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املستخلص
تانذول هذه ال داتسة النظذم القذنوين لوقف تنفيذ القرادات اإلنادية يف املللكة العربية
الاسعونية ،عن خالل توضيح عفهوم طلب وقف تنفيذ القرادات اإلنادية املبعون فيهذ ب دوى
اإللغذء أعذم نيوان املظذمل ،وبيذن عربداته ،كذلك بيذن شروط وقف تنفيذ القرادات اإلنادية
املبعون فيهذ ابإللغذء ،واملالثلة يف الشروط املوضودية ،وأخريا تقف ال داتسة دلى احلكم
القضذئي الصذند يف طلب وقف تنفيذ القرادات اإلنادية املبعون فيهذ ابإللغذء ،عن خالل
بيذن أتقيت احلكم الصذند يف طلب وقف تنفيذ القراد ،وبيذن حجياه ،والبعن فيه .
الكلمات الدالة :القرادات اإلنادية ،نيوان املظذمل ،وقف تنفيذ القرادات اإلنادية،
شرط االتساعجذل ،شرط اجل ية ،نظذم املرافعذت أعذم نيوان املظذمل.
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Abstract
This study deals with the legal regulation of stopping the execution of
administrative resolutions in the Kingdom of Saudi Arabia, by clarifying the
concept of requesting to stop the execution of administrative resolutions that
have been challenged for cancellation at the Administrative Court, and the
explanation on what might justify such request, and the conditions of
stopping the execution on administrative resolutions that have been
challenged for cancellation which is made up of certain substantial
provisions. Finally, the study concludes with judicial verdicts on stopping
the execution of administrative resolutions that have been challenged for
cancellation, through scheduling the verdict related to stop the execution of
a resolution, and its authority and how it could be challenged.
Key Words:
Administrative resolutions, Administrative Court, Stopping the
execution of administrative resolutions, condition of urgency, condition of
seriousness, the Law on Litigations before the Administrative Court.
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مقدمة
متذدس اجلهة اإلنادية اعايذزاهتذ واخاصذصذهتذ امللنوحة اهذ نظذعذ عن خالل وتسيلة
إص اد القرادات اإلنادية ابإلدانة املنفرنة ،فهي الوتسيلة األكثر اتساخ اعذ عن قيل اجلهة
اإلنادية ،ووفق القذد ة العذعة أن القرادات اإلنادية ممتنح قوة تنفيذية عيذشرة ،فاكون انفذة
وعناجة آلاثدهذ النظذعية نون توقف دلى إدانة املخذطيني أبحكذعهذ ،إال أنه ق يشوب
القرادات الصذندة دن اإلنادة بعض العيوب اليت جتعلهذ غري عشرودة وحمل للبعن مبوجب
ندوى اإللغذء أعذم نيوان املظذمل ،وق يصحب هذه األخرية طلب عاساعجل لوقف تنفيذ
القراد حلني اليت يف ال دوى.
أهمية الدراسة
تنيع أمهية هذه ال داتسة عن كوهنذ تعذين عوضوع غذية يف األمهية واحلاسذتسية ،إ تعذجل
النظذم القذنوين لوقف تنفيذ القرادات اإلنادية املبعون فيهذ ابإللغذء أعذم نيوان املظذمل يف املللكة
العربية الاسعونية ،فلم يلق هذا املوضوع االهالذم والعنذية الوافية عن قيل الفقهذء القذنونيني،
فبلب وقف تنفيذ القراد ضلذنة لافذني حذلة اتساي ان اجلهة اإلنادية وتعاسفهذ ،وجلؤهذ إىل
إمتذم تنفيذ القراد خالل ع ة البعن فيه ،وعذ ينجم دن لك عن أضراد وآاثد يصعب إصالحهذ
دن احلكم إبلغذء القراد ،لذا فإن طلب وقف تنفيذ القراد عن األمهية حبيث يوقف هذه اآلاثد،
إضذفة إىل أنه حيقق الاوازن بني املصلحة العذعة واملصلحة اخلذصة لبذلب وقف تنفيذ القراد.
مشكلة الدراسة
تالثل عشكلة ال داتسة يف أن مثة قصودا يكانف النظذم اإلنادي الاسعوني صخصو ععذجلة
وقف طلب تنفيذ القرادات اإلنادية املبعون فيهذ ب دوى اإللغذء أعذم نيوان املظذمل ،فنااسذءل هل
وازن النظذم بني محذية حقوق األفران اخلذصة  -عن الانفيذ امليذشر للقرادات اإلنادية  -وبني
املصلحة العذعة يف تنفيذ هذه القرادات؟ بعيذدة أخرى هل حقق النظذم الاسعوني الاوازن بني
عصلحة اإلنادة يف اتسالراد تنفيذ قراداهتذ ،وبني عصلحة األفران املالثلة يف محذياهم عن اآلاثد اليت
ياعذد ت ادكهذ لانفيذ تلك القرادات ،خذصة إ ا أتسردت اإلنادة يف تنفيذ القراد املبعون فيه
ابإللغذء لافويت الفرصة دلى البذدن عن االتسافذنة عن وقف تنفيذ القرادات؟
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أهداف الدراسة
وعن أجل حل هذه اإلشكذلية هت ف ال داتسة إىل توضيح عفهوم طلب وقف تنفيذ
القرادات اإلنادية املبعون فيهذ ابإللغذء أعذم نيوان املظذمل ،وبيذن شروط وقف تنفيذ القرادات
اإلنادية املبعون فيهذ ابإللغذء ،وأخريا توضيح احلكم القضذئي الصذند يف طلب وقف تنفيذ
القرادات اإلنادية املبعون فيهذ ابإللغذء.
منهج الدراسة
وملعذينة هذا املوضوع تساعال ال داتسة دلى املنهج الوصفي الاحليلي ،ملذ يوفره عن
ق دة دلى وصف وحتليل واتسانبذق النصو النظذعية ،واألحكذم القضذئية ،واآلداء الفقهية
ات العالقة مبوضوع ال داتسة ،عن هنذ جذءت ال داتسة يف عيحث متهي ي ،وعيحثني ،دمنون
امليحث الالهي ي بـ "عفهوم طلب وقف تنفيذ القرادات اإلنادية املبعون فيهذ ابإللغذء"،
وجذء امليحث األول بعنوان " شروط وقف تنفيذ القرادات اإلنادية املبعون فيهذ ابإللغذء"،
دذجل الشروط املوضودية ل وقف تنفيذ القرادات اإلنادية املالثلة يف شرطي االتساعجذل واجل ية،
أعذ امليحث الثذين دمنون بـ " احلكم القضذئي الصذند يف طلب وقف تنفيذ القرادات اإلنادية
املبعون فيهذ ابإللغذء" ،دذجل أتقيت احلكم الصذند بوقف تنفيذ القراد اإلنادي ،وحجية
احلكم الصذند بوقف تنفيذ القراد ،وأخريا البعن يف احلكم الصذند بوقف تنفيذ القراد.
صعوبات الدراسة
ولعل أبرز الصعوابت األكذنميية اليت واجهت ال داتسة فقر املكاية العربية
لللراجع وال داتسذت اليت تعذين كنه هذا املوضوع ،إ مل ياسعف اجله يف إجيذن أي عص د
فقهي يف صلب ال داتسة ،غري أن قلة عن ال داتسذت نادت حول هذا املوضوع ال يف صليه،
عنهذ :نداتسة حمل دي اليذتسط ،وقف تنفيذ القراد اإلنادي ،البذبع االتساثنذئي لنظذم الوقف،
ص دت تسنة  ، 2007اخاصت يف القذنون املصري ،ونداتسة دي القذند غياذوي ،القراد
اإلنادي بني نفذ ه وجواز وقف تنفيذه ،ص دت تسنة  2013اخاصت يف القذنون اجلزائري،
فذل داتساذن جذءات يف القذنون املصري والقذنون اجلزائري ،وهو عذ يشردن لوالنة هذه ال داتسة
اليت اخاصت ابلنظذم الاسعوني كونه نظذعذ عغذيرا للقذنونني الاسذبقني بشكل دذم بوصفه
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نظذعذ عاسال ا عن الشريعة اإلتسالعية.
وخالت ال داتسة بع ن عن الناذئج اليت توصلت إليهذ ،وأخريا جذءت الاوصيذت اليت
م
نالىن أخذهذ بعني االدايذد عن قيل املنظم الاسعوني.
