندعينة لقرارات 

ق العامة لقانون الجمار  وتعليمات رنننادرة عن وزارة االقتصننناد والتجارة اللارجية وليسننن  في حقيقتها ملالفات
مما يجعل الدعو  الماثلة مي اعتراض على فرض  رامات سنننننننندا  لقرار إدارر وليس بسنننننننبر ملالفة جمركية 

صاح مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارر وذل  بلالف ما ذمب  ا توبهمك المثابة فإن النااع الماثل يد ل في 
ألمر النننمر يتعين معنننه إلءننناء الحك  الطعين وأعالن إلينننه محكمنننة القضنننننننننننننننناء اإلدارر بقرارمنننا المطعون فينننه ا

 صاح مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارر للن ر بالدعو  الماثلة.ا ت
 "لهذه األسباب"

 حكمت المحكمة باألكثرية بما يلي:
 : قبول الطعن شكال .حوأ  

 : قبوله موضوعا  وألءاء الحك  الطعين.ثانيا  

ئة قضنننننننننناء إدارر للن ر بالدعو  الماثلة وأعادة ملف الدعو  إلى صنننننننننناح مجلس الدولة بهيا ت: إعالن ثالثا  
 محكمة القضاء اإلدارر  روال .

 1111: إعادة الرسننوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضننمين الجهة المطعون ضنندما المصنناريم وفابعا  
 ل.  مقابل  تعاب المحاماة.

 م11/9/1111ه الموافق 2221قرارًا صدر وتُلي علنًا في   /  /
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م 1111 لسنة( 2/ ع/422) رقم القرار

 1111 لسنة( 1425/2) الرقم ذي الطعن في
 حو نةهبل ت تي حن لها بل اللبخان  لدكه الذي بالشككتل اللبخة تلخيخ باعتجاد كلزكو ليإككت إّن الج تجو

 كا تمن   حن على والدةم و واألدلو واألوفا  المثائق كن إل ها ُسِدم كا وزن  بعد وسأاعتها يت ق بجا تعدله
 اللائي للب خا فحي سهخ بجلدوفها التي بال  و كدعجا   وككليي تعل ل على كبأيا   للتلخيخ خنةا   إليه تمةككلت

 لديخت عن ال ع د حو الثابت الماس  كن وكككليي ر خ حوكككا  إلى الجإكككتأد حو ال زاةي التلديخ ك ض على
 و كأاط ذل .الجلتل و الت عاب

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر م 23/9/2121 الموافق من 11/2/1442 في الواقع االثنين يوم عقدتها التي العلنية الجلسة في

 : مستشارينال من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

 رئيسا           الدولة مجلس رئيس           الضللي النارر عبد السيد

 عضوا                                                 عرابيلي نبيل السيد

 عضوا                                                   حمد رجر السيد

 .الجامع  دام حسام السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

   

 .الدولة قضايا إدارة مثلهتُ -لوظيفته إضافة-حمج مدينة مجلس رئيس :الطاعأو ال هو

 ضككككككككككككككد

 )م.ن(. األستاذ المحامي وكيله )م.ر(  :ضدها الجطعمن  ال هو

 "المحكمة"
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 .المداولة بعدو  اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 .شكال   بالقبول جدير فهو الشكلية اءاتهإجر  استوفى قد الطعن نإ حيث ومن

  مننننننام دعننننننواك  باسننننننتدعاء المدعيننننننة الجهننننننة وكيننننننل بننننننداك   حسننننننبما تتحصننننننل القضننننننية وقننننننائع نإ حيننننننث ومننننننن
 رقنننننن  المحضننننننر مننننننن/ 4/ رقنننننن  الشننننننقة تمننننننام تملنننننن  المدعيننننننة الجهننننننة  ن بحمننننننج االدارر  القضنننننناء محكمننننننة

 االجتماعينننننننة الم سسنننننننة لننننننند  ثبننننننن الم العقننننننند بموجنننننننر الوليننننننند ابنننننننن ضننننننناحية منننننننن/ 4/ رقننننننن  بنننننننالجايرة/ 6/
 جننننناء ويننننلبتح المدعيننننة الجهننننة قامنننن  وقننننند األعمنننندة  طننننابق فنننني سننننكنية شنننننقة عننننن عبننننارة ومنننني العسننننكرية

 لعننننننام/ 113/ رقنننننن  الهنننننندم قننننننرار بصنننننندور فوجئنننننن  نهننننننا  إالي  تجاريننننننة  محننننننالت إلننننننى المننننننمكورة الشننننننقة مننننننن
 تنفيننننننم  ر دون  المنننننن ازرة رطةوالشنننننن التننننننركس مننننننع العمننننننال وعنننننناد العمليننننننة إيقنننننناف تنننننن  الهنننننندم و ثننننننناء  2114

 عنننننن الصنننننادر2114 لعنننننام/ 113/ رقننننن  الهننننندم قنننننرار إلءننننناء إلنننننى الهادفنننننة الماثلنننننة الننننندعو   معنننننه عانننننن  ممنننننا
/ 6/ رقنننننن  المحضننننننر مننننننن/ 4/رقنننننن  الشننننننقة علننننننى القائمنننننة الملالفننننننة منننننندم المتضننننننمن عليهننننننا المنننننندعى الجهنننننة

 عليهننننا المنننندعى الجهننننة وألنننناام لثننننار مننننن عنننننه نننننتج ومننننا بحمننننج الولينننند ابننننن ضنننناحية فنننني/ 4/ رقنننن  بننننالجايرة
 المدعينننننننة الجهنننننننة دتشنننننننيي  وقننننننند  ذلننننننن  علنننننننى المترتبنننننننة الرسنننننننوم ودفنننننننع المادينننننننة بالءرامنننننننة الملالفنننننننة بتسنننننننوية

 تجارينننننة محنننننالت إلنننننى األعمننننندة طنننننابق فننننني السنننننكن منننننن جننننناء تحوينننننل ملالفنننننة ن  علنننننى دعوامنننننا اسنننننتدعاء
 للمن ننننننر مشننننننومة و يننننننر لبننننننناءا سننننننالمة علننننننى تنننننن ثر ال التحويننننننل عمليننننننة و ن للتسننننننوية قابلننننننة ملالفننننننة منننننني
 يننننندر بالحسننننن  الملالفنننننة وتسنننننوية المنطقنننننة نفنننننس فننننني تسنننننويتها تننننن  المماثلنننننة الحننننناالت عشنننننرات ومنننننناق العنننننام
 .عليها المدعى للجهة ماديا   ربحا  

 بتنننناري   نننننه ت سيسننننا   رفضننننها طالبننننة النننندعو   اسننننتدعاء علننننى  جابنننن  عليهننننا المنننندعى االدارة إن حيننننث ومننننن
 والملالفننننننننة الولينننننننند ضنننننننناحية ضننننننننمن لذار/ 3/ دوار مننننننننن بننننننننالقرب بننننننننناء ملالفننننننننة ضننننننننبط تنننننننن  6/2/2114

 منننننن مسنننننتملةة  ينننننر الوليننننند ضننننناحية وعقنننننارات رابطنننننة  رضنننننية  وشنننننناجات/ 25/عننننندد  عمننننندة عنننننن عبنننننارة
 تسننننننويات و  تننننننرا يج  ر يوجنننننند وال حاليننننننا   لهننننننا تن يميننننننة ملططننننننات يننننننة  يوجنننننند وال المدينننننننة مجلننننننس قبننننننل

 2112 لعننننننام/ 41/ رقنننننن  التشننننننريعي المرسننننننوم عليهننننننا طبننننننقي والملالفننننننة تجننننننارر  إلننننننى سننننننكن مننننننن لتحويننننننل
 المنننننننندعى اإلدارة تننننننننتمكن ولنننننننن  9/2/2114 تنننننننناري / 114/ رقنننننننن  المحضننننننننر بموجننننننننر ضننننننننبطها تنننننننن  لننننننننمل 
 السنننننطح بصنننننر وقنننننام الملنننننالف قبنننننل منننننن لالعمننننن متابعنننننة وتننننن  الممانعنننننة بسنننننبر الهننننندم تنفينننننم منننننن عليهنننننا

 بننننننننفس مننننننندم حملنننننننة وتجهينننننننا 23/2/2114 تننننننناري / 142/ رقننننننن  الملالفنننننننة ضنننننننبط تن ننننننني  فنننننننت  األرضننننننني
 المرسنننننوم  حكنننننام وفنننننق للهننننندم و اضنننننع ملنننننالف البنننننناء وبالتنننننالي الممانعنننننة بسنننننبر الهننننندم ينننننت  ولننننن  التننننناري 

 .2112 لعام/ 41/ رق  التشريعي
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 القضنننننية فننننني/ 45/ رقننننن  الطعنننننين حكمهنننننا بحمنننننج االدارر  القضننننناء محكمنننننة  رننننندرت المحاعمنننننة وبنتيجنننننة
 رقنننننن  منننننننه المشننننننكو الهنننننندم قننننننرار لءنننننناءوأ موضننننننوعا   النننننندعو   بننننننولق إلننننننى المنتهنننننني 2119 لعننننننام/ 64/ رقنننننن 

 المدعينننننننة الجهنننننننة و حقينننننننة ونتنننننننائج لثنننننننار منننننننن ذلننننننن  علنننننننى يترتنننننننر منننننننا بكنننننننل 9/2/2114 تننننننناري / 113/
  2112 لعنننننام/ 41/ رقننننن  التشنننننريعي المرسنننننوم ألحكنننننام وفقنننننا   بالءرامنننننة الننننندعو   موضنننننوع الملالفنننننة بتسنننننوية

  مامهننننا دمالمقنننن األحاديننننة الفنيننننة اللبننننرة تقريننننر إليننننه انتهننننى مننننا علننننى ت سيسننننا قضنننناءما المحكمننننة دتشننننيي  وقنننند
 ضنننننمن  رضنننننيته سنننننطح مننننني(  الننننندعو   موضنننننوع) البنننننناء ملالفنننننة ن   وضنننننح النننننمر( التةميلننننني–األساسننننني)

 الثمانيننننننننة الحنننننننناالت  ننننننننار  منننننننني (النننننننندعو   موضننننننننوع) الملالفننننننننة نو   م1و 3 بارتفنننننننناع  عمنننننننندة+الوجيبننننننننة
 الصنننننننادر 2112 لعنننننننام/ 41/ رقننننننن  التشنننننننريعي للمرسنننننننوم مينننننننةالتنفي التعليمنننننننات منننننننن/ 4/ بالمنننننننادة المحنننننننددة

 المرتةبنننننننة الملالفنننننننات فيهنننننننا االتُننننننن والتننننننني 6/6/2112 تننننننناري  ن/139/ رقننننننن  المحلينننننننة االدارة وزينننننننر بقنننننننرار
 التعليمنننننات منننننن/ 4/ المنننننادة فننننني والمحنننننددة المعتمننننندة دمالق ننننن وثنننننائق بإحننننند  القننننندم مثبتنننننة ومننننني رننننندورك قبنننننل

  حكننننننام ضننننننوء فنننننني للتسننننننوية قابلننننننة الملالفننننننة وبالتننننننالي 2112 لعننننننام/ 41/ رقنننننن  المرسننننننوم لننننننمات التنفيميننننننة
 .التنفيمية وتعليماته 2112 لعام/ 41/ رق  التشريعي المرسوم

 طالبننننننة بننننننه للطعننننننن بننننننادرت فقنننننند المننننننمكور بننننننالحك  قناعتهننننننا ولعنننننندم عليهننننننا المنننننندعى االدارة إن حيننننننث ومننننننن
  و سننننننننكن إلننننننننى األعمنننننننندة ابقطنننننننن تحويننننننننل ملالفنننننننات  ن علننننننننى ت سيسننننننننا   النننننننندعو   بننننننننرفض والحكنننننننن  إلءنننننننا ك

  رنننننال   عمننننندة   طنننننابق وجنننننود افترضننننننا إذا تسنننننويتها يمكنننننن ال التننننني الملالفنننننات منننننن مننننني تجارينننننا   اسنننننتثمارما
 طننننننابق  ر يوجنننننند ال  نننننننه نجنننننند االنشنننننناءات قبننننننل مننننننن المنفننننننمة الملططننننننات إلننننننى الرجننننننوع ومننننننن هإننننننن حيننننننث
 وليسنننن  البننننناء عتلننننة تحنننن  يكننننون  فإنننننه  عمنننندة طننننابق وجننننود فننننرض وعلننننى اللبننننرة  بتقريننننر ورد عمننننا  عمنننندة
 فننننني وورد تحتننننه وليسننننن  البننننناء بجننننوار موجنننننودة األعمنننندة  ن علننننى اللبنننننرة بتقريننننر ثابنننن  ومنننننما بنننندا    بجننننوارك

 الجهننننننة مننننننن األرننننننلي البننننننناء عننننننن يبعنننننند الملالفننننننة موضننننننوع البننننننناء  ن الرامنننننننة الحالننننننة وورننننننف الةشننننننف
 البننننننناء  ن عمننننننا سننننن  /61/ ابلننننننةالمق الشننننننمالية الجهنننننة مننننننن يبعننننند حننننننين فنننننني سننننن  /125/ الجنوبيننننننة الءربينننننة

 باتجنننننناك م /462/ الشننننننمالية الجهننننننة ومننننننن/ م5/ مسننننننافة الجنوبيننننننة الجهننننننة مننننننن األرننننننلي البننننننناء عننننننن يبعنننننند
 ومننننو للعقننننار الجانبيننننة األماميننننة الوجيبننننة فنننني يقننننع البننننناء  ن للشنننن  مجننننال ينننندع ال بشننننكل ي كنننند ومننننما الءننننرب
 عنننننام بعننننند ومشنننننادة حديثنننننة والملالفنننننة اسنننننية األس البنننننناء عتلنننننة منننننن ولنننننيس حنننننديثا   ضنننننافةمُ  عتلنننننة عنننننن عبنننننارة
 .المن مة الضبوط من ثاب  مو حسبما 2112

 بالشننننننكل اللبننننننرة تقريننننننر باعتمنننننناد ملامننننننة ليسنننننن  المحكمنننننة ن  إلننننننى بدايننننننة اإلشننننننارة تجنننننندر إنننننننه حيننننننث ومنننننن
 مننننن إليهننننا مد  ُقنننن مننننا وزن  بعنننند وقناعتهننننا يتفننننق بمننننا تعدلننننه  و بلالفننننه تحكنننن  ن  لهننننا بننننل اللبننننراء يقدمننننه الننننمر

 تعلينننننل علنننننى مبنينننننا   للتقرينننننر  الفنننننا   إلينننننه تورنننننل  منننننا يكنننننون  ن  علنننننى والننننندفوع  واألدلنننننة وراقواأل وثنننننائقال
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 المسنننننتند  و الجاافننننني التقننننندير محنننننض علننننى القنننننائ  اللبينننننر رر  قهنننننر بمقنننندورما التننننني بالحجنننننة مننننندعما   سننننلي 
 .الملتلفة التبعات تقدير عن البعيد  و الثاب  الواقع من سلي   ير  سا  إلى

 قننننننند 2112 لعنننننننام/ 41/ رقننننننن  التشنننننننريعي للمرسنننننننوم التنفيمينننننننة التعليمنننننننات منننننننن/ 4/ المنننننننادة إن حينننننننث ومنننننننن
 :يلي ما على نص 

 تسننننننننوية داريننننننننةاإل للوحنننننننندات يجننننننننوز السننننننننابقة/ 4/ المننننننننادة فنننننننني عنهننننننننا المنصننننننننوح الحنننننننناالت  يننننننننر فنننننننني)
 الملالفننننة دمق نننن وثننننائق وتحنننندد دمهاق نننن ثبننننوت بعنننند التشننننريعي المرسننننوم مننننما رنننندور قبننننل المرتةبننننة الملالفننننات

 تننننناري  قبنننننل  رنننننوال   مثبتنننننة تةنننننون   ن علنننننى التالينننننة الوثنننننائق علنننننى بنننننناء   اسنننننتلدامها ورنننننفة وقوعهنننننا وتننننناري 
 اإلداريننننننة الجهننننننة فنننننني المعنينننننة الجهننننننة مننننننن وتنننننندقيقها 2112 لعنننننام/ 41/ رقنننننن  التشننننننريعي المرسننننننوم رننننندور
 البننننننناء لموقننننننع فالةشنننننن تنننننناري  منهننننننا وي  ننننننم الماليننننننة القيننننننود -5 ....2  البننننننناء ملالفننننننة ضننننننبط-1 :ومنننننني

 .(التةليم  و البدائي القرار تاري ) المالي القيد-13.... الحقيقية األرباح ضرائر وتةاليم

 لجارر ا الرامنة الحالة ورف الةشف في ورد ما سيما وال و وراقها الدعو   وثائق من الثاب  من إنه حيث ومن
 من قوالبلو  المسلح البيتون  من بناء عن ارةعب مي( الدعو   موضوع) الملالفة  ن األولى الدرجة محكمة مام 

