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 الملخص

تشمل إجراءات التقاضي اإلداري جميع القواعد التي تتعمق بإقامة الدعوى وتحضيرىا والنظر فييا والطمبات 

 .والدفوع

عدة سالمعتبار طبيعة النشاط اإلداري، فيو يتطمب األخذ باإل اً ولما كان بحث النزاع الذي تكون اإلدارة طرف

ستخالص القواعد والمبادئ التي تتناسب مع النزاع، ألن طبيعة نشاط اإلدارة المشرع والقاضي اإلداري، عمى ا

سبب وجود قضاء إداري مستقل، لمفصل بالمنازعة بما يضمن سير المرافق العامة وعدم عرقمة نشاطيا ىو 

 .وفي الوقت ذاتو يراعي مصالح األفراد

الت حول اإلجراءات ارية إلى طرح تساؤ ت التقاضي اإلدأدى النقص التشريعي الذي تعاني منو إجراءاوقد 

أمام القضاء اإلداري، ألن غاية  ياإتباعالالزم والقواعد المتعمقة باإلثبات من حيث وسائل اإلثبات والدفوع 

ال والتي  ،حماية مصالح األفرادمن رقابة نشاط اإلدارة ىي التحقق من امتثاليا لممشروعية، لالقضاء اإلداري 

وافر القواعد الشكمية إلى جانب القواعد الموضوعية التي ال تكفي وحدىا لتحقيق غاية إال بت ياقييمكن تحق

إال بتوافر القواعد الشكمية  ال تتحقق القانون اإلدارين العام، فمبادئ متيازات القانو ع من منح اإلدارة االُمشر 

 .التي تحدد الطرق القانونية المنظمة والسيمة لألفراد لمجوء الى القضاء

رغم من الدور الرئيس الذي قام بو القضاء اإلداري في الكشف عن قواعد إجرائية لسير الدعوى اإلدارية بما بال

يحقق المصمحة العامة والمصمحة الخاصة لمطاعن، إال أن الغموض ما زال يمف بعض قواعد اإلثبات أمام 

تساؤالت بشأن صالحية المحكمة محكمة العدل العميا، وخصوصًا ما يتعمق بالدفع بالتزوير، مما أدى الى 

 ،، وأدى الى صدور أحكام ثار حوليا جدلالعامة أو بإحالتو الى النيابة ذا الدفعبالبت بي
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ؤكد الحاجة الى وجود تنظيم تشريعي خاص بإجراءات التقاضي أمام محكمة العدل العميا بشكل عام مما ي

صياًل في ىذه األطروحة، وال سيما أن قانون محكمة وفي مجال الدفع بالتزوير تحديدا لألسباب المنوه عنيا تف

العدل العميا، لم يتضمن نصًا صريحًا يقضي بإلزامية تطبيق القواعد المنصوص عمييا في قانون أصول 

مما زاد من الجدل والخالف بخصوص القواعد الواجب اإللتزام بيا،  أو قانون البينات المحاكمات المدنية،

نصا في التشريع الناظم لعمل القضاء اإلداري لدى كل  حيثمشرع المصري والمبناني، وذلك خالفًا لما فعل ال

في التشريعات المنظمة  المعمول بيا  منيما عمى أن تطبق في غير الحاالت الواردة فييا النصوص

صفة بذلك تكون منحت أحكام ىذه التشريعات إلجراءات التقاضي واإلثبات في الدعاوى المدنية والتجارية، 

ستثنائية في التطبيق لدى القضاء اإلداري في حالة عدم وجود نص، أي أن تطبيق األحكام الخاصة ا

كميمية ال يرجع بإجراءات التقاضي بما فييا اإلثبات المدني والتجاري ممزمة لمقاضي اإلداري إال أن ليا صفة ت

اري ، لذلك لم يواجو القضاء اإلداري نعدام النص في التشريع الناظم لعمل القضاء اإلدليا إال في حالة ا