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مبحث متهيدي :مفهوم وقف تنفيذ القرارات اإلدارية املطعون فيها باإللغاء
متذدس اإلنادة تسلبذهتذ دن طريق إص اد القرادات اإلنادية ،فيلجرن ص ودهذ تصيح
انفذة( )1وتالاع بقوة تنفيذية عيذشرة ،ودليه تاسابيع إلزام الفرن ملنبوقهذ نون طلب إ ن عن
القضذء اإلنادي ،فهذا األعر عن عظذهر الاسلبة العذعة( ،)2فذإلنادة إبص ادهذ للقراد تضع
نصو النظذم عوضع الابييق ،وهو عذ ي فع إىل القنذدة أبن القراد ينيغي أن يمؤخذ دلى
حملل الصحة ود م خمذلفاه للنظذم ،ممذ ينيغي تنفيذه ابلقوة املذنية وهذا هو األصل العذم (.)3
إال أن هذه القرادات ق تكون عشوبة يف بعض األحيذن إبح ى العيوب اليت جتعلهذ
غري عشرودة ،ود م املشرودية هذه ت فع أصحذب الشأن إىل البعن فيهذ مبوجب ندوى
اإللغذء أعذم نيوان املظذمل ،وق يصحب هذه ال دوى طلب عاساعجل لوقف تنفيذ هذه
القرادات حلني اليت فيه ،فذألصل أن ندوى اإللغذء ال متنع اإلنادة عن املضي ق عذ يف تنفيذ
القراد وترتيب كل آاثده مبوجب اعايذز الانفيذ امليذشر الذي تالاع به ،والقول صخالف لك
يؤني إىل شل نشذط اإلنادة الذي ياساه ف املصلحة العذعة ،إضذفة إىل أن األخذ بوقف
الانفيذ كنايجة تلقذئية الندذء ديب يف القراد يؤني إىل درقلة أدلذل اإلنادة ود م اتسابذداهذ
القيذم بنشذطهذ ،لذا فذتساثنذء( )4أجذز املنظم الاسعوني يف املذنة ( )9عن نظذم املرافعذت أعذم
نيوان املظذمل لللحكلة اإلنادية أن أتعر بوقف تنفيذ القراد املبعون فيه إ ا ق دت أن تنفيذه
ق يرتتب دليه ناذئج ياعذد ت ادكهذ لو قضت احملكلة إبلغذء القراد املبعون فيه(.)5
( )1حمل دي اليذتسط ،وقف تنفيذ القراد اإلنادي ،البذبع االتساثنذئي لنظذم الوقف ،حمل الوقف
وشروطه ،حكم الوقف ،ناد اجلذععة اجل ي ة للنشر ،اإلتسكن دية.3 : ،2007 ،
( )2دلي شبنذوي ،املعذينة كوتسيلة عن وتسذئل إثيذت د م عشرودية القراد املبعون فيه ،جملة الشريعة
والقذنون ،جذععة اإلعذدات العربية املاح ة ،ع  ،7يونيو .60 ،2002
( )3لين ة يوتسفي ،شروط وقف تنفيذ قراد االتسايالء اإلنادي يف اجلزائر ،ع  ،58نداتسذت اجلزائر،
.150 ،2017
( )4دي العزيز خليفة ،الوجيز يف قضذء األعود املاساعجلة يف القضذء اإلنادي ،ناد الكاذب احل يث،
القذهرة.13 ،2008 ،
( )5شريف بعلوشة ،القضذء اإلنادي الاسعوني وفق نظذم املرافعذت أعذم نيوان املظذمل الصذند ابملرتسوم
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لذا فق نصت دلى أنه "ال يرتتب دلى دفع ال دوى وقف تنفيذ القراد املبلوب
إلغذوه ،دلى أنه جيوز لللحكلة أن أتعر بوقف تنفيذه إ ا طلب لك ،ودأت احملكلة أن
تنفيذه يرتب آاثدا ياعذد ت ادكهذ و لك حىت تفصل يف أصل ال دوى".
كلذ نصت املذنة ( )5 /8عن ات النظذم ،دلى أنه "اتساثنذء عن األحكذم الوادنة يف
الفقرة الاسذبقة؛ لللحكلة أن تقيل ندوى اإللغذء خالل فرتة الاظلم الوجويب يف احلذالت
املاساعجلة ،عىت اقرتنت بب لب وقف تنفيذ القراد اإلنادي املبلوب إلغذؤه بشرط الاظلم إىل
اجلهة عص دة القراد ،وتيت احملكلة دلى وجه الاسردة يف طلب وقف الانفيذ ،وتنظر يف
عوضوع ال دوى بع اناهذء فرتة الاظلم الوجويب أو إ ا دفضت اجلهة عص دة القراد تظلله
قيل اناهذء الفرتة".
فنالحظ أن طلب وقف تنفيذ القراد أح إجراءات االتساعجذل أعذم نيوان املظذمل(،)1
تاعرض به عصذحل و الشأن للخبر وخيشى دليهذ عن فوات الوقت ،لذا ال ب عن توفري
محذية دذجلة ملصذحل ال حتالل الاأخري ،لذا يمبلب عن القذضي اإلنادي إص اد حكم وقيت
عاساعجل لوقف تنفيذ القراد ،إال أن احلكم بوقف الانفيذ ال ميس أصل النزاع ،وليس ععىن
إجذبة طلب وقف الانفيذ أن احملكلة اإلنادية حني تنظر مبوضوع ال دوى تساقضي حكلذ
إبلغذء القراد املبعون فيه ،وليس دفض طلب وقف تنفيذ القراد نليال دلى أن احملكلة
تساحكم بع لك يف املوضوع برفض ندوى اإللغذء ،لذا فإن عاسألة وقف تنفيذ القراد هي
عاسألة عاساقلة متذعذ دن عوضوع ال دوى ،والفصل فيهذ ياوقف فقط دلى توافر شروط وقف
تنفيذ القراد اليت تسنعذجلهذ يف امليحث األول ،بصرف النظر دن عوضوع ال دوى ونبذقهذ
وأحقية امل دي فيلذ ق عه عن طليذت عوضودية(.)2
ودليه يـم ّعّرف طلب وقف تنفيذ القراد املبعون فيه ابإللغذء دلى أنه "د م الاسري يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امللكي دقم (م )3 /اتديخ 11435 /1/22هـ ،2016 ،عركز ال داتسذت العربية.379: ،
( )1دي الرمحن العرعذن ،شروط وقف تنفيذ القراد اإلنادي ،جملة العلوم القذنونية والاسيذتسية ،عج  ،1ع
.250 ،2011 ،1
( )2ال ين اجلياليل بوزي  ،القضذء اإلنادي ،أحكذم املنذزدذت اإلنادية وتبييقذهتذ يف املللكة العربية
الاسعونية ،اجلزء األول ،الرايض ،ناد الكاذب اجلذععي .192 ،
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القراد خالل ع ة ،باسيب ح وث تسيب عن أتسيذب الوقف  -دذنة عذ يكون قيذم عنذزدة
تاساه ف احلصول دلى حكم إبلغذء الانفيذ أو يؤني إىل إلغذئه -ياساوجب وقفه أو جييزه
بقوة النظذم أو حبكم احملكلة أو ابتفذق اخلصوم"( ،)1لذا فبلب وقف تنفيذ القراد يقوم ب ود
وقذئي ض خمذطر اتسالراد اخلضوع لانفيذ ععرض لإللغذء عن قيل القضذء ،ابلاذيل ض خمذطر
اتساحذلة إدذنة احلذل إىل عذ كذن دليه ،وغري لك عن الناذئج غري املرغوب فيهذ اليت يفرزهذ
تنفيذ القراد ،فإ ا أضفنذ إىل هذا ال ود املاسال عن طييعة الوقف اته عذ ق يايحه له النظذم
القذنوين عن تسردة يف ترتيب أثره يف أتسرع وقت ممكن وعن دلوعياه يف الابييق؛ لايني لنذ عذ
لوقف تنفيذ القراد عن أمهية يف عواجهة ظذهرة حالية هي إعكذنية تنفيذ القراد دغم قذبلياه
لإللغذء(.)2
أعذ ابلناسية ملربدات طلب وقف تنفيذ القراد اإلنادي املبعون فيه؛ فاالثل يف أن اجلهة
اإلنادية ق تاعاسف دن إص اد قراداهتذ ،وختذلف عي أ املشرودية عياغية عن وداء لك حتقيق
عصذحل ععينة دلى حاسذب عصذحل األفران ،كلذ ق تكون املخذلفة نايجة اإلمهذل أو الاكذتسل
عن جهة اإلنادة ،لذا فإن وقف تنفيذ القراد يف عثل هذه احلذالت يع وتسيلة عثلى يف كيح
مجذح اإلنادة ،وتفذني ناذئج خمذلفة النظذم اليت ياعذد ت ادكهذ إ ا قضي إبلغذء القراد( ،)3كلذ
أن تنفيذ اإلنادة لقراداهتذ يكون دلى عاسؤولياهذ وحتللهذ أخبذد الانفيذ دن طريق تعويض
األفران دن أضرادهذ ،خذصة إ ا مت البعن يف القرادات ابإللغذء وقذعت اإلنادة بانفيذه دغم
لك ،إضذفة إىل عربد آخر يالثل يف بطء الفصل يف ندذوى اإللغذء ،فهذا اليطء ظذهرة
