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 التظلم اإلداري في فلسطين بين الوجوب والجواز

  في ضوء أحكام محكمة العدل العليا ةمقارن ةدارسة تحليلي
ــــــــ

 :مقدمة 

يعد التظلم اإلداري من اإلجراءات السابقة 
محكمة ) على رفع الدعوى أمام القضاء اإلداري

، كونه إجراء يتم من (ينالعدل العليا في فلسط
خالله مراجعة الجهة اإلدارية مصدرة القرار 
اإلداري محل النظر أو الجهة اإلدارية الرئاسية 

 .لها لمراجعة هذا القرار إما بإلغائه أو تعديله

اإلداري هو إعطاء وهذا يعني أن التظلم 
لجهة اإلدارية للتراجع أو تعديل فرصة أو تنبيه ل

النظر قبل اللجوء إلى  القرار اإلداري محل
 .القضاء

يقوم به  اويكون التظلم اإلداري إما اختياري  
الشخص المضرور طواعية واختيارا  أو يكون 

شرط لقبول الدعوى أمام  ها بمعنى أنإجباري  
القضاء اإلداري كما هو الحال في مصر، حيث 
نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة 

التظلم من بعض  المصري الحالي على ضرورة
القرارات اإلدارية قبل اللجوء إلى القضاء، ورتبت 
عدم قبول الدعوى في حال عدم التظلم من تلك 

 .القرارات

ا اختياري  أما في فلسطين فالتظلم دائم 
حيث ترك المشرع للشخص المضرور الباب 
مفتوحا  وفقا  لما يراه في مصلحته من التظلم أو 

فمن الممكن أن يرى  اللجوء مباشرة إلى القضاء،
الشخص أن التظلم دون جدوى بسبب تعنت 
اإلدارة وتمسكها برأيها بغض النظر إن كان قرارها 
على صواب أو خطأ، ففي هذه الحالة يتجه 
مباشرة إلى رفع دعوى أمام محكمة العدل العليا 

 .مطالبا  بإلغاء القرار اإلداري محل النظر

ام جدا  ويرتب التظلم اإلداري بنوعيه أثر ه
أال هو قطع ميعاد رفع الدعوى أمام القضاء 
اإلداري، ويكون هذا األثر في حال رد الجهة 
اإلدارية برفض التظلم وبالتالي تبدأ مدة جديدة 
يتوجب في خاللها اللجوء إلى القضاء، أو في 
حالة عدم الرد فقد رتب المشرع مدة محددة إذا لم 

لك بمثابة ترد الجهة اإلدارية على التظلم كان ذ
 .رفض ضمني لهذا التظلم

وعلى هدي ما تقدم نقسم هذا البحث إلى 
أربعة مباحث، نتناول في المبحث األول تعريف 
التظلم، ونخصص المبحث الثاني للحديث عن 
أنواع التظلم اإلداري، بينما نبين في المبحث 
الثالث الشروط الواجب توافرها في التظلم، وأخيرا  
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الرابع آثار التظلم، وذلك على نتناول في المبحث 
 :النحو التالي

 .تعريف التظلم: المبحث األول

 .أنواع التظلم: المبحث الثاني

الشروط الواجب توافرها في  :المبحث الثالث
 .التظلم

 .آثار التظلم: المبحث الرابع
 ـــــــــــــ

 المبحث األول
 التظلمتعريف 
 ـــ

التتتظلم اإلداري هتتو طلتتب يقتتدم بتتأي صتتيغة 
متتن صتتاحب الشتتأن، وهتتو التتذي صتتدر القتترار فتتي 
مواجهته، إلى الجهة اإلداريتة التتي أصتدرت القترار 
أو التتتتتتي ترأستتتتتها، يلتتتتتتمس فيتتتتته متتتتتن اإلدارة إعتتتتتادة 

 .(1)"أصدرته ذيالنظر في قرارها ال

                                                 

ربيع أنور فتح الباب، القضاء اإلداري، قضاء . د( 1)

فؤاد محمد عبد . ود 220، صـ2002/2002اإللغاء، 

الكريم، التظلم الوجوبي كشرط بقبول دعوى اإللغاء أمام 
ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، دار النهضة 

ري محمد السنوسي صب. ، د12، صـ 2002العربية، 

محمد، اإلجراءات أمام القضاء اإلداري، دار النهضة 

 وفي نفس المعنى  12، ص1991العربية، القاهرة، 

التجتتاء " وذهتتب التتبعض إلتتى أن التتتظلم هتتو
صاحب الشأن للجهة اإلدارية التي أصدرت القرار 

 .(2)"ة طالبا  منها تعديله أو سحبهأو الجهة الرئاسي

ن التتتتتتظلم اإلداري يعنتتتتتي إ :ويقتتتتول التتتتتبعض
عتتدم رضتتاء صتتاحب الشتتأن بتتالقرار التتذي علتتم بتته 
بواسطة النشر أو اإلعالن أو العلم اليقيني، فبتادر 
بكتابة هذا على شكل تظلم وأرسله لتددارة مصتدرة 
القتترار أو لرئيستتها طالبتتا  إعتتادة النظتتر فيتته وستتحبه 

حتتال علمتته  –ه، فمصتتدر القتترار متتن حقتته ءاأو إلغتت
أن يصتتتحر قتتتراره ويطهتتتره  –بعتتتدم مشتتتروعية قتتتراره 

متتن العيتتوب التتتي لحقتتته، بتتل يعتتد ذلتتك أفضتتل متتن 
إلغتتتتتتاء القتتتتتترار قضتتتتتتائيا ، إذ أنتتتتتته بتتتتتتذلك قتتتتتتد أظهتتتتتتر 
احترامتتتتته للقتتتتتانون، وتقتتتتتديره لوقتتتتتف القضتتتتتاء فغنتتتتتاه 

                                                                        

Dupuis (G) et José Guédon (M) et 
chrétien(p); Droit administratif, Armand 
colin, 1996,p.43 . 
Bandet (p); L’action disciplinaire, Berger le 
vrault,2001.p.101 . 
François lachaume(J);La fonction publique, 
Dalloz, 2è éd,1998.p.99.       

حسين إبراهيم سليمان، التظلم / بحث المستشار( 2)

اإلداري وكيف يساهم في تحقيق العدل، مجلة هيئة 

 ، يوليو22، س 171قضايا الدولة، العدد الثالث، رقم 
 .27، ص1999سبتمبر
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البحتتث فتتي شتترعية قتتراره، وأعتتاد للمتضتترر حقوقتته 
 .(3)ءعلى الذهاب إلى القضا دون إجباره

                                                 

ده، النظام القانوني للميعاد في دعوى رأفت فو. د( 3)

، 1991اإللغاء، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 

، وحرصاً من المشرع المصري على تقليل 167ص

الدعاوى أمام القضاء منح األفراد فرصة التظلم من 
القرارات اإلدارية تخفيفاً عن كاهل األفراد وأقل كلفة من 

لمصري في المادة ولوج القضاء، ولقد نص المشرع ا

من قانون مجلس الدولة المصري الحالي ( ب)فقرة 12

ال تقبل الطلبات المقدمة بالطعن في القرارات " على أنه
اإلدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً 

وذلك قبل التظلم إلى الهيئة ( 10)وتاسعاً من المادة 

لهيئات الرئاسية، اإلدارية التي أصدرت القرار أو إلى ا
وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم وتبين 
إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس 

 ".مجلس الدولة
و بينت المادة العاشرة القرارات التي يتعين التظلم منها قبل رفع 

 :الدعوى وهي

الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات  -1
ية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة اإلدار

 . أو الترقية أو بمنح العالوات

الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء  -2
القرارات اإلدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو 

 .االستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي
اء الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغ -2

القرارات النهائية للسلطات التأديبية، وتنفيذاً لنص 
القانون فقد أصدر سعادة المستشار رئيس مجلس 

بشأن  1972لسنة  72الدولة المصري القرار رقم 

إجراءات التظلم الوجوبي راجع المواد في كتاب 
محمد أبو العنين، إجراءات / الدكتور المستشار

، دار 2002، 1الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة، ج

وما بعدها، والجدير  221التوحيد للطباعة بالهرم ص

بالذكر قانون مجلس الدولة الحالي وقرار رئيس 
المجلس قد ألغيا قرار رئيس الوزراء الصادر في 

 .والخاص ببيان إجراءات التظلم اإلداري6/2/1922

مة القضاء اإلداري لقد عرفت محك
 هو التظلم ........ "بقولها المصري التظلم

في مجال استخالص ذوي الشأن لحقوقهم  األصل
ورفع الظلم عنهم باعتبار أن جهة اإلدارة وهي 
الخصم الشريف يتعين عليها أن تعطي الحق 
ألصحابه دون أن تكبدهم مشقة القضاء 

ج راءاته، يؤكد ذلك أن المشرع حرصا منه على وا 
تخفيف العبء على المضرور وتجنبه أعباء 
التقاضي اشترط لقبول دعوى اإللغاء في بعض 
األحوال أن يسبقها تظلم لعل صاحب المصلحة 
يحقق طلباته دون طرح المنازعة على 

 .(4)"القضاء

من القرار اإلداري  وبالتالي فإن التظلم
الذي شاب القرار المطعون  يتطلب بيان العيب

عليه، و من بين هذه العيوب االنحراف بالسلطة 
ساءة استعمالها، وقوام هذا العيب استعمال  هو وا 

السلطة لالنتقام والتنكيل بالموظف، وال جناح 
 بصدد اختصام القرار المتظلم  على المتظلم وهو

 
 
 
 

منه أن ينعته بهذا العيب، استعمال الموظف 
                                                 

تاريخ الجلسة  - 61لسنــة  - 20912الطعن رقم  (4)

22 \ 01 \ 2010 . 
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مصطلحات المتعارف عليها قانونا  العبارات وال
لنعت القرار ال يعد خروجا  على مقتضيات 
الوظيفة وال يصر سببا  يستوجب المساءلة، 
وأساس ذلك أن استخدام تلك العبارات ال يحمل 

 .(5) محل التجرير والتشكيك في جهة اإلدارة

 

أن التظلم اإلداري هو الذي  وتجدر اإلشارة
وجود عمل إداري يفرضه القانون، إذ يفترض 

مالءمته،  يخاصم صاحب الشأن مشروعيته و
وبهذا ال تعد االعتراضات أو التظلمات المقدمة 
في ظل غياب النص القانوني أو العمل اإلداري 

، بل هي مجرد لمحدد حصرا  بأنها تظلما  إداري اا
التماسات فقط ليس لها قوة االعتراض أو التظلم 

 .(6)القانوني
 

 

 