 بارتفاع البناء من الجنوبي الجاء على  ول وطابق تقريبا  ( سننننن 261) بحدود رنننننافي بارتفاع  رضننننني طابق
( م1163×2463) إجمالية مسنناحة على محالت سننبع األرضنني الطابق يضنن  حيث تقريبا   سن ( 195) رنافي
( س 125)  ةمساح الجنوبية الءربية الجهة من األرلي البناء عن عدتب الملالفة  ن نتبيي  كما  واجهات وبستة

 جهة من األرنننلي البناء عن يمتد الملالف والبناء (سننن 61) المقابلة الشنننمالية الجهة من عنها يبعد حين في
 ممك تةليم على وبناء  ( م11621) الءرب وباتجاك م(462) مسننننننافة الشننننننمال ومن( م5) مسنننننناحة الجنوب
 موضننننوع) العقار على المهن ممارسننننة بيانات عن نسننننلة بإبراز( المدعية) ضنننندما المطعون  ةللجه المحكمة
 لمرسنننوما لصننندور سنننابق بتاري  المعنية العامة الجهات قبل من موثقة البيانات ممك تةون  ن  على( الملالفة

 فقد ةالملالف قعمو  في للمكلف المالية الدوائر زيارة تاري  بيان وتةليفها 2112 لعام/ 41/ رق  التشننننننننريعي
 قرارات من وعدد 2121 عام مسنننددة المالية يصننناالتاإل من عدد( المدعية) ضننندما المطعون  الجهة  برزت
 31/11/2114 في مي المكلف زيارة تاري   ن إلى تشنننير المقطوع الد ل بضنننريبة البدائية التصننننيم لجنة

 رق  يعيالتشننننر  المرسننننوم رنننندور قبل( لدعو  ا موضننننوع) الملالفة دمق   تثب  ل  المقدمة الوثائق فإن وبالتالي
 و حكام 2112 لعام/ 41/ رق  التشننننريعي المرسنننوم من/ 6/ المادة  حكام  وجبته لما وفقا   2112 لعام/ 41/

 تاري  ن/139/ رق  المحلية االدارة وزير بقرار الصنننادرة الممكور للمرسنننوم التنفيمية التعليمات من/ 4/ المادة
 .الممكور التشريعي المرسوم ردور لتاري  الحقة الوثائق ممك جميع جاءت حيث 6/6/2112
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 المباشننننننرة تاري   ن( المدعية) ضننننندما المطعون  الجهة من المقدمة الوثائق في ورد ما  ن البيان عن و ني
 تصريح وم ماإني  بالمهنة المباشرة تاري  تحديد ن  بحسبان الصدد مما في يسنعفها ال 1/1/2111 في بالمهنة
 هب تقوم حسننني عشنننف على بناء   رسنننمي بشنننكل موثق التاري  مما يكون  ن  دون  العالقة احررننن عن رننندر

 لتنفيميةا التعليمات ن  ذل  على والدليل دمالق   إثبات وسننننننائل من عوسننننننيلة به يعتد ال مما المعنية  الجهات
 والمعتمدة المدققة ئقالوثا من عدد الملالفة دمق   إلثبات حددت ماإني  2112 لعام/ 41/ رق  التشريعي للمرسنوم

 عان وأال  توثيق  ر دون  لنفسننه بنفسننه المكلف يصنننعها التي األوراق ضننمنها من وليس داريةاإل الجهات من
 ممك فإن بالتاليو  بنفسننننننه  لنفسنننننه دليال   يصنننننننع  ن للمرء يجوز ال القائلة الفقهية للقاعدة  رقا   ذل   ير في

 لجهةا من المقدمة بالوثائق االعتداد عدم تر   القانون  ألحكام وفقا   التقدير رننننننالحية من لها وبما المحكمة
 لدرجةا محكمة إليه انته  لما  الفا   وذل ( الدعو   موضوع) الملالفة قدم إلثبات( المدعية) ضدما المطعون 

 عدمو  عنها االلتفات استدعى مما والءموض النقج اعتراما التي  مامها الجارية الفنية اللبرة على بناء   األولى
 .إليها الركون 

 ول  لنفا   فصننل  التي للمباد  ملالفا   جاء فيه المطعون  الحك  فإن بيانه سننلف ما ضننوء وفي إنه حيث ومن
 .موضوعا   بالرفض جديرة والدعو   باإللءاء حريا   يجعله مما وراقاأل في الثابتة الوقائع يراع  

 األسباب" "لهذه
 :  يلي بما المحكمة حكمت

 . شكال   نالطع قبول :حوأ  

 . الطعين الحك  وألءاء موضوعا   قبوله :ثانيا  

 . شكال   الدعو   قبول :ثالثا  

 .القضية بهمك الصادر التنفيم وقف قرار مفعول وأنهاء موضوعا   رفضها :فابعا  

 والمصاريم األولى الدرجة محكمة  مام المدفوعة الرسنوم( ضندما المطعون ) المدعية الجهة تضنمين :خاكإكا  
 .المحاماة  تعاب مقابل سورية ليرة  لف ومبلق للبرةا ونفقات

 م14/9/1111 في الموافق هـ2221/  /  في علناً  وتلي صدر
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م 1111 لسنة( 2/ ع/214) رقم القرار
 م1111 نةلس( 4992/2) الرقم ذي الطعن في

 الدفجوا تإكككككب ال تي الجذكمف  ولمكصكككككدفة ال تي  لج تجوا إلى ُ لدم إنّجا الج ا جو إعادة طلب إنّ -
 الج تجو عن ةككككادف ر خ ال تي كادام الطعمن  ة ص دائخة سبل كن الجلدم به الطعن بخةض اللطعيو
 .العليا اإلدافيو

 و ّنجا العليا اإلدافيو الج تجو عن فةكككاد ر خ اللضكككيو هذه ةي الج ا جو إعادة طلب ك ل ال تي إن-
 إعادة طلب تمجيه ةإن لذا الطعمن  ة ص دائخة بتصككككديق واستخن  اأدافي  اللضككككان ك تجو عن ةككككدف

 انب إكك  كلتصككو ر خ ك تجو إلى كمّجها    تمن  اللضككيو هذه ةي العليا اإلدافيو الج تجو إلى الج ا جو
 عدم تلخيخ كعه يتع ن الذي األكخ اأدافي  ناللضكككككككا ك تجو هم الطلب إليه يمّجه الذي الجخج  حن
 .اللضيو هذه ةي الج ا جو إعادة طلب ةي بال صل الج تجو هذه صا اخت

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر م 26/11/2121 الموافق من 9/3/1442 في الواقع االثنين يوم عقدتها التي العلنية الجلسة في

 : المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

 رئيسا         الدولة مجلس رئيس         الضللي النارر عبد السيد

 عضوا                                            عرابيلي نبيل السيد

 عضوا                                             زرزر فرا  السيد

 .الجامع  دام حسام السيد لقاضيا الدولة مفوض بحضور

   

 )م. (. األستاذ المحامي وكيله)ت.و(  :الج ا جو إعادة طال و ال هو

 ضككككككككككككككد
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 .لمنصبه إضافة-المحلية االدارة وزير :بجماجهتها الج ا جو إعادة الجطلمب ال هو

  .منصبهل إضافة-طرطو  مدينة محافظ                                           

 .لوظيفته إضافة-طرطو  مدينة مجلس رئيس                                           

 "الدولة قضايا إدارة مثله تُ "                                                                            

 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 رننننحيفة علننننى دعننننو   إشننننارة وضننننع إلننننى طلبهننننا فنننني تهنننندف المحاعمننننة إعننننادة طالبننننة الجهننننة نإ حيننننث مننننن
/ 41/ رقنننننن  القننننننرار فسنننننن  وألننننننى/ 3/ حتننننننى/ 1/ مننننننن مقاسننننننمه بكننننننل العقاريننننننة طرطننننننو / 2599/ العقننننننار

 2116 لسننننننننننة/ 111/ النننننننننرق  ذات الننننننننندعو   فننننننننني بطرطنننننننننو  اإلدارر  القضننننننننناء محكمنننننننننة عنننننننننن الصنننننننننادر
 الهننننندم ر صنننننة إلءننننناء طلنننننر لجهنننننة الماثلنننننة بالننننندعو   البحنننننث بعننننندم والقاضننننني 24/4/2116 فننننني والمننننن رخ

 الحصنننننننول وبطلنننننننر 24/4/2115 تننننننناري / 323/ رقننننننن  البنننننننناء ور صنننننننة 23/12/1999 تننننننناري / 4/ رقننننننن 
 رقنننننن  العقننننننار فنننننني حاليننننننا   المدعيننننننة الجهننننننة تشننننننءلها التنننننني للمسنننننناحة مكافئننننننة الجدينننننند بالبننننننناء مسنننننناحة علننننننى

 بحكننننننن  المنننننننمكورة الطلبنننننننات فننننننني الفصنننننننل لسنننننننبق الننننننندعو   ضنننننننوعمو  العقارينننننننة طرطنننننننو  منطقنننننننة/ 2599/
 ومننننننو  موضننننننوعا    ورفضننننننها شننننننكال   ذلنننننن  عنننننندا فيمننننننا الماثلننننننة النننننندعو   وقبننننننول القطعيننننننة  الدرجننننننة مكتسننننننر
 بنننننالطعن الصنننننادر/ 1ط//42/ رقننننن  قرارمنننننا بموجنننننر الطعنننننون  فحنننننج دائنننننرة بتصنننننديق اقتنننننرن  النننننمر الحكننننن 

 :يلي بما الحك  تضمنوالم 11/2/2121 في والم رخ 2121 لعام/ 311/ رق 

 الدرجنننننننة مكتسنننننننر بحكننننننن  فينننننننه الفصنننننننل لسنننننننبق 23/9/2119 فننننننني المننننننن رخ الطلنننننننر قبنننننننول عننننننندم -1
 .القطعية

 .ذل  عدا فيما شكال   الطعن قبول -2
  .الطعين الحك  وتصديق موضوعا   رفضه -3

 الحجننننننننا اشننننننننارة وألقنننننننناء 26/3/2119 تنننننننناري / 1191/ القننننننننرار تنفيننننننننم وقننننننننف المننننننننمكورة الجهننننننننة وتطلننننننننر
 ملينننننارات ثالثنننننة وقننننندرك بمبلنننننق مقاسنننننمه بكنننننل 3 حتنننننى 1 منننننن/ 2599/ العقنننننار رنننننحيفة علنننننى االحتيننننناطي

 وتضنننننننمين العقارينننننننة طرطنننننننو  منطقنننننننة/ 2599/1/ المننننننن جور فنننننننرو  قيمنننننننة سنننننننورية لينننننننرة ملينننننننار ونصنننننننف
 .المحاماة و تعاب والمصاريم الرسوم بمواجهته  المحاعمة إعادة المطلوب



 الجزء األول-العليا االدارية المحكمةمختارات من المبادئ التي قررتها  

 

239 

 ولننننن  المحاعمنننننة جلسنننننات حضنننننرت مواجهتهنننننا فننننني منننننةالمحاع إعنننننادة المطلنننننوب اإلدارة جهنننننة نإ حينننننث ومنننننن
 .جواب  ر تبد  

 إعنننننننادة المطلنننننننوب اإلدارة جهنننننننة  ن  وضنننننننح قننننننند المحاعمنننننننة إعنننننننادة طالبنننننننة الجهنننننننة وكينننننننل نإ حينننننننث ومنننننننن
 عنننننن الصنننننادر 23/4/2119 تننننناري / 953/ رقننننن  القنننننرار إ فننننناء إلنننننى عمننننندت قننننند مواجهتهنننننا فننننني المحاعمنننننة

 شنننننارع علننننى األبنينننننة بعننننض فنننني المسنننننقوف الننننرواق إلءننننناء والمتضننننمن بدمشننننق المحلينننننة االدارة وزيننننر السننننيد
 فننننننني مامنننننننا   فيصنننننننال   يشنننننننكل والنننننننمر/ 2599/ العقنننننننار ومنهنننننننا مركاينننننننة تجنننننننارة رنننننننفة تحمنننننننل والتننننننني الثنننننننورة

 مدينننننننة لمجلننننننس البننننننناء ضننننننابطة لن ننننننام الملالفننننننة الننننننثال  للننننننر ج المانحننننننة للجهننننننة المقدمننننننة الملططننننننات
 .العقارية طرطو  ةمنطق/ 2599/ العقار بلصوح المعدل الجديد طرطو 

 تننننند ل ال العلينننننا اإلدارينننننة المحكمنننننة عنننننن الصنننننادرة األحكنننننام  ن إلنننننى ابتنننننداء   التنبينننننه يجنننننر ننننننهإ حينننننث ومنننننن
/ 24/ المننننادة ب حكننننام لتاامننننا  ا المحاعمننننة إعننننادة بطريننننق فيهننننا الطعننننن يجننننوز التنننني األحكننننام عننننداد فنننني البتننننة
 حنننننننددت قننننننند المنننننننادة منننننننمك  ن ذلننننننن  16/12/2119 تننننننناري / 32/ النننننننرق  ذر الدولنننننننة مجلنننننننس قنننننننانون  منننننننن

 األحكنننننام فننننني المحاعمنننننة إعنننننادة تجنننننوز-1) :المحاعمنننننة إعنننننادة بطريقنننننة فيهنننننا الطعنننننن يجنننننوز التننننني األحكنننننام
 المواعيننننننننند وفنننننننننق المسننننننننلةية المحننننننننناع   و اإلداريننننننننة المحننننننننناع   و اإلدارر  القضننننننننناء محنننننننناع  عنننننننننن الصننننننننادرة
 تصننننندرما التننننني حكننننناماأل بينهنننننا منننننن ولنننننيس( المحاعمنننننات  رنننننول قنننننانون  فننننني عليهنننننا المنصنننننوح واألرنننننول
 فنننننني المحاعمننننننة إعننننننادة بنننننناب  ورنننننند قنننننند ذاتننننننه القننننننانون  يكننننننون  المثابننننننة وبهننننننمك العليننننننا  اإلداريننننننة المحكمننننننة
 لمنننننا منننننرد ال فإننننننه عنننننمل  األمنننننر عنننننان ومتنننننى العلينننننا  اإلدارينننننة المحكمنننننة عنننننن الصنننننادرة األحكنننننام  صنننننوح

 اسننننتقر مننننا ومننننما النننننج مننننورد فنننني اجتهنننناد ال  نننننه مننننن معلننننوم مننننو لمننننا المجننننال مننننما فنننني القننننانون  بننننه قضننننى
  الدولنننننة مجلنننننس قنننننانون  نفننننناذ مننننننم اسنننننتمرت التننننني الحقبنننننة  نننننالل منننننوادة دون  المحكمنننننة منننننمك اجتهننننناد علينننننه

/ 19/ رقننننن  بمادتنننننه/ 24/ المنننننادة ننننننج نفنننننس يتضنننننمن عنننننان والنننننمر 1959 لعنننننام/ 55/ النننننرق  ذر السنننننابق
 المنننننادة ت وينننننل فننننني ةالمحاعمننننن إعنننننادة طالبنننننة الجهنننننة إلينننننه ذمبننننن  منننننا يجعنننننل النننننمر األمنننننر ومنننننو ناآل وحتنننننى

 المسنننننتقر التفسنننننير منننننن رنننننحيح  سنننننا  إلنننننى مسنننننتند  ينننننر ذكرمنننننا المنننننار الدولنننننة مجلنننننس قنننننانون  منننننن/ 24/
 .المادة ممك ألحكام

نننن نننننهإ حيننننث ومننننن  اإلدارر  القضنننناء محكمننننة  مننننام دعننننواك   قننننام المنننندعي بنننن ن القضننننية مننننمك وقننننائع مننننن حيتضي
 ذات القضننننننية فنننننني 24/4/2116 تنننننناري / 41/ رقنننننن  القننننننرار المحكمننننننة مننننننمك عننننننن رنننننندر وقنننننند بطرطننننننو 

ننننن 2116 لسننننننة/ 111/ النننننرق   قرارمنننننا الطعنننننون  فحنننننج دائنننننرة  رننننندرت بنننننالحك  المدعينننننة الجهنننننة طعنننننن  اولمي
 :المتضمن 2121 لسنة/ 311/ الرق  ذات القضية في 11/2/2121 بتاري / 1 ط/42/ رق 
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 مكتسنننننننر بحكننننننن  فينننننننه الفصنننننننل لسنننننننبق 23/9/2119 فننننننني المننننننن رخ العنننننننارض الطلنننننننر قبنننننننول عننننننندم -1
  .القطعية ةالدرج

 .ذل  عدا فيما شكال   الطعن قبول -2
 .الطعين الحك  وتصديق موضوعا   رفضه -3

 عننننن رننننادرا   المحاعمننننة عننننادة طلننننر محننننل الحكنننن  عننننان إذا  نننننه ىعلنننن جننننر   قنننند االجتهنننناد نإ حيننننث ومننننن 
نننننن المحاعمننننننةإعننننننادة  طلننننننر فننننننإن االدارر  القضنننننناء محكمننننننة  الحكنننننن   ن ولننننننو المحكمننننننة تلنننننن  إلننننننى قنننننندميُ  اإنمي
 رننننادر  يننننر الحكنننن  مننننادام الطعننننون  فحننننج دائننننرة قبننننل مننننن فيننننه الطعننننن بننننرفض القطعيننننة الدرجننننة مكتسننننر