تسليية يف دلل القضذء اإلنادي مخيل ابلعالقذت النظذعية بني اإلنادة واملاعذعلني ععهذ ،ألن
املراكز النظذعية لللاعذعلني ععهذ تيقى عزدزدة غري عاساقرة مل ة طويلة ،دكس اجلهة اإلنادية
اليت متضي ق عذ يف تنفيذ قراداهذ مبوجب اعايذز الانفيذ امليذشر ،كلذ يؤني بطء الفصل يف
ال دوى إىل إمتذم تنفيذ القراد عن قيل اإلنادة واتسانفذ ه لكل آاثده ،دن هذ يكون حكم
.536

( )1أمح خليل ،الانفيذ اجلربي ،عنشودات احلليب احلقوقية ،بريوت،2006 ،
( )2أمح خليل ،الانفيذ اجلربي ،عرجع تسذبق.537 ،
( )3دي القذند غياذوي ،القراد اإلنادي بني نفذ ه وجواز وقف تنفيذه ،ع  ،2013 ،9نفذتر الاسيذتسة
والقذنون ،اجلزائر.199 ،
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اإللغذء غري جم ال يف إصالح الضرد وال يف دنع املخذلفني للنظذم ،فذملاضرد عن تنفيذ القراد
لن ياسافي عن حكم اإللغذء ولن يكون له تسوى أثر دعزي(.)1
وال ب عن اإلشذدة إىل أن تق مي طلب وقف تنفيذ القراد ليس عن النظذم العذم وال
يثريه القذضي عن تلقذء نفاسه ،بل ال ب أن يبليه اخلصم بوصفه طليذ اتبعذ للبلب األصلي
وعافردذ عنه ،يه ف إىل محذية عصلحة للل دي عؤقاذ إىل حني ص ود احلكم يف عوضوع
ال دوى( ،)2وق أك ت املذنة ( )5/8عن نظذم املرافعذت أعذم نيوان املظذمل هذا املعىن بعيذدة
"عىت اقرتنت ببلب وقف تنفيذ القراد اإلنادي املبلوب إلغذؤه "..ودليه ال ميكن تق مي طلب
وقف الانفيذ عاساقال دن طلب ندوى االلغذء ،ويرتتب دلى هذا أنه ال ميكن طلب وقف
الانفيذ بع انقضذء عيعذن الاظلم يف النظذم الاسعوني ،لكن ميكن تق مي طلب وقف القراد
أثنذء نظر ال دوى بل ودلى عاساوى االتسائنذف إ ا مل يكن القراد ق نفذ بع  ،ألن البلب
ال ميس أصل احلق ،كلذ أن طلب وقف الانفيذ بع دفع ندوى االلغذء هو عن البليذت
العذدضة املاصلة ابلبلب األصلي اتصذال ال يقيل الفصل بينهلذ(.)3
ونصت املذنة ( )8عن نظذم املرافعذت أعذم نيوان املظذمل دلى أنه "اتساثنذء عن
األحكذم الوادنة يف الفقرة الاسذبقة لللحكلة أن تقيل ندوى اإللغذء خالل فرتة الاظلم يف
احلذالت املاساعجلة عىت اقرتنت ببلب وقف تنفيذ القراد املبلوب إلغذؤه بشرط الاظلم إىل
اجلهة عص دة القراد ."..وياضح عن لك أن املنظم الاسعوني اشرتط اقرتان الئحة ال دوى
ببلب وقف الانفيذ كشرط لقيول ال دوى اتساثنذء ،وبشرط الاظلم إىل اجلهة اإلنادية عص دة
القراد ،ويف هذه احلذلة يام اليت يف طلب وقف تنفيذ القراد اإلنادي ،ويرجأ عوضوع النظر يف
ال دوى حلني اليت يف الاظلم عن قيل اجلهة اإلنادية أو ص ود قراد برفض الاظلم قيل اناهذء
فرتة الرن دلى الاظلم ،وطيقذ لنص املذنة ( )9عن نظذم املرافعذت فلم يشرتط املنظم اقرتان
طلب وقف تنفيذ القراد بالئحة ال دوى كشرط لقيول طلب وقف الانفيذ ،وإمنذ جيوز تق مي
( )1دي القذند غياذوي ،القراد اإلنادي بني نفذ ه وجواز وقف تنفيذه ،عرجع تسذبق،
( )2ال ين اجلياليل بو زي  ،القضذء اإلنادي ،عرجع تسذبق.193 ،
( )3ال ين اجلياليل بو زي  ،القضذء اإلنادي ،عرجع تسذبق.193 ،
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طلب وقف الانفيذ يف الئحة عنفصلة( ،)1إ نصت دلى أنه "عع د م اإلخالل مبذ ودن يف
املذنة ( ) 5 /8ال يرتتب دلى دفع ال دوى وقف تنفيذ القراد املبلوب إلغذؤه دلى أنه جيوز
لللحكلة أن أتعر بوقف تنفيذه إ ا طلب لك ودأت احملكلة أن تنفيذه يرتب آاثدا ياعذد
ت ادكهذ".
وال ب عن اإلشذدة إىل أنه يشرتط إلعكذن وقف تنفيذ القراد املبعون فيه ابإللغذء أال
يكون عن القرادات اليت ال تقيل طلب إلغذئهذ قيل الاظلم عنهذ إناداي ،وهي القرادات املاعلقة
ابملوظفني ،ألن الاظلم اإلجيذدي يف تق ير املنظم يمغين دن طلب وقف تنفيذ القراد اإلنادي،
واتساثنذء عن لك ويف حذلة الفصل عن الوظيفة؛ جيوز لللحكلة بنذء دلى طلب املاظلم أن
حتكم عؤقاذ ابتسالراد صرف كل أو بعض عرتيه ،وهنذ يق م طلب اتسالراد صرف املرتب
اتساقالال دن ندوى اإللغذء اليت جيب أن ترفع بع دفض الاظلم ،وإال ادارب احلكم كأن مل
يكن والازم املاظلم برن عذ قيضه بنذء دلى هذا احلكم(.)2

( )1شريف بعلوشة ،القضذء اإلنادي الاسعوني ،عرجع تسذبق.384 : ،
( )2هذين البهراوي ،القضذء اإلنادي الاسعوني ،قضذء االلغذء ،نداتسة عقذدنة ،عكاية الاوبة،2017 ،
.239
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املبحث األول :شروط وقف تنفيذ القرارات اإلدارية املطعون فيها باإللغاء
ب اية وقيل ععذينة شروط وقف تنفيذ القرادات اإلنادية املبعون فيهذ ابإللغذء ال ب عن
اإلشذدة إىل أنه جيب لقيول طلب وقف تنفيذ القراد أن يكون مثة قراد إنادي( ،)1فإ ا انافى
وجون األخري؛ فإن طلب وقف الانفيذ يكون ق ودن دلى حمل غري عوجون ،األعر الذي ياعني
ععه د م قيول البلب ،وهذا عذ أك ه نيوان املظذمل حيث هب يف أح أحكذعه إىل أنه
"وحيث إنه يشرتط لوقف تنفيذ القراد وجون قراد إنادي حىت ميكن حبث ع ى توافر شروط
وقف تنفيذه ،وحيث إنه مل يص د قراد عن اجلهة اإلنادية مبصذندة الضلذن؛ فإنه ال حمل
ابلاذيل لللبذلية بوقف تنفيذ قراد مل يص د ...وال ينذل عن لك عذ كرته امل دية عن أهنذ
تيلغت صخبذب  ....املاضلن الاه ي مبصذندة قيلة املبذليذت الوادنة يف لك الكاذب عن
الضلذن النهذئي إ ا مل ياس ن امليلغ املشذد إليه خالل مخاسة دشر يوعذ ،إ إن لك جمرن إنذاد
ابل فع ويؤك لك عذ ودن ب فذع  ...عن أنه مل يص د قراد ابملصذندة ،وحيث الثذبت ممذ
تق م؛ فإن طلب امل دية يكون ق ودن دلى غري حمل النافذء القراد املبلوب وقف تنفيذه،
األعر الذي ياعني ععه د م قيول البلب اهذا الاسيب"( .)2واجل ير ابلذكر أن نيوان املظذمل
قضى بوقف تنفيذ القراد يف ات القضية دن عذ قذعت اجلهة اإلنادية إبدتسذل خبذب إىل
الينك عص د خبذب الضلذن ،تبلب فيه عصذندة الضلذن املق م عن الشركة امل دية ،وهذا
يعين أن القراد أصيح عوجونا وق توافر شرط اجل ية وشرط االتساعجذل الالزعذن لوقف
تنفيذه(.)3
كران تسذبقذ أن املنظم الاسعوني أقر اتساثنذء ياسلح لللاضرد اللجوء إىل نيوان املظذمل
لبلب وقف تنفيذ قرادا إناداي عؤقاذ ،حىت يام اليت يف ندوى اإللغذء ،فذجلهة املخاصة
ابلفصل يف طلب وقف تنفيذ القراد ال تاساجيب لبلب الوقف إال دن توفر شروط
( )1دي العزيز خليفة ،الوجيز يف قضذء األعود املاساعجلة يف القضذء اإلنادي ،عرجع تسذبق.20 ،
( )2ال ائرة اإلنادية الثذنية حكم وقيت دقم /12ن 2/1/لعذم 1418هـ ،يف القضية دقم /1/611ق لعذم
1418هـ باذديخ 1418/7/25هـ.