 يالمبحث الثان
 أنواع التظلم

                                                 

 \07تاريخ الجلسة  - 21لسنــة  - 610الطعن رقم  (5)

رقم  - 1رقم الجزء  - 21مكتب فني  - 1912 \12

 .221الصفحة 

انظر قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم (6)

 .، رام هللا، غير منشور2/2/2009جلسة  169/2001
 

 ـــ
 :تمهيد وتقسيم

تتنتتوع أنتتواع التتتظلم متتن حيتتث الجهتتة التتتي 
ينظتتتر إليهتتتا، فينقستتتم متتتن حيتتتث الجهتتتة التتتتي يقتتتدم 

ي ورئاستتتي، كمتتتا ينقستتتم متتتن تظلتتتم والئتتت :إليهتتتا إلتتتى
تظلتتم وجتتوبي واختيتتاري،  :إلتتى هلزاميتتتإحيتتث متتدى 

وذلتك  هوعلى هدي ما تقدم نبين كل نتوع علتى حتد
 :على النحو التالي

التظلم من حيث الجهة التي يقدم : المطلب األول
 .إليها

التظلم من حيث االلتزام القانوني : المطلب الثاني
 .بتقديمه
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 المطلب األول
 التظلم اإلداري من حيث الجهة التي يقدم إليها

 ـــــــــ

ينقسم التظلم اإلداري من حيث الجهة التي 
لذي يقدم التظلم ا :يقدم إليها إلى تظلم والئي وهو

إلى الجهة التي أصدرت القرار أو الشخص نفسه 
الذي قام بإصداره، وتظلم رئاسي، بمعنى أن يقدم 
التظلم إلى رئيس من أصدر القرار، وعلى هدي 

وذلك على النحو  هما تقدم نقدم كل نوع على حد
 :التالي

 الفرع األول
 التظلم الرئاسي

 ــــ

ى يتطلب التظلم الرئاسي لجوء المتضرر إل
رئيس من صدر عنه القرار اإلداري ليتظلم له مما 
أصدره مرؤوسه ويبين له ما يراه من عوار في 
هذا القرار، وبالتالي يتير هذا التظلم للرئيس 
مراجعة ما صدر عن مرؤوسه من قرار يراه 
صاحب الشأن بأنه مخالف للقانون أو فيه تعسف 

 .وافتراء عليه

التظلم  أي أن التظلم اإلداري الرئاسي هو
 .(7)الذي يقدم إلى رئيس مصدر القرار
                                                 

انظر قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  (7)

 .، رام هللا، غير منشور9/0/9332سة جل 362/9332

من قانون مجلس  12ولقد بينت المادة
الدولة المصري الحالي أن التظلم من الممكن أن 
يكون للهيئات الرئاسية للجهة التي أصدرت 

 .القرار

وهذا ما أكدته المحكمة اإلدارية العليا 
المشرع قد حدد على " حيث قضت بأنالمصرية 

وليس الحصر بعض المسائل التي سبيل المثال 
تختص محاكم مجلس الدولة على اختالف 
أنواعها ودرجاتها بنظرها والفصل فيها، ومنها 
القرارات اإلدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في 

وكذا  امة أو الترقية أو إنهاء الخدمة،الوظائف الع
واختص هذه النوعية من . القرارات التأديبية

الجهة  رية بضرورة التظلم منها إلىالقرارات اإلدا
 لها الرئاسية الجهة اإلدارية مصدرة القرار أو

المحددة في المادة  المواعيد وباإلجراءات خالل
ورتب على عدم . من قانون مجلس الدولة( 22)

 .سابقة التظلم قبل إقامة الدعوى جزاء عدم قبولها
ال يجوز أن  كذلك قرر المشرع أن هذه القرارات

وقف تنفيذها، أي أن الطعن عليها يكون يطلب 
باإللغاء فقط دون وقف التنفيذ، فإذا ما أقيمت 

لتنفيذ يغدو هذا الدعوى مشتملة على طلب وقف ا
 .(8) "الطلب غير مقبول

                                                 

الجلسة  تاريخ - 21لسنـة  - 22112الطعن رقم ( 8)

 .127رقم الصفحة  - 2011/ 01 / 01
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وهذا ما أفتت به الجمعية العمومية 
حيث قالت المصرية لقسمي الفتوى والتشريع 

التظلم ينقطع سريان هذا الميعاد ب ........."بأن
 أو هيئة اإلدارية التي أصدرت القرارإلى ال
ويجب أن يبت في التظلم قبل . الرئاسية الهيئات

ذا صدر . مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه وا 
القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر 
مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن 
. تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه

عاد رفع الدعوى بالطعن في القرار ويكون مي
الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء 

 .(9) "ةلستين يوما المذكور ا

ومن الممكن القول أن التظلم الرئاسي يعد 
من أحد األدوات الرقابية التي تراقب ما يصدر 
عن المرؤوسين، وبالتالي يكشف عن الخلل أو 

الء القصور أو التجاوز الذي قد يرتكبه هؤ 
المرؤوسين، أو يبين مدى التزامهم بالعمل 
تقانهم له بالصورة التي يتطلبها  خالصهم وا  وا 

 .القانون

 الهيئات إلى أن عبارة وتجدر اإلشارة
 الواردة بالنص عبارة عامة تشمل  الرئاسية

 
                                                 

تاريخ الجلسة  22سنة الفتوى  297الفتوى رقم  (9)

رقم الملف  12/2/1990تاريخ الفتوى  7/2/1990

 .700رقم الصفحة  762/2/16

 ،مللجهة التي يتبعها العامل المتظلالهيئة الرئاسية 
التي  إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة التظلم أو

التظلم إلى رئيس مجلس  يتبعها العامل يغنى عن
 .(10) الوزراء مصدر القرار المطعون فيه

 

 الفرع الثاني
 الوالئيالتظلم 
 ــــ

يقصد بالتظلم اإلداري الوالئي أن يتقدم 
صاحب الشأن المتضرر من قرار إداري يؤثر 

ه، ءا إلغاالقانوني لمصدر هذا القرار طالب  بمركزه 
بيان األسباب التي يمكن أن  وذلك من خالل

التي قد تغير قناعة مصدر القرار  هيتكون 
 .هءوسحبه أو إلغا

أي أن التظلم الوالئي هو التظلم الذي يقدم 
 .(11)إلى مصدر القرار نفسه

 

وبالتالي يتير هذا النوع من التظلم العمل 
على استقرار الوضع الوظيفي للموظفين من 

                                                 

لسنة  - 1216طعن رقم المحكمة اإلدارية العليا، ال (10)

 - 21مكتب فني  - 06/1992 /26تاريخ الجلسة  - 26

 .1222رقم الصفحة  - 2رقم الجزء 

انظر قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  (11)

 .، رام هللا، غير منشور2/2/2009جلسة  169/2001
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ري المؤثر بحقهم خالل تراجع مصدر القرار اإلدا
وسحبه أو إلغائه، وتوفير عناء اللجوء إلى 
القضاء والتأثير سلبا  على حياة الموظف الوظيفية 

ي يؤدي بالتأكيد إلى التأثير على ذوالشخصية وال
 .إنتاجه في العمل

بيد أن الواقع العملي يبين غير ذلك حيث 
يتمسك مصدر القرار بقراره حتى ولو ثبت له 

من قرارات، ويرى أن تراجعه هذا صدره أخطأ ما 
خضوع لمرؤوسيه وهز لصورته القيادية أمامهم 
وتصويره بأنه غير قادر على إدارة الهيئة التي 

إدارية غير  اتيرأسها من خالل إصدار قرار 
 .صحيحة

وتقول المحكمة اإلدارية العليا المصرية 
طريق المنازعة القضائية  نإ" في هذا الخصوص 

التزام في اللجوء إليه وليس هو محض سبيل ال 
من شأنه أن يحول دون االلتجاء إلى أولى األمر 

 يفصر بما التظلم وهذا إليهم، التظلم خالل من
 قانونا، عليه المصطلر مدلوله عنه

 مجال في صلاأل هو الوالئى التظلم ويعنى
ذوى الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم،  استخالص

الخصم  أن جهة اإلدارة وهى: وأساس ذلك

الشريف يتعين أن تعطى الحق ألصحابه دون 
جراءاته  .(12)"تكبدهم مشقة القضاء وا 

 

 المطلب الثاني
 التظلم من حيث االلتزام القانوني بتقديمه

 ــــــ

ه دى إلزامتن حيث متينقسم التظلم اإلداري م
لى  تظلم اختياري وهو األصل في :إلى التظلم، وا 

ض القرارات تظلم وجوبي يفرضه المشرع على بع
اإلدارية بمعنى وجوب التظلم منها قبل اللجوء إلى 
القضاء، ويرتب المشرع عدم قبول الدعوى حال 

لك التظلم الوجوبي، نبين أنواع التظلم ذرفعها قبل 
 :على النحو التالي

 

 الفرع األول
 التظلم االختياري

 ــــ

نتتته اختيتتتاري لصتتتاحب أاألصتتتل فتتتي التتتتظلم 
أو ال، ولكتتتتتن المشتتتتترع  الشتتتتتأن إمتتتتتا أن يقتتتتتدم عليتتتتته

المصتتتتري قتتتتد أوجتتتتب التتتتتظلم متتتتن بعتتتتض القتتتترارات 

                                                 

تاريخ الجلسة  - 26لسنة  - 2160الطعن رقم  (12)

رقم  - 1رقم الجزء  - 22ي مكتب فن - 1991 /12/02

 .129الصفحة 
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اإلداريتتتة قبتتتل رفتتتع التتتدعوى وماعتتتدا هتتتذه القتتترارات 
 .(13)يكون التظلم اختياريا  لصاحب الشأن

ـــا أن  ـــة العلي ـــد أكـــدت المحكمـــة اإلداري ولق
للمتقاضـــن إن شـــاء  اختيـــاري األصـــل أن الـــتظلم

قامــة   ســلس ســبيله قبــل ولــوا ســاحات القضــاء وا 
ــاب ولجــأ مباشــرة إلــن  ن شــاء نحــاو جانب دعــواو وا 
 قاضــــيه ال يحجبــــه حاجــــب وال يقتضــــيه إجــــراء  

 
األصتل فتي نظتام ستيادة القتانون " حيث قضت بأن

التتتتذي تكفلتتتته المشتتتتروعية الدستتتتتورية والقانونيتتتتة أن 
قتتتتتترار إداري أو إجتتتتتتراء  أييكتتتتتتون للمتضتتتتتترر متتتتتتن 