 .العليا اإلدارية المحكمة عن

 المحكمننننننة عننننننن رننننننادر  يننننننر القضننننننية مننننننمك فنننننني المحاعمننننننة إعننننننادة طلننننننر محننننننل الحكنننننن  نإ حيننننننث ومننننننن
 لنننننما الطعنننننون  فحنننننج دائنننننرة بتصنننننديق واقتنننننرن  االدارر  القضننننناء محكمنننننة عنننننن رننننندر مننننناوأني  العلينننننا اإلدارينننننة

 إلنننننى هنننننا  موجي  يكنننننون  القضنننننية منننننمك فننننني العلينننننا اإلدارينننننة المحكمنننننة إلنننننى المحاعمنننننة إعنننننادة طلنننننر توجينننننه فنننننإن
ننننننن النننننننمر المرجنننننننع  ن بحسنننننننبان ملتصنننننننة  ينننننننر محكمنننننننة  االدارر  القضننننننناء محكمنننننننة منننننننو الطلنننننننر إلينننننننه هيوجي
 فنننني المحاعمننننة إعننننادة طلننننر فنننني بالفصننننل المحكمننننة مننننمك صنننناحا ت عنننندم تقريننننر معننننه يتعننننين الننننمر األمننننر
 الننننواردة المدعيننننة الجهننننة طلبننننات عافننننة  صننننوح فنننني البحننننث بنننناب يورنننند الننننمر األمننننر ومننننو قضننننيةال مننننمك
 .دعواما استدعاء في

 األسباب" "لهذه
 :  يلي بما المحكمة حكمت

 .الماثلة القضية موضوع المحاعمة إعادة طلر في بالفصل العليا اإلدارية المحكمة صاحا ت عدم: حوأ  

 اماةالمح  تعاب مقابل سنننننورية ليرة و لف والمصننننناريم الرسنننننوم المحاعمة ةإعاد طالبة الجهة تضنننننمين: ثانيا  
 .الطعن عفالة بدل ومصادرة

 م 18/21/1111 في الموافق هـ 2221/  /   في علناً  وتلي صدر
 

 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1112( لعام 2//ع22القرار رقم )
 م1112( لعام 1195/2في الطعن ذي الرقم )

كن األةككمل التي  لمم عل ها اللانمن وت تي ُحوككس تطبيله هي الإككخعو ةي البت باللضككا ا الجعخوضككو 
حكام اللضكككككككان وعدم تخكها كعّللو ل تخاب زكأيو طميلو طالجا حنه سد تي تبلي  اللصكككككككمم كمعد جلإكككككككاب 

تأداتهي واوكككتًجلت الج تجو المثائق واألوفا  كاةو وت للت لديها ووكككائل الج ا جو وحبدوا دةمعهي وكإككك
اإلث اب الجتااو سانمنا  ةن  تمن ثجو كبخف إلطالو حكد الأزا  و تااو ال خةككككككو كخة حخخى ألاد اللصككككككمم 
إلعادة طخ  الجمضكم  /اللضيو/ كخة ثانيو حكام الج تجو ألنه ةي هذه اإلطالو و تختب حضخاف ليس على 

ا  الأزا  ةلط بل على الأظام اللضكككككككككائي ن إكككككككككه كن تًخاف عخ  الجمضكككككككككم  أل ثخ كن كخة على حطخ 
الج تجوو ةطالجا تي اضكمف اللصكمم وتبليغهي بشكتل سانمني وت ادلما الجذكخاب فيتمن لزاكا  وض  نها و 

م  للأزا  وال  لملكو دون إكتكانيكو إعكادتكه لللضكككككككككان بكدعمى كبتكدئو وهم كا ييدي إلى اوكككككككككتلخاف ال ل
 والجعاكنب وأ تتأبد الجأازعاب إلى كا أ نها و.

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 إن المحكمة اإلدارية العليا

بمقر مجلس  1/1/2121ه الموافق 19/5/1442في الجلسنننننننننننننننة العلنيننة التي عقنندتهننا يوم االثنين الواقع في 
 الدولة بدمشق بهيئتها المشكلة من السادة القضاة:

 النارر الضللي                     رئيسا  السيد عبد 

 السيد نبيل كرابيلي                            عضوا  

 السيد وسام كاشي                            عضوا  

 بحضور مفوض الدولة القاضي السيد عمار الصوطرر.

 

 : )ع.ع( وكيله المحامي األستاذ )ر.ق(.ال هو الطاعأو

 دككككككض
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 ) .ح( وكليهما المحامية األستاذة )ر.د(.-)ح.م( :طعمن ضدهاال هو الج

 إضافة لمنصبه.-محافظ دمشق :بجماجهو

 إضافة لوظيفته.-المدير العام لم سسة اإلسكان العسكرر           

 إضافة لوظيفته.-رئيس بلدية قر  األسد          

 "ُتمثله  إدارة قضايا الدولة"                                                            

 "المحكمة"
 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات وبعد المداولة.

 ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية.

/ فننننني القضنننننية رقننننن  344ومنننننن حينننننث إن الجهنننننة الطاعننننننة تنسنننننر فننننني طعنهنننننا إلنننننى الحكننننن  الطعنننننين رقننننن  /
ضننننننناء اإلدارر بدمشنننننننق  ننننننننه تجامنننننننل حقوقهنننننننا وتركهنننننننا م الصنننننننادر عنننننننن محكمنننننننة الق2121لعنننننننام  244/5

معليقننننننة لحننننننين مراجعننننننة الجهننننننة المطعننننننون ضنننننندما والتنننننني يمكننننننن  ن تطننننننول لعنننننندة سنننننننوات مننننننن الننننننامن دون 
البننننن  فيهنننننا بقنننننرار قضنننننائي ملالفنننننة المبننننند  القنننننانوني بوجنننننوب العمنننننل علنننننى اسنننننتقرار الحقنننننوق وعننننندم تركهنننننا 

لللصننننوم  و ن اللبننننرة الثالثيننننة الجاريننننة  مننننام محكمننننة  معلقننننة إلننننى األبنننند وبالحفننننا  علننننى المراعننننا القانونيننننة
الدرجننننننة األولننننننى  ثبتنننننن  عنننننندم وجننننننود ملالفننننننة باعتبننننننار  ن الجهننننننة الطاعنننننننة تقنننننندم  بر صننننننة منننننندم وأعننننننادة 
بنننننناء إلنننننى الجهنننننة الملتصنننننة وحصنننننل  علنننننى الر صنننننة وفنننننق األرنننننول والقنننننانون وجنننننر  إعنننننادة البنننننناء وفنننننق 

ضنننننندما )المدعيننننننة(  نهننننننا تضننننننررت مننننننن القبننننننو ال المصننننننورات وملطننننننط الوجائننننننر وزعنننننن  الجهننننننة المطعننننننون 
يجنننند لننننه رننننحة فنننني الواقننننع والقننننانون ولننننيس مننننناق  ر ملةيننننة مشننننتركة ممننننا يجعننننل الصننننفة والمصننننلحة برفننننع 
الننننننندعو  منتفينننننننة تمامنننننننا  ويتوجنننننننر فسننننننن  القنننننننرار المطعنننننننون فينننننننه ورد دعنننننننو  الجهنننننننة المدعينننننننة )المطعنننننننون 

 ضدما( ومما من متعلقات الن ام العام.

هنننننة الطاعننننننة التمسننننن  بالئحنننننة طعنهنننننا فسننننن  القنننننرار المطعنننننون فينننننه والحكننننن  بموضنننننوع ومنننننن حينننننث إن الج
الننننندعو  وعننننندم تعلينننننق اللصنننننومة إلنننننى األبننننند ورد دعننننننو  الجهنننننة المدعينننننة إن لننننن  يكنننننن شنننننكال  فموضننننننوعا  
وحفننننظ حننننق الجهننننة الطاعنننننة فنننني طلننننر التعننننويض مننننن الجهننننة المدعيننننة عننننن الضننننرر الننننمر لحننننق بهننننا مننننن 

 ممك الدعو .
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يلنننننة الجهنننننة المطعنننننون ضننننندما )المدعيننننة والمتد لنننننة( قننننند تبلءننننن  موعننننند جلسنننننة المحاعمنننننة ومننننن حينننننث إن وك
 مننننام مننننمك المحكمننننة إالي  نهننننا تللفنننن  عننننن الحضننننور األمننننر الننننمر ال معنننند  معننننه مننننن البنننن  بننننالطعن علننننى 

 ضوء  وراق الملف.

م وانتهننننن  2121لعنننننام  344ومنننننن حينننننث إن محكمنننننة القضننننناء اإلدارر بدمشنننننق قننننند  رننننندرت قرارامنننننا رقننننن  
ه إلنننننى تنننننرقين قيننننند الننننندعو  منننننن سنننننجالت المحكمنننننة بانت نننننار المراجعنننننة منننننن وكيلنننننة الجهنننننة المدعينننننة  و فيننننن

المتد لننننة  وقنننند شننننييدت قضنننناءما علننننى  ن وكيلننننة الجهننننة المدعيننننة تءيبنننن  عننننن حضننننور جلسننننات المحاعمننننة 
لمنننندة طويلننننة كمننننا لنننن  تبننننادر مننننن تلقنننناء نفسننننها بمراجعننننة المحكمننننة لمعرفننننة مصننننير النننندعو   وفنننني ظننننل بقنننناء 

عو  بوضننننعها الننننرامن فتننننرة طويلننننة مننننن الننننامن وبتعننننمر معهننننا فصننننلها  و االسننننتمرار فيهننننا فإنننننه لنننن  يعنننند النننند
منننننن سنننننبيل  منننننام منننننمك المحكمنننننة إالي تنننننرقين الننننندعو  منننننن سنننننجالتها بانت نننننار المراجعنننننة منننننن وكيلنننننة الجهنننننة 

 المدعية  و المتد لة.

نون وتحكننننن  ُ سننننس تطبيقنننننه ومننننن حيننننث إننننننه تجنننندر اإلشنننننارة إلننننى  ننننننه مننننن األرننننول التننننني يقننننوم عليهنننننا القننننا
مننننني السنننننرعة فننننني البننننن  بالقضنننننايا المعروضنننننة  منننننام القضننننناء وعننننندم تركهنننننا معليقنننننة لفتنننننرات زمنينننننة طويلنننننة 
طالمننننننا  نننننننه قنننننند تنننننن  تبليننننننق اللصننننننوم موعنننننند جلسننننننات المحاعمننننننة و بنننننندوا دفننننننوعه  ومسننننننتنداته  واسننننننتةمل  

انوننننننا  فنننننال يكنننننون ثمنننننة مبنننننرر المحكمنننننة الوثنننننائق واألوراق كافنننننة وتحققننننن  لنننننديها وسنننننائل اإلثبنننننات المتاحنننننة ق
إلطالنننننة  مننننند الننننننااع وأتاحنننننة الفررنننننة منننننرة   نننننر  ألحننننند اللصنننننوم إلعنننننادة طنننننرح الموضنننننوع /القضنننننية/ منننننرة 
ثانينننننة  منننننام المحكمنننننة ألننننننه فننننني منننننمك اإلطالنننننة سنننننيترتر  ضنننننرار لنننننيس علنننننى  طنننننراف الننننننااع فقنننننط بنننننل علنننننى 

كمننننة  فطالمننننا تنننن  حضننننور الن ننننام القضننننائي نفسننننه مننننن تةننننرار عننننرض الموضننننوع ألعثننننر مننننن مننننرة علننننى المح
اللصننننننوم وتبلننننننيءه  بشننننننكل قننننننانوني وتبننننننادلوا المننننننمكرات فيكننننننون لاامننننننا  وضننننننع نهايننننننة للنننننننااع والحيلولننننننة دون 
إمكانيننننننة إعادتننننننه للقضنننننناء بنننننندعو  مبتدئننننننة ومننننننو مننننننا ينننننن در إلننننننى اسننننننتقرار الحقننننننوق والمعننننننامالت وال تت بنننننند 

 المنازعات إلى ما ال نهاية.

و  و وراقهننننا  ن وكليننننة الجهننننة المدعيننننة والمتد لننننة كطننننرف منضنننن  ومننننن حيننننث إنننننه الثابنننن  مننننن وثننننائق النننندع
للجهنننننة المدعينننننة قننننند حضنننننرت  منننننام محكمنننننة الدرجنننننة األولنننننى وتننننن  إجنننننراء  بنننننرتين  حادينننننة وثالثينننننة وتقننننندم 
 طننننننراف النننننندعو  كافننننننة بنننننندفوعه  ومسننننننتنداته  القانونيننننننة والواقعيننننننة فةننننننان يتعننننننيين علننننننى المحكمننننننة مصنننننندرة 

رجعننننننة تجنبننننننا  إلعننننننادة اإلجننننننراءات والمحاعمننننننة بعنننننند ردح مننننننن الننننننامن  الحكنننننن  الطعننننننين حسنننننن  النننننننااع لءيننننننر 
وتجدينننننندا  لللصننننننومة بننننننين  طننننننراف النننننندعو   فةننننننان بننننننالحرر بهننننننا  ن ال تحمنننننني الطننننننرف المقصننننننر وُتفسننننننح 
المجنننننال  مامننننننه للعنننننودة إلننننننى سننننناحة القضنننننناء فننننني  ر وقنننننن  يجننننندك مناسننننننبا  لنننننه بحيننننننث يقنننننع بنننننناقي  طننننننراف 

  مجننننددا  إلننننى المنازعننننة متننننى  طننننر ببالننننه ذلنننن  ومننننما مننننن النننندعو  تحنننن  رحمننننة الطننننرف المقصننننر بنننندعوته
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شنننن نه  ن ينننن ثر علننننى حسننننن سننننير العدالننننة وأطالنننننة  منننند المنازعننننة ويشننننكل إ ننننالال  بمبنننند  ضننننمان االسنننننتقرار 
 االقتصادر واالجتماعي ومي  اية  وثق ما تةون رلة بالن ام العام.

الطعنننننين قننننند  رجننننن  عنننننن ومنننننن حينننننث إننننننه وفننننني ضنننننوء منننننا سنننننلف بياننننننه تةنننننون المحكمنننننة مصننننندرة الحكننننن  
محجنننننة السنننننداد ممننننننا يجعنننننل حكمهنننننا جننننننديرا  باإللءننننناء لعننننندم قيامننننننه علنننننى مرتةننننناك القننننننانوني السنننننلي  ويتعننننننيين 

 إعادة ملف القضية إليها مجددا  للفصل فيها.

 "لهذه األسباب"
 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول الطعن شكال .حوأ  

 : قبوله موضوعا  وألءاء الحك  الطعين.ثانيا  

 : إعادة ملف القضية إلى محكمة الدرجة األولى للن ر بموضوع النااع والب  فيه  روال .لثا  ثا

: إعادة رسنننننننننننننن  الطعن وبدل كفالته إلى الجهة الطاعنة وتضننننننننننننننمين الجهة المطعون ضنننننننننننننندما )المدعية( فابعا  
 المصاريم وبملق  لف ليرة سورية مقابل  تعاب المحاماة.