( )3ال ائرة اإلنادية الثذنية حكم وقيت دقم /19ن 2/1/لعذم 1420هـ يف القضية دقم /1/611ق لعذم
1418هـ باذديخ 1420/10/15هـ.
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عوضودية ععينة ياش ن القضذء يف اتسايفذئهذ ،تالثل يف دكن االتساعجذل واتسانذن ندوى
اإللغذء إىل أتسيذب ج ية .لذا باوافر هذه الشروط حيق اهذ وقف تنفيذ القراد عن خالل أعر
تص ده هذه الاسلبة وإن كذنت يف صودة آعرة ،فإن اهذ عقوعذت احلكم عن حيث خضوده
لالتسائنذف عع اشالذله للنفذ املعجل حىت تؤتى الغذية املنشونة عنه ،كلذ يالحظ أبن صفة
االتساعجذل اليت ق اشاللت دليه ق حردته عن القيون اإلجرائية اليت دذنة تفرض دلى
ندوى البعن دلى القراد اته عن تظلم إنادي وغريه ،والشرط الوحي لقيوله هو أن يقرتن
ابل دوى األصلية حىت ال ياأب األعر بوقف النفذ إىل عذ ال هنذية(.)1
وأك نيوان املظذمل دلى أنه "جيب دلى القضذء أال يوقف تنفيذ القراد إال إ ا تيني له
حاسب الظذهر عن األوداق ،وعع د م املاسذس أبصل طلب اإللغذء دن الفصل فيه أن طلب
وقف الانفيذ يقوم دلى دكنني أواهلذ االتساعجذل ،أبن يرتتب دلى تنفيذ القراد ناذئج ياعذد
ت ادكهذ ،والثذين ياصل مبي أ املشرودية أبن يكون اندذء البذلب قذئلذ حباسب الظذهر دلى
أتسيذب ج ية – ثيوت إخالل املقذول يف تنفيذ الازاعذته العق ية جييز جلهة اإلنادة تسحب
العلل عنه وتنفيذه دلى حاسذبه ،إ ا توافرت عقاضيذته ،وعن مث يكون طلب وقف تنفيذ قراد
الاسحب وعذ ترتب دليه عن آاثد عنهذ ترتسية املشروع دلى عقذول آخر غري قذئم دلى أتسذس
صحيح ممذ ينافي ععه دكن اجل ية -كلذ يلزم لقيول طلب وقف الانفيذ ابا اء أال يكون ق مت
تنفيذ القراد ابلفعل وإال كذن طلب وقف الانفيذ قذئلذ دلى غري حمل"(.)2
املطلب األول :شرط االستعجال
ّبني قضذء نيوان املظذمل عفهوم دكن االتساعجذل الذي يرتتب دليه وقف تنفيذ القراد
املبعون فيه ،حي ث قضى يف أح أحكذعه أبنه "وملذ كذن قيذم امل دى دليهذ بانفيذ قرادهذ
ببلر النفذايت يف هذا املوقع؛ فإن لك يرتتب دليه أضراد ابلييئة احمليبة ابملوقع ميا خبرهذ
إىل صحة اإلناسذن واحليوان والنيذت ،وق ياعذد ت ادكهذ فيلذ بع جراء عذ ق يناج دن
( )1فؤان دي الكرمي ،القرادات اإلنادية وتبييقذهتذ يف املللكة العربية الاسعونية ،نداتسة عقذدنة،2003 ،
الرايض.200 ،
( )2حكم دقم /90ت 1/لعذم 1410هـ.
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البلر عن تشيع الرتبة هبذه االشعذدذت"( .)1وق قضى يف حكم آخر "وحيث إن تنفيذ
القراد حمل البعن يرتتب دليه آاثد ال ميكن ت ادكهذ؛ األعر الذي تناهي ععه ال ائرة إىل وقف
تنفيذ قراد اإلزالة وإدذنة الايذد الكهرابئي إدلذال لللذنة ( )9عن نظذم املرافعذت أعذم نيوان
املظذمل ،لذلك حكلت ال ائرة بوقف تنفيذ قراد اإلعذدة يف عنبقة الرايض دقم  ...الصذند
إبزالة املنشذت اخلذصة ابمل دني حمل هذه ال دوى"(.)2
إ ا كذن يشرتط لوقف تنفيذ القراد اإلنادي أن يرتتب دلى تنفيذه آاثد ياعذد ت ادكهذ
وإ ا كذن الغذلب أن هذه اآلاثد عذنية؛ فإنه ميكن احلكم أيضذ بوقف تنفيذ القراد إ ا كذنت
تلك اآلاثد ععنوية (أنبية) ،تسواء كذنت عنفرنة أو وج ت عع آاثد عذنية أخرى ،وهذا عذ
أك ه نيوان املظذمل حيث هب إىل أنه " ...إضذفة إىل عذ ق يرتتب دلى عيذشرة قراد اللجنة
عن أضراد جاسيلة ال ميكن ت ادكهذ لعل أخبرهذ تفذقم ح ة النزاع بني اجلذدين قيل الفصل يف
ال دوى ،إضذفة إىل املعذانة النفاسية اليت تسيصذب هبذ امل دي ،ممذ ق ي فعه إىل أعود ال حتل
دقيذهذ( ، )3وكذن النزاع ياعلق ببلب وقف تنفيذ قراد جلنة إزالة الاع ايت إبزالة عاسيح وعظلة
وتسقف حراج تسيذدات مبنزل امل دي بنذء دلى شكوى جذده ،وياحقق االتساعجذل إ ا كذن
عن شأن تنفيذ القراد املبعون فيه ترتيب ناذئج ياعذد ت ادكهذ فيلذ لو قضى إبلغذؤه فيلذ بع
 ،)4("...وديذدة (ناذئج ياعذد ت ادكهذ) ودنت دذعة ،لذا عن امللكن أن حتالل األضراد املذنية
واملعنوية دلى ح تسواء( ،)5كلذ هب إىل أنه "عن شأن تنفيذ هذا النقل مث القضذء إبببذله
د م اتساقراد الوضع األتسري للبذلب ،وعن انحية أخرى اتساقراده يف املكذن الوظيفي مبذ يؤثر
( )1جملودة األحكذم وامليذنئ اإلنادية لعذم 1428هـ ،اجملل الرابع ،األعر القضذئي دقم /148ن/أ 1/لعذم
1428هـ الصذند باذديخ 1428/12/27هـ يف القضية دقم (  /1 /6019ق) لعذم 1427هـ .2024
( )2حمل نييذت؛ مح ي العجلي ،القضذء اإلنادي ،يف املللكة العربية الاسعونية طيقذ لنظذم نيوان
املظذمل اجل ي  ،نداتسة عقذدنة ،البيعة الثذنية ،2013 ،فهرتسة عكاية امللك فه الوطنية أثنذء النشر،
الرايض.297 ،
( )3حكم ال ائرة الفردية الاسذبعة دقم / /1ف 7/لعذم 1417هـ يف القضية دقم /1/1864ق لعذم 1416هـ
( )4حكم دقم /108ت1412/1/هـ.