يتتتد إداري أن يلتتتوذ بقاضتتتيه اإلداري مباشتتترة دون تق
إذ األصتتل أن , ذلتتك بستتبق اتختتاذ إجتتراء معتتينفتتى 

للمتقاضتتتتى إن شتتتاء ستتتتلك ستتتتبيله  اختيتتتتاري التتتتظلم
ن شتتاء  قامتتة دعتتواه وا  قبتتل ولتتوح ستتاحات القضتتاء وا 
نحتتتاه جانبتتتا  ولجتتتأ مباشتتتترة إلتتتى قاضتتتيه ال يحجبتتتته 

 .حاجب وال يقتضيه إجراء

الوجتتوبى ال يتقتترر إال  ومتتن ثتتم فتتإن التتتظلم 
ذلتتتك مصتتتلحة  استتتتثناء وحيتتتث يتتتأنس المشتتترع فتتتى

ولتتذلك فتتال يتقتترر إال بتتنص صتترير  ؛عامتتة توجبتته

                                                 

سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء . د( 13)

، 2002، منشأة المعارف، 1القرارات اإلدارية، ط

على حسن عبد المجيد، الغلو في الجزاء، .، د222صـ

وما  221، صـ2007رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

 .بعدها

يستلزمه ويحظر قبول الدعوى قبل تقديمه وتربص 
 مواعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن جهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 .اإلدارة

ومتتتن حيتتتث إن قتتتانون مجلتتتس الدولتتتة المتتتار 
آنفتتتتا  ولتتتتئن رستتتتم إجتتتتراءات وعتتتتين مواعيتتتتد للطعتتتتن 

بيتتد أنتته إذا نظتتم  ،باإللغتتاء علتتى القتترارات اإلداريتتة
شتترع بمقتضتتى قتتانون ختتاص إجتتراءات ومواعيتتد الم

لعلتتة ارتاهتتا وأوجتتب مراعاتهتتا لطائفتتة متتن القتترارات 
منهتتتا قبتتتل الطعتتتن عليهتتتا  اإلداريتتتة فأوجتتتب التتتتظلم

لجهتات محتددة وفتى مواعيتتد مخالفتة لميعتاد التتتظلم 
التتتوارد بقتتتتانون مجلتتتس الدولتتتتة وجتتتب تقتتتتديم أحكتتتتام 
القتتتانون الختتتاص علتتتى األحكتتتام التتتواردة فتتتى قتتتانون 

جلتتس الدولتتة بحستتبان أن هتتذا األخيتتر يعتتد قانونتتا  م
نفتتتا ذا  لقاعتتتدة أن الختتتاص عامتتتا  فتتتي هتتتذا الشتتتأن وا 

 .(14)"يقيد العام
أنه من المفيد دائما  أن  (15)ويرى البعض

يتظلم صاحب الحق في الحاالت االختيارية ألن 
التظلم يفيد دائما  وال يضر، فأقل ما يفيده قطع 

دارة قد تستجيب التقادم فضال  عن أن جهة اإل
للمتظلم فتوفر عليه متطلبات النزاع القضائي، 

                                                 

تاريخ الجلسة  - 20لسنة  - 1266الطعن رقم  (14)

09/02/2009 . 
عامر الديري، إجراءات / حسن عناية والمستشار.أ( 15)

، الدعوى اإلدارية، دار األستاذ لنشر 2رفع الدعوى، ج

 .22الكتب القانونية، ص
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باإلضافة إلى أن التظلم االختياري ال يمنع من 
اللجوء للطريق القضائي في الوقت الذي يريده 

 ".المتظلم

ومن تطبيقات التظلم االختياري ما نص 
في شأن  1922لسنة  26عليه القانون رقم 

خاصة  المادتان الضريبة على العقارات المبنية 
، حيث يعتبر التظلم أمام مجلس 20و 12

 .(16)لصاحب الشأن ااختياري االمراجعة تظلم

كما أن التظلم من قرارات رفض القيد في 
، انقابة الصحفيين هو تظلم اختياري وليس إجباري

من القانون  12و 7و  2و  2وذلك وفقا  للمواد 
 .(17)بإنشاء نقابة الصحفيين 1970لسنة  76رقم 

ولقد انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي 
 إلى المقدم التظلم :أن إلى والتشريع الفتوى
تقرير الكفاية ال يعد من قبيل  من الدولة مفوض

نما هو اختياري  .(18)التظلمات الوجوبية، وا 

                                                 

ا المصرية، هذا ما أكدته المحكمة اإلدارية العلي( 16)

تاريخ الجلسة  - 26ة لسن - 2616الطعن رقم 

22/12/2006 . 

تاريخ الجلسة  - 27ة لسن - 9222عن رقم الط (17)

21/02/ 2002 . 
تاريخ الجلسة  21سنة الفتوى  212الفتوى رقم  (18)

رقم الملف  22/2/1917تاريخ الفتوى  11/2/1917

 .220رقم الصفحة  262/6/16

مـــن  501وفـــي فلســـطين نصـــت المـــادة 
 لســنة 4قــانون الخدمــة المدنيــة الفلســطيني رقــم 

انهتتا بتتالتظلم متتن القتترارات والتتتي جتتاء عنو  م5991
 :اإلدارية على أنه

للموظتتتتتتتتتتف أن يتتتتتتتتتتتظلم لتتتتتتتتتترئيس التتتتتتتتتتدائرة  -5
رار إداري، وذلتتتتتتك الحكوميتتتتتتة متتتتتتن أي قتتتتتت

 .من تاريخ العلم به اخالل عشرين يوم  

تتويتتت -2  ام البتتت فتتي التتتظلم ختتالل ستتتين يوم 
ا انقضتتتتت هتتتتذه متتتتن تتتتتاريخ تقديمتتتته، فتتتتإذ
علتتتتتتى المتتتتتتتظلم  االمتتتتتتدة دون التتتتتترد خطي تتتتتت

 .افوض  مر اعتبر تظلمه 

للجتتتتتتوء إلتتتتتتي القضتتتتتتاء ختتتتتتالل للموظتتتتتتف ا -3
تتتتت متتتتتن تتتتتتاريخ إبالغتتتتته رفتتتتتض  استتتتتتين يوم 

تظلمتتتتتته أو انقضتتتتتتاء المتتتتتتدة المنصتتتتتتوص 
 .أعاله 2عليها في الفقرة 

 

وهتتتتتتتتذه المتتتتتتتتادة تتتتتتتتتنظم التتتتتتتتتظلم االختيتتتتتتتتاري 
للمتتتتتوظفين الخاضتتتتتعين لقتتتتتانون الخدمتتتتتة المدنيتتتتتة، 
وتحتتتتتدد ميعتتتتتاد تقتتتتتديم التتتتتتظلم والمتتتتتدة التتتتتتي يجتتتتتب 

تظلم، التترد علتتى التت - اإلدارة علتتى جهتتة -خاللهتتا 
ال اعتبتر عتدم الترد قتترار   ا يجتوز التتظلم منتته ا ستلبي  وا 

تتت ، وقتتتد أكتتتدت المتتتادة الستتتابقة أن التتتتظلم يقتتتدم اأيض 
لتتتتترئيس التتتتتدائرة الحكوميتتتتتة التتتتتتي يتبعهتتتتتا الموظتتتتتف 

 .الراغب في تقديم التظلم
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مــــن ال ئحــــة  560ولقــــد نصــــت المــــادة 
لخدمـة لقـانون ا 2001 لسـنة 41 التنفيذية رقـم

 :"المدنية علن أن

ؤون المتتتتتوظفين إخطتتتتتار تتتتتتتولى وحتتتتتدة شتتتتت .1
القرار اإلداري التتتتذي بتتتت االموظتتتتف شخصتتتتي  

يتعلتتتتتتتتق بتتتتتتتته أو بوظيفتتتتتتتتته فتتتتتتتتور صتتتتتتتتدروه 
 .بوساطة رئيسه المباشر

ال يجتتتتوز للموظتتتتف أن يتتتتتظلم متتتتن القتتتترار  .2
اإلداري إال إذا كتتتتتتتتتتتتتتتتتتان للقتتتتتتتتتتتتتتتتتترار اإلداري 

بشخصتتتتتتتتته وبوظيفتتتتتتتتتته وختتتتتتتتتالل ارتباطتتتتتتتتته 
 .ريخ علمه بهمن تا اعشرين يوم  

للموظتتف التتذي يرغتتب فتتي التتتظلم متتن أي  .2
قرار إداري أن يتقدم بكتتاب التتظلم لترئيس 
 الدائرة الحكومية على النموذح المخصص

 .المباشر هرئيس بوساطة لذلك

يجتتتتتب أن يشتتتتتتمل التتتتتتظلم علتتتتتى البيانتتتتتات  .2
 :اآلتية

 .اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه (أ
تتتتتاريخ صتتتتدور القتتتترار المتتتتتظلم منتتتته ( ب

اريخ نشتتره أو تتتاريخ إعتتالن القتترار وتتت
 .المتظلم منه

موضتتتتتتتتتتتوع القتتتتتتتتتتترار المتتتتتتتتتتتتظلم منتتتتتتتتتتته  (ح
واألستتتباب التتتتي بنتتتي عليهتتتا التتتتظلم، 
ويرفق بتالتظلم المستتندات التتي يترى 

 .تقديمها

يحال طلب التظلم والمستندات المرفقة فتي . 2
اليتتتوم التتتتالي إلتتتى وحتتتدة شتتتؤون المتتتوظفين 

بتتتتتته بالتتتتتدائرة الحكوميتتتتتة المختصتتتتتة للنظتتتتتر 
قتتتوم بقيتتتده بتتتترقم يوبحثتتته والتأشتتتير عليتتته، و 

مسلستتل فتتي ستتجل ختتاص يبتتين فيتته تتتاريخ 
 .تقديمه أو وروده

يعرض الطلب ومرفقاته على رئيس الدائرة . 6
الحكوميتتة المختتتص، ولتته أن يبحثتته بنفستته 
أو بوستاطة لجنتة لفحتتص التظلمتات تشتتكل 
بقرار منه، ويجوز النظر في التظلم بغياب 

 .دعائه وسماع أقوالهالموظف أو بعد است

يصتتتدر رئتتتيس التتتدائرة الحكوميتتتة المختتتتص . 7
تتتقتتت متتتن  اراره بشتتتأن التتتتظلم ختتتالل ستتتتين يوم 

ذا انقضت المتدة دون التر  د تاريخ تقديمه، وا 
ت ا، ويبلت  على التتظلم اعتبتر تظلمته مرفوض 

بتتالقرار الصتتادر فتتي  اي  تصتتاحب الشتتأن خطتت
تظلمتتته واألستتتباب التتتتي بنتتتي عليهتتتا، ويبلتتت  