 م2/1/1112الموافق  ه2221صدر وتلي علنًا في   /  /
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م 1112 لعام( 2/ع/255) رقم القرار
 م1112 لعام( 125/2) الرقم ذي الطعن في

 ال ديد الدولو ك لس انمن س كن( 12  الجادة كن األول والبأد( 8  الجادة كن( و  بجمجب اتي ال لخة 
 ةي للعاكل ن األوكككاوكككي اللانمن  حاتام تطب ق عن الأاركككلو الجأازعاب حضككك ت 3117 لعام /23/ فسي

 ية بجا األخخى  العاكو ال هاب ةي بها الجعجمل واأوككتلدام التمظيل حنظجو ججي  إلى باإلضككاةو الدولو
 لتيا الجأازعاب ووائخ اتجهي ةي وكن كل نللعا والتعميضكاب األجمف عن الأاججو الجاليو اللنةاب ذل 

  هاة لل صككل إدافي  سضككان به لو الدولو ك لس صككا اخت كن العاكو ال هاب كن حي وب ن ب أهي تأشككأ
 .اإلدافيو الج تجو وأويجا

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة

 مجلس بمقر م22/3/2121 الموافق منننننننننننننننن1442/  /  يف الواقع اإلثنين يوم عقدتها التي العلنية الجلسننة في
 : المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

  رئيسا              الدولة مجلس رئيس نائر            إبراهي  عارف السيد 

  عضوا                                       سكر سعيد محمد السيد 

 عضوا                                             الي عارم السيد 

 .رافع ابو مامر السيد القاضي الدولة مفوض بحضور

 

 .الدولة قضايا إدارة مثلهتُ -لوظيفته ضافةإ-دمشق جامعة رئيس :الطاعأو الك كهكو

 ضكككككككككككككد  

 )ن.ر(. االستاذة المحامية وكيلته) .ق( : ضدها الجطعمن  ال هو

 "المحكمة"
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 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 .الشكلية إجراءاته استوفى قد الطعن نإ حيث من

 من كان) .ق(  ضننننننندك المطعون  ن  في-االوراق من يبين حسنننننننبما-تتللج القضنننننننية وقائع نإ حيث ومن
 موجروب شقدم بجامعة الحقوق  بكلية التجارر  القانون  قس  في متفر  معيد بصفة دمشق جامعة لد  العاملين

 يف ب حقيتها االدارة جهة ولقناعة المسننننتقيل بحك  اعتبارك ت  31/9/2111 في الم رخ د/1543/ رق  القرار
 باللطة  اللاإلو  بالةلية العمل رباقإ في وتسنننببه العمل تركه نتيجة بها لحق  التي ضنننراراأل عن التعويض
 ليهاإ يدفع ب ن بإلاامه الحك  طالبة بدمشنننننق ةالعمالي البداية محكمة مام  بدعواما تقدم  فقد فيها التدريسنننننية

 .القانونية الفائدة مع  .ل /5116111/ مبلق

 برد القاضنني 21/1/2115 تاري  36 سننا  / 1/ رق  القرار الممكورة المحكمة عن رنندر المحاعمة وبنتيجة
 قدمش امعةبج معيد عليه المدعى ن  على قضاءما الممكورة المحكمة سس   وقد  صاح تاال لعدم الدعو  
 في العاملين قانون  حكام  من ومسننننتثنى 2116 لعام/ 6/ رق  الجامعات تن ي  لقانون   اضننننع فهو وبالتالي
 بةطال الماثل بطعنها تقدم  فقد ليهإ المشننننار بالحك  اإلدارة جهة قناعة ولعدم 2114 لعام/ 51/ رق  الدولة
 .الدعو   في لطلباتها وفقا   والحك  الءاءك

 مجلس قانون  من( 13) المادة من ولاأل والبند( 3) المادة من( و) الفقرة من عل ألحكام قا  وف نهإ حيث ومن
 للعاملين سننناسنننياأل القانون  حكام  تطبيق عن الناشنننئة المنازعات ضنننح   2119 لعام 32 رق  الجديد الدولة

 في ماب  ر  األ امةالع الجهات في بها المعمول واالسنننتلدام التوظيم ن مة  جميع لىإ باإلضنننافة الدولة في
 تنش  تيال المنازعات وسائر حكمه  في ومن للعاملين والتعويضات جوراأل عن الناجمة المالية اللالفات ذل 

 سنننننيماوال فيها للفصنننننل دارر إ قضننننناء بهيئة الدولة مجلس صننننناحا ت من العامة الجهات من  ر وبين بينه 
 .داريةاإل المحكمة

 فيه  رالن يد ل مما وجامعته معيد بين فيما وظيفية عالقة عن شننئنا القضننية موضننوع النااع نإ حيث ومن
/ 32/ رق  الدولة مجلس قانون  من( 13-3) المادتين حكام  بمقتضنننننى عمال   داريةاإل المحكمة صننننناحا تب

 .2119 لعام

 ملف حالةأو  الطعين الحك  لءاءإ ويتعين محله في اإلدارة طعن يكون  بيانه سلف ما ضوء وفي نهإ حيث ومن
 .لةالماث القضية موضوع في للن ر مكانيا   الملتصة باعتبارما بدمشق داريةاإل المحكمة لىإ القضية

 األسباب" "لهذه
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 :  يلي بما المحكمة حكمت
 .الطعين الحك  لءاءوأ وموضوعا   شكال   الطعن قبول :حوأ  

 .موضوعها في للن ر بدمشق داريةاإل المحكمة لىإ القضية ملف حالةإ :ثانيا  

 م11/4/1112 في الموافق هـ2222/  /  في علناً  وتلي صدر
 

 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1112 لعام( 1/ع/295) رقم القرار
 م1112 لعام( 1194) الرقم ذي الطعن في

 بأص اإلدافيكو العليا أ تلبل الطعن بطخيق إعادة الج ا جو اهتدان  إّن األاتكام الصكككككككككادفة عن الج تجكو 
 .3117 لعام /23/ فسي الدولو ك لس سانمن  كن/ 30/ الجادة

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 مجلس بمقر 24/3/2121 الموافق ه1442/  /   في الواقع األربعاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسننننة في

 :المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

 رئيسا           الدولة مجلس رئيس نائر         قطان محمود السيد

  عضوا                                           حاورر  سمير السيد

  عضوا                                            العنادر  الد السيد

 .الجامع  دام حسام السيد القاضي الدولة وضمف بحضور

     

 )م.ق(. المحامي وكيلها)و.ح(  :الج ا جو اعادة طال و ال هككككو

 ضككككككد

-لوظيفته إضنننافة–السنننورية الطيران  طوط م سنننسنننة عام مدير :بجماجهتها الج ا جو اعادة الجطلمب ال هو
 ُتمثله إدارة قضايا الدولة.

 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق ىعل االطالع بعد
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 إلءننننناء المحاعمننننة إعننننادة طعنهنننننا فنننني تهنننندف منننناإني ( المحاعمنننننة إعننننادة طالبننننة) المدعينننننة الجهننننة نإ حيننننث مننننن
 2624 رقنننننن  الطعننننننن فنننننني الصننننننادر 12/12/2113 تنننننناري  1124/3 رقنننننن  العليننننننا اإلداريننننننة المحكمننننننة قننننننرار
 لءننننناءوأ موضنننننوعا   قبولنننننه-2-شنننننكال   الطعنننننن بنننننولق-1: يلننننني منننننا إلنننننى النتيجنننننة فننننني والمنتهننننني 2113 لعنننننام

 تطلننننننر النتيجننننننة وفنننننني ...(اللمسنننننني بالتقننننننادم المطالبننننننة لسننننننقوط النننننندعو   قبننننننول عنننننندم-3-الطعننننننين الحكنننننن 
 المدعيننننننة للجهننننننة تنننننندفع بنننننن ن بمواجهتهننننننا عننننننادةاإل المطلننننننوب الجهننننننة لنننننناامإ المحاعمننننننة عننننننادةإ  طالبننننننة الجهننننننة
 43 المرسنننننوم منننننن 9و4 المنننننادتين حكنننننام  تطبينننننق نعننننن الناجمنننننة االجنبننننني بنننننالقطع المسنننننتحقة المبنننننالق عامنننننل
 وبنننننننندالت الشننننننننهرر  جننننننننراأل تلفننننننننيض وعنننننننندم 2116 لعننننننننام 14 المرسننننننننوم مننننننننن/ 4/ والمننننننننادة 2116 لعننننننننام

 لهنننننا المقابلنننننة مثنننننالاأل منننننع األجنننننر ضنننننمنها يقنننننع التننننني للشنننننريحة قصنننننىاأل الحننننند جنننننر  وتطبينننننق اال تنننننراب
 ينسننننننج  بمننننننا المدعيننننننة للجهننننننة يفنننننناداال انتهنننننناء تنننننناري  حتننننننى 1/3/2116 فنننننني التطبيننننننق تنننننناري  مننننننن وذلنننننن 

 نو  متناقضننننة حكننننام  رنننندور علننننى طلبهننننا دتشننننيي  وقنننند  اللارجيننننة لننننوزارة التنفيميننننة التعليمننننات مننننع ويتوافننننق
 .العليا اإلدارية المحكمة من قضائية حكام  على حصلوا المين زمالئها مطالر نفس مي مطالبها

 بمنننننننمكرة تقننننننندم ( بمواجهتهنننننننا المحاعمنننننننة ةعنننننننادإ  المطلنننننننوب) عليهنننننننا المننننننندعى االدارة جهنننننننة نإ حينننننننث ومننننننن
 رقنننن  الدولننننة مجلننننس قننننانون  مننننن 24 المننننادة ن  فيهننننا جنننناء المحاعمننننة عننننادةإ  طلننننر علننننى فيهننننا ردت جوابيننننة

 االحكننننننام ومنننننني المحاعمننننننة عننننننادةإ  تقبننننننل التنننننني حكنننننناماأل الحصننننننر سننننننبيل علننننننى رنننننندرت 2119 لعننننننام 32
 ن  علننننننى ينننننندل الننننننمر مننننننراأل مسننننننلةيةال و  اإلداريننننننة المحنننننناع  و  االدارر  القضنننننناء محكمننننننة عننننننن الصننننننادرة

 رد يسننننتوجر ممننننا المحاعمننننة عننننادةإ  طلبننننات مننننن سننننتبعدةمُ  العليننننا اإلداريننننة المحكمننننة عننننن الصننننادرة حكنننناماأل
 قامنننننن  نو  سننننننبق جهتهننننننابموا المحاعمننننننة عننننننادةإ  المطلننننننوب اإلدارة فننننننإن واسننننننتطرادا   المحاعمننننننة عننننننادةإ  طلننننننر

 مجلننننننننس فننننننني والتشنننننننريع تنننننننو  للف ستشنننننننارر اال للقسننننننن  6/3/2113 تننننننناري  د/2232 رقننننننن  الةتننننننناب بتوجينننننننه
 مننننننا ومننننننو 2113 لعننننننام/ 114/ رقنننننن  بننننننالر ر الننننننرد  وتنننننن التطبيننننننق الواجننننننر المرسننننننوم عننننننن للسنننننن ال الدولننننننة
  .المحاعمة عادةإ  طلر رفض طلر لىإ وانته  اإلدارة به التام 

 :فإنه 2119 لعام 32 رق  الدولة مجلس قانون  من/ 24/ المادة حكام  بموجر نهإ حيث ومن

 اإلدارينننننة المحننننناع  و  اإلدارر  القضنننناء محننننناع  عننننن الصنننننادرة حكنننناماأل فننننني المحاعمننننة عنننننادةإ  تجننننوز -1
 رننننننننننول  قننننننننننانون  فنننننننننني عليهننننننننننا المنصننننننننننوح رننننننننننولواأل المواعينننننننننند وفننننننننننق المسننننننننننلةية المحنننننننننناع  و 

 .المحاعمات
  .بمل  المحكمة قض  ذاإ الي إ الحك  تنفيم وقف المحاعمة عادةإ  طلر على يترتر ال -2
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 المحاعمننننة عننننادةإ  طلبهننننا مننننن تهنننندف منننناني إ المحاعمننننة عننننادةإ  طالبننننة الجهننننة ن  الثابنننن  مننننن نننننهإ حيننننث ومننننن
 فننننننني العلينننننننا اإلدارينننننننة المحكمنننننننة عنننننننن الصنننننننادر 12/12/2113 تننننننناري  1124/3 رقننننننن  القنننننننرار بلصنننننننوح

 .2113 لعام 2624 رق  الطعن

 فننننننإن 2119 لعننننننام /32/ رقنننننن  الدولننننننة مجلننننننس قننننننانون  مننننننن/ 24/ المننننننادة بنننننننج امتننننننداء   نننننننهإ حيننننننث ومننننننن
 طلننننننر قبننننننول عننننندم معننننننه نيتعننننننيي  النننننمر مننننننراأل المحاعمننننننة عنننننادةإ  تقبننننننل ال العليننننننا اإلدارينننننة المحكمننننننة حكنننننام 
  .المحاعمة عادةإ 

 األسباب" "لهذه
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .المحاعمة عادةإ  طلر قبول عدم :حوأ  

 .اماةالمح تعاب  مقابل  .ل 1111و والمصاريم الرسوم المحاعمة عادةإ  طالبة الجهة تضمين :ثانيا  

 م12/4/1112 هــ م2221/   /  في علناً  وتلي قرارًا صدر

 
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1112لعام ( 1/ع/425)رقم  القرار
 م1112 لعام( 4459) الرقم ذي الطعن في

 الجطعكككمن  ال تكككي حةكككدفب التكككي األولكككى الدفجكككو ك تجكككو حككككام خيكككخهبإعكككداد تل الدولكككو ييكككام ك كككم  إن
 ساضككك  ن ككككن ةكككدف وكأنكككه الطعككك ن ال تكككي ت عكككل الصكككادف عأهكككا ال تكككي إةكككداف ةكككي وكشكككافكته فيكككه

 اللضككيو ن ككس ةككي فح ككه حبككدى وحن لككه وككبق كككن ال تككي إةككداف ةككي  شككافال حن   ككمز أ  منككه اثأكك ن
ال تككككي الصككككادف عككككن ك تجككككو الدفجككككو  عككككدامان إعككككنن عليككككه يتختككككب الككككذي األكككككخ دولككككوو  ج ككككم 

 ك ددا و كأاط ذل . الجمضم  ةي للأظخ هذه الج تجو إلى الجلف و عادة األولى
 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 العليا اإلدارية المحكمة إن
 سمجل بمقر م26/5/2121 الموافق مننننننننن1442/   /  في الواقع األربعاء يوم عقدتها التي العلنية الجلسة في

 : المستشارين من المشكلة بهيئتها بدمشق الدولة

  رئيسا     الدولة مجلس رئيس نائر         قطان محمود السيد 

  عضوا                              حاورر  سمير السيد 

 عضوا                              العنادر  الد السيد 

 .الجامع  دام حسام السيد الدولة مفوض بحضور

 

 )ف.ر(. المحامي مثلهايُ )ز.د( : الكطكاعكأكككككو  كهكوالك

 م.ق(.-م.ط-)ن.                   

 ضكككككككككككككد

 .لمنصبه ضافةإ-المالية وزير: ضدها الجطعمن  ال هو

 .لوظيفته إضافة-والرسوم للضرائر العامة للهيئة العام المدير                        
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 "الدولة قضايا دارةإ امثلهمتُ "                                                              

 "المحكمة"
 .المداولة وبعد اإليضاحات وسماع األوراق على االطالع بعد

 .شكال   مقبول فهو الشكلية جراءاتهإ استوفى الطعن نإ حيث من

 المحكمنننننننة عنننننننن الصنننننننادر/ 2/ رقننننننن  بنننننننالقرار طننننننناعنين اسنننننننتدعوا الطاعننننننننة الجهنننننننة فنننننننراد  نإ حينننننننث ومنننننننن
 لننننننىإ نتيجتننننننه فنننننني المنتهنننننني 2121 لعننننننام 293 رقنننننن  سننننننا   القضننننننية فنننننني 24/1/2121 بتنننننناري  اإلداريننننننة

 .القضية ممك في الصادر التنفيم وقف قرار مفعول نهاءوأ موضوعا   ورفضها شكال   الدعو   قبول

 المدعينننننننة الجهنننننننة فنننننننراد  نبننننننن -األوراق منننننننن واضنننننننح منننننننو عمنننننننا–تنننننننتللج القضنننننننية وقنننننننائع نإ حينننننننث ومنننننننن
طننننننناعنين بنننننننالقرار  12/22/2114 تننننننناري ب اإلدارينننننننة المحكمنننننننة منننننننام  بننننننندعوام  تقننننننندموا عنننننننانوا( الطاعننننننننة)

 انتهننننن  منننننا ثنننننرإ علنننننى وذلننننن   .ل/ 1126612/ بمبلنننننق تءنننننريمه  المتضنننننمن المالينننننة وزينننننر عنننننن الصنننننادر
 الجهننننننة عمننننننال   علننننننى ةالمعطوفنننننن الماليننننننة للرقابننننننة المركننننننار  الجهنننننناز عننننننن ةالصننننننادر  الرقابيننننننة التقننننننارير إليننننننه

 موضنننننوع العنننننروض طلنننننر جنننننراءاتإ تننننندقيق فننننني ماسنننننيي  وال العقنننننود جنننننراءاتوأ مشننننناريع تننننندقيق فننننني المدعينننننة
 فننننني عانننننن ( . ا) القنننننانوني العضنننننو لةنننننون  دمشنننننق مالينننننة مديرينننننة فننننني المراقبنننننة عننننناميرات وتركينننننر تقننننندي 

 سننننس ُ  علننننى القننننانوني العضننننو توقيننننع لعنننندم العننننروض طلننننر تفشننننيل اسننننتوجر ممننننا جننننر  بننننال  ارننننة جننننازةإ
 األسنننننعار فننننني فروقنننننات علينننننه وترتنننننر التعاقننننند فننننني تفشنننننيلمنننننن  ذلننننن  علنننننى يترتنننننر منننننام الفنينننننة اتمنننننوالعال

 عنننننندمب( المدعيننننننة) الطاعنننننننة الجهننننننة فننننننراد  قناعننننننةول  .ل/ 1126612/والبننننننالق المننننننمكور بننننننالمبلق الجدينننننندة
 .الممكورة بدعوام  للتقدم دفعه  مما منه المشكو القرار روابية

 النننننننندعو   رفننننننننض المتضننننننننمن 2121 لعننننننننام/ 2/ رقنننننننن  فيننننننننه لمطعننننننننون ا القننننننننرار رنننننننندر المحاعمننننننننة وبنتيجننننننننة
 .التنفيم وقف قرار مفعول نهاءوأ موضوعا  

 القنننننانون   ننننالف نننننه  علننننى ت سيسننننا   رو المننننمك بننننالقرار بنننننالطعن ابننننادرو  المدعيننننة الجهننننة فننننراد  نإ حيننننث ومننننن
 .طلباته  وفق والحك  لءاءكإ وطلبوا واألرول

 بتننننننناري  التقرينننننننر عننننننند   قننننننند م.ر() السنننننننيد الدولنننننننة مفنننننننوض ن  المحكمنننننننة لهنننننننمك نتبنننننننيي  قننننننند ننننننننهإ حينننننننث ومنننننننن
 عمنننننا فيننننه المطعنننننون  الحكنننن  رنننندرت  التننننني األولننننى الدرجنننننة محكمننننة مننننام  القضنننننية مننننمك فنننني 11/6/2113