( )5فؤان دي الكرمي ،القرادات اإلنادية وتبييقذهتذ يف املللكة العربية الاسعونية ،عرجع تسذبق.255 ،
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دلى كفذءة العلل وحاسن أنائه"( ،)1ففي العيذدات الوادنة يف هذا القراد إشذدة واضحة إىل
األضراد املعنوية.
وجت د اإلشذدة إىل أن أحكذم نيوان املظذمل اعا ت  -بوقف تنفيذ القرادات اإلنادية -
إىل جمذالت تالاع فيهذ اإلنادة باسلبة تق يرية واتسعة وعنهذ قرادات نقل املوظفني ،فق قضى
نيوان املظذمل بوقف تنفيذ قراد نقل أح املوظفني بع أن أتك عن توافر شروط وقف الانفيذ
وقرد يف هذا اخلصو "...إضذفة إىل عذ ق يرتتب دلى عيذشرة العلل يف  ...عن أضراد
جاسيلة ال ميكن ت ادكهذ ،لعل أخبرهذ نقص نظره احلذن حاسب الاقرير البيب املرفق تسال
يف املعذانة النفاسية واجلاس ية اليت تسيصذب هبذ ليع ه دن أهله وأوالنه الذي هو يف أعس
احلذجة إليهم ،خذصة يف هذا الوقت باسيب د م اتسابذداه ت بري أعوده نون عاسذد ة عن
أهله ملرضه احلذن يف نظره ،ممذ ق ي فعه إىل االتساقذلة حاسب إفذنة امل دي"( .)2وهذا عذ يؤك
أيضذ أنه ميكن وقف تنفيذ القراد إ ا كذنت األضراد اليت ق تنجم دن تنفيذ القراد وال ميكن
ت ادكهذ أضرادا غري عذنية أو غري عذلية ويكفي أن تكون ععنوية أو جاس ية حاسب الوادن يف
احلكم الاسذلف اإلشذدة إليه(.)3
املطلب الثاني :شرط اجلدية
يقص ابألتسيذب اجل ية أوجه الالعشرودية ابلناسية للقراد اإلنادي ،مبعىن أن تكون
األتسيذب اليت بين دليه طلب اإللغذء كفيلة إبلغذئه ،فذلقذضي هو الذي يق د هذه اجل ية،
ودليه النظر يف املاسان ات واألنلة اليت بين دليهذ البلب لااكون دن ه فكرة عي ئية دن ع ى
عشرودية القراد ،مث الفصل يف طلب وقف الانفيذ بوصفه ت بريا عؤقاذ ال ميس أصل احلق(،)4
وجذء يف حكم نيوان املظذمل أنه "ينم حباسب الظذهر عن األوداق دن خمذلفة القراد -املبلوب
( )1حكم دقم / 108ت1412/ 1/هـ
( )2حكم دقم /5ن/ف 7/لعذم 1416هـ يف القضية دقم /1/1380ق لعذم 1415هـ باذديخ
 1416/3/26حكم غري عنشود .
( )3فؤان دي الكرمي ،القرادات اإلنادية وتبييقذهتذ يف املللكة العربية الاسعونية ،عرجع تسذبق.257 ،
( )4ال ين اجلياليل بو زي  ،القضذء اإلنادي ،عرجع تسذبق.194 ،
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وقف تنفيذه -للنظذم ،حبيث حيالل ل ى توافره احلكم إبلغذء القراد دن نظر املوضوع"(.)1
فااصل أتسيذب اجل ية مبي أ املشرودية ،وت خل يف نبذق دقذبة املشرودية وعي أ تسيذنة
القذنون ،فقذضيه هو قذضي املشرودية ،وتسلبة وقف الانفيذ عشاقة وعافردة عن تسلبة
اإللغذء اليت تراقب عشرودية القراد املبعون فيه وع ى توافقه واحرتاعه ملي أ املشرودية ،وتسيذنة
القذنون(.)2
وال ب عن اإلشذدة إىل أنه مل ينص املنظم الاسعوني يف املذنة ( )9عن نظذم املرافعذت
أعذم نيوان املظذمل دلى شرط اجل ية ،إال أننذ نللس هذا الشرط عن غذليية أحكذم نيوان
املظذمل ،حيث إنه يشرتط لقيول طلب وقف تنفيذ القراد شرطذن :حتقق االتساعجذل ،وأن
يكون طلب امل دي قذئلذ حباسب الظذهر عن األوداق دلى أتسيذب صحيحة(.)3
وممذ يؤك لك أن نيوان املظذمل قضى يف هذا اخلصو بـ "دفض البلب العذجل عن
امل دي بوقف تنفيذ القراد الاسليب املبعون فيه ابعانذع اليل ية جت ي الرتخيص لللخيز الاذبع له
لع م توافر دكن اجل ية"( .)4ويف حكم آخر أشذد إىل شروط تبييق حذلة وقف تنفيذ القراد
بقوله "جيب دلى القضذء أال يوقف تنفيذ قراد إنادي إال إ ا تيني له حاسب الظذهر عن األوداق
وعع د م املاسذس أبصل طلب اإللغذء دن الفصل فيه ،أن طلب وقف تنفيذ القراد يقوم
دلى ......ياصل مبي أ املشرودية أبن يكون اندذء البذلب قذئلذ دلى أتسيذب ج ية"(.)5
كلذ أن أحكذم نيوان املظذمل ال تعارب املصلحة العذعة شرطذ إلص اد احلكم القضذئي،
وأحكذعه عاساقرة دلى ضرودة توافر شرطي االتساعجذل واجل ية ،لكن ق تؤثر املصلحة العذعة
( )1حكم نيوان املظذمل دقم  /17ن 4/1/لعذم 1412هـ غري عنشود ،ال ين اجلياليل بو زي  ،القضذء
اإلنادي ،عرجع تسذبق.194 ،
( )2شريف بعلوشة ،القضذء اإلنادي الاسعوني ،عرجع تسذبق.394 : ،
( )3حكم ال يوان دقم /1ن/ف 8/لعذم 1418هـ.
( )4حكم نيوان املظذمل دقم /93ت 1410/1/هـ حمل نييذت؛ مح ي العجلي ،القضذء اإلنادي،
عرجع تسذبق.296 ،
( )5حكم نيوان املظذمل دقم /90ت 1410/1/هـ حمل نييذت؛ مح ي العجلي ،القضذء اإلنادي،
عرجع تسذبق.296 ،
542

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء الثاين

دلى قنذدة القضذة إبص اد احلكم  ،وق قرد يف أح أحكذعه أن " مثة خبرا حم قذ ق ينجم دن
قيذم األطراف املاصلة مبوضوع النزاع ابلعلل تسواي ....وعذ ق يصذحب لك عن عشذحنذت قيلية
ق حت ث بينهم ،إضذفة إىل عذ ق يرتتب دلى عضي أح هذه األطراف يف العلل يف األدض
عن أضراد تلحق به أو ابملع ي أو ابخلزانة العذعة ال ميكن ت ادكهذ فيلذ بع "(.)1

( )1حكم ال يوان دقم /1ن/ف 1/لعذم 1410هـ ابلقضية دقم /1/418ق لعذم 1407هـ غري عنشود.
543

النظام القانوين لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية يف اململكة العربية السعودية ،د .نور عيسى اهلندي

املبحث الثاني :احلكم القضائي الصادر يف طلب وقف تنفيذ القرارات اإلدارية
املطعون فيها باإللغاء
إن اجلهة اإلنادية علزعة ابالتساجذبة حلكم القضذء الصذند بوقف تنفيذ القراد املبعون فيه
ودليهذ أن تكف دن عاذبعة تنفيذه ،فإ ا اتسالرت اإلنادة يف تنفيذ القراد دغم ص ود احلكم
بوقف تنفيذه؛ كذن لك غصيذ يلزعهذ أش الاعويض ،إضذفة إىل كون لك جرمية جنذئية وهي
االعانذع دن تنفيذ حكم قضذئي( .)1لذا تسيعذجل هذا امليحث أتقيت احلكم القضذئي الصذند
بوقف تنفيذ القراد ،وحجياه ،والبعن به ،يف املبذلب اآلتية دلى النحو اآليت:
املطلب األول :تأقيت احلكم القضائي الصادر بوقف تنفيذ القرار املطعون فيه باإللغاء
يع احلكم القضذئي الصذند بوقف تنفيذ القراد اإلنادي املبعون فيه حلني الفصل يف
عوضوع ندوى اإللغذء حكلذ عؤقاذ( ،)2إال أن هذه الصفة ال حتول نون ادايذده حكلذ قبعيذ
فيلذ فصل فيه ،وهذا األعر ياعلق حبجية هذا القراد( ،)3وال يقي احملكلة دن نظرهذ ندوى
اإللغذء( ،)4أي أن ص ود حكم بوقف تنفيذ القراد ال يعين أن احلكم يف ندوى اإللغذء
تسيكون إلغذء القراد ،كلذ أن دفض طلب وقف الانفيذ ال يعين أن احملكلة تساقضي برفض
ندوى اإللغذء( ، )5ويزول أثره دن ص ود احلكم يف ندوى اإللغذء ،وإ ا قضت احملكلة برفض
ال دوى مد ّ قراد وقف الانفيذ كأن مل يكن ،وياسري القراد اإلنادي عرتيذ لكذفة آاثده(،)6
( )1حمل نييذت؛ مح ي العجلي ،القضذء اإلنادي ،عرجع تسذبق.297 ،
( )2وق أك ت دلى لك املذنة ( )7عن قواد املرافعذت أعذم نيوان املظذمل بقواهذ...." :و لك حىت
تفصل يف أصل ال دوى".