 .كالديوان بذل

بحالتتتتة رفتتتتض تظلتتتتم الموظتتتتف أو انقضتتتتاء . 1
 هعاليتت( 7)المتدة المنصتتوص عليهتا بتتالفقرة 

يقتتتتدم الموظتتتتف التتتتتظلم إلتتتتى التتتتديوان علتتتتى 
النمتتتتوذح المخصتتتتص لتتتتذلك، وتبلتتتت  التتتتدائرة 
الحكوميتتة التتتابع لهتتا الموظتتف بنستتخة متتن 

 .التظلم
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يشتتتتتكل رئتتتتتيس التتتتتديوان لجنتتتتتة للنظتتتتتر فتتتتتي . 9
ندوب التظلمات من مندوب عن الديوان وم

عتتن التتدائرة الحكوميتتة التتتابع لهتتا الموظتتف، 
جتتتتتتتراءات انعقتتتتتتتاد  ويشتتتتتتتمل القتتتتتتترار مهتتتتتتتام وا 
اللجنتتتتتتتتة، وتقتتتتتتتتدم توصتتتتتتتتياتها إلتتتتتتتتى رئتتتتتتتتيس 

 .الديوان

س يصدر رئيس الديوان بالتنسيق مع رئي. 10
بشتتتتتتأن  االتتتتتتدائرة الحكوميتتتتتتة المختتتتتتتص قتتتتتترار  

التظلم خالل فتترة شتهر متن تتاريخ تقديمته، 
لتتة عتتدم التترد ويبلتت  الموظتتف بتتذلك وفتتي حا

علتتتتى الموظتتتتف ختتتتالل هتتتتذه المتتتتدة يعتبتتتتر 
 ".تظلمه مرفوضا  

 فتتراتوبالتالي فإن التتظلم االختيتاري يرتتب 
إللغتاء، ويعطتي الميعاد المقررة قانونا  لرفع دعوى ا

لرفتع التدعوى أمتام  اصاحب المصلحة أجال إضافي  
محكمتتة العتتدل العليتتتا فتتي حالتتة أن رفضتتتت اإلدارة 

قتتتتتررت عتتتتتدم التتتتترد علتتتتتى العتتتتتدول عتتتتتن قرارهتتتتتا أو 
 .التظلم

ولقتتتد اتجهتتتت إرادة المشتتترع الفلستتتطيني إلتتتى 
نته لتم يترتتب إإقرار قواعد التظلم االختياري، حيث 

أيتتة آثتتار علتتى عتتدم التتتظلم وقتتد تبنينتتا هتتذا االتجتتاه 
، وبينتتتتتتتتتا أن المشتتتتتتتتترع (19)فتتتتتتتتتي مؤلفاتنتتتتتتتتتا الستتتتتتتتتابقة

                                                 

منها على سبيل المثال الخصومة اإلدارية ومستقبل  (19)

بية، القضاء اإلداري في فلسطين، دار النهضة العر

، وموسوعة الخصومة اإلدارية في فلسطين، 2010

الفلستتتتتطيني لتتتتتتم يكتتتتتتن ليقصتتتتتتد متتتتتتن إقتتتتتترار التتتتتتتظلم 
الوجتتوبي ولكتتن قصتتد التتتظلم  اإلداري نظتتام التتتظلم
حيتتث لتتم يرتتتب كمتتا رأينتتا أيتتة اإلداري االختيتتاري، 

 إرادةآثتتار فتتي حالتتة عتتدم التتتظلم، وبالتتتالي ولتتو أن 
 اإلجبتتتتاريالمشتتتترع قتتتتد اتجهتتتتت إلتتتتى نظتتتتام التتتتتظلم 

حالتة عتدم التتظلم كمتا فعتل المشترع  لرتب آثار في
قتتررت  ي وقتترر عتتدم قبتتول التتدعوى، وأخيتتر االمصتتر 

العليتتا بشتتكل واضتتر أن التتتظلم فتتي محكمتتة العتتدل 
حيتتتث  اإجباري تتتفلستتتطين هتتتو تظلتتتم اختيتتتاري ولتتتيس 

ديث فــي حكــم حــ ذلــسأكــدت و وجهتتة نظرنتتا،  تأكتد
ـــأن ررت  حيـــث قـــ54/3/2052 لهـــا بتـــاري   "ب

متتتتتن  160التتتتتتظلم المنصتتتتتوص عليتتتتته فتتتتتي المتتتتتادة
الالئحتتتتتتتتتتة التنفيذيتتتتتتتتتتتة لقتتتتتتتتتتانون الخدمتتتتتتتتتتتة المدنيتتتتتتتتتتتة 

إننتا نجتد م وما تم عليته متن تعتديالت ف1991لسنة
أن المقصتتتود بتتتالتظلم فتتتي هتتتذه المتتتادة هتتتو التتتتظلم 

ألن المشتتترع هتتتو التتتذي  ؛الجتتتوازي ولتتتيس الوجتتتوبي
تتتتتي تقتتتترر جعتتتتل تقتتتتديم يضتتتتع القواعتتتتد القانونيتتتتة ال

هتتتتتتتو التتتتتتتذي يتتتتتتتتولى و  اا أو جوازي تتتتتتتالتتتتتتتتظلم وجوبي تتتتتتت
 .صياغتها من الناحية القانونية

وعليه تكون إرادة المشرع واضحة وصريحة 
حينما يوجه خطاب  اوبي  ظلم وجفي اعتبار الت

يجب تقديم ) القاعدة القانونية بصيغة الوجوب
 ، وتكون إرادة المشرع صريحة(تظلم إداري مسبق

ويتجلى ذلك  اوواضحة في اعتبار التظلم جوازي  
                                                                        

الكتاب األول، إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل 
 .العليا، دار الفكر، القدس، أبوديس
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حينما تتوجه القاعدة القانونية بخطابها بصيغة 
إذا رغب في تقديم ()يجوز تقديم تظلم)الجواز
القاعدة القانونية التي استخدمها ، وبما أن (تظلم

من قانون الخدمة المدنية  160 المشرع في المادة
، وهذه الصيغة جوازية (إذا رغب الموظف)هو

وليس وجوبية أي أنها اختيارية بالنسبة للموظف، 
وأن التظلم الجوازي ال يقطع ميعاد الطعن أمام 

 .(20)"محكمة العدل العليا
 الدعوى ا ردولقد قررت محكمة العدل العلي

شك ب لتقديم الطعن بعد الميعاد المقرر  حيث 
لما كان المستدعي قد تقدم بطعنه " بأنهقالت 

، في 11/2/2006على القرار الطعين بتاريخ
حين أن مدة الطعن تنتهي يوم الخميس الموافق 

، فإن الطعن والحالة هذه يكون قد 16/2/2006
ستوجب األمر الذي ي ،قدم بعد الميعاد القانوني

لهذه األسباب، تقرر  ؛دم قبول الطعن شكالع
 .(21)"المحكمة رد الدعوى شكال  

 

 

 
 الفرع الثاني

                                                 

 ، 21/2/2007 ، جلسة969/2010قرارها رقم (20)

 . رام هللا
 ، 12/2/2012 ، جلسة969/2010قرارها رقم (21)

 . رام هللا

 التظلم الوجوبي
 ـــــ

يقصد بالتظلم الوجوبي كما بينا بأنه التظلم 
وال يجوز رفع بعض  ،الذي يفرضه القانون

 .الدعاوى أمام القضاء قبل تقديم هذا التظلم

 في ى هي الرغبةالوجوب التظلم من الحكمة
من المنازعات بإنهائها في مراحلها األولى  التقليل

بطريق أيسر للناس وذلك بالعدول عن القرار 
منه إن رأت اإلدارة أن المتظلم على حق  المتظلم

 . (22)"في تظلمه

من المشرع على تقليل الدعاوى  اوحرص  
ظلم من أمام القضاء منر األفراد فرصة الت

عن كاهل األفراد وأقل  اخفيف  القرارات اإلدارية ت
كلفة من ولوح القضاء، ولقد نص المشرع 

من قانون ( ب)فقرة  12المصري في المادة 
ال تقبل " مجلس الدولة المصري الحالي على أنه

 الطلبات المقدمة بالطعن في القرارات اإلدارية 
 ا ا ورابع  ة المنصوص عليها في البنود ثالث  النهائي
وذلك قبل التظلم إلى ( 10) من المادة اوتاسع  

الهيئة اإلدارية التي أصدرت القرار أو إلى 
الهيئات الرئاسية، وانتظار المواعيد المقررة للبت 

                                                 

تاريخ  - 26لسنة  - 2622راجع الطعن رقم  (22)

 - 1رقم الجزء - 29مكتب فني  - 1992\06\02الجلسة 
الطعن رقم  22/2/2002، وحكمها في 26رقم الصفحة 

 .111، ص27ق، مكتب فني26لسنة 7291
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في هذا التظلم وتبين إجراءات التظلم وطريقة 
 ".الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة

وبينت المادة العاشرة القرارات التي يتعين التظلم 
 :الدعوى وهيمنها قبل رفع 

الطلبات التي يقدمها ذوو الشتأن بتالطعن فتي  . 1
القتتترارات اإلداريتتتة النهائيتتتة الصتتتادرة بتتتالتعيين 
فتتتتتي الوظتتتتتائف العامتتتتتتة أو الترقيتتتتتة أو بمتتتتتتنر 

 .العالوات

الطلبتتات التتتي يقتتدمها الموظفتتون العموميتتتون  . 2
بإلغتتتتاء القتتتترارات اإلداريتتتتة الصتتتتادرة بإحتتتتالتهم 

أو فصتتتلهم بغيتتتر إلتتتى المعتتتاال أو االستتتتيداع 
 .الطريق التأديبي

الطلبتتات التتتي يقتتدمها الموظفتتون العموميتتتون  .2
 .بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية

 

 قد أكدت المحكمة اإلدارية العلياول
هذه المحكمة سبق أن قضت بان  "أن المصرية

القانون رقم  من 22وفقا لحكم المادة  التظلم تقديم
م العاملين المدنيين بنظا 1962لسنة  26

 عليه في المنصوص التظلم تقديم من يجعل
 األمر الذي ، مجلس الدولة غير مجد قانون

 .قبول الدعوى شكال يقتضى

المنصوص عليه في  التظلم لم يسبقها ولو 
 التظلم بتقديم مجلس الدولة اكتفاء قانون

المشار إليه،  العاملين قانون في عليه المنصوص

لقاعدة ال يقوم على أساس إلغاء ن تقرير هذه اأو 
التظلم المنصوص عليها في قانون مجلس  أحكام
 .الدولة