 الطعنننننين الحكننننن  تجعنننننل الحكننننن  رننننندارإ فننننني المشننننناركة منننننمك نو  المنننننمكور الحكننننن  رننننندارإ فننننني شنننننارق ننننننه 
 بنننند   نو  لننننه سننننبق مننننن الحكنننن  رنننندارإ فنننني قيشننننار  ن  يجننننوز ال عونننننه اثنننننين قاضننننيين مننننن رنننندر وك نننننه
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 الصننننادر/ 2/ رقنننن  القننننرار انعنننندام إعننننالن عليننننه يترتننننر الننننمر األمننننر دولننننة عمفننننوض القضننننية نفننننس فنننني ر يننننه
 عنننننننادةوأ  2121 لعنننننننام/ 293/ سنننننننا   رقننننننن  القضنننننننية فننننننني 24/1/2121 بتننننننناري  اإلدارينننننننة المحكمنننننننة عنننننننن
 .مجددا   الموضوع في للن ر األولى الدرجة محكمة لىإ الملف

 "لهذه األسباب"
 :يلي بما المحكمة حكمت

 .شكال   الطعن قبول: حوأ  

 المحكمة عن الصنننننننادر/ 2/ رق  فيه المطعون  الحك  انعدام عالنوأ  منه شنننننننطر في موضنننننننوعا   قبوله: ثانيا  
 األولى الدرجة محكمة لىإ الملف عادةوأ  2121 لعام/ 293 سا   القضية في 24/1/2121 بتاري  اإلدارية
  .مجددا   النااع في للن ر

 .المحاماة تعاب  مقابل  .ل/ 1111/و المصاريم ضدما المطعون  الجهة تضمين: ثالثا  

 18/5/1112ه الموافق 2221/  /   في علناً  وتلي صدر

 
 الج تجو فئيسالجإتشاف                           الجإتشاف                                    
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 م1112( لعام 1/ع/452القرار رقم )
 م1112 لعام( 451في الطعن ذي الرقم )

ارككككتخطت ةككككخااو فيجن  تمن حهن   3116/ لعام 6/ كن سانمن تأظيي ال اكعاب فسي /67إن الجادة /-
لشكككغل وظي و عضكككم اله لو التدفيإكككيو ةي ال اكعو وال اةكككل على ركككهادة كن جاكعو حخخى حن  عتبخ 

 عادلو كن سبل هذا الج لس.ك لس التعليي العالي هذه الشهادة ك
إن ييام الجدعي بتعديل ركككككككككهادته كن سبل كديخيو تعادل الشكككككككككهاداب ةي وزافة التعليي العالي وال  ث -

العلجي دون تعديل رككككككهادته كن سبل ك لس التعليي العالي  عد كلال ا  للشككككككخط الماجب تمةخه ةي الجادة 
دعي بيياكه بتعديل ركككككككهادة الدكتمفاه كن سبل / الجأمه عأها وأ  غ خ كن هذه الأتي و تجإككككككك  الج67/

/ كن 67كديخيو تعادل الشككككهاداب ةي وزافة التعليي العالي ةي ضككككمن اأرككككتخاط الصككككخيح المافد بالجادة /
 و كأاط ذل .3116/ لعام 6سانمن تأظيي ال اكعاب فسي/

 

 "باسم الشعب العربي في سورية"
 إن المحكمة اإلدارية العليا

بمقر مجلس الدولة  31/5/2121ه الموافق 1442ة التي عقدتها يوم األحد الواقع في  /  /في الجلسة العلني
 بدمشق بهيئتها المشكلة من السادة القضاة:

 رئيسا       المستشار سليمان مداح              

 المستشار حسام شويكي                  عضوا  

 عضوا         المستشار  حمد علي              

 مفوض الدولة القاضي حسن علي. بحضور

 

 ُتمثله إدارة قضايا الدولة.-إضافة لمنصبه-وزير التعلي  العالي والبحث العلمي ال هو الطاعأو:

 دكككككككض
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 : ) .ح( ُيمثله المحامي )ض.ق(.ال هو الجطعمن ضدها

 "المحكمة"
 .ت وبعد المداولةابعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاح

 إجراءاته الشكلية. ىعن استوفن الطإومن حيث 

ان من الوثائق المبرزة  ن وكيل الجهة المدعية تقدم بتاري  بن وقائع ممك القضننية تحصننل حسننبما اسننتإوحيث 
ن  بها عدد من الوثائق جاء فيها  ن المدعي سبق و  بدعو   مام محكمة القضاء االدارر مرفقا   7/01/8102

ومن  6/5/2114 ت االسالمية من كلية اإلمام األوزاعي بتاري اسنتحصنل على شنهادة الماجستير في الدراسا
عن ( 8220القرار رق  ) رنندر 25/11/2113  يتار بو  0/5/8117ث  حصننل على شننهادة الدكتوراك بتاري  

ادلة لشهادة لمدعي معلوزارة التعلي  العالي المتضمن اعتبار شهادة الدكتوراك في الدراسات االسالمية الممنوحة 
الممنوحة من جامعات الجمهورية العربية السننورية اإلسنالمي و رنوله صنناح الفقه ا تة اإلسنالمية في الشنريع

بالد الشننننننننام لءاية رنننننننندور قرار من وزارة التعلي  العالي المر  جامعة باشننننننننر المدعي التدريس في عليه وبناء  
ة وبالتالي كعضو ميئة تدريسي لة لشهادة الدكتوراك حتى يتمكن من التعيين بالجامعة الممكورةدجراء معاإيوجر 

تدريسننية  ئةيشننهادته ليتمكن من التعيين والعمل كعضننو م عديلوراقه الى وزارة التعلي  العالي لت تقدم المدعي ب
عادلة الدرجات العلمية رفضننننننننننن  معادلة شنننننننننننهادة  نه تفاج  ب ن لجنة الت ميل ومال   إلد  جامعة بالد الشنننننننننننام

بموجر  وذل  24/4/2114  يتار ( 882ام قرار مجلس التعلي  العالي رق  )حك ب دة لنه عمال  ئنالندكتوراك العنا
 .24/3/2113  يتار /ح( 0552المشكو منه ذر الرق  ) بالةتابقرارما 

من  ل ذبما يترتر على  إلءنائه طنالبنا  ثلنة بنالندعو  المنا تقندموكينل المندعى بنالقرار المنمكور فقند  قنناعنةولعندم 
التقدم ب المدعي و حقيةالقانونية آلثارك  منتجا   25/11/2113  يتار ( 8220) القرار رق  نتائج واعتبارلثار و 

( 8220موجر القرار )والمعادلة  رنننننننوال  ببطلر تعادل جديد لشننننننهادة الدكتوراك والماجسنننننننتير الحارننننننل عليها 
 24/4/2114  يتننار ( 882على  ن القرار رق  ) ك وا عي دعوكيننل المنند سسنننننننننننننن  دوقنن 25/11/2113  يتننار 

تسنننننوية  وضننننناع حملة الشنننننهادات الجامعية الصنننننادرة من كلية اإلمام األوزاعي الدراسنننننات  رنننننول المتضنننننمن 
لى اعتبار ع المدعيحالة  على يطبق والصادر عن مجلس التعلي  العالي ال اللبنانيةة في الجمهورية مياإلسال

 ن ات تعادله  و الحاالت التي ل  تصننننننننننننندر قرار  ىمنه نصننننننننننننن  على  ن تطبق  حكام القرار عل/ 4/المادة   ن
اسنتحصنل على قرار بمعادلة شهادات )الماجستير والدكتوراك( من الجهة المدعى عليها بموجر القرار  المدعي

نه يوجد حالة مماثلة  ( المطلوب الءا ك و 1954) للقرارق ببتاري  سنننا  ر 25/11/2113ي  ( تار /ت8220)
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/ لعام 712و / 8107لعام  762رارقليا )القند رنننننننننننننندر بهنا حك  من قبنل المحكمة االدارية الع ناعن للمندعي
8107). 

قانون تن ي  الجامعات والقرار على  ن  سنننننننننننا  يسننننننننننن ا تمن جهة االدارة ردت على الدعو  طالبة ردإومن حيث 
من  طىعتعادل مُ   رعتد بيُ  ال هن عن مجلس التعلي  العالي نصا على  الصادر 15/4/2114  يتار  /836/

تعديل ن التعديل الوحيد المقبول مو ال عضوية الهيئة التعليمة في الجامعات و   ر  عند التعيين في  ر جهة 
 .بءرض تسوية الوضع الوظيفي فقط ر يكون ل ر تعديل  الصادر عن مجلس التعلي  العالي و 

 14/3/2119تاري   133/1 ر الرق ذالمحاعمة  ردرت محكمة الدرجة األولى قرارما المطعون فيه  تيجةوبن
 لءاءأفي شننننطر منها و  وموضننننوعا   كال  قبول الدعور شنننن ىلإوالمر  لصنننن  فيه  2119لعام  /2132 سننننا  /
/ تنناري  2331/الجهننة المنندعى عليهننا واعتبننار القرار الصنننننننننننننننادر عن  24/3/2113تنناري  / 2331القرار /

 .حقية المدعي بمعادلة شهادة الدكتوراك فقط و  ثاركآل نتجا  م 25/11/2113

اشنننننننترط  رننننننننراحة فيمن يكون  2116/ لعام 6قانون تن ي  الجامعات رق  / / من69إن المادة /من حيث و 
 مال  لشنننننءل وظيفة عضنننننو الهيئة التدريسنننننية في الجامعة والحارنننننل على شنننننهادة من جامعة   ر   ن يعتبر 

 مجلس التعلي  العالي ممك الشهادة معادلة من قبل مما المجلس.

عي المطعون ضندك قام بتعديل شهادته من قبل مديرية تعادل ومن حيث إنه يتبيين من الوثائق المبرزة  ن المد
الشننننننننننننهادات في وزارة التعلي  العالي ول  يق  بتعديل شننننننننننننهادته من قبل مجلس التعلي  العالي وبالتالي ال ُيعتبر 

/ المنوك عنها سنننننننننننابقا  وال يءير من ممك النتيجة تمسننننننننننن  المدعي 69محققا  للشنننننننننننرط الواجر توفرك في المادة /
ن ضننننننندك بقيامه بتعديل شنننننننهادة الدكتوراك من قبل مديرية تعادل الشنننننننهادات في وزارة التعلي  العالي في المطعو 

مما يجعل طلبه  2116/ لعام 6/ من قانون تن ي  الجامعات رق /69ضنوء االشنتراط الصريح الوارد بالمادة /
لقيام وذل  دون اإل الل بحقه باالوارد باسنننننننننتدعاء الدعو  مفتقدا  لثسنننننننننا  القانوني السنننننننننلي  وجديرا  بالرفض 

 بتعديل شهادته من قبل مجلس التعلي  العالي.

 ومن حيث إن الحك  الطعين إذ سار على  ير النهج سالف المكر يكون متعيين اإللءاء.

 "لهذه األسباب"
 حكمت المحكمة بما يلي:

 : قبول الطعن شكال .حوأ  
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 : قبوله موضوعا  وألءاء الحك  الطعين.ثانيا  

 : قبول الدعو  شكال  ورفضها موضوعا .لثا  ثا

 / ل.  مقابل  تعاب المحاماة.1111: تضمين الجهة المطعون ضدما الرسوم والمصاريم و /فابعا  

 41/5/1112ه الموافق 2221صدر وتلي علينًا في   /  /
 

 فئيس الج تجو     الجإتشاف                               الجإتشاف                                  
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 مختارات من المبادئ

 المحكمة االدارية العليا  التي قررتها

 2 استمالك

ذه الأاججو عن ه لم  ال بالجطال و بلخاف ل أو ال اللنةاب حو  تتغيا الطعن بصككتمال اأوككتجنال حو الدعاوى التيإّن 
 وأ تإكككج  إّأ كن الجالً ن س دا  ب إككك ان حن هيأن هي الجعأ من ةي كعخ  تطب ق حاتام سانمن اأوكككتجنال الصكككتمال

 و ن تلد ي الدعمى كن ر خ هيأن   عل الدعمى كلدكو كن ر خ ة و وجديخة بعد اللبمل.
0 

ن العلاف الجإككككتجل  تل  ضككككجن كإككككاةو األفبع ن كتخا  إذا كانت الجإككككااو الزائدة عن ااجو الجشككككخو  اأوككككتجن ي ك
/ كن سانمن اأوككتجنالو ةإن اوككتجنال هذه الجإككااو الزائدة  عتبخ كن حعجال الأ   العام 6الجأصككم  عل ها بالجادة /

وي ق لل هكو اإلدافيكو التصكككككككككخ  بهكا تصكككككككككخ  الجكالك  بجلًكه بجكا ةي ذلك  البي  وأ  عتبخ هذا كلال ا  ألاتام سانمن 
/ كن الجخوكككمم التشكككخيعي الجذكمف سد حطلق يد اإلدافة بالتصكككخ  6وكككتجنال ب إككك ان حن الجشكككخ  ةي نص الجادة /اأ

 / بتل وجمه التصخ  بجا ة ها البي .6بالجإاااب الزائدة عن ااجو الجشخو  اأوتجن ي والجشجملو بأص الجادة /

7 

العلياو إأ حن اأجتهاد سد اوكككككتلخ على ان التدخل جائز لجن  إذا كان الجبدح حنه أ   مز التدخل حكام الج تجو اإلدافيو
  جل  اق اعتخا  الغ خ على اتي كس حو  جس المسه دون حن  جثل ابتدان بالدعمى.

ةي كعخ  اأوكككتجنال تعتبخ الجلاوكككي الأات و عن التما د والدكج ك دثو بج خد تصكككديق الجصكككمف التأظيجي وبعد حن 
بتصككديق الجصككمف التأظيجي ويصكك ح كيانا  ةأيا  سائجا    ب التعاكل كعه كمادة كتًاكلو   لخج الجلإككي إلى ا ز المجمد

 أ حن يتي التعاكل ك  العلافاب الجتمنو له كن  على ادة.

12 

 32 اإليفـادفي  

م 1/8/3112إن الجطكال كاب الجتعللكو بأ لكاب إ  كاد الجمةكدين خكافجيا  على ن لو الدولو حو بجأ و واعت افا  كن تافيخ -
تتي باللط  األجأبي الجدةم  على الجمةد حو بجا  عادلها بالل خاب الإكككمفيو اإكككب نشكككخة حوكككعاف الصكككخ  الخوكككجي لدى 
كصككككككخ  وككككككمفيو الجخكزي وبتافيخ التإككككككديد وذل  ل جي  الجمةدينو  وككككككمان كن حوةد ةي ظل سانمن ال عثاب العلجيو 

م حو وةلا  3112/ لعام 31ا  ألاتام سانمن ال عثاب فسي /م حو وةل1701/ لعام 01الصكككادف بالجخوكككمم التشكككخيعي فسي /
/و ب لعام 1016مو وتأوكيإكا  على ذل  ةلد حضك ى التجإ  باللخاف المزافي فسي /3112/ لعام 6ألاتام اللانمن فسي /

م أ حوكككككككككا  لكه وحضككككككككك ى اللخاف الجكذكمف ب تي الجلغى ولي  عد ثجو ك ال لتطبيله على الجمةدين الذين تتي 3113
 .3110/ لعام2م والجخومم فسي /3118/ لعام 6البتهي بعد التافيخ الجشاف إليه ةي الجخومم التشخيعي فسي /كط

36 

تتي كطال و الجمةد الذي   صككككل على كدة اإل  اد األوككككاوككككيو ويأهى إ  اده لعدم اصككككمله على الجيهل العلجي وك  له 
 21 كأاط ذل .-كدة اإل  ادبالتضاكن بخد ضعف األجمف والأ لاب الجصخوةو عليه حثأان 
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العبخة ةي اإكككككككككاب ن لكاب اإل  كاد الجطكالكب بهكا كن سبكل اإلدافة هي لتكافيخ الجطكال كو ولجا كانت الجطال و ةي الدعمى 
م ةإنه أ يتعّ ن اإكككككككككاب الأ لاب والجخت اب الجصكككككككككخوةو على الجمةد إّأ بتافيخ 1/8/3112الجكاثلو تجت سبل تافيخ 

ذل  أ تًمن ال هو الجدعيو ُكلزكو إّأ بدة  ضككككككعف الجخت اب والأ لاب الجصككككككخوةو على الت ميل وليس التإككككككديدو وب
مو ب إ ان حن كا سصده الجشخ  ةي 10/11/3117الجمةد خنل إ  اده والتي اددتها اإلدافة بجمجب كطالبتها بتافيخ 

ا ا الجأظمفة حكام اللضككككان م وتعدينته كن تطب ق حاتاكه على ججي  اللضكككك3110/ لعام 2الجخوككككمم التشككككخيعي فسي /
والتي لي  صكككدف بها سخاف سطعيو هم حن أ تإكككتثأى تل  اللضكككا ا الجلاكو كن تطب ق هذا الجخوكككمم التشكككخيعي الجذكمف 

مو وليس الجلصككككككمد حن تًمن هذه الجطال و سبل هذا التافيخو ولم حفاد 1/8/3112اتى ولم كانت الجطال و بعد تافيخ 
إذا حنه كن ر خ الجلبمل سانمنا  وعدأ  حن  تمن هأاال تجايز وحن تتي كعاكلو اللضكككا ا  الجشكككخ  ذل  لأص عليه ةكككخااو

وكانت الجطال و ة ها بالأ لاب سبل هذا التافيخ كعاكلو حك ز كن  1/8/3112التي وككم  تلام حكام اللضككان بعد تافيخ 
 مفو وهأا  أتي دوف اللاضككي اإلدافي بت إكك خهاللضككا ا الجلاكو ةعن  حكام اللضككان وكانت الجطال و بها سبل التافيخ الجذك

 للأصم  اللانمنيو لتصاد  كعه إفادة الجشخ  فيجا ابتغاه.