( )3القراد دقم  86 /31لعذم 1400هـ يف القضية دقم  /477أ /ق لعذم 1400هـ جملودة امليذنئ
الشردية واملظذعية.64 ،
( )4جملودة األحكذم وامليذنئ اإلنادية لعذم 1428هـ ،اجملل الرابع ،األعر القضذئي دقم ( /96ن/أ )21/لعذم
1428هـ الصذند باذديخ 1428/12/28هـ يف القضية دقم (/1/1114ق) لعذم 1428هـ.1990 ،
( )5دلي شبنذوي ،عوتسودة القضذء اإلنادي ،اجلزء الثذين ،ناد الثقذفة للنشر ،اإلص اد األول،2004 ،
.527
( )6شريف بعلوشة ،القضذء اإلنادي الاسعوني ،عرجع تسذبق.401 : ،
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فذحلكم يف عوضوع ال دوى يع م أي قيلة قذنونية للحكم الصذند بوقف تنفيذ القراد املبعون
فيه ،ويعون الاسيب يف ادايذد وقف الانفيذ عؤقاذ هو ص وده اتسانذنا لفحص أوداق وعاسان ات
ال دوى عن الظذهر ملواجهة ظرف حذل ال يااسع ععه الوقت لفحص عاعلق للقراد املبعون
فيه ،األعر يرتتب دليه د م د ه حكلذ عؤك ا للحق بشكل قذطع ،حيث ترتك عهلة فحص
املشرودية إىل احملكلة دن فصلهذ يف ندوى اإللغذء( ،)1فااسرب أغواد الوقذئع واملاسان ات
للوقوف دلى ع ى عالئلة القراد اإلنادي عن د عه(.)2
ممذ ال شك فيه أن ص ود احلكم يف ندوى اإللغذء له أثر عيذشر دلى احلكم الذي
ص د عن قيل يف طلب وقف تنفيذ القراد تسواء كذن هذا احلكم إبلغذء القراد أو برفض
ال دوى( ،)3فإ ا ص د احلكم إبلغذء القراد فإنه يلغيه ويع عه عن اتديخ ص وده ،أي اتسالر
نفذ حكم وقف تنفيذ القراد ،ألن هذا األخري عذ هو إال إلغذء عؤقت للقراد إىل حني الفصل
يف ندوى اإللغذء ،فذحلكم الذي يقضي إبلغذء القراد يعين الاأكي ملذ تسيق أن ص د به حكم
الوقف عن أن القراد يظهر أن فيه عذ يشوبه أو يؤني إىل ببالنه ،أي أن حكم وقف الانفيذ
كذن صذئيذ يف اتسانذنه إىل األتسيذب اجل ية اليت دجحت احلكم إبلغذء القراد املبعون فيه(،)4
كلذ أن اإلنادة علزعة إبدذنة احلذل إىل عذ كذنت دليه قيل ص ود قرادهذ اإلنادي املعيب ،إ
إن وقفه ق يكون عقاص را حني ص وده دلى وقف اتسالراد تنفيذ القراد نون املبذلية إبدذنة
احلذل ملذ كذنت دليه ،وعن مث فص ود احلكم ابإللغذء؛ يع إهنذء حلكم الوقف وإزالة لوجونه
النظذعي ،وب ء العلل مبقاضى حكم اإللغذء( ،)5أعذ إ ا ص د احلكم ب دوى اإللغذء ابلرفض،
فإن احلكم الصذند بوقف الان فيذ يناهي أثره ،وتعون القوة الانفيذية للقراد املوقوف حىت دن
( )1دي العزيز خليفة ،البليذت املاساعجلة يف قضذء جملس ال ولة.148 ،
( )2دلي الصذحل ،حمل املعذدك ،ال دذوى اإلنادية واألنظلة القضذئية يف املللكة العربية الاسعونية ،عكاية
القذنون واالقاصذن.165 ،2011 ،
( )3حاسين دي الواح  ،تنفيذ األحكذم اإلنادية ،دذمل الكاب.203 ،1984 ،
( )4دي الغين باسيوين ،وقف تنفيذ القراد اإلنادي يف أحكذم القضذء االنادي ،عنشودات احلليب احلقوقية،
.250 ،2001
( )5حاسين دي الواح  ،تنفيذ األحكذم اإلنادية.204 ،
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د م النص دلى لك يف احلكم املوضودي.
وق قضى نيوان املظذمل يف أح أحكذعه "أن تكون هنذك حذلة اتساعجذل تاسا دي
الفصل يف البلب الفردي لوجون ناذئج ياعذد ت ادكهذ فيلذ لو ادجئ الفصل فيه إىل حني
الفصل يف املوضوع األصلي لل دوى .)1("...
وأخريا نودن تبييقذت قضذئية ل يوان املظذمل( )2تؤك أن القراد الصذند عن القذضي
اإلنادي يف طلب وقف تنفيذ القراد اإلنادي املبعون فيه حكلذ قضذئيذ يف نزاع حقيقي يالثل
يف عاسألة فردية عاساعجلة ات صلة وثيقة ب دوى اإللغذء ،فبلب وقف الانفيذ عن البليذت
الوقاية املاساعجلة الاسذبقة دلى الفصل يف عوضوع ال دوى( ،)3ويرتتب دلى لك أن احلكم
الصذند يف هذا البلب يكون عؤقاذ.
 األعر القضذئي دقم (/30ن/أ 22/لعذم 1427هـ) يف البلب الوادن عع ندوى اإللغذءاملقي ة برقم (/5/274ق لعذم 1427هـ) ،ومتثل لك ببلب وقف نفذ القراد
الصذند عن امل دى دليهذ بع م متكن امل دية عن أناء االعاحذانت للفصل ال داتسي
الثذين ،وق خلصت ال ائرة القضذئية إىل وقف نفذ القراد ومتكني امل دية عن أناء
االعاحذانت ،ألن فوات االعاحذن وعذ يؤني إليه عن أتخر امل دية عن الاحصل دلى
نايجاهذ والذي يرتتب دليه فوات عوادي الاق م للجذععذت ال ميكن ت ادك ناذئجه.
 األعر القضذئي دقم (  /64ن/أ 5/لعذم 1427هـ) يف البلب العذجل الوادن ضلنالقضية دقم /1/2804ق لعذم 1427هـ ،وق أقيم هذا البلب عن امل دية وهي
شركة عاعذق ة عع جهة اإلنادة لااسويق وترويج اإلدالن الاجذدي يف الالفزيون
الاسعوني حصراي مل ة ثالث تسنوات ،وكذنت جهة اإلنادة املاعذق ة ق طليت عن
امل دية ابقي قيلة القاسط األول والثذين وكذلك احل األنىن عن القاسط الثذلث
والرابع ،...عه نة إايهذ إن مل تاساجب مبصذندة الضلذن الينكي وتسحب العللية
( )1حكم ال يوان دقم /2/31ن لعذم 1404هـ يف القضية دقم  913لعذم 1402ه.