 من التشريعية الحكمة إلىبل يستند  
 التي الحكمة وهى يالوجوب التظلم نظام استحداث
 مجلس المذكرة اإليضاحية لقانون عنها تكشف
أن الغرض  " تيأيوالتى جرت عبارتها بما  الدولة
القضايا بقدر  من ل الواردذلك هو تقلي من

المستطاع وتحقيق العدالة اإلدارية بطرق أيسر 
نهاء تلك المنازعات في مراحلها  على الناس وا 

ة أن المتظلم على حق في األولى إن رأت اإلدار 
خالل الميعاد ن رفضته أو لم تبت فيه إتظلمه، ف

 ".إلى طريق التقاضيأ المقرر فله أن يلج

ون ؤ إلى لجنه ش ظلمالت ن تقديمإثم ف ومن 
 أنالعاملين وفوات ستين يوما على تقديمه دون 

 امعنه اللجنة يعتبر أخذا باألصل الع تجيب
 والحكمة ،الوجوبى التظلم نأشفي  المقرر

 حكمي رفض بمثابة استحداثه من التشريعية
 .(23)"له

                                                 

تاريخ الجلسة  - 12لسنة  - 1201الطعن رقم (23)

رقم  - 1رقم الجزء  - 20مكتب فني  - 1972\12\12

 .22الصفحة 
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ومما الشك فيه أنه في حاالت التظلم 
قبل  الوجوبي يجب أن يقوم صاحب الحق بالتظلم

  .(24)رفع الدعوى و إال حكم بعدم قبولها

المصرية كما أكدت المحكمة اإلدارية العليا 
 مجلس الدولةبمن القانون ( 12)ادة أن الم
 في بالطعن المقدمة الطلباتل لقبو  استلزمت
 بالبنود عليها المنصوص النهائية اإلدارية القرارات

 هامن التظلم (10) المادة من وتاسعا ورابعا ثالثا
إلي الهيئة اإلدارية التي أصدرت القرار أو إلي 
الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة 

ال  حالة عدم التظلم التظلم وفي في للبت
  .(25)الطلبات تلك تقبل

 

 

 

 

 

 
                                                 

تظلم الذي يعتد به في حساب الميعاد هو في فرنسا ال (24)

التظلم األول فقط أما التظلمات التالية ال أثر لها في قطع 
 :الميعاد راجع

Frier (P-L);précis de droit administratif, 
montchrestien, 3è éd, 2004.P. 97. 

تاريخ الجلسة  - 21لسنة  - 11202الطعن رقم  (25)

02/07/2010 . 

 المبحث الثالث
 الشروط الواجب توافرها 

 (26)في التظلم اإلداري
 ـــــــ

 :تمهيد وتقسيم

وط فتتتتتي التتتتتتظلم البتتتتتد متتتتتن تتتتتتوافر عتتتتتدة شتتتتتر 
أو اختياريتا ، وذلتك لكتي  إجباريا  اإلداري سواء كان 

يحقتتتق هتتتذا التتتتظلم هدفتتته بعتتتدول جهتتتة اإلدارة عتتتن 
القتتتترار موضتتتتوع التتتتتظلم، ونقتتتتوم باستتتتتعراض هتتتتتذه 

 :التالي الشروط على النحو
ـــــــة : أوالب  ـــــــن الجهـــــــة اإلداري ـــــــتظلم إل ـــــــديم ال تق

 .(27)المختصة

                                                 

أحمد يوسف . م وشروطه بالتفصيل دانظر التظل (26)

التظلم اإلداري وميعاد دعوى اإللغاء، رسالة "محمد علي 

. وما بعدها، ود 77، ص2007، جامعة طنطا، ةدكتورا

صبري محمد السنوسي، اإلجراءات أمام القضاء 

 .وما بعدها 12اإلداري، مرجع سابق، صـ 

من قانون مجلس الدولة المصري 12بيَّنت المادة  (27)

الجهة التي يجب أن يقوم صاحب  -السابق ذكرها-لحالي ا
الحق بتقديم التظلم أمامها، وهي الجهة التي قامت 
بإصدار القرار أو الجهة الرئاسية لها، وبالتالي ال يجوز 
تقديم التظلم إلى غير هاتين الجهتين، أي أنه إذا قدم 
التظلم إلى جهة غير مختصة، فإنه ال ينتج آثاره المرجوة 

قطع الميعاد، إال أن المحكمة اإلدارية العليا المصرية  في
قد خففت من حدة هذه القاعدة في أحكامها حيث قضت 

إذا كان الثابت أن المدعي كان يتبع وزارة الداخلية " بأنه
باعتباره من رجال الشرطة، فإنه كان على حق إذ قدم 

إلى هذه الوزارة باعتبارها الجهة ( تظلمه)استدعاءه 
سية له دون أن يتخطاها فكان تصرفه متفقاً وما الرئا

يقتضيه نظام التظلم الرئاسي، وقد كان على وزارة 
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تختلتتتتتتف الجهتتتتتتة التتتتتتتي يقتتتتتتدم إليهتتتتتتا التتتتتتتظلم 
في  اختالف القانون المطبق كون التظلم اختياريب

، منهتتتا علتتتى ستتتبيل فلستتتطين كمتتتا ستتتنبين تفصتتتيال  
مـن قـانون السـلطة  54المادة المثال ما جاء فتي 

فتي م 2002لسـنة ( 1)القضائية الفلسطيني رقـم 
الفصتتل الثتتاني والختتاص بتتالتفتيال القضتتائي حيتتث 

يكون التتظلم بعريضتة تقتدم " نصت المادة على أن
دائتتترة التفتتتتيال القضتتتائي، وعلتتتى هتتتذه التتتدائرة إلتتتى 

عرض التظلم علتى مجلتس القضتاء األعلتى ختالل 
، وهتتذا يعنتتي أن (28)"خمستتة أيتتام متتن تتتاريخ تقديمتته

التتتتتظلم فتتتتي هتتتتذه الحالتتتتة يقتتتتدم إلتتتتى دائتتتترة التفتتتتتيال 
 .القضائي في مجلس القضاء األعلى

                                                                        

الجهة المختصة  الداخلية بعد ذلك أن تحيل استدعاءه إلى

في الطعن  21/9/1960حكمها في ) ،(وزارة الخزانة)

، ص 2، ج2ق مجموعة أحكام السنة 2لسنة  21رقم 

 26/6/1992ا في وفي نفس المعنى حكمه. 1222

، 2، ج21ق، مكتب فني 26لسنة  1216الطعن رقم 

تظلم المدعي " كما قضت المحكمة أيضاً بأن( 1222ص

من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالترقية إلى وزير 
الصناعة بصفته رئيس الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد 
والصلب يعد صحيحاً، إذ ال صحة للقول بأن المتظلم لم 

صم رئيس الجمهورية ولم يوجه إليه التظلم، ألن يخت
قانون الهيئات العامة قد نص على أن رئيس مجلس إدارة 

حكمها في ) في صالتها بالغير وأمام القضاء الهيئة يمثلها

ق، 22لسنة  272، 292في الطعنين  1/2/1977

 (.62، ص 1، ج22مجموعة أحكام السنة 

بالترقية من هذا التظلم بمناسبة من حل دورهم  (28)

 .السادة القضاة ولم تشملهم الحركة القضائية بالترقية

من قانون الخدمة المدنية  104أما المادة 
ــــم  ستتتتبق والتتتتتي  م1991 ةلســــن 5الفلســــطيني رق

تبتتتتتتتين أن التتتتتتتتظلم يكتتتتتتتون لتتتتتتترئيس التتتتتتتدائرة  ذكرهتتتتتتتا
 .الحكومية

 فتتتترةوبالتتتتالي فتتتإن التتتتظلم االختيتتتاري يرتتتتب 
إللغتاء، ويعطتي لرفع دعوى ا االميعاد المقررة قانون  

لرفتع التدعوى أمتام  اصاحب المصلحة أجال إضافي  
محكمتتة العتتدل العليتتتا فتتي حالتتة أن رفضتتتت اإلدارة 

رهتتتتتا أو قتتتتتررت عتتتتتدم التتتتترد علتتتتتى العتتتتتدول عتتتتتن قرا
 .التظلم

متتن قتتانون المصتتادر  92كمتتا نصتتت المتتادة 
" م علتتتتتى أنتتتتته3/3222الطبيعيتتتتتة الفلستتتتتطيني رقتتتتتم 

يجتتتور لمتتتن ألغتتتي عقتتتد استتتتغالله التتتتظلم متتتن قتتترار 
ية المختصتتتة، وذلتتتك الجهتتتات القضتتتائ ىاإللغتتتاء إلتتت

 ."من تاريخ إبالغه القرار اخالل ستين يوم  

ورة التتظلم إلتتى وقتد حتددت هتذه المتادة بضتر 
الجهتتتات القضتتتائية المختصتتتة، ولتتتم يحتتتدد القتتتانون 

هتتتل المقصتتتود بهتتتا محكمتتتة العتتتدل  ؛هتتتذه الجهتتتات
العليتتتتتتتا أو الجهتتتتتتتات اإلداريتتتتتتتة التتتتتتتتي ألغتتتتتتتت عقتتتتتتتد 
االستتتغالل   ولتتم يحتتدد القتتانون المتتدة التتتي يجتتب 

 .أن تقوم هذه الجهة القضائية بالرد على التظلم

ليكتتون  تعتتديل هتتذه المتتادة ومــن جانبنــا نــرى
التتوزير المختتتتص ألنتته صتتاحب الحتتتق  ىالتتتظلم إلتت

في تعديل القرار أو سحبه، وأن تضتاف فقترة ثانيتة 
ستتتين لتتنفس المتتادة ليكتتون ميعتتاد رد التتوزير ختتالل 
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تتت ذا لتتتم يقتتتم بتتتالرد خطي تتت متتتن تقتتتديم ايوم   االتتتتظلم، وا 
تت أنتته يجتتوز للمتتتظلم ختتالل ا، و يكتتون التتتظلم مرفوض 

تتتتتت تظلمتتتتتته أو متتتتتتن رد التتتتتتوزير بتتتتتترفض  استتتتتتتين يوم 
تتتتت)ة التتتتترد بانقضتتتتتاء متتتتتد اللجتتتتتوء إلتتتتتى ( االستتتتتتين يوم 

 .محكمة العدل العليا للطعن بالقرار أمامها
ــا نصــت المــادة  مــن قــانون تنظــيم  11كم

ـــة رقـــم   م1911لســـنة  19المـــدن والقـــرى واألبني
 :المعمول به في الضفة الغربية على أنه