لدييما الصعوبة ذاتيا التي تواجيا محكمة العدل العميا بسبب عدم وجود نص صريح بالمجوء الى أحكام 

ما يتعمق بقواعد ووسائل اإلثبات وخصوصًا ما ًا في تشريعي اً قانون أصول الحاكمات المدنية مما سبب فراغ

ختالف ف ي اإلجتياد بخصوص صالحية المحكمة بالبت فيو أو بوقف الدعوى يتعمق بالدفع بالتزوير، وا 

حالة التحقيق بالتزوير لمنيابة العامة، وبالنظر لما لمتزوير من أثر عمى حقوق ومصالح األفراد ومراكزىم  وا 

القانونية، ومن أثر عمى عمل اإلدارة الذي يجب أن يبنى عمى حقائق صحيحة غير محرفة، ولما لمتزوير من 

في جعل قرارات اإلدارة بعيدة عن الحقيقة وال تصيب اليدف الذي صدرت من أجمو، وغيرىا من األسباب أثر 

التي تم التعرض ليا بالتفصيل في ىذه الرسالة، وعمى ضوء ما تقدم تم بحث ىذا الموضوع عمى النحو 

 :اآلتي
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الصمة، اسة والدراسات ذات تناول الفصل األول تحديد مشكمة الدراسة وعناصرىا وأىدافيا ومحددات الدر 

 عتمدت عمى األسموب التحميمي، والمنيجية المتبعة والتي ا

من خالل المحور  في دعوى اإللغاءالمؤثرة في خصوصية اإلثبات  العواملوفي الفصل الثاني تم بحث 

ثباتيا، وأثر االمتيازات التي تتمتع بيا اإلدارةالمتعمق في أثر  عيا بامتيازات تمت عمى الخصومة اإلدارية وا 

بسبب صالحياتيا باصدار قرارات تنفيذية بارادتيا المنفردة عمى توازن العالقة بين الخصوم،  القانون العام

ستئثارىا بحيازة الوثائق والسندات،وحيازة ىذه القرارات لقرينة السالمة  وتناول المحور الثاني اإلعتبارات  وا 

ستقالل اإلدارة في مواجية القضاء اإلداري ييا من حيث تأثير اى اإللغاء والعوامل المؤثرة عمالخاصة بدعو 

العالقة بين الخصوم، وعمى تنفيذ األحكام والقرارات الصادرة عن القضاء، وأثر طبيعة عمى ، و  اإلثباتعمى 

ارة لو فالقضاء اإلداري ال يممك أن يصدر أوامر لإلداستبدلذي يقتصر عمى إلغاء القرار دون احكم اإللغاء ا

الدعوى وفي إجراءات اإلثبات، وفي مقابل تناول مركز ودور الفرد في ، وتم بالمقيام بعمل أو اإلمتناع عنول

 هالجية المقابمة لدور الخصوم تم البحث في دور القاضي اإلداري في إثبات دعوى اإللغاء من حيث تحضير 

م بيا، والدور الذي قد يؤديو من خالل ة اإلستفيامية التي يتولى القيايمدعوى ولإلجراءات التحقيقو لوتوجيي

وقف تنفيذ القرار اإلداري الذي يعتبر ضمانة جوىرية لحق الدفاع، وكيف يستطيع القاضي اإلداري توظيف 

لمحيمولة دون  الزام الخصوم بتقديم البيناتدوره اإليجابي لمساعد الخصوم في إثبات دعواىم، من خالل 

 .ودوره في نقل عبء االثبات ونقض قرينة السالمة ،تعطيل الدعوى أو حجز أدلة اإلثبات

خصوصية قواعد وادلة االثبات في ىذه  وبالنظر لمخصائص الذاتية لدعوى اإللغاء تناول الفصل الثالث

من خالل المحاور الرئيسة التي تمثمت في تحديد الخصائص العامة ألدلة اإلثبات في دعوى اإللغاء الدعوى 