( )2إبراهيم الاسويلم ،قضذء االتساعجذل اإلنادي ،ودقة حبثية ق عت يف املؤمتر الثذين لرؤوتسذء احملذكم يف
نولة اإلعذدات .2 ،2012
( )3دي العزيز خليفة ،الوجيز يف قضذء األعود املاساعجلة يف القضذء اإلنادي ،عرجع تسذبق.5 ،
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عنهذ وتنفيذهذ دلى حاسذهبذ ،فاق عت امل دية ابلبلب املذكود لوقف عصذندة
الضلذن ،وقذلت ال ائرة يف حتصيل أدكذن االتساعجذل أبن عاساحقذت الوزادة ال تصل
إىل امليلغ الذي تبذلب امل دية باس انه ،كلذ أن عصذندة الضلذن يضر مبركز الشركة
بشكل عيذشر وباسلعاهذ الاجذدية ،ويصعب عن مث ت ادك لك عضيفة أبن املاساقر
دل يه يف قضذء ال يوان خضوع إجراء وقف الانفيذ بشأن ياعلق ابلعق كلذ هو
عنصو دليه يف املذنة الاسذبعة عن قواد املرافعذت واإلجراءات ،وخلصت إىل وقف
إجراءات امل دى دليهذ املاخذة ملصذندة الضلذن النهذئي.
املطلب الثاني :حجية احلكم القضائي الصادر بوقف تنفيذ القرار املطعون فيه باإللغاء
يالاع احلكم القضذئي الصذند يف طلب وقف الانفيذ حبجية ات طييعة خذصة،
حيث ينحصر نبذقهذ يف عوضوع احلكم وفيلذ فصل فيه عن عاسذئل فردية نون أن تقي تلك
احلجية حمكلة املوضوع حذل فصلهذ يف ندوى اإللغذء( ،)1فق نصت املذنة ( )32عن نظذم
املرافعذت أعذم نيوان املظذمل دلى أنه "األحكذم الصذندة ابإللغذء حجة دلى الكذفة" ،لذا حيوز
احلكم الصذند بوقف تنفيذ القراد املبعون فيه حجية عبلقة جتذه الكذفة ،أعذ احلكم الصذند
برفض هذا البلب فيحوز حجية ناسيية تقاصر دلى أطراف ال دوى ،وابملثل فإنه إ ا كذن
احلكم الصذند برف ض اإللغذء ا حجية ناسيية؛ فإن حكم دفض طلب وقف الانفيذ لن
تاجذوز حجياه نبذق هذه الناسيية( ،)2ويرجع الاسيب يف لك الدتيذط طلب وقف الانفيذ
ب دوى إلغذئه ،وينحصر نبذق احلجية دلى عوضوع احلكم ،وعذ فصل فيه عن عاسذئل أولية
نون تقي احملكلة بالك احلجية حذل فصلهذ يف ندوى اإللغذء(.)3
 حجية احلكم يف طلب وقف التنفيذ من حيث موضوعهيالثل عوضوع طلب وقف تنفيذ القراد املبعون فيه يف وقف تنفيذه حلني الفصل يف
ندوى اإللغذء ،وعقاضى حيذزة هذا احلكم للحجية فيلذ ياعلق مبوضوده ،هو أن تاقي
( )1دي العزيز خليفة ،الوجيز يف قضذء األعود املاساعجلة يف القضذء اإلنادي ،عرجع تسذبق،
( )2حمل فؤان دي اليذتسط ،وقف تنفيذ القرادات اإلنادية ،عرجع تسذبق.714 ،
( )3دي العزيز خليفة ،الوجيز يف قضذء األعود املاساعجلة يف القضذء اإلنادي.151 ،
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احملكلة اليت أص دت هذا القراد هبذا اخلصو  ،فال جيوز اهذ الع ول دنه ،وال جيوز
ألصحذب الشأن إاثدة النزاع أعذعهذ عن ج ي  ،طذملذ أن الظروف احمليبة إبص اده مل تاغري.
 حجية حكم وقف تنفيذ القرار فيما فصل من مسائل أوليةتالثل املاسذئل األولية فيلذ ياعلق ببلب وقف تنفيذ القراد يف عذ يام درضه دلى
احملكلة عن نفوع أثنذء نظر البلب وتعرض القذضي اهذ وفحصهذ ،عثل ال فع بع م
االخاصذ أو بع م قيول ال دوى لفوات عيعذن دفعهذ أو ال فع بع م هنذئية القراد املبعون
فيه ،وإ ا عذ قضت حمكلة املوضوع يف ال فوع الفردية وحذز حكلهذ يف طلب وقف الانفيذ
قوة الشيء املقضي به وصذد هنذئيذ؛ اعانع دليهذ أن تعي النظر عن ج ي فيلذ تسيق الفصل
فيه ،وإن كذن يرتتب دلى احلكم يف املاسذئل األولية اليت تاعلق ببلب وقف الانفيذ وحيذزهتذ
لقوة الشيء املقضي به غل ي احملكلة دن إدذنة النظر فيهذ ،إال أن هذه احلجية ال تغل ي
احملكلة اإلنادية العليذ اليت عن حقهذ النظر فيهذ أثنذء نظرهذ يف الشق املوضودي(.)1
املطلب الثالث :الطعن يف احلكم القضائي الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري
إن احلكم الصذند يف طلب وقف الانفيذ هو حكم قضذئي ،يالاع صخصذئص األحكذم
القضذئية ،وعنهذ جواز البعن فيه اتساقالال دن احلكم الصذند يف طلب اإللغذء خالل املوادي
املقردة للبعن يف األحكذم ،شأنه يف لك شأن أي حكم قضذئي هنذئي( ،)2وال يلزم للبعن يف
احلكم الصذند يف طلب وقف تنفيذ القراد اناظذد ص ود حكم يف ندوى إلغذء القراد املبلوب
وقف تنفيذه ،ملذ ينبوي دلى لك عن جمذفذة لبيذئع األشيذء يف أعر املفروض فيه أنه عاساعجل
ببييعاه ،حيث تاعرض فيه عصذحل وي الشأن للخبر وخيشى دليهذ عن فوات الوقت(،)3
إال أنه مثة حذالت ال جيوز فيهذ البعن يف حكم وقف الانفيذ وتالثل فيلذ أييت:
 ص ود حكم ابإللغذء :إ ا ص د احلكم بقيول ندوى اإللغذء بع تسيق دفض احملكلةلبلب وقف الانفيذ؛ فال ضرودة للبعن يف احلكم الصذند برفض البلب ،حيث إن
( )1دي العزيز خليفة ،البليذت املاساعجلة يف قضذء جملس ال ولة.156 ،
( )2دي العزيز خليفة ،الوجيز يف قضذء األعود املاساعجلة يف القضذء اإلنادي ،
( )3املرجع الاسذبق.156 ،
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إلغذء القراد يعين اد اعه عن النذحية النظذعية ،وعن مث فلم يع قذبال للانفيذ ،ومل يع
عؤهال ألن يول أثرا حىت يبلب وقف تنفيذه ،وبذلك يكون إلغذء القراد ق حقق
لبذلب الوقف نايجة تفوق تلك اليت كذن ياسعى إليهذ ببلب وقف الانفيذ ،واليت ال
تع و أن تكون إلغذء عؤقت لنفذ القراد حلني الفصل يف ندوى اإللغذء ،وعن مث تاق م
عصلحة طذلب وقف الانفيذ يف البعن يف احلكم الصذند برفض وقف الانفيذ ،إال إ ا
أموقف تنفيذ حكم اإللغذء وفق القواد املقردة ،حيث إنه هبذا احلكم تعون للقراد
صفاه الانفيذية ،األعر الذي يعي عصلحة البذلب يف وقف تنفيذه ،توقيذ آلاثده اليت
ق ياعذد ت ادكهذ ،وإ ا كذنت عصلحة صذحب الشأن تاق م يف البعن يف احلكم
الصذند بوقف الانفيذ يف حذلة قيول ندوى اإللغذء؛ فإن األعر اته ياسري دلى اإلنادة
حيث تاق م عصلحاهذ يف البعن يف احلكم الصذند بوقف الانفيذ بع عذ ص د
حكم بقيول ندوى إلغذئه ،حيث أفق هذا احلكم قذبلية القراد للانفيذ وأد عه حبيث
أصيح كأن مل يكن(.)1
 ص ود احلكم برفض إلغذء القراد :إ ا ص د احلكم يف الشق املوضودي ل دوى اإللغذءبرفض ال دوى دغم تسيق احلكم بوقف تنفيذ القراد؛ فال جيوز لإلنادة البعن يف احلكم
الصذند بوقف الانفيذ ألنه تسقط بص ود احلكم املوضودي ،األعر الذي جيعل البعن
فيه غري ي عوضوع.
 احلكم ابناهذء اخلصوعة يف ندوى اإللغذء :تنقضي اخلصوعة يف ندوى اإللغذء بانذزلامل دي دن ندواه ،أو بزوال القراد حمل ال دوى بواتسبة اإلنادة ،ونظرا الدتيذط طلب
وقف الانفيذ ب دوى اإللغذء فإ ا انقضت اخلصوعة يف ندوى اإللغذء؛ فإن احلكم
الصذند يف طلب وقف الانفيذ يفق حمله.