يجوز ألي شخص أو ألية سلطة أو مؤسسة  -1
لهتتم مصتتلحة فتتي ذلتتك  رستتمية أو أهليتتة ممتتن

تقتتتتتتديم اعتراضتتتتتتاتهم علتتتتتتى مخطتتتتتتط التنظتتتتتتيم 
اإلقليمتتتتتي معنونتتتتتة إلتتتتتى رئتتتتتيس لجنتتتتتة تنظتتتتتيم 
المتتدن اللوائيتتة ختتالل متتدة شتتهرين متتن إيتتداع 
مخطتتط التنظتتيم اإلقليمتتي المتتذكور، أو ختتالل 
أيتتتتة متتتتدة أختتتترى تتتتتذكر فتتتتي إعتتتتالن اإليتتتتداع 
وتتتتتدعم االعتراضتتتتات المقدمتتتتة حيثمتتتتا أمكتتتتن 

 . ائق ثبوتهبمخططات إيضاحية ووث

تنظتتتتر لجنتتتتة تنظتتتتيم المتتتتدن بتتتتاللواء فتتتتي كتتتتل  -2
اعتتتتتراض قتتتتدم إليهتتتتا، ولهتتتتا بمحتتتتض إرادتهتتتتا 
دعوة من ترى من مقدمي االعتراضات لبيان 
وجهتتتتتة نظتتتتترهم، وترفتتتتتع لجنتتتتتة تنظتتتتتيم المتتتتتدن 
باللواء تواصيها بشتأن هتذه االعتراضتات إلتى 

 .مجلس التنظيم األعلى

س ويقدم التظلم فتي الحالتة الستابقة إلتى رئتي
لجنتتتة تنظتتتيم المتتتدن اللوائيتتتة متتتن أي شتتتخص أو 

ستتتتتلطة أو مؤسستتتتتة رستتتتتمية أو أهليتتتتتة بشتتتتترط أن 
 .تكون لهم مصلحة لكي يكون التظلم مقبوال  

وقتتتتتد أكتتتتتدت محكمتتتتتة العتتتتتدل العليتتتتتا أن متتتتتا 
نصتتت عليتته المتتادة الستتابقة متتن اعتتتراض أو تظلتتم 

قتتانون تنظتتيم المتتدن " هتتو اختيتتاري حيتتث قتتررت أن
 حتتدد لجتتوء المتضتترر3266لستتنة  32والقتترى رقتتم 

، ثتتتتتتم أن القتتتتتتانون اا ال وجوبي تتتتتتللتتتتتتتظلم أمتتتتتترا  جوازي تتتتتت
الستتابق ال يجعتتل متتن اللجنتتة اللوائيتتة مرجتتع طعتتن 

متتتتتتن شتتتتتتأنه ستتتتتتلب محكمتتتتتتة العتتتتتتدل العليتتتتتتا  اموازي تتتتتت
 .(29)اختصاصاتها بنظر إلغاء القرار محل الطعن

 

تقــديم الـــتظلم بعــد صـــدور القـــرار اإلداري  : ثانياب 
 :وقبل رفع الدعوى

ألنتته ال يمكتتن تصتتور  ؛وهتتذا الشتترط بتتديهي
أن يقتتوم شتتخص بتقتتديم تظلتتم متتن قتترار لتتم يصتتدر 
بعتتد، فهتتدف التتتظلم هتتو قيتتام اإلدارة بإعتتادة النظتتر 
فتتتي قتتترار قامتتتت بإصتتتداره فيجتتتب أن يكتتتون القتتترار 

 .(30)اإلداري قد صدر بالفعل
                                                 

رام هللا  16/6/2002جلسة  2/1991قرارها رقم  (29)

 .غير منشور

وهذا ما أكدته المحكمة اإلدارية العليا المصرية  (30)

أي إجراء يتخذه الموظف قبل صدور " حيث قضت بأن
ألنه ال يمكن  القرار المشكو منه ال يمكن أن يعتبر تظلماً،

، وأضافت "افتتاح الخصومة بشأن قرار لم يصدر بعد
البد من التظلم بعد " المحكمة في الحكم السابق بأنه

صدور القرار وليس قبله كي يتيح الفرصة أمام الجهة 
وتقديم شكوى إلى الجهة .....اإلدارية لمراجعة نفسها

ه اإلدارية قبل إصدار القرار ال يغني عن وجوب قيام
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وال يكفتتي فقتتط أن يكتتون التتتظلم بعتتد صتتدور 
نمتا ال تالقرار من جهتة اإلدارة، وا  أن يكتون  ابتد أيض 

التتتظلم قبتتل رفتتع التتدعوى لكتتي ينتتتج آثتتاره المرجتتوة 
متتتن إلغتتتاء أو تعتتتديل القتتترار الصتتتادر دون اللجتتتوء 

 .إلى القضاء
في وقد خففت المحكمة اإلدارية العليا 

التظلم " من حدو هذا حيث قضت بأنمصر 
نما  الوجوبي ليس مقصودا  لذاته كإجراء شكلي، وا 

، فإذا تعجل صاحب وضع لتحقيق أغراض معينة
الشأن وأقام دعواه بعد صدوره، ثم تظلم منه إلى 

و  اختصة خالل الميعاد المقرر قانون  الجهة الم
أتير بذلك لهذه الجهة فرصة بحث هذا التظلم 
صدار قرارها في شأنه فإن التظلم قد يكون  وا 

 .(31)"تحققت به الغاية التي تغياها المشرع

ا قد أجازت أي أن المحكمة اإلدارية العلي
رفع الدعوى قبل تقديم التظلم في الحاالت 

لتظلم خالل الوجوبية، بشرط أن يقوم المدعي با

                                                                        

فعل ذلك تكون بعد صدور القرار وإن لم ي التظلم إداريً با

القضية  22/2/1962حكمها في ) "دعواه غير مقبولة

، 2، ج7ق، مجموعة أحكام السنة 6لسنة  1006رقم 

الطعن رقم  12/2/1917، وحكمها بتاريخ 292ص

، 22ق مجموعة أحكام السنة 29لسنة  2912

 (.1212ص

لسنة  220م الطعن رق 21/1/1911حكمها في  (31)

وحكمها في . 22ص 26ق مجموعة أحكام سنة 22

 .127ق، ص 26لسنة  7291الطعن رقم  22/2/2002

، ومعنى هذا أن المحكمة لم االمدة المحددة قانون  
تتمسك بضرورة تقديم التظلم قبل رفع الدعوى، 
وخاصة  أن هناك فرصة من الزمن أمام الجهة 

 .اإلدارية لدراسة التظلم والبت فيه
 

 :تقديم التظلم في قرار قابل للتظلم منه: ثالثاب 

لتتتتظلم الميعتتتاد يجتتتب أن يكتتتون لكتتتي يقطتتتع ا
ضتتتتد قتتتترار قابتتتتل للتتتتتظلم منتتتته، فتتتتإذا كانتتتتت  امقتتتتدم  

لصتتتتتتتادر فتتتتتتتي اللتتتتتتتوائر تقتتتتتتترر أن القتتتتتتترار اإلداري ا
ال يجتتوز التتتظلم منتته،  احتتاالت معينتتة يكتتون قطعي تت

فتتإن ميعتتاد رفتتع التتدعوى يستتري منتتذ علتتم أصتتحاب 
ة بهتذه القترارات وال يجتدي أي تظلتم إداري المصلح

 .(32)في قطع ميعاد رفع الدعوى

وعبتتترت المحكمتتتة اإلداريتتتة العليتتتا المصتتترية 
تتهتتذا بضتترورة أن يكتتون التتتظلم مجتتدي  عتتن   اا ومنتج 

البتتتتد أن يكتتتتون التتتتتظلم " أنتتتته آلثتتتتاره، حيتتتتث أكتتتتدت
بمعنتتتتى أن يكتتتتون هنتتتتاك احتمتتتتال أن تغيتتتتر  امجتتتتدي  

قديمتتته، فتتتإذا كانتتتت قتتتد ت الجهتتتة اإلداريتتتة رأيهتتتا بعتتتد
 عتدم استتجابتها ألي تظلتم، أو أنته إذا  اأعلنت سلف  

 
ثبتتتت أن الموظتتتف أطلتتتع الجهتتتة اإلداريتتتة علتتتى متتتا 
يجتتتتده متتتتن وجتتتتوه التتتتبطالن فتتتتي القتتتترار التتتتذي رفتتتتع 
دعتتوى إللغائتته قبتتل أن يعتمتتده التتوزير وقتتد اعتمتتده 

                                                 

أحمد سالمة بدر، إجراءات التقاضي أمام محاكم . د (32)

 .217، ص2002مجلس الدولة، دار النهضة العربية، 
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بحالتتته التتتي شتتكا فيهتتا المتتدعي، فتتال يكتتون هنتتاك 
متترة أختترى بعتتد اعتمتتاد القتترار  جتتدوى لتتتظلم يقدمتته

ويتعتتين عليتته رفتتع دعتتواه مباشتترة دون تقتتديم تظلتتم 
 .(33)"وتكون دعواه في هذه الحالة مقبولة شكال  

 
 .(34)تقـــديم الـــتظلم خـــ ل المـــدة القانونيـــة: رابعـــاب 

يختلف ميعاد تقديم التظلم في القوانين التي نصت 
 .على التظلم االختياري

                                                 

ق 29لسنة  722الطعن رقم  7/2/1912حكمها في ( 33)

وحكمها في  920 ، ص20مجموعة أحكام السنة 

ق، مكتب 21لسنة  1260الطعن رقم  11/7/1991

 .1272، ص2، ج22فني

من قانون مجلس الدولة المصري  22نصت المادة ( 34)

 الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق ميعاد رفع" على أن
من تاريخ نشر القرار  ابطلبات اإللغاء ستون يومً 

ات التي المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشر
، "تصدرها المصالح العامة أو إعالن صاحب الشأن به

وتحسب مدة التظلم من تاريخ وصول التظلم فعالً لجهة 
المحكمة اإلدارية )اإلدارة ال من تاريخ إيداعه بالبريد

لسنة  602، الطعن رقم 21/2/1962العليا المصرية 

 2901، ص2، ج10ق، مجموعة أحكام السنة12

لسنة  1261الطعن رقم  22/2/1917وحكمها في 

، كما أكدت (172، ص1، ج22ق، مكتب فني20

في حالة التظلم من " المحكمة اإلدارية العليا المصرية أنه
 على تقديم اه فإن فوات ستين يومً القرار المطعون في

التظلم دون أن تجيب عنه الجهة اإلدارية يعد بمثابة 
 عواهرفض له، يجب معه على صاحب الشأن أن يقيم د