22 

 21 ضرائب ورسوم

اوكككككتلخ اأجتهاد على حن ييام الجتلف بتإكككككديد الضكككككخي و الجت للو على حعجاله إلى الدوائخ الجاليو بج ادفة كأه وسبل 
ا  على اله باوكككتخدادها ودون وسم  إ خاه عليه كن اإلدافة لتإكككديد الضكككخي و إساكو الدعمى بصكككددها ودون الت  ط خطي

كن إنذاف حو ا ز ااتياطي حو تأ  ذي حو بي  ألكماله كن حجل ت صكككككككك ل كبل  الضككككككككخي و  عتبخ إسخافا  كأه بصكككككككك تها 
 كأاط ذل .-و ولاطا  ل له ةي الجطال و باوتخدادها 

23 

ركككخط التصكككديخ نظخا  لووضكككا  واألادا  التي  جخ بها البلد و ن كان ك للا   إن تجإككك  ال هو الجدعيو بأنها لي ت لق
على حف  الماس  وأ  جتن نًخانه إّأ حنه أ  صكككح حن  تمن وكككب ا  ةككك ي ا  لنوكككت ابو لطل اتها باإلع ان كن ضكككخي و 

أإككك و ق ركككخط التصكككديخ باألفبا  ب إككك انها سد اللت األفبا و وهذه األفبا  ت لى خاضكككعو للضكككخي و إّأ ةي اال ت ل
المافدة بلخاف تشككككج لها بلانمن اأوككككتثجاف والذي  إككككتت   كعه إعجال ك اع ل رككككخط إلغان اأوككككتثأان باإلع ان  30%

الضكخيبيو وهذان الشخطان كتنزكان وحن عدم ت لق الشخط األول  وبغض الأظخ عن وبب عدم ت لله( و يدي اتجا  
 كأاط ذل .إلى عدم إعجال ك اع ل الشخط الثانيو 

26 

اوككككتلخ اأجتهاد على حن تإككككديد الضككككخي و خنل الإكككك خ بالدعمى دون ال صككككمل على إذن الج تجو ُ عتبخ إسخافا  كن 
الجدعي بصكككككك و التًليل الضككككككخيبيو إّأ حن ييام اإلدافة حثأان وكككككك خ الدعمى بإجخان زجخي كتجثل بصككككككدوف سخاف ا ز 

و إسخافا  كأه بصكك و التًليل الضككخيبي ب إكك ان حن تإككديد الضككخي و تأ  ذي ب ق الجدعي أ   عل كن تإككديده للضككخي 
 ةي هذه ال الو كا هم إأ دة  لإلجخان الزجخي الصادف ب لهو كأاط ذل .

إن الجتلف بضكككخي و الدخل الجلطم  ر خ كلزم سانمنا  بجإككك  س مد ووككك نب ك اوكككبيو وتلد ي بياناب الدوائخ الجاليو -
كجا هم ركأن الجتلف بضخي و األفبا  ال ييييو و ن تلديخ تل  األفبا  إّنجا يتي كن سبل  ب  ي حعجاله وحفبااه الإكأميو

ل ان بدائيو واوتلأافيو تشتل لدى الدوائخ الجاليو لهذا الغخ  ويتي تصأيل الجتلف بضخي و الدخل الجلطم  على هذا 
 األوا .

01 
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 00 القضايا العمالية

ادد ااأب اعت اف  3112/ لعام 01ن األوككككاوككككي للعاكل ن ةي الدولو فسي // ةي اللانم120إن الجشككككخ  ةي الجادة /
العاكل ب تي الجإكتل ل على وكب ل ال صخ والتل  د وارتخط ابتدان  ةي كطل  الجادة الجشاف إل ها حعنه حّأ  تمن غياب 

ه ل حوككك اب حو تعتخضكككالعاكل ناجي عن حوككك اب تمجب تبخيخه وذل  ب إككك ان حن الجشكككخ  سد اةتخ  حنه سد تماجه العاك
ظخو  تشككككككككتل سمة ساهخة ت مل دون الت اسه بعجله وتًمن بالتالي تل  األوكككككككك اب حو الظخو  واسعا    ب كعها تبخيخ 

 غياب العاكل.

07 

إّن األاتام الجلخفة سانمنا  على العاكل الجلت ي ل هو األجمف والتعميضككاب الجإككت لو له ُتطبق ذاتها على العاكل الذي 
 كأاط ذل .-هطاةاختثبت 

62 

إن سخاف اعت اف العاكل ب تي الجإككتل ل ليس كعصككمكا  كن الطعن حو بجأ ى كن إنزال اتي اللانمن ةي ادوده بل ي لى 
عخضككككككككو للتدس ق وك ن  للتج يص اتى يبل  ال ق كداه وتأخذ العدالو ك خاها أوككككككككيجا وحن الخسابو اللضككككككككائيو على 

من اإلدافي على اإلطن  وتشككككتل كختًزا  هاكا  وكأطللا  حوككككاوككككيا  إلعادة تصككككميب اللخافاب اإلدافيو كن حهي ك ادئ اللان
اللخاف اإلدافي و  لا  ان خاةه وتداعياته اللاطلوو و ن اللضككككان اإلدافي ةي بإككككطه لخسابته على سخافاب اإلدافة  شككككتخط 

وسائ  ةككككككك ي و وكعطياب تدة   اتى  تمن اللخاف اإلدافي بجأأى عن الطعن حن  تمن هذا اللخاف سد ةكككككككدف بأان  على
اإلدافة وتع أهكا على إةكككككككككدافهو ويتع ن حن تًمن هكذه المسكائ  اييييو كأإككككككككك جو ك  الجعطياب الخاهأو وكتماةلو ك  
األاتام التي تلخفها اللمان ن واألنظجو الأاةذة بهذا الشكككككككأن ةإذا تبّ ن وجمد خلل حو ثبت وجمد اعتنل بهذه المسائ  حو 

أد عل ها اللخاف اإلدافي حضك ى هذا اللخاف عخضه لخسابو اللضان اإلدافي ا ث  لمم اللاضي اإلدافي الجعطياب التي اوكت
بت ل ل المسائ  والجعطياب والدواة  التي تي اأوككككتأاد إل ها بإةككككداف اللخاف وكعايختها والتأ د كن وككككنكتها ةإذا اتضككككح 

ا ألذ التدخل إللغان هذا اللخاف اإلدافي الجع ب كتى وجمد ركمائب حةإدب ونكتها حو ع مب رمهت ة تها كان لزاكا  
 حة ح هذا اللخاف على طاولو ال  ث.

 إن دعمى انعدام اللخاف اإلدافي أ تلض  للجماع د الجلخفة إلساكو دعمى اإللغان.-

68 

لى  شكككككتخط لتإكككككميو وضككككك  العاكل حن  تمن كن العاكل ن اللائج ن على فح  العجل وحن   صكككككل على الشكككككهادة األع
الجطلمب تإكككككميو وضكككككعه عل ها بعد تع  أهو والجلصكككككمد بالعاكل هم كل كن ُ عّ ن بصكككككمفة دائجو ةي إادى المظائف 
الجل مظو ةي الجنال العددي لل هو العاكوو والجلصكككككمد بالتع  ن هم التع  ن بصكككككمفة دائجو  وةلا  إلجخاناب وحةكككككمل 

ى رهادة الدفاوو الثانميو حثأان ةتخة اوتلداكها الجيست وسبل التع  ن الجلخفة سانمنيا و و ن كمن الجدعيو سد اصكلت عل
ةككككدوف سخاف تثب تها   عل اصككككملها على الشككككهادة الجذكمفة سد تي سبل تع  أهاو ب إكككك ان حن ةكككك و العاكل أ تأطبق 

 عل ها خنل ةتخة اأوتلدام الجيست.

00 

مبا  ى هذا الإبب  عد اللخاف ةاسدا  ألهي حفكانه وكشلًل سخاف إدافي وكليي وكبب كشخو  يبخفه ويبأى عليه ةإذا كا انلض-
 07 بع ب كن ع مب الجشخوعيو.
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إن ثبمب بخانة العاكل كن التهجو التي ةكككدف سخاف ةككككخةه كن اللدكو اوككككتأادا  إل ها ب تي سضككككائي كتتإككككب الدفجو -
 اللطعيوو   عل كن اللخاف ةاسدا  لخكن الإبب وجديخا  باإللغان.

بإدافة ال هو العاكو  عد كن الجننكاب الجتخوكو لإكككككلطو اإلدافة وتلديخها وةلا  لجا تلتضكككككيه  إن إنهان تًليل العاكل-
 كصل و العجل واإن و خ الجخةق العامو كأاط ذل .

إن رككخطي الجصككل و والصكك و هجا كأاط سبمل الدعمى والطعن وحنه يتعّ ن اوككتجخاف تماةخهجا كا داكت الدعمى سائجو  -
 كن رخوط ك ارخة الدعمى حو الطعن وحوا  ةي سبملهجا.لًمنهجا رخط حوا  

إّن وكلطو اإلدافة ةي وك ب اللخاف الجع ب ت لى كا دام اللخاف كهددا  سضائيا  باإللغان لتتمخى بذل  إجخاناب التلاضيو -
دافة إلو ذا حوةككككد الطخيق اللضككككائي وجب ت صكككك ن اللخاف ةي كماجهو اإلدافة اتى أ ت لى العنسو ك تماو كن جانب ا

وكغللكو كن جكانكب األةخادو و ن ذلك  كخده إلى وجمب التمة ق ب ن ككا   كب حن  تمن لإلدافة كن اق ةي إةكككككككككن  كا 
يأطمي عليه اللخاف كن كلال و لللانمن وب ن وجمب اوكتلخاف األوضا  الجتخت و على اللخاف لذل  أ   مز لإلدافة و ب 

لعككام  23/ كن سككانمن ك لس الككدولككو فسي 31عل هككا ةي الجككادة // يمم الجأصكككككككككم  61اللخاف حو تعككديلككه إأ خنل /
 م.3117

82 

إن اعتجاد تافيخ ثبمب الع ز ةي إةكككاباب العجل بتافيخ إجخان اللبخة الطبيو  تمن ةي ر خ ك له اللانمني الإكككليي إذا 
  ددة لأإكك و الع ز انت اإلةككابو الجدعى بها ناججو عن ااد و ب إكك ان حن اللبخة الطبيو تًمن كاركك و لإلةككابو وك

ةلطو وعليه  عتجد تافيخ ثبمب اإلةكككككابو والذي هم تافيخ ال اد  ةي الدعمى الجاثلو حوكككككاوكككككا  ةي ت ديد تافيخ ثبمب 
 الع زو كأاط ذل .

72 

/ كن اللانمن األواوي للعاكل ن 126إّن ةك  اأوكتلدام الأجمذجي الجعجمل به ةي ال هاب العاكو وكأدا  للجادة فسي /
حخضك  العاكل الجتعاسد إلى كا هم وافد ةي اللانمن األواوي للعاكل ن ةي الدولو وعليه ةإن كا يأطبق على ةي الدولو 

 العاكل الدائي بلصم  اأنلطا  عن العجل واإلعادة يأطبق على الجتعاسد.

و ن  على الإككلطالصككخ  كن اللدكو( إلى اللدكو بأا-إن إعادة العاكل الجأتهيو عنسته المظيفيو  اأوكتلالو ال تجيو-
م إّنجا هي بجثابو تع  ن ك دد طالجا أ يمجد نص ةي 3112/ لعام 01التلديخيو الجأصكككككككم  عأها ةي اللانمن فسي /

اللانمن يلزم اإلدافة باإلعادة وبالتالي ةإن سخاف اإلعادة  إككككككخي كن تافيخ ةككككككدوفه طالجا حنه لي  صككككككدف وكككككك  ا  لللخاف 
 إنهان  لج عمله.الجتضجن إنهان العنسو المظيفيو حو 

76 

 111 عقد إداري

ةي اال ةككككدوف سخاف بإكككك ب األعجال كن سبل اإلدافةو  تمن التً يل اللانمني الصكككك يح لطلب تصككككفيو العلد كن سبل 
الجتعهد إّنجا هم الطعن بجشكككككخوعيو سخاف وككككك ب األعجالو وعليه أ  جتن ال تي بتصكككككفيو العلد إّأ بعد ال  ث بجدى 

عجال الجذكمفو وهذا  عأي حن الجتعهد يهد  بدعماه ضككككجأيا  الطعن بلخاف وكككك ب األعجالو كشككككخوعيو سخاف وكككك ب األ
 وتًمن ك تجو الدفجو األولى سد حخطأب بتص  تها العلد سبل البت بجشخوعيو سخاف و ب األعجالو كأاط ذل .

112 
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ي األوكككعاف هم اق سانمن اوكككتلخ اجتهاد ك لس الدولو بلإكككجيه اللضكككائي واأوكككتشكككافي على حن التعميض عن افت ا 
للجتعهكد و ن اأت كا  الجإكككككككككبق على ت ج كل الجتعهكد ت عكو ال كاد  الج اجئ واللمة اللاهخةو وذل  عن طخيق وضككككككككك  
نصككككم  تإككككتهد  اخكانه كن اله ةي التعميض ا ن  لتل التمازن الجالي للعلد بإككككبب الظخو  الطافئو حو نتي و 

مني الإكككلييو وسد وكككاف اأجتهاد على بطنن الشكككخط العلدي الذي يتضكككجن أفت ا  األوكككعاف إّنجا  لالف الجأطق اللان
إولاط الجتعهد اله ةي افت ا  األوعاف إذا جاوز افت ا  الإعخ ال د الجعلمل لجلال ته الأظام العامو ةضن  عن حن هذا 

 اب الجتعهد بن وبب./ كن اللانمن الجدني وييدي إلى إثخان اإلدافة على اإ128الشخط يتأاسض ك  حاتام الجادة /

كاداكت الجماد الجتعاسد على تمفيدها لصكككككالح وزافة الدةا    األفزا  الغضكككككو( تلدد حوكككككعافها ةي األوكككككما  الج ليو -
 .3110/ لعام 068/ كن اللخاف المزافي فسي /12بجمجب نشخاب حوعاف فوجيو ةإنها تأدفج ت ت اتي الجادة /

نزا  ور خ كعلمم الجلداف بتافيخ إساكو الدعمى ةإن ال ائدة اللانمنيو تًمن  طكالجكا حن التعميض الجطالب به كان كثاف-
اعت افا  كن تافيخ ةككدوف سخاف الج تجو اإلدافيو العليا  حو ا تإككاب سخاف ك تجو الدفجو األولى الدفجو اللطعيو( ول  ن 

 المةان التامو كأاط ذل .

111 

/ لعام 01/ كن نظام العلمد الجماد الصادف باللانمن فسي /61ادة /إّن ةإكخ التعهد بجلتضكى حاتام ال لخة /ب/ كن الج
يتميل على تلد ي طلب كن الجتعهد بعد كضككي كدة وككأو على تمييل األعجال كن سبل اإلدافة ب  ث يتضككجن  3112

  لهذا الطلب ح و ع افة تدل ةكككككككككخااو على فغ و الجتعهد ةي ال إكككككككككخو ةإذا لي يتلدم الجتعهد بجثل هذا الطلب ةإن ذ
  إكككخ على حنه أيزال كتجإكككتا  بالعلد وبخربته ةي كتابعو تأ  ذ األعجال ا أجا تذلل اإلدافة العي اب التي اوكككتدعت هذا 
التميلو وبجعأى آخخ ةإنه أ  جتن اةتخا  وجمد الخغ و لدى الجتعهد بال إككخ لج خد حن وككأو سد كضككت على تمييل 

 كأاط ذل .-اإلدافة لوعجال

116 

لي يتضككككككجأا حي كادة سانمنيو تمجب  3110/ لعام 068واللخاف / 3110/ لعام 8ا عاب وزافة الدةا  فسي /إّن سانمن ك 
/ 20الت  ط على الًشككككف الأهائي ةي علمد األرككككغال للجطال و ب خوساب األوككككعاف على رخاف كا نصككككت عليه الجادة /

اكو لأظام العلمد الجماد الصادف باللانمن الجتضكجن دةتخ الشخوط الع 3112/ لعام 201ال لخة  ح( كن الجخوكمم فسي /
و وبالتالي أ   مز حن تتجإككك  اإلدافة بخةض الدعمى تأوكككيإكككا  على حن الجتعهد لي يت  ط على 3112/ لعام 01فسي /

 الًشف الأهائيو كأاط ذل .