نسجامًا مع مبدأ حرية اإلثبات الذي يستجيب لمدور يد وسيمة ذات قيمة خاصة اعدم تحد تحديدًا من حيث
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لبحث بطبيعة اإلثبات وتم االتي يحوزىا األفراد  في دعوى اإللغاء وسائل اإلثباتو اإليجابي لمقاضي اإلداري، 

ت ، وبعد ذلك تم اإلداري الذي يأخذ موقعا وسطًا بين اليقين الثابت واإلحتمال الراجح وأثر ذلك عمى اإلثبا

لوسائل اإلثبات في دعوى اإللغاء من خالل تناول وسائل اإلثبات المنصوص  في المحور الثاني التطرق

عمييا في قانون البينات ودراسة مدى إستجابتيا لطبيعة دعوى اإللغاء ومدى صالحيتيا لإلثبات وما ىي 

لقواعد  اً مقترح اً تشريعي اً الباحثة أنموذج الوسائل المستبعدة من نطاق اإلثبات وفي أخر ىذا البحث قدمت

 .اإلثبات اإلداري

ة تمثمت في البحث اكم اإلدارية من خالل محاور رئيسخصص الفصل الرابع لبحث الدفع بالتزوير أمام المح

أنواع الدفوع و  التعريف بالدفوع في دعوى اإللغاء في المحور األول واشتمل عمى التعريف بالدفوع االدارية في

الشكمية والموضوعية والدفع بعدم القبول والعوامل المؤثرة في الدفوع أمام محكمة العدل العميا، وقد ُمنح الدفع 

البحث في ماىية الدفع بالتزوير وانواع  من خالل في المحور الثاني بالتزوير أىمية خاصة فقد تم تناولو

اة الرئيسة التزوير واألد ت عنصر اساسي لوقوعكون ىذا الدفع اجراء يتم داخل الدعوى ألن السندا، التزوير

منيما أي  منيما تأثير عمى مصالح األفراد، وكالىما عمل إرادي، ومن حيث أن كالً  في عمل اإلدارة، ولكل

التزوير ودعوى اإللغاء يكتفى بو بالضرر المحتمل، وتم بعد ذلك التعريج عمى أثر التزوير في إفساد 

اإلداري، وبعد ذلك تم بحث األثر المباشر لمدفع بالتزوير عمى دعوى اإللغاء، القرار عناصر صحة مشروعية 

، مما استمزم البحث في الدفع بالتزوير في في المحور الثالث من خالل تحديد التكييف القانوني ليذا الدفع

عميا في مصر ممبادئ التي أرستيا المحكمة اإلدارية ال، وتم التعرض ل التشريع اإلردني والمبناني والمصري

عمى ضوء التكييف القانوني لو، وعمى ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا من خالل كل ما تقدم تم تحميل 

من ية األردني والتعميق عمى ما ورد النصوص الخاصة بالدفع بالتزوير في قانون أصول المحاكمات المدن
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ء المقارن، و وتطبيقاتو في التشريعات والقضاوتنظيم تنافى مع طبيعة ىذا الدفع وتكييفوأحكام تتناسب أو ت

لقواعد الدفوع وخصوصًا الدفع بالتزوير التي ترى  اً تشريعي اً قترحت الباحثة أنموذجوفي نياية ىذا الفصل ا

 ضرورة تضمينيا في التشريعات األردنية،

التشريعي في  ة في أن النقصوالتوصيات وتمثمت النتيجة الرئيسص الفصل الخامس لمنتائج ص  وأخيرا خُ 

ختالف وجيات النظر في صالحية المحكمة نون محكمة العدل العميا أدى الى اقواعد اإلثبات والدفوع في قا

في البت بالدفع بالتزوير أو إحالتو الى النيابة العامة، وما إذا كانت أحكام قانون أصول المحاكمات ممزمة 

ة فقد تمثمت في نقطتين األولى ضرورة صية الرئيسل بمقتضاىا، وأما التو لممحكمة أم أنو ال مجال لمعم