د التالية، فإذا قامت الجهة اإلدارية بالر اخالل الستين يومً 
فإن الميعاد يحسب  اعلى التظلم بعد مضي الستين يومً 

التالية لتقديم التظلم،  اضاً من تاريخ انتهاء الستين يومً أي
وليس لرد الجهة اإلدارية من أثر في حساب الميعاد، وال 

اإليجابي  تخرج من هذه القاعدة إال في حالة المسلك
للجهة اإلدارية في االستجابة للتظلم فال يبدأ ميعاد رفع 

رقــــــم فــــــي قــــــانون الســــــلطة القضــــــائية  (3
حيتتث   خمســة عشــر يومــاب  2002لســنة1

يخطتتتر " همنتتته علتتتى أنتتت 33المتتتادة  نصتتتت
رئتتتيس دائتتترة التفتتتتيال القضتتتائي متتتن قتتتدرت 
 كفايتته متن القضتاة بدرجتة متوستط أو أقتل

وذلتتتتتك بمجتتتتترد انتهتتتتتاء التتتتتدائرة متتتتتن تقريتتتتتر 
كفايته، ولمتن أخطتر الحتق فتي التتظلم متن 

تت التقتتدير ا متتن فتتي ميعتتاد خمستتة عشتتر يوم 
يقتتتتتوم رئتتتتتيس التفتتتتتتيال ، و تتتتتتاريخ اإلخطتتتتتار

بإخطار القضاة الذين حل دورهتم  القضائي

                                                                        

الدعوى إال من تاريخ إفصاح الجهة اإلدارية عن مسلكها 

 2109الطعن رقم  19/2/1912حكمها في ) اإليجابي

، وحكمها 1121ص 29 ق مجموعة أحكام السنة2لسنة 

ق، مكتب 29لسنة  2692الطعن رقم  21/1/1997في 

 27/2/1991، وحكمها في 292ص ،1، ج22فني

، 2، ج26ق، مكتب فني22لسنة  1660الطعن رقم 

، ويتضح من الحكم السابق أن المحكمة قد (1101ص

أكدت على أن ميعاد رفع الدعوى يكون خالل الستين 
ا التالية لتقديم التظلم وعدم رد الجهة اإلدارية، وال يومً 

تقديم التظلم  من االجهة اإلدارية بعد الستين يومً  يؤثر رد
على هذا الحساب إال في حالة واحدة، وهي حالة المسلك 

يجابي للجهة اإلدارية، ولكن هذا الحكم فضفاض حيث اإل
أنه لم يبين المدة الزمنية التي يجب أن ينتظرها 
األشخاص في حالة المسلك اإليجابي، ومن الممكن أن 
يكون هناك سوء نية من الجهة اإلدارية باتخاذ ذريعة 
المسلك اإليجابي إلطالة أمد التقاضي أو أي سبب آخر 
يضر بمصلحة صاحب الشأن، وقضت ذات المحكمة 

نحو  اا إيجابيً يكفي القول باتخاذ اإلدارة مسلكً ال " بأنه
قانونية لصالح  االستجابة للتظلم أن تكون قد أبدت آراء

المتظلم، بل يجب أن تكون قد شرعت في تنفيذ هذه 
خطوات فعلية نحو االستجابة لهذه األوامر واتخذت 

 ".اآلراء
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 القضتائية ةتفتي الترقيتة ولتم تشتملهم الحركت

ويبتين  بسبب غيتر متصتل بتقتارير الكفايتة،
 نفتتتتتتي اإلخطتتتتتتار أستتتتتتباب التخطتتتتتتي، ولمتتتتتت

أخطتتتتتتر الحتتتتتتق فتتتتتتي التتتتتتتظلم فتتتتتتي الميعتتتتتتاد 
 ."أعاله( 3)في الفقرة  المنصوص عليه

 اد ميعاد  وهذا يعني أن المشرع قد حد 
من  اللتظلم وهو خمسة عشر يوم   اختياري

، كما بين المشرع طريق تاريخ اإلخطار
خاص للقضاة يختلف عن الطريق الذي 
رسمه المشرع للموظفين العموميين والذي 
يحكمهم قانون الخدمة المدنية كما سنرى، 
وهذا ما أكدته المحكمة العليا حيث قررت 

الرئيس قرار الترفيع منوط بفخامة " أن
الذي ال يمكن أن يصدر قرار الترفيع إال 
بناء على التنسيب الذي يصدر عن 
المجلس القضاء األعلى، األمر الذي 

ا بذاته  يجعل قرار التنسيب قرار ا نهائي ا قائم 
في تحديد األقدمية والحق في الترفيع، 

أمام ا قابال للطعن فيه وبالتالي يجعله قرار  
ذات طبيعة  ار االمحكمة العليا لكونه قر 

خاصة يختلف عن قرارات التنسيب التي 
در بخصوص الموظفين اإلداريين تتص

بموجب قانون الخدمة المدنية، والذي ال 
تسري على القضاة أحكامه بهذا 

 .الخصوص

من ( 33/9، 33)وذلك ألن المادتين
 ن السلطة القضائية قد رسمت طريق اقانو 

دم للسير في الطلبات والتظلمات التي يتق
 ؛بها القضاة وحددت إجراءات لذلك

لضمان حقوق القضاة قبل إجراء الحركة 
قرار  إصدارالقضائية بوقت كاف ثم 

يخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل 
   .(35)"بعلم الوصول

 م1991 قانون الخدمة المدنيـة لسـنةفي  (9
ــ  333 المتتادةنصتتت  حيتتث ،اعشــرين يومب

ل عشتترين علتتى أن يكتتون التتتظلم ختتالمنتته 
 .من تاريخ العلم به ايوم  

وقـــررت محكمـــة العـــدل العليـــا رد الـــدعوى 
شـــك ب لتقـــديم الطعـــن بعـــد فـــوات الميعـــاد  

 فتي والمداولة التدقيق بعد "حيث قضت بأنه

 التتدعوى فرقتتاء ومرافعتتات التتدعوى أوراق

 تجتتد المقدمتتة البينتتات علتتى واالطتتالع

 بتتاريخ صتدر قتد الطعتين القترار أن المحكمتة
 بتتظلم المستتدعي وتقتدم  ،39/33/9333

 بتتتاريخ المحتتافظ وهتتو ،دائرتتته لتترئيس

 من 333 المادة كانت ولما، 93/33/9333

: علتتى نصتتت قتتد المدنيتتة الخدمتتة قتتانون
 الحكوميتة التدائرة لترئيس يتتظلم أن للموظتف

                                                 

، رام هللا، 21/2/2010، جلسة1/2001قرارها رقم( 35)

 .غير منشور
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 يوما   عشرين خالل وذلك إداري قرار أي من

 التتظلم فتي البتت ويتتم، بته علمته تتاريخ متن

ت ستتين ختالل  فتإذا تقديمته يختتار  متن ايوم 

 علتى اخطي ت الترد دون المتدة هتذه انقضتت

ت تظلمته اعتبتر التتظلم  للموظتف، و امرفوض 

ت ستتين ختالل القضتاء إلتى اللجتوء  متن ايوم 

 المتدة انقضتاء أو تظلمته رفتض إبالغته تاريخ
 ولما، ".أعاله 9 الفقرة في عليها المنصوص

 القترار علتى بطعنته تقتدم قتد المستتدعي كتان

 الطعن فإن،  32/9/9336 بتاريخ الطعين

 الميعتاد بعتد قتدم قتد يكتون هتذه والحالتة

 قبتول عتدم يستتوجب التذي األمتر، القتانوني

 .(36)"شكال الطعن

تت بتتأن تراختتي المتتتظلم  اوقتررت المحكمتتة أيض 
مختصتتة ختتالل عتتن اللجتتوء إلتتى المحكمتتة ال

يستتتتتتتقط حقتتتتتتته فتتتتتتتتي  االمتتتتتتتدة المقتتتتتتتررة قانون تتتتتتتت
 ، وبينتتت المحكمتتة فتتي حكتتم آختتر (37)التتتظلم

 
المدة المحددة للطعن في القرار هي مدة  أن

، ويتضتر متن األحكتام (38)كافيتة للتتظلم منته
                                                 

، رام هللا 21/2/2007جلسة  17/2006قراها رقم  (36)

 .غير منشور

، 11/2/1999جلسة  1991/ 121قرارها رقم  (37)

 .19مجموعة عويضة، ص 

 12/2/1996جلسة  126/1992ها رقم رقرا (38)

 .19مجموعة عويضة، ص 

ياري يجب أن يكون السابقة أن التظلم االخت
 .من العلم بالقرار اخالل ستين يوم  

قانون المصادر الطبيعية الفلسطيني  في  (2
، حيتث نصتت م ستين يوماب 5/5999رقم 

يجتتتوز لمتتتن ألغتتتي " منتتته علتتتى أن29المتتتادة
استغالله التظلم متن قترار اإللغتاء إلتى  عقد

وذلتتك ختتالل  الجهتات القضتتائية المختصتتة
 .مدة ستين يوما  من تاريخ إبالغه القرار

 
 :تقديم التظلم بشكل واضح: خامساب 

تتتت  ،للمتتتتدة اا وقاطع تتتتحتتتتتى يكتتتتون التتتتتظلم منتج 
فإنتته يجتتب أن يفتترح فتتي محتترر مكتتتوب، متتدون بتته 

ر المعيتتب استتم مقدمتته ومحتتل إقامتتته ومهنتتته والقتترا
والجهتتتتة اإلداريتتتتة التتتتتي أصتتتتدرته، وتتتتتاريخ صتتتتدوره 
وتتتاريخ نشتتره، وذلتتك حستتب متتا نصتتت عليتته المتتادة 

رقتم  المصتري الثانية من قرار رئيس مجلتس الدولتة
 .م3230لسنة  39

 
 
 

أو وضتع  اا أو غامض  فإذا كان التظلم شفهي  
بعبتتارات عامتتة لتتم يفهتتم فيهتتا قصتتد المتتتظلم، فإنتته 
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 يقطتتتتع متتتتدة دعتتتتوى اإللغتتتتاءيكتتتتون غيتتتتر منتتتتتج وال 
(39). 