132 

 تج  طلمبو كأه ألةخاد الجالهد  الخئيإككي واألول للعلد اإلدافي هم تإكك  خ الجخةق العام ل تجتن كن تلد ي اللدكاب الج
 اةوو و ن كل كن طخةي العلد  الجتعهد واإلدافة( ركخكان ةي تإ  خ الجخةق العامو وذل  كله دون اإلخنل ب ق الجتعهد 
ةي ال صكمل على نإ و فبح كعلملوو و ن اإن الأيو التي   ب حن تًمن كتمةخة عأد الجتعهد عأد إبخام العلد اإلدافي 

بصكككمفة واضككك و ةي اعتدال األوكككعاف الجلدكو كن سبله للان تلد جه للجماد حو اللدكاب لإلدافةو    ب حن تت لى وتظهخ
ةإذا كا وجد اللضان حن األوعاف التي تي التعاسد اوتأادا  لها سد انطمب على ت اوز ل دودها الطبيعو الجألمةو ةإنه   د 

ا إذا كا ركتلت هذه األوكعاف ت اوزا  كن رأنه تبديد الجال ن إكه كدةمعا  إلعادة التمازن الجالي العادل لهذه العلمد وكّيج
 العامو كأاط ذل .

130 



 مجلس الدولة السوري

 

316 

إن اجتهاد اللضكككان اإلدافي سد جخى على حن الظخو  الخاهأو التي تجخ بها البند وكأعتإكككاتها على عجليو تأ  ذ العلد 
ة من وككككب ا  سانمنيا  ط لا  ألاتام الجاداإلدافي تشككككتل سمة ساهخة خافجو عن إفادة الجتعهد وأ يد له ة ها وتصككككلح ألن تً

( كن سكانمن العلمد الأكاةكذ لتبخيخ ككدة التكأخ خ ال كاةكككككككككل ةي تأ  ذ العلدو وأ  غ خ كن تل  الأتي و إبخام الجتعهد 02 
العلد ةي ظل الظخو  الخاهأو التي تجخ بها البند وعلجه بها ألن اتإكككككككككا  نطا  تل  الظخو  وركككككككككدتها وحثخها على 

أ  ذ تشككككتل ب د ذاتها عأصككككخ ك اجلو للجتعهد كهجا كان على دفجو عاليو كن ال يطو وال ذفو واللمل بغ خ عجليو الت
ذل  والتإكككليي كلدكا  بمجمد اللمة اللاهخة ُيل ق بالجتعهد الجلتزم ك  اإلدافة حركككد الضكككخف وكككّيجا وحنه كتعاون ك  اإلدافة 

عأهكا وييدي كن ا ث الأتي و إلى الصكككككككككعمبو بجتان إل  اد على خكدككو الجخةق العكام وي علكه حككام كغكاكخة هم بغأى 
 كتعهدين  لبلما األتزام ك  اإلدافةو كأاط ذل .

122 

صكا  عام وركاكل لإائخ اختصكا  ك لس الدولو به لو سضكان إدافي بال صكل ةي كأازعاب العلمد اإلدافيو هم اخت-
 التعاسد حو تل ق به.الجأازعاب الجت خعو عن العلد اإلدافي ومان التي تإبق عجليو 

اوكككتلخ اأجتهاد على حن علد الً الو باتصكككاله ال انبي بالعلد اإلدافي  عتبخ علد ةخعيا  و ن الأزا  اللائي ب ن اإلدافة  -
الجتعاسدة وب ن الجصككككخ  كصكككككدف الً الو الأارككككئ عن علد الً الو  عمد حكخ الأظخ فيه لج لس الدولو به لو سضكككككان 

 إدافيو كأاط ذل .

127 

إن تخاخي اإلدافة فداا  طمين  كن الزكن ةي إةكككداف سخاف وككك ب األعجال والتأ  ذ على اإكككاب الجتعهدو   عل كن ر خ 
الجلبمل حن ت لى الخابطو العلد و سائجو ب أهجاو وحن يت جل الجتعهد ةخو  التأ  ذ ةي اال التأ  ذ على اإككككككابهو كأاط 

 ذل .
122 

لجتتمب وللن كان ر خ كألم  ةي الج ال العام بإكككككبب جأم  اإلدافة عادة إلى اوكككككتلخ اأجتهاد على حن العلد ر خ ا-
إث اب فوابطها التعاسد و بالًتابو إّأ حن تأ  ذ األعجال كن سبل الجتعهد بأان على تًليل رككككككك مي كن اإلدافة استضكككككككته 

الجلخفة ةي حنظجو العلمد  الضككككخوفة والظخو  الطافئو التي حااطت بالعجل التي لي تتإكككك  أت ا  األةككككمل واإلجخاناب
  عل الطخة ن حكام علد ةعلي يختب كاةو اآلثاف اللانمنيو الأارككككككلو عأه وذل  ط لا  لجا جخى عليه اأجتهاد ةي ك لس 

 الدولو بلإجيه اللضائي واأوتشافي.

اللضككككان  ةإنه حضككككيل إلى ك تجو 3117/ لعام 23( كن سانمن ك لس الدولو فسي /12-8ط لا  ألاتام الجادت ن   -
صكككككاةكككككها بالأظخ ةي وكككككائخ الجأازعاب اإلدافيوو وسد عخ  ةله اللانمن العام اختصكككككا  جديد يتجثل ةي اختاإلدافي 

الجأازعو اإلدافيو بأنها تل  اللائجو ك  إادى ال هاب العاكو وكانت نارككككلو عن كإككككألو لها عنسو بالجصككككل و العاكو 
ل تطب ق فوابط اللانمن العام على تل  الماسعوو و ن وجمد هذه وتصككخةت اإلدافة بشككأنها بمةكك ها وككلطو عاكو كن خن 

 صا  كأعلدا  لج لس الدولو به لو سضان إدافيو كأاط ذل .ختالجأازعو   عل اأ

102 

صكككا  لدى ك تجو الألض هي الجلتصكككو سانمنا  ةي ت ديد الجخج  اللضكككائي الجلتص للأظخ ختإن رخةو تأاز  اأ -
 صا  فيجا ب ن اللضان اإلدافي واللضان العادي.ختد التأاز  اإل  ابي حو الإلبي على اأبأوا  الأزا  ةي اال وجم 

 لتص ك لس الدولو به لو سضكان إدافي ةي الجأازعاب الأارلو ب ن اإلدافة والجتعهد ةي اال ات اعها حولمب الشخان -
مب تأك ن ااتياجاب ال هو العاكو عن الج ارككككككخ لتأك ن ااتياجاب الجخةق العام الذي تتملى إدافتهو وككككككّيجا وحن حوككككككل

106 
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طخيق الشكككككخان الج اركككككخ  ال اتمفة(  لمم على ت ادل اأ  اب واللبمل ب ن اإلدافة والجتعاسد كعها عن طخيق ت خي ل ان 
 الشخان عن الإعخ األنإب الجنئي لإلدافة وذل  لتأك ن اأاتياجاب بالإخعو الجطلمبو وبأولمب ك إطو كأاط ذل .

ن تلاضكككي ةخو  األوكككعاف حو التعميض اللانمني الجلخف بجمجب حنظجو حاتام العلمد لدى وزافة الدةا  هم حن األةكككل ح
 لمم الجتعهد بتأ  ذ العلد وةق الجماةكككككك اب والشككككككخوط الج ددة فيه وبدةتخ الشككككككخوط اللاةككككككو والعاكوو و ن افتًاب 

لاسه للتعميض الجذكمفو وحوكككككا  ذل  عدم الجتعهد ألعجال الغ  وثبمب ذل  ب تي سضكككككائي سطعي   مل دون اوكككككت 
 إكتانيو اأوتأاد إلى ييجو علد و اييييو يتي اتلاذها حواوا  أاتإاب ةخو  األوعاف الجلخفة سانمنا و كأاط ذل .

161 

إن ك اضككككخ اأوككككتنم األولي والأهائي التي تأظجها اإلدافة أ تعد ك اضككككخ فوككككجيو وأ تتجت  باللمة الثبمتيو ب  ث أ 
تن إث اب عتإككككها إّأ بالتزويخو ب إككككك ان حن الج اضكككككخ والضكككككبمط الخوكككككجيو إّنجا ُتأظي كن سبل الضكككككابطو العدليو  ج

وال هاب التي تجأح هذه الصك و بجمجب ةكتمال ونصكم  تشكخيعيو خاةككوو و ن نظام العلمد الأاةذ سد خن كن الأص 
لعاكو أ تعدو عن كمنها وثائق فوجيو بص تها على ذل  ةكخااوو وعليه ةإن ك اضكخ اأوكتنم التي تأظجها ال هاب ا

ةادفة عن جهو عاكو وهي ذاب طاب  ةأي ويجتن إث اب عتس كا وفد ة ها باللبخة ال أيو وبالمثائق الخوجيو الجعادلو 
 األخخى.

162 

د وهي أ هإن انتشككاف وبان كمفونا أ  شككتل اوككت الو كطللو تعطي الجتعهد ال ق ةي الجطال و باإلع ان كن تأ  ذ التع
 160  عدو عن كمنه وب ا  لتبخيخ كدة التأخ خ ةي اال اصملهاو كأاط ذل .

 عتبخ علدا  اإل  اف إدافيا  تتمةخ فيه كلدكاب العلد اإلدافي إذا كان كبخكا  ك  جهو عاكو ويهد  إلى تإك  خ كخةق عام 
ودةتخ الشكككككخوط العاكو الصكككككادف  3112عام / ل01وكان سد تي اأوكككككتأاد ةي كلدكو العلد إلى حاتام نظام العلمد فسي /

الأاظي لعلمد  3112/ لعام 01ب إكككككك ان حن خضككككككم  العلد ألاتام اللانمن فسي / 3112/ لعام 201بالجخوككككككمم فسي /
ال هاب العاكو إّنجا  عأي كأح جهو اإلدافة اكتيازاب وووككككائل الإككككلطو العاكو الجأصككككم  عل ها ةي اللانمن الجذكمف 

كألمةو( اتى لم لي يأص على تل  الشككككخوط اأوككككتثأائيو ةككككخااو ةي كتن العلدو و إن تل    رككككخوط اوككككتثأائيو ر خ
الشكككككككخوط اأوكككككككتثأائيو الغ خ كألمةو حةكككككككك  ت كجأماو ُاًجا  ل هو اإلدافة وذل  بج خد تأظيي العلد بأان على حاتام 

تأج خ علافاب ال هاب العاكوو / كن سانمن العلمد اددب آليو 02وكككككككككّيجا حن الجادة / 3112/ لعام 01اللكانمن فسي /
وهذا يدل على حن نيو الجشككخ  ات هت ةككخااو إلى إخضككا  علمد إ  اف علافاب ال هاب العاكو ألاتام سانمن العلمدو 

 كأاط ذل .

101 

 106 مجالس التأديب

خه إّنجا تي نش إن ييام الج ال  عضم اله لو التدفيإيو( باوتنل ال  ث الجلدم للأشخ ةي ك لو ال اكعو كن كتاب آخخ
 جثل إخنأ  جإككككيجا  بماج اب وكلتضككككياب وظي ته كعضككككم ه لو تدفيإككككيو بال اكعوو ويتأاةى ك  األكانو العلجيو التي 
  كب حن تًمن فائكد كككل بكااككث ةي العلي ةي ججي  ك كاأتككه وةي ركككككككككتى حدوافه وعلى األخص بككال كاكعككوو األكخ الككذي 

  إتمجب كإانلو الج ال تأديبيا و كأاط ذل .

108 
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313 

إن ييام الج ال /عضكككككم اله لو التدفيإكككككيو/ بالتميي  على كماةلاب الأشكككككخ لج جمعو كن األب ا  التي كانت تخد إلى 
صكككككككا  األةككككككك ل  تمن سد حخل بماج اته ختالج ج  دون حن  تمن ااةكككككككن  على ت ميض بذل  كن سبل ةكككككككااب اأ

 عليه بجمجب سانمن العلمباب العامو كأاط ذل .المظيفيو وحن كا ةدف عأه كن حةعال تشتل جخكا  جزائيا  كعاسب 
183 

 186 مخالفـات بناء

إن وأ و اللضككككككان اأدافي ةي بإككككككط فسابته لت ديد كدى وككككككنكو التخاخيص بالبأان التي تصككككككدفها ال هاب اإلدافيو -
دفاوكككتها  لتي يتملىالجعأيو لي تًن ةي يمم كن األ ام ساةكككخة على ب ث الأمااي اللانمنيو بجأأى عن الجإكككائل ال أيو ا

خبخان كن الجهأدوككك ن الجلتصككك ن ةي ضكككمن اللمان ن واألنظجو الأاةذةو ب إككك ان حن الجإكككائل اللانمنيو ةي التخاخيص 
إنجا تخت ط بمرككائح أ ان صككام لها بالجإككائل ال أيو ةي تل  التخاخيص وحنه أ  إككمغ البتو حن يتأصككل اللضككان اإلدافي 

 ةي هذا الج ال.كن دوفه األة ل ةي بإط فسابته 

كن ر خ ال ائز حن يتي كأح ال هو الجدعيو اإلةادة كن خنل التخخيص لها بطابق فاب  إضككككاةي ةي ا ن يتي ت ج ل -
حع ان خطخ إساكو الطابق الجذكمف الإككتان اللاطأ ن ةي البأان طالجا سد ثبت حن إرككادته سد ب أت على عدة ارككتخاطاب 

 نشائيو وسد تضخ بها.ةأيو لها عنسو ك ارخة بالإنكو اإل 

188 

إن العبخة ةي ت ديد ييجو عاكل الجأ عو هي للييجو الجعتجدة وةق اللخافاب التي وككج ت بتإككميو تل  الجلال ابو كأاط 
 170 ذل .

صككككا  ك لس الدولو به لو سضكككان إدافي بال صككككل ةي اختإن اجتهاد اللضكككان اإلدافي كإكككتلخ كأذ حكد بع د على حن 
صكككككككا  عام وركككككككاكل لإكككككككائخ اختالجتعللو بإلغان اللخافاب اإلدافيو وكأها فخص البأان والهدم هم  الجأازعاب اإلدافيو

 الجأازعاب الجت خعو عن اللخاف اإلدافي واإلجخاناب واللخافاب اإلدافيو الإابلو لصدوف اللخاف اإلدافي.
311 

 316 في الطعون الواقعة باألحكام الصادرة عن المحاكم المسلكية

أ  ك ا جو الج ال كن سبل اللضكككككككان ال زائي الجلتص بلخاف كتتإكككككككب الدفجو اللطعيو يأ ي كبخف اإلاالو إن ثبمب ك
 ك ددا  إلى اللضان ال زائي ب إ ان حن ال عل أ يناق إأ كخة واادة.

 اصككا  الج تجو الجإككلًيو ب إكك انهاختإن الجطال و باألجمف والتعميضككاب عن ةتخة ال لان خافج المظي و تلخج عن -
 صا  الج تجو اإلدافيو.اختكن 

318 

ليس هأاال كا  غل يد الج تجو الجإلًيو ةي ةخ  علمبو كإلًيو حرد كن العلمبو التي ساكت اإلدافة ب خضها ةي اال 
تجت إاالو العاكل إلى الج تجو الجإككككلًيو طالجا حنه تبّ ن للج تجو حن العلمبو الج خوضككككو كن اإلدافة أ تتأاوككككب ك  

دفة عن الج ال وحن جزانه عأها هم علمبو حرككككدو وعلى حن يتخاةق ذل  ك  طي العلمبو الج خوضككككو كن األةعال الصككككا
 اإلدافة بجا تختب عل ها كن آثاف وةلا  للاعدة حنه أ   مز ةخ  علمبت ن عن ال عل الماادو كأاط ذل .

311 
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319 

ي وفيجا إذا كانت األةعال الجأإمبو للج ال  عمد للج تجو الجإكلًيو حكخ التثبت كن كمج اب اإلاالو إلى اللضان ال زائ
 310 تشتل جخكا  جزائيا   إتأهل اإلاالو إلى اللضان ال زائي كن عدكهاو كأاط ذل .

إن إوكككلاط الدعمى العاكو ب ق الج ال لشكككجمل كا نإكككب إليه بالع م العام أ يمةكككد ال اب حكام كإكككانلته كإكككلًيا  -
 لًي.أوتلنل ال خم ال زائي عن ال خم الجإ

إن انتهان خدكو العاكل الج ال  اعت افه ب تي الجإكتل ل كثن ( أ  جأ  كن كإانلته كإلًيا  وةخ  علمبو ال خكان - 
 كن العجل لدى ال هاب العاكو ب لهو كأاط ذل .

318 

اإلفهاب  الجتعلق بلضا ا 3113/ لعام 17إّن ثبمب إدانو الج ال ب خم كن ال خائي الجأصم  عل ها ةي اللانمن فسي /
  إتمجب عزله و سصانه عن تملي المظائف العاكوو كأاط ذل .

331 

إّن الجإككككيوليو ال زائيو كإككككتللو عن الجإككككيوليو الجإككككلًيو و ن ال عل الذي أ  شككككتل جخكا  جزائيا   جتن حن  شككككتل -
 كلال و كإلًيو.