وأخريا إن احلكم الصذند يف طلب وقف تنفيذ القراد قذبل للا قيق بوصفه حكلذ عاساعجال
واألحكذم املاساعجلة عاساقر دلى قذبلياهذ للا قيق يف اجاهذنات نيوان املظذمل يف املللكة(.)2
( )1دي العزيز خليفة ،الوجيز يف قضذء األعود املاساعجلة يف القضذء اإلنادي.158 ،
( )2فؤان دي الكرمي ،القرادات اإلنادية وتبييقذهتذ يف املللكة العربية الاسعونية ،عرجع تسذبق،
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اخلامتة
بع ععذينة النظذم القذنوين لوقف تنفيذ القرادات اإلنادية يف املللكة العربية الاسعونية
خلصت ال داتسة إىل جملودة عن الناذئج متثلت فيلذ أييت:
يـم ّعّرف طلب وقف تنفيذ القراد املبعون فيه ب دوى اإللغذء دلى أنه طلب عاساعجل
يق م إىل نيوان املظذمل دلى وجه االتساعجذل  -حللذية عصذحل األفران يف عواجهة قرادات
اإلنادة وعذ متلكه عن اعايذزات انشئة عن كوهنذ هت ف لاحقيق املصلحة العذعة  -إىل أن يام
الفصل النهذئي يف ندوى اإللغذء ،ويع وقف الانفيذ خروجذ دن القذد ة العذعة فذلقراد
اإلنادي ص د لانفيذه ،إال أن هذا الانفيذ يرتتب دليه آاثد تلحق ضردا ملن ص د مبواجهاهم،
فيحق اهم تق مي طلب وقف الانفيذ بشكل عؤقت.
ال ائرة املخاصة ابلفصل يف طلب وقف الانفيذ ال تاساجيب له إال دن توفر شروط
عوضودية ععينة ياش ن القضذء يف اتسايفذئهذ ،تالثل يف دكن االتساعجذل ،واتسانذن ندوى
اإل لغذء إىل أتسيذب ج ية .لذا باوافر هذه الشروط حيق اهذ وقف تنفيذ القراد عن خالل أعر
تص ده له عقوعذت احلكم القضذئي.
يؤك نيوان املظذمل يف أحكذعه البييعة املؤقاة للحكم القضذئي الصذند يف طلب وقف
الانفيذ شأنه يف لك شأن األحكذم املاساعجلة ،إضذفة إىل أنه حكلذ قبعيذ له عقوعذت
األحكذم وخصذئصهذ ،لذا حيوز قوة الشيء احملكوم به يف اخلصو الذي ص د فيه ،فذحلكم
الوقيت مينح محذية قضذئية حقيقاهذ الاوقيت إىل حني الفصل يف ندوى اإللغذء ،فهو حيوز
حجية ناسيية نظرا لبييعاه املاساعجلة.
إ ا ص د احلكم يف ندوى اإللغذء ابلرفض؛ فإن احلكم الصذند بوقف الانفيذ يناهي
أثره ويصيح كأن مل يكن ،أعذ إ ا ص د احلكم إبلغذء القراد اإلنادي فذلك يعين اتسالراد نفذ
حكم وقف الانفيذ.
توصيات
 النص صراحة دلى وقف تنفيذ القراد اإلنادي املبعون فيه تلقذئيذ مبجرن البعن ابإللغذء نونأن تكون هنذك تسلبة ل يوان املظذمل يف تق ير وجون شروط وقف تنفيذ القراد ،حيث إن
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للبعن أثر عوقف تلقذئيذ لانفيذ القراد كلي أ دذم ،ودلى اإلنادة إ ا ادأتت وجون أتسيذب
ج ية تاعلق ابلصذحل العذم تاسا دي تنفيذه أن تبلب عن القذضي اآلعر بذلك.
 إدذنة النظر يف تاسلية طلب وقف تنفيذ القراد اإلنادي واتساي اله ببلب وقف تنفيذالقراد اإلنادي املؤقت ،أو طلب تعليق القراد ،حىت ال ختالط عع ندوى املوضوع.
 ععذجلة النظذم القذنوين لبلب وقف تنفيذ القراد عن حيث إجراءاته ،والبعن فيه ،وبيذنحجياه ،ود م تركهذ للقواد العذعة ،ألن د م ععذجلة هذه املاسذئل ق يناج دنهذ
أحيذان د م الاسردة ابليت يف البليذت ،األعر الذي يشكل ضردا يصيب صذحب
املصلحة .فبلب وقف الانفيذ يااسم ابالتساعجذل لذا ال ب عن اإلتسراع يف اليت فيه
عن خالل زاينة د ن ال وائر اإلنادية املخاصة يف نيوان املظذمل.
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املصادر واملراجع
حمل دي اليذتسط ،وقف تنفيذ القراد اإلنادي ،البذبع االتساثنذئي لنظذم الوقف ،حمل الوقف
وشروطه ،حكم الوقف ،ناد اجلذععة اجل ي ة للنشر ،اإلتسكن دية.2007 ،
دلي شبنذوي ،املعذينة كوتسيلة عن وتسذئل إثيذت د م عشرودية القراد املبعون فيه ،جملة
الشريعة والقذنون ،جذععة اإلعذدات العربية املاح ة ،ع  ،7يونيو .2002
لين ة يوتسفي ،شروط وقف تنفيذ قراد االتسايالء اإلنادي يف اجلزائر ،ع  ،58نداتسذت
اجلزائر.2017 ،
دي العزيز خليفة ،الوجيز يف قضذء األعود املاساعجلة يف القضذء اإلنادي ،ناد الكاذب
احل يث ،القذهرة.2008 ،
شريف بعلوشة ،القضذء اإلنادي الاسعوني وفق نظذم املرافعذت أعذم نيوان املظذمل الصذند
ابملرتسوم امللكي دقم (م )3 /اتديخ 11435 /1/22هـ ،2016 ،عركز ال داتسذت
العربية.
ال ين اجلياليل بوزي  ،القضذء اإلنادي ،أحكذم املنذزدذت اإلنادية وتبييقذهتذ يف املللكة العربية
الاسعونية ،اجلزء األول ،الرايض ،ناد الكاذب اجلذععي.
دي الرمحن العرعذن ،شروط وقف تنفيذ القراد اإلنادي ،جملة العلوم القذنونية والاسيذتسية ،عج
 ،1ع .2011 ،1
أمح خليل ،الانفيذ اجلربي ،عنشودات احلليب احلقوقية ،بريوت.2006 ،
دي القذند غياذوي ،القراد اإلنادي بني نفذ ه وجواز وقف تنفيذه ،ع  ،2013 ،9نفذتر
الاسيذتسة والقذنون ،اجلزائر.
فؤان دي ال كرمي ،القرادات اإلنادية وتبييقذهتذ يف املللكة العربية الاسعونية ،نداتسة عقذدنة،
 ،2003الرايض
هذين البهراوي ،القضذء اإلنادي الاسعوني،
دلي الصذحل ،حمل املعذدك ،ال دذوى اإلنادية واألنظلة القضذئية يف املللكة العربية الاسعونية،
عكاية القذنون واالقاصذن.2011 ،
حاسين دي الواح  ،تنفيذ األحكذم اإلنادية ،دذمل الكاب.1984 ،
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دي الغين باسيوين ،وقف تنفيذ القراد اإلنادي يف أحكذم القضذء االنادي ،عنشودات احلليب
احلقوقية.2001 ،
إبراهيم الاسويلم ،قضذء االتساعجذل اإلنادي ،ودقة حبثية ق عت يف املؤمتر الثذين لرؤوتسذء
احملذكم يف نولة اإلعذدات .2012 12-11
حمل نييذت؛ مح ي العجلي ،القضذء اإلنادي ،يف املللكة العربية الاسعونية طيقذ لنظذم
نيوان املظذمل اجل ي  ،نداتسة عقذدنة ،البيعة الثذنية ،2013 ،فهرتسة عكاية امللك فه
الوطنية أثنذء النشر ،الرايض.
دلي شبنذوي ،عوتسودة القضذء اإلنادي ،اجلزء الثذين ،ناد الثقذفة للنشر ،اإلص اد األول،
.2004
األنظمة:
نظذم املرافعذت أعذم نيوان املظذمل الاسعوني الصذند ابملرتسوم امللكي دقم (م )3 /اتديخ
 1435 /1/22هـ2016 ،م.
األحكام القضائية:
أحكذم قضذئية عانودة صذند دن نيوان املظذمل.
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