والستتتؤال التتتذي يطتتترح نفستتته فتتتي ظتتتل الثتتتورة 
تتالرهيبتتة التتتي أصتتبحت واقع تت ةالتكنولوجيتت ، اا ملموس 

طريتتتتتتق وستتتتتتائل هتتتتتتل يمكتتتتتتن إجتتتتتتراء التتتتتتتظلم عتتتتتتن 
 االتصال الحديثة بدال من الوسائل التقليدية  فمثال

علتى  تاإلنترنتهل يمكن إجراء التتظلم عتن طريتق 
 ة أو الجهة المتظلم لها الموقع الرسمي للوزار 

 
ــا نــرى كتتن بعتتد ول أن ذلتتك ممكتتن مــن جانبن

تدخل المشرع لوضع آلية محددة من خالل تعديل 
 .(40)القوانين ذات العالقة

 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع
 آثار التظلم

                                                 

، منشأة 1عبد الحكم فوده، الخصومة اإلدارية، ج. د (39)

 .107، ص2002المعارف، 

يذكر أنه في فلسطين قامت النيابة العامة قبل  (40)

موقع  بعمل 2007االنقسام الفلسطيني في يونيو 

نترنت وكانت تتلقى شكاوى الكتروني لها على اإل
ذلك في الموقع  المواطنين من خالله، وعاودت على

 .الجديد لها من الضفة الغربية

 ـــ
يترتتتتتتتب علتتتتتتى التتتتتتتظلم متتتتتتن القتتتتتترار اإلداري 

يجتب يان ميعاد رفتع التدعوى بتالتظلم، و انقطاع سر 
تتتلم قبتتتل مضتتتي ستتتتين يأن يبتتتت فتتتي التتتتظ متتتن  اوم 

تتتتتتتتتار  علتتتتى  ايخ تقديمتتتته، ويعتبتتتتر مضتتتتي ستتتتتين يوم 
 التتتتتتتتتظلم دون أن تجيتتتتتتتتب عنتتتتتتتته الستتتتتتتتلطات تقتتتتتتتتديم

المختصتتتتتتة بمثابتتتتتتة رفضتتتتتته، ويكتتتتتتون ميعتتتتتتاد رفتتتتتتع 
القتترار الختتاص بتتالتظلم ستتتين  التتدعوى بتتالطعن فتتي

 .(41)المذكورة اا من تاريخ انقضاء الستين يوم  يوم  
ريان ميعاد رفع وبالتالي فإن التظلم يقطع س

التتتتدعوى، وتبتتتتدأ متتتتدة طعتتتتن جديتتتتدة بعتتتتد رد اإلدارة 
من عدم رد  اى المتظلم أو بعد مرور ستين يوم  عل

 .اإلدارة
قد أكدت محكمة العدل العليا بأن ول

بالقرار  9333المستدعي قد علم في بداية عام"
، وتقدمه 33/3/9333الطعين وتظلم منه بتاريخ

جد المحكمة أن ت 6/2/9333بهذا الطعن بتاريخ 
الطعن مقدم بعد انقضاء المدة القانونية للطعن 
ذلك أنه، وبالرغم من أن التظلم الذي يقطع ميعاد 

 يوم االطعن هو التظلم الذي يقدم خالل عشرين 
من تاريخ تبلغه القرار المتظلم منه أو علمه بها، 

من  333/3 وذلك حسبما نصت عليه المادة
مدة الطعن القانونية قانون الخدمة المدنية، فإن 

                                                 

من قانون الخدمة المدنية لسنة 102راجع المادة  (41)

 .م سالفة الذكر1991
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 اقد انقضت لمضي أكثر من عشرين يوم  تكون 
 0، 9على تاريخ تقديم التظلم وفقا  ألحكام الفقرتين

ن يمن قانون الخدمة المدنية اللت 333 من المادة
 :يلي نصتا على ما

تتتويتتتت. 1 متتتن  ام البتتتت فتتتي التتتتظلم ختتتالل ستتتتين يوم 
ا انقضت هذه المدة دون الرد تاريخ تقديمه، فإذ

 .اعتبر تظلمه مرفوض  على المتظلم ا اخطي  

تللموظف ا. 2  اللجوء إلي القضاء خالل ستين يوم 
متتتتن تتتتتاريخ إبالغتتتته رفتتتتض تظلمتتتته أو انقضتتتتاء 

 .أعاله 2المدة المنصوص عليها في الفقرة 

ولهذه األسباب، تقرر المحكمة رد الدعوى 
المدة القانونية  شكال  لتقديمها بعد فوات

 .(42)"للطعن

ذاته قررت محكمة العدل العليا  في السياق
 من قانون  333 بالرجوع لنص المادة" أنه
 
 

 نجد أنها تنص على  9333الخدمة المدنية لسنة
أنه للموظف أن يتظلم لرئيس الدائرة الحكومية من 

من  رار إداري، وذلك خالل عشرين يوم اأي ق
لى إتاريخ علمه، وبما أن المستدعي قد أحيل 

، فإن ذلك 93/3/9333ء بتاريخلوا ةالتقاعد برتب
يقطع بعلمه بصدور القرار الطعين المتضمن 

                                                 

، 22/11/2011، جلسة626/2010قرارها رقم( 42)

 .رام هللا، غير منشور

ترقيته من رتبة عميد إلى رتبة لواء، فإن تظلم 
يكون بعد  93/9/9333المستدعي بتاريخ 

من تاريخ علمه بالقرار  انقضاء مدة عشرين يوم ا
الطعين، وبالتالي فإنه ال يكون له أثر قانوني 

يتقدم بالطعن فيها على المدة التي يجب أن 
 .بالقرار المتظلم منه

لهذه األسباب، تقرر المحكمة رد الدعوى 
شكال  لتقديمها بعد انقضاء المدة القانونية 

 .(43)"للطعن
أن المشرع الفلسطيني  :وصفوة القول

أحسن باختيار التظلم االختياري، ولم يأت في 
وجوب  ىالقوانين الفلسطينية المتعاقبة اإلشارة إل

م كما جاء في القانون المصري، وبذلك التظل
أن أعطى المشرع الحرية المطلقة لصاحب الش

ثم رفع الدعوى أو  لتقدير مصلحته من التظلم أوال
 .رفع الدعوى مباشرة

أن المشرع الفلسطيني قد  ومن جانبنا نرى
 أحسن بسلوكه هذا الطريق لما فيه من حرية 

ظلم مطلقة لصاحب الشأن، ولعدم إجباره على الت
الوجوبي وتأخير رفع الدعوى وبالتالي المساس 
بالمصلحة الشخصية له، وهو االتجاه الذي 

فقد  ،أصبر له صدى في جمهورية مصر العربية
بدأت األصوات ترفع إللغاء شرط التظلم الوجوبي 

                                                 

، رام 12/2/2011، جلسة221/2010قرارها رقم( 43)

 .هللا، غير منشور
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على القاضي اإلداري تطبيق " فيرى البعض أنه
فكرة جدوى التظلم، فإذا أقام المدعي دعواه ولم 

ظلم من القرار المطعون فيه في حالة وجوبه، يت
وردت الجهة اإلدارية على الدعوى بما يفيد 
رفضها أو عدم قبول طلب المدعي، فليس هناك 
جدوى للتظلم في هذه الحالة، فقد أفصحت الجهة 
اإلدارية عن اتجاهها إلى عدم االستجابة ألي 
طلب للمدعي حتى لو كان من خالل إقامة 

قوى تعبير عن عدم جدوى أي الدعوى، فهذا أ
  .(44)تظلم يقدم للجهة اإلدارية
 

 الخاتمة
 ــــ

بعد أن انتهينا من هذا البحث يتبين لنا 
 :مجموعة من النتائج نبينها في النقاط التالي

أن التظلم اإلداري طريق يلجه الشخص  .3
المتضرر من صدور قرار إداري يؤثر في 

 .مركزه القانوني

                                                 

ينين، الموسوعة الشاملة في محمد ماهر أبو الع. د (44)

، 2007، نقابة المحامين، 1القضاء اإلداري، ك

، وقد صنف البعض التظلم الوجوبي ضمن 266ص

التقاضي أمام القضاء اإلداري، مشكالت بطء إجراءات 
عبد الناصر علي عثمان حسين، والية القضاء اإلداري .د

، جامعة ةفي ضوء المبادئ الدستورية، رسالة دكتورا

 .وما بعدها 262، ص 2006هرة، القا

أو إجباريا،  يارياأن التظلم قد يكون اخت .9
وأن المشرع الفلسطيني قد أخذ بنظام 
التظلم االختياري وأن األصوات تنادي في 
مصر ألخذ القاضي اإلداري بالتظلم 

 .المجدي فقط

أن التظلم بنوعيه يقطع ميعاد رفع الدعوى  .0
أمام القضاء اإلداري وبالتالي يعطي أجال 
إضافيا لصاحب الشأن في اللجوء إلى 

 .القضاء

 



 33 

لمراجعا
 :المراجع العربية: أوالب 
  إجراءات التقاضي أمام  أحمد س مة بدر

محاكم مجلس الدولة، دار النهضة العربية، 
2002. 

 التظلم اإلداري   أحمد يوسف محمد علي
، جامعة ةوميعاد دعوى اإللغاء، رسالة دكتورا

 .9333طنطا، 

 عامر الديري/ حسن عناية والمستشار ،
، الدعوى اإلدارية، 0حإجراءات رفع الدعوى، 

 .دار األستاذ لنشر الكتب القانونية
  التظلم اإلداري وكيف  حسين إبراهيم سليمان

يساهم في تحقيق العدل، مجلة هيئة قضايا 
، 30، س 333الدولة، العدد الثالث، رقم 

 .3222سبتمبر يوليو

  النظام القانوني للميعاد في دعوى  رأفت فودو
ار النهضة العربية، اإللغاء، دراسة مقارنة، د

3222. 
  القضاء اإلداري،  ربيع أنور فتح الباب

 .9339/9330قضاء اإللغاء، 

 الوسيط في دعوى إلغاء سامي جمال الدين ،
، منشأة المعارف، 3القرارات اإلدارية، ط

9333. 
  اإلجراءات  صبري محمد السنوسي محمد

أمام القضاء اإلداري، دار النهضة العربية، 
 .3222القاهرة، 

 والية  ،عبد الناصر علي عثمان حسين
ستورية، الد المبادئ ضوء في اإلداري القضاء

 .9336، جامعة القاهرة، ةرسالة دكتورا
 الغلو في الجزاء، علن حسن عبد المجيد ،

 .2007، جامعة القاهرة، ةرسالة دكتورا
 التظلم الوجوبي فؤاد محمد عبد الكريم ،

ن كشرط بقبول دعوى اإللغاء أمام ديوا
المظالم بالمملكة العربية السعودية، دار 

 .9333النهضة العربية، 

 إجراءات الدعوى أمام نينيمحمد أبو الع ،
، دار التوحيد 3محاكم مجلس الدولة، ح

 .9333، للطباعة
 الموسوعة الشاملة في محمد أبو العينين ،

، نقابة المحامين، 1القضاء اإلداري، ك
2007. 
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