 ا  ل أ يو وتشكج له بالع م العام  تمن وبإن ييام الج ال بالتعاكل ك  كعلبي الجعاكنب وتمجيه التهجو له بالخركمة ا-
 لمض  ن إه كمض  ربهو خنل كجافوو عجله المظي ي وأ  جأ  كن كإانلته كإلًيا و كأاط ذل .

332 

إّن الجإكككانلو الجإكككلًيو كإكككتللو بطبيعتها وحفكانها وحهداةها عن الجإكككانلو ال زائيو باعت اف حن الجإكككانلو الجإكككلًيو 
العاكو ووض  األةعال الصادفة عن العاكل حكام ك هخ وفسابو الإلطو التأديبيو التي تجّ ص  تهد  إلى اجا و المظي و

وتدسق بأةعال الج ال لبيان كدى انإكككككككك اكها ك  الماج اب الج خوضككككككككو عليهو وكدى بعدها عن الج ظمفاب الجتمجب 
 ن إه ةي كماطن الش  والخي و.ابتعاده عأها ب  ث حنه كن الجتع ن على العاكل اأبتعاد عن كل كا كن رأنه وض  

330 

إن الجإككانلو الجإككلًيو   ب حن ُتبأى على كإككمراب سانمنيو ووسائ  كاد و سائجو ةعن  ب  ث حن خلم اأوف  كن حي 
دل ل كلبمل سانمنا  ُ ش خ إلى ييام العاكل بأي خطأ حو زلو كإلًيو حو وض  ن إه كمض  الشبهو حو افتًابه ألي عجل 

 ل بماج اب المظي و   عل كن إ لا  ال زان الجإلًي ب له ر خ سائي على حوا  سانمني وليي.كن رأنه اإلخن 
321 

إن را و اللضككككككان التأديبي وكبتغاه هم تلميي اأعمجاج الذي  صكككككك ب وككككككلمال العاكل و نزال العلاب الجأاوككككككب للذنب 
الج خوضكككككو ب ق العاكل الج الو كأاط الجلتخ  كن جان هو وبالجلابل   ب حأ  تمن هأاال رلم حو ركككككطط ةي العلمبو 

 ذل .
322 

إن الجشكككّخ  حوجد الج ا جو الجإكككلًيو للعاكل بالدولو سبل الجنالو ال زائيو كموككك لو اجا و له كن الجنالو والتمييل 
 326 إلى حن يتي الت لق كن افتًابه ةعن   شتل جخكا  جزائيا   إتمجب إاالته إلى اللضان ال زائي الجلتص.

 اع ل سمان ن الع م العام يأ صخ حثخها ةي العلمبو ال زائيو واألةعال ال خكيو التي تلمم عل ها دون حن  جتد هذا إن ك-
ن  الجإككيول ت ن كن ا ث األفكان والطبيعو واألهدا  الجأشككمدة هذا ةضككن  ختاأثخ إلى الجإككيوليو الجإككلًيو نظخا  أ

الجإككيوليو الجإككلًيو وعلى هذا الأهج تإكك خ هذه الج تجو كأذ حكد على عدم تضككج ن سمان ن الع م العام نصككا  بشككأن 
 بع د.

321 
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 عمد للج تجو وةي ضككمن ةككنا تها التلديخيو الجإككتجدة كن اللانمن كأح األوكك اب الجل  و التلديخيو لداة  الشكك لو -
 والخاجو واعتجادا  على كبدح تأاوب ال زان ك  الجلال و وكخاعاة كنبإاب اللضيوو كأاط ذل .

إّن تلخيخ كأ  ك كا جكو العاكل لعدم ك ا و األدلو حو لعدم ييام الدل ل الًاةي كن الأاايو ال زائيو أ ُ  ضكككككككككي اتجا  إلى 
عدم كإانلته كإلًيا  عن تل  األةعال كن الأاايو الجإلًيو أوتلنل كن  كن الجإيول ت ن كن ا ث الطبيعو واألفكان 

 والغا ابو كأاط ذل .
322 

عمى الجإكلًيو الجخت طو ب خم جزائي تإكلط بانلضان ثن  وأماب على ا تإاب ال تي ال زائي الدفجو اللطعيوو إّن الد
 326 كأاط ذل .

إّن الإلطو التأديبيو تإتأ ذ وأيتها بتميي  ال زان التأديبي وأ يمجد كا يبخف تميي  العلاب لجخت ن وعن ذاب ال عل ألن 
 327 ويو ةي التأديبو كأاط ذل .ذل   عد كلال ا  للج ادئ األوا

 302 متفرقـات

حاييو اإلدافة بتلاضكككي ييجو الجإكككااو الطابييو الزائدة عن الجإكككااو الج اعو والأاججو عن تعديل الصككك و التأظيجيو -
للجلإي الذي تي تلصيصه لل هو الجدعيو بدأ  عن اصتها كن العلاف الجإتجل و ب إ ان حن ال هو الجدعيو كان سد 

على العلد وسبلت بتل كا جان فيه كن حاتام وركككككككككخوط وكككككككككمان ل هو األاتام المافدة ةي كتأه حم ةي اللمان ن وسعكت 
والجخاوكيي واللخافاب الجإكتأد إل هاو كن ضكجن هذه اللخافاب ك ضخ ل أو تمزي  الجلاوي والذي نص على حاييو اإلدافة 

عأدكا يتي كأح فخصو بأان الجلاويو ولي  عد ُ لبل كن  بتلاضكي ييجو الجإكااو الطابييو الزائدة عن الجإااو الج اعو
ال هو الجدعيو اأات اج بال هل بأوككككككك اب العلد حو بماعثه حو اللمان ن واللخافاب التي اوكككككككتأد إل ها ألنها تدفال تجاكا  

  اةو جمان ه وحااطت علجا  بجضجمنه.

ها لجخاوككيي واللخافاب التي اوككتأد إل ها العلد حنكن ر خ ال ائز سانمنا  ال صككل ب ن نصككم  العلد ونصككم  اللمان ن وا-
 تشتل نإي ا  واادا  كتًاكن و كأاط ذل .

300 

 اوتلخ اأجتهاد على حنه  شتخط للبمل طلب الت إ خ تماةخ الشخوط التاليو:

   ب حن  تمن ال تي الجطلمب ت إ خه راكضا  رجمضا  اييييا .-1

   ب حن  تمن الغجم  ةي كأطم  ال تي.-3

  ب حأ يتلذ طالب الت إكك خ كن الت إكك خ ووكك لو إلدخال تعديل على ال تي والجإككا  بلمة اللضككيو الجلضككيو و ّأ -2
  ان ةي ذل  إخنأ  بلمة األكخ الجلضي به.

361 

إن اأجتهاد سد اوكتلخ على حنه ُ شكتخط أنلطا  اللصمكو حأ تًمن حو اب اأنلطا  سد طخحب بعد ختام الج ا جو إذ -
بخ اللصككككي اآلخخ سد ا تإكككككب الا  بلتام الج ا جو بجماجهو اللصكككككي الجاثل ةي الدعمى حو التجث ل ة ها على وجه ُ عت

 ة يح.
360 
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321 

إذا تمةي حاد اللصككمم حثأان الدعمى واوككتجخ ك اكيه ي ارككخ الدعمى نيابو عأه دون حن  لبخ اللصككي اآلخخ بالمةاة -
 ي ال اضخ ر خ عالي بييام الإبب الجمجب أنلطا  اللصمكو.ةن ُي طل ال تي الصادف ةي الدعمى كتى ثبت حن اللص

إن اللصكككككككمكو ةي دعمى إلغان اللخافاب اإلدافيو حو إعنن انعداكها هي خصكككككككمكو ع أيو ك لها اللخاف اإلدافي دون -
 األت اب إلى الجعأ  ن باللخاف.

ك ل هذا اللخاف وحطخاةه كلتل وو وكان  إن ةككدوف اتج ن كتأاسضكك ن بشككأن سخاف وااد أ  عد وككب ا  لننعدام طالجا حن-
 لًل سضيو واسعها وظخوةها ودةمعها التي سد تلتلف عن بعضها ال عضو كأاط ذل .

إن األت كا  بججكافوكككككككككو كهأكو الج كاككاة    كب عن الزوجكو ال ق ةي كعاز زوجها الجتمةى وكككككككككأدا  ألاتام سانمن 
 /ج كأهو كأاط ذل .117ادة /ب والج71التأك أاب اأجتجاعيو وةق حاتام الجادة 

301 

الجتمةى  عتبخ كلدكا  كن ر خ ذي ةكككك و ب إكككك ان حن -الجطعمن ضككككده-إن تلد ي طلب الت ديد كن سبل وك ل الجدعي
كن ااأب انتهان المكالو وةاة المك لو و ن هذه الأتي و أ تغل كن يد وفثو الجدعي الجطعمن ضده بتلد ي طلب ت ديد 

 ةمل الجلخفة بهذا الشأن. كأاط ذل .أوتلأا  الطعن وةق األ
302 

إّن اأنعدام ب إكككككب كا ذهب إليه ال له واوكككككتلخ عليه اأجتهاد اللضكككككائي هم ةلدان ال تي اللضكككككائي فكأا  كن حفكان 
وجمده كصدوفه كن ساض  ن بدأ  كن ثنثو سضاة حو ةدوفه دون تميي  حعضان الج تجو عليه حو ةدوفه كن رلص 

لضككان حو ارككتخال حاد سضككاة الج تجو التي نظخب الجأازعو ةي كخالتها األولى وسضككت فيه كمضككمعا  زالت عأه وأ و ال
 ةي ال تي الصادف بالدفجو الثانيو ة ها حو ةدوفه على رلص كتمةى سبل فة  الدعمى.

إن ةككدوف اتج ن كتأاسضكك ن حادهجا ةكككادف عن ك تجو اللضككان اإلدافي وكتتإككب الدفجو اللطعيو والثاني ةكككادف -
 عن الج تجو اإلدافيو العليا أ  عتبخ وبب كن حو اب اأنعدام ا ث حن لًل سضيو ظخوةها وكعطياتها وحو ابها.

300 

إن الأزا  الكدائخ امل ادعكان بمجمد كلال و كن سبل ال هو الجدعيو للخافاب وتعليجاب ةكككككككككادفة عن وزافة اأستصكككككككككاد 
نمن ال جافال العاكوو كجا   عل كن الدعمى اعتخاضكككككككككا  على والت افة اللافجيو هي ليإكككككككككت ةي اييلتها كلال اب للا

 لس صكككا  كاختةخ  رخاكاب وكككأدا  للخاف إدافي وليس بإكككبب كلال و ججخكيوو وبهذه الجثابو ةإن الأزا  يدخل ةي 
 الدولو به لو سضان إدافيو كأاط ذل .

307 

ق بخان بل لها حن ت تي بلنةه حو تعدله بجا يت إّن الج تجو ليإت كلزكو باعتجاد تلخيخ اللبخة بالشتل الذي  لدكه الل
وسأكاعتهكا بعكد وزن كا ُسِدم إل ها كن المثائق واألوفا  واألدلو والدةم و على حن  تمن كا تمةكككككككككلت إليه خنةا  للتلخيخ 

إكككككتأد جكبأيا  على تعل ل وككككليي كدعجا  بال  و التي بجلدوفها سهخ فحي اللب خ اللائي على ك ض التلديخ ال زاةي حو ال
 إلى حوا  ر خ وليي كن الماس  الثابت حو ال ع د عن تلديخ الت عاب الجلتل وو كأاط ذل .

383 

إّن طلب إعادة الج ا جو إنّجا ُ لدم إلى الج تجو كصكككككدفة ال تي ولم ا تإكككككب ال تي الجذكمف الدفجو اللطعيو بخةض -
 ف عن الج تجو اإلدافيو العليا.الطعن الجلدم به كن سبل دائخة ة ص الطعمن كادام ال تي ر خ ةاد

إن ال تي ك ل طلب إعادة الج ا جو ةي هذه اللضكككككككيو ر خ ةكككككككادف عن الج تجو اإلدافيو العليا و ّنجا ةكككككككدف عن -
ك تجكو اللضكككككككككان اأدافي واستخن بتصكككككككككديق دائخة ة ص الطعمن لكذا ةإن تمجيه طلب إعادة الج ا جو إلى الج تجو 

380 
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من كمّجها  إلى ك تجو ر خ كلتصككو ب إكك ان حن الجخج  الذي يمّجه إليه الطلب هم اإلدافيو العليا ةي هذه اللضككيو  ت
صككا  هذه الج تجو بال صككل ةي طلب إعادة الج ا جو اختك تجو اللضككان اأدافي األكخ الذي يتع ن كعه تلخيخ عدم 

 ةي هذه اللضيو.

ي البت باللضككا ا الجعخوضككو حكام اللضكككان كن األةككمل التي  لمم عل ها اللانمن وت تي ُحوككس تطبيله هي الإككخعو ة
وعكدم تخكهكا كعّللكو ل تخاب زكأيكو طميلكو طكالجكا حنكه سكد تي تبلي  اللصكككككككككمم كمعكد جلإكككككككككاب الج ا جو وحبدوا دةمعهي 
وكإكككككتأداتهي واوكككككتًجلت الج تجو المثائق واألوفا  كاةو وت للت لديها ووكككككائل اإلث اب الجتااو سانمنا  ةن  تمن ثجو 

كد الأزا  و تااو ال خةككككككو كخة حخخى ألاد اللصككككككمم إلعادة طخ  الجمضككككككم  /اللضككككككيو/ كخة ثانيو حكام كبخف إلطالو ح
الج تجو ألنه ةي هذه اإلطالو وكك تختب حضككخاف ليس على حطخا  الأزا  ةلط بل على الأظام اللضككائي ن إككه كن تًخاف 

هي بشكككتل سانمني وت ادلما الجذكخاب عخ  الجمضكككم  أل ثخ كن كخة على الج تجوو ةطالجا تي اضكككمف اللصكككمم وتبليغ
فيتمن لزاكا  وضككككككك  نها و للأزا  وال  لملو دون إكتانيو إعادته لللضكككككككان بدعمى كبتدئو وهم كا ييدي إلى اوكككككككتلخاف 

 ال لم  والجعاكنب وأ تتأبد الجأازعاب إلى كا أ نها و.

371 

/ لعام 23( كن سانمن ك لس الدولو ال ديد فسي /12( والبأكد األول كن الجادة  8بجمجكب اتي ال لخة  و( كن الجكادة  
حضك ت الجأازعاب الأارلو عن تطب ق حاتام اللانمن األواوي للعاكل ن ةي الدولو باإلضاةو إلى ججي  حنظجو  3117

التمظيل واأوكككككككككتلكدام الجعجمل بهكا ةي ال هكاب العكاككو األخخى بجكا ةي ذلك  اللنةكاب الجكاليكو الأكاججكو عن األجمف 
صككا  اختاب للعاكل ن وكن ةي اتجهي ووككائخ الجأازعاب التي تأشككأ ب أهي وب ن حي كن ال هاب العاكو كن والتعميضكك

 ك لس الدولو به لو سضان إدافي لل صل ة ها وأويجا الج تجو اإلدافيو.

370 

/ كن 30الجادة / إّن األاتام الصككككادفة عن الج تجو اإلدافيو العليا أ تلبل الطعن بطخيق إعادة الج ا جو اهتدان  بأص
 378 .3117/ لعام 23سانمن ك لس الدولو فسي /

إن ييام ك م  الدولو بإعداد تلخيخه حكام ك تجو الدفجو األولى التي حةكككككككككدفب ال تي الجطعمن فيه وكشكككككككككافكته ةي 
 فإةككداف ال تي الصككادف عأها ت عل ال تي الطع ن وكأنه ةككدف كن ساضكك  ن اثأ ن كمنه أ   مز حن  شككافال ةي إةككدا

ال تي كن وكككككككككبق لكه وحن حبكدى فح كه ةي ن س اللضكككككككككيو كج م  دولوو األكخ الذي يتختب عليه إعنن انعدام ال تي 
 الصادف عن ك تجو الدفجو األولى و عادة الجلف إلى هذه الج تجو للأظخ ةي الجمضم  ك ددا و كأاط ذل .

211 

اركككتخطت ةكككخااو فيجن  تمن حهن  لشكككغل وظي و  3116/ لعام 6/ كن سانمن تأظيي ال اكعاب فسي /67إن الجادة /-
عضكككككم اله لو التدفيإكككككيو ةي ال اكعو وال اةكككككل على ركككككهادة كن جاكعو حخخى حن  عتبخ ك لس التعليي العالي هذه 

 الشهادة كعادلو كن سبل هذا الج لس.

عديل ل  ث العلجي دون تإن ييام الجدعي بتعديل رككهادته كن سبل كديخيو تعادل الشككهاداب ةي وزافة التعليي العالي وا-
/ الجأمه عأها وأ  غ خ كن هذه 67رككهادته كن سبل ك لس التعليي العالي  عد كلال ا  للشككخط الماجب تمةخه ةي الجادة /

الأتي و تجإكككك  الجدعي بيياكه بتعديل رككككهادة الدكتمفاه كن سبل كديخيو تعادل الشككككهاداب ةي وزافة التعليي العالي ةي 
 و كأاط ذل .3116/ لعام 6/ كن سانمن تأظيي ال اكعاب فسي/67المافد بالجادة /ضمن اأرتخاط الصخيح 
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