عل التقاضي ، وذلك بج3122تعديل الدستور لعام اإلسرع في تفعيل اإلستحقاق الدستوري الذي قضى بو 

اإلداري عمى درجتين، والنقطة الثانية تتمثل في ضرورة وضع تنظيم تشريعي متكامل لإلثبات أمام محكمة 

عتباره دفعًا موضوعيًا يجب أن تفصل بو ص ما يتعمق بالدفع بالتزوير باخصو العدل العميا وعمى وجو ال

محكمة الموضوع، وأن جميع أحكام الدفع الفرعي بالتزوير التي تضمنتيا التشريعات المقارنة والتي طبقيا 

 .القضاء اإلداري في مصر تصمح لتبنييا والسير عمى مقتضاىا
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Abstract 

 

Administrative litigation procedures include all rules relating to the institution, 

preparation and consideration of action, motions and objections. 

Legislative shortage that the administrative litigation procedures experience led 

to raise questions about procedures and rules of proof in terms of means of proof 

and objection to be followed before the administrative judiciary, as the objective 

of the administrative judiciary in controlling the administrative activity to verify 

compliance with legality and protecting the interests of individuals cannot be 

achieved unless by the availability of formal rules as well as the substantive rules 

that are not sufficient alone to achieve the objective of the legislator in granting 

the administration privileges of public law, and the objective of the administrative 

law rules cannot be achieved unless by the availability of formal rules that 

determine organized and easy legal means for individuals to have recourse to 

judiciary. 

Although the main role played by the administrative judiciary in detecting 

procedural rules for the course of administrative action in order to achieve public 

and private interest of the objector, ambiguity still surrounds some rules of proof 

before the Supreme Court of Justice, particularly with regard to objection to 

forgery, which led to questions about the Court’s authority in deciding or 

referring to prosecution, and led to the issuance of controversial judgments, 

which emphasizes the need for a legislative organization special for the litigation 

procedures before the Supreme Court of Justice , especially that law of the 

Supreme Court of Justice did not include an express provision provides for the 

application of rules set forth in the Civil Procedural Law, which increased the limit 

of debate and disagreement on rules to be followed, contrary to the act of the 

Egyptian and Lebanese legislator, who provide in the provisions of such 

legislations an exceptional nature in application at the administrative judiciary in 

the absence of a provision therefore, the administrative judiciary at both of the 
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Egyptian and Lebanese legislators did not face the same difficulty faced by the 

Supreme Court of Justice  

Given the intrinsic properties of the revocation action, then addressed factors 

affecting the privacy of rules and evidence of proof through the main hubs 

exemplified by the determination of general properties of evidence of proof in 

the revocation action in particular in terms of not determining a mean of special 

value in consistent with the principle of freedom of proof that responds to the 

positive role of the administrative judge. The second hub addressed discussing 

the minimum limit presumed from means of proof possessed by individuals. The 

third hub specified for discussing the nature of administrative proof, which takes 

intermediate place between constant certainty and likely possibility and the effect 

thereof on proof. Then means of proof in revocation action were addressed by 

discussing means of proof prescribed in law of evidence, study of response to the 

nature of revocation action and validity for proof and what are the means 

excluded from the scope of proof. At the end of this research, the researcher 

presented a proposed legislative model for the administrative rules of proof. 

Finally, chapter V designated for results and recommendations and  the main 

recommendation exemplified by two points, the necessity of accelerating the 

enforcement of the constitutional entitlement of which the amendment of the 

Constitution of 2011 determined, by making the administrative litigation on two 

degrees. The second point is exemplified by the necessity of establishing an 

integrated legislative organization for proof before the Supreme Court of Justice 

particularly with regard to objection to forgery as regarding substantive objection 

on which the court of merits must decide, and all provisions of sub- objection to 

forgery in which comparative legislations include applied by the administrative 

judiciary in Egypt may be adopted and proceed there under